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تطمح جملتنا اإىل تقدمي موادها لقّرائها مبا يليق وم�ستوى الأديب العراقي، وهو م�رضب اأمثال 
الأدباء العرب، من �ســفاهية ال�ســعر حتى كتابيته، ولنا يف ريادة ال�سعر احلر اأ�سوة ح�سنة.وعلى 
َقــْدر املكانة الرفيعة تبزغ م�ســوؤوليتنا جتاه النتاجات الأدبيــة والثقافية املنبثقة عن طاقات 
اأدبية ت�رضئب لها اأعني النقاد والكّتاب »من كل حدب و�ســوب«، وبخا�ســة حني تن�سهر الكلمة 
الأدبية املنزاحة عن املاألوف مع املوقف الإن�ساين املنزاح،هو الآخر، عن املاألوف الرتابي يف 
احليــاة. ومــن منطلق هذه الثنائيــة املثالية يف الأدب العراقي احلديث احتفت املجلةبال�ســاعر 
الثائــر الكبــر: مظفر النواب. وما اأ�ســفى على جمال هــذا الحتفاء جمال اأكــر ريادة الحتاد 
العــام لالأدباءوالكّتاب يف العراق برت�ســيح )النواب( اإىل جائزة نوبــل لالآداب للعام 2018. لذا 
�رضعان ما ا�ســتكتبنا نخبة من املبدعني العراقيني ال�ســاهدين على ن�ســاله والقارئني لإبداعه 
فاأتت كلماتهم لت�ســيء امللف )�سخ�ســية العدد( وتدعم الرت�ســيح، فكل ال�ســكر للم�ســاهمني يف 
�ســناعة املوقف النبيل وكل العتذار مَلْن مل نتمكن من تدوين ورقته و�ســهادته، ولو قّدمنا كل 

ما و�سل اإلينا عن )النواب( لنفدت �سفحاتنا قبل اأن تنفد كلماتهم!
لعل من حما�سن ال�سدف التي تناغمت مع الإيقاع اجلمايل لعددنا هذا هو ك�سبنا للعدد الأول من 
جملة »الأديب العراقي« عام 1961 ليكون هدّية نادرة تعّطر مفا�ســل املجلة بعبق �ســدورها 
البْكر، ف�ســارت هدية العدد كاأنها الهدية الأوىل لرت�ســيح )النواب( اإىل »نوبل«! ومن املفارقات 
العجاب: بعد عجز اأ�رضة التحرير عن احل�سول على هذا العدد النادر يف مكتبة الحتاد بل حتى 
يف )املكتبــة الوطنيــة(، كذلك مكتبات اأخرى ظننا اأنه فيها، اأتانا يلفظ حروفه باأوراقه ال�ســفر 
املعّتقة بالِقَدم من �سخ�ض، لي�ض »ع�سواحتاد«،وهبه لنا دون �سائل ول م�سوؤول! فبالنيابة عن 
قيادة الحتاد وبا�ســم اأ�رضة التحرير نتوجه بال�ســكر والعرفان لل�ســيد )عبا�ض حامد( على كرم 

هديته.. والكرم ماكان ابتداًء.
اأي�ســا من املو�ســوعات النادرة التي دّونها العدد ال�سابع ع�رض هي مو�سوعة )الرتجمة الأدبية 
واإ�سكالياتها(، اإذ مل ي�سبق ملجلتنا اأن تناولت هذه املو�سوعة املهمة يف الثقافة املعا�رضة، مبا 
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ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ

متثله من ثيمة مركزية للتالقح البداعي والثقايف واملعريف بني ال�سعوب والثقافات املختلفة، 
وحني قررت تناولها �ســارك يف ملفها مثقفون ونقاد خمت�ســون بالرتجمة ومهتمون باللغات 

الأجنبية، ومن هنا نح�سب اأن امللف اإ�سافة فريدة للبحث النقدي العراقي احلديث.
اأمــا )نــدوة العــدد( فلها طعم خا�ض يف فتح ملــف مثر، رمبا كُث احلديث عنه �ســابًقا،األ وهو 
)الأجيال ال�سعرية( التي تعد مركز الت�سنيف النقدي العراقي احلديث ل�سعراءاحلداثة العراقية،وقد 
حاولت املجلة اأن ت�ستنطق الأجيال باأل�سنة املنتمني اإليها، فا�ست�سافت من كل جيل �ساعراَ حتى 
نهاية القرن الع�رضين ذي الرتتيب الع�رضي، اآملًة اأن تناق�ض »جيل ما بعد ني�ســان 2003« يف 
عددها املقبل من خالل ندوة، خا�ســة به، �ســتعقبها اأخرى ت�ستنطق املنطقة ال�رضدية العراقية 
واأجيالهــا. ول نن�َســى الإ�ســارة اإىل احت�ســاننا مراجعــًة نقدية لندوتنا ال�ســابقة عــن )الثقافة 
ال�ســعبية( حيث"احلواريــة اجلدلية" �ســمة رئي�ســة ت�رض املجلة علــى ا�ســتمرارها. ناهيكم عن 
تطّرز عددنا هذا بالن�ســو�ض الأدبية"ال�ســعرية/ الق�س�سية"وبالدرا�سات النقدية«امل�رضحية/

الت�سكيلية/ال�سينمائية«وكلها تنتمي لبنيان جملتنا املر�سو�ض بالبداع.
هل ثمة اإ�ســافة يف هذا العدد؟ نعم، فقرة )اأّما بعد..(:�سل�ســلة مقالت مكّثفة تتناول اإ�ســكاليات 

معا�رضة،�ستكون اأولها عن )املقالة الأدبية واآفاقها(!
نزيد؟ من ال�سعب على عددنا هذا، كما الأعداد ال�سابقة له، اأن ير�سي قّراءنا كلهم. ل �ساأن لذلك 
باملقولة ال�سائعة"ر�ســا النا�ض غاية ل تدرك". اإّنا لأن حجم البداع العراقي، ُمْذ كان، اأْو�ســُع 
من اأن ت�ســمه �ســفحات حمدودة مب�ســتويات ثالثة: كمي/ نوعي/ كيفي.لكن هذه امل�ستويات 
الثالثة، واإْن حّدْدتنا، لن متنعنا من ال�سعي اإىل املغايرة ومواكبة الكلمة احلرة النبيلة باأي رداء 

اأ�سلوبي كانت.
وح�ْسبنا اأنتم...
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لي�ســت جملــة "الأديب العراقــي" وحدها مــن اختارت 
ال�ساعر العراقي الكبر مظفر النواب )�سخ�سّية( لعددها 
ال�سابع ع�رض، فقد اأ�سهمت قيادة "الحتاد العام لالأدباء 
والكتاب يف العراق" يف تع�ســيد الختيار وم�ســاندته 
واإجنــازه، ت�ســامنًا مــع تر�ســيح النواب جلائــزة نوبل 
لالآداب لعام 2018، من قبل املكتب التنفيذي لالحتاد.
لكْن.. هل هذا الرت�ســيح وحده كان وراء اختيار النواب 

ل�سخ�سية العدد؟
اإذا كانــت احلداثــة ال�ســعرية العربية عراقَيــة التكوين 
فاإن منجز مظفر النواب اأحد املعاول ال�سعرية احلداثية 
املحَطمة للتقاليد ال�ســنمية التي جثت ل�ســنوات طوال 
علــى ج�ســد الق�ســيدة العربية، �ســواء كانت ال�ســنمَية 
الفنَية اأم امل�سمونية. فاأَّما الأوىل فت�سهد لها انزياحاته 
الأ�سلوبية، وبناوؤه التفعيلي التجديدي املغاير للنمطية 
العمودية القدمية، وق�ســائده ال�سعبية التي ترّنت بها 
اأفــواه املنا�ســلني يف العلــن واأفــواه النا�ــض يف ال�رّض، 
واحلــوار مــع الثقاة، ومنهــا ما كان مرتعًا للعا�ســقني 
واملع�ســوقني. واأَما الأخرى _ ورمبا هي الأهم، بل هي 
كذلك _  فت�ســهد لهــا املواقف الوطنية النبيلة.. ت�ســهد 
لها جدران ال�سجون واأنفاقها.. ي�سهد لها كل من تكبلت 

حريته من اأجل ِعْتق حريتنا.
ومــن الطبيعي اأن يغ�ض املنجز النقدي العراقي املمتد 
على ب�ســاط �ســنوات ت�ســاطر �ســنوات حداثته ال�سعرية 
عن اأهمية النواَبنْي: )ال�ســاعر _ الثائر(. فمثلما اأدجلت 
ال�ســلطة الدكتاتورية  الكثر من الأقالم ال�سعرية كذلك 

�ســحبتها اأدجلــة نقديــة، ورمبا كانت الثانيــة تناف�ض 
الأوىل بقرابينهــا لل�ســلطة. ومــن هنــا ل عجــب اإن مل 
جند درا�ســات نقدية "ر�ســمية" _ اإَل ما ندر _  تتحدث 
عن ال�ســاعر مظفــر النواب اأو علــى الأقل حتتفي به يف 
�سنوات الحتفاء باحلداثة ال�سعرية العراقية و�سعرائها، 

يف العقود الثالثة الأخرة من القرن املا�سي.
واليــوم ينري احتــاد اجلواهري الكبر، لي�ســكل جلنة 
عليــا تتوىل مهمة تر�ســيح مظفر النــواب جلائزة نوبل 
لــالآداب، مكّونة مــن نقاد و�ســعراء ورفاق واأ�ســدقاء: 
الناقد فا�ســل ثامــر، الدكتور مالك املطلبي، الأ�ســتاذ 
مفيــد اجلزائــري، ال�ســاعر ريا�ــض النعماين، الأ�ســتاذ 
ح�سني اجلاف، الدكتور علي حداد، ال�ساعر جمال جا�سم 
اأمني، ال�ســاعر كاظم غيالن، القا�ض طالب عبد الأمر، 
ال�ســاعر عمر ال�رضاي، قدمت امللف اخلا�ض بالرت�ســيح 

حتى و�سل اإىل الأكادميية ال�سويدية.
واليوم _ اأي�ســَا _ ت�ساطر جملة "الأديب العراقي" هذه 
اللجنــة العليــا لتت�ــرضف بدعم هــذا الرت�ســيح الوطني 

الرائد، من خالل هذا امللف الذي
اأ�ســهمت فيــه �سخ�ســيات اأدبية كبــرة واأقــالم نقدية 
رفيعة واأ�ســدقاء �ســّدوا رحالهم مع مظفــر النواب يف 
الن�ســال و�ســجنه وغربتــه، ليقدمــوا �ســهادات بحــق 
)ال�ســاعر ـ الثائر( ومنجزه ون�ســاله، حتّطم )�ســنمية( 
التغافل النقدي، وتنف�ض الغبار عّما كان م�سكوتَا عنه. 

سرة التحرير
أ
ا

م للتقاليد الصنمية معول محطِّ
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- ديباجة ترشيح الشاعر مظفر النواب إلى جائزة نوبل لآلداب. 
- في مديح المعلم مظفر النواب. 

- عن مظفر النواب ومخالفته للسائد في الشعر الشعبي. 
- مظفر النواب.. ووحشة الليل والقاعة العاشرة.. وسجن )نكرة السلمان(. 

- في سوسيولوجيا شعر مظفر النواب.
- الضّفة األخرى من النواب.

- مظفر النواب بين المقروء والمسموع.
- متوسطة الفجر في الكاظمية منصة أحالم ) النواب (.

- الطـــيف – الِعشـــرة.
- نســـــر األســـــاطير.

- مظفر النواب ظاهرة شعرية مميزة.
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داب
آ
ك�ديمية السويدية – لجنة نوبل لل

أ
لى/ اال اإ

حتية طيبة...

ينطلــق الحتاد العــام لالأدباء والكتــاب يف العراق، 
واأع�ساء جلنة تر�سيح ال�ســاعر العراقي مظفر النواب 
لنيــل جائــزة نوبــل لــالآداب مــن اإميانهمــا العميق 
بــاأّن تراثــه ال�ســعري الذي كتبــه باللغتــني املحكية 
)ال�ســعبية( والف�ســيحة مّثــل حتــوًل يف عمق الرتاث 
ال�ســعبي العراقــي، حــني مل�ض فيــه مكامــن الطاقة 
احل�ســية ليطلقها – يف ما ي�ســبه ال�ســحر – ق�ســائد 
تتناقلها الأل�سن يف بيئات اجتماعية واإثنية خمتلفة، 

ويف جغرافيا لغوية ل تعرف حدودا. 
وبالرغــم مــن اأن انخراط ال�ســاعر مظفــر النواب يف 
العمــل ال�سيا�ســي، وخو�ســه غمــار املواجهــة �ســد 
ال�ســلطات الديكتاتوريــة كلفــاه �ســنينا عديــدة مــن 

حياته ق�ســاها بني �ســجن ونفي وهــرب وتخٍف، اإل 
اأنه مل يخ�ســع لأي �ســكل من اأ�ســكال انغــالق الراأي، 
بــل كان هّمه الو�ســول اإىل تاأكيد حرية الذات و�ســط 
قــوى ت�ســكلت تاأريخيا، واأفــرزت اأ�ســكال من احلظر 

الجتماعي وال�سيا�سي والديني. 
ومن هذا امل�سار انبثقت فرادته ال�سعرية التي جمعت 
بني ب�ساطة مو�سوعها الإن�ساين، وحداثة �سعره الذي 
عــدل فيه عن الو�ســف والتكــرار، اإذ عمد اإىل اإن�ســاء 
قالب يحاكي نظاما ب�ســيطا لل�رضد يقوم على �سل�سلة 
متعاقبــة من احلبــكات وحلولها مــن دون اأن يغادر 
غنائيته التي متخ�ســت عن الوجدان ال�سعبي وعّرت 

عنه يف اآن واحد.
لقــد نحت ق�ســائده باإزميل ال�ســدق واملعاناة حتى 
اأ�ســبحت ق�ســائد ناقــدة، م�ســتفّزة، و�ســفها بع�ض 
النقــاد باجلارحــة فهو يحــاول من خاللهــا تفكيك 
�سكــــونية الو�سع العربي، ووقوع الـــــــذات العربية 

ديباجة ترشيح الشاعر مظفر النواب
 إلى جائزة نوبل لآلداب
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�سحية للطوطم الذي �سنعته. 
لقــد جنــح ال�ســاعر النــواب يف نهايــة اخلم�ســينات 
ومطلع ال�ســتينات مــن القرن املا�ســي يف اأن يحقق 
ثــورة �ســعرية متثلــت يف ك�ــرض النظــام العرو�ســي 
التقليدي لل�ســعر ال�ســعبي بدرجة متاثل ما حققه يف 
�ســعره الف�ســيح، ومبا يوازي حركة احلداثة ال�سعرية 
يف العقد اخلم�سيني، كما اأنه اأخرج الق�سيدة ال�سعبية 
من �ســيق تداولهــا املحلي، ومــن اإطارهــا الغنائي 
الرومان�ســي اإىل ف�ســاءات احلداثة، ومبا ي�سكل روؤية 
اجتماعيــة وجماليــة جديــدة، اإنه )ن�رض الأ�ســاطر( 
علــى حــد تعبر اأحــد متابعيــه و)زقورة العــراق( اإذ 
لي�ســت الزقــورة درجــات �ســاعدة اإىل فنــاء املعبد، 
بل هــي املرتقــى نحو ال�ســماء، وهــي الوظيفة التي 
اأ�ســندها النواب لل�سعر – بعك�ض النث – وهو ل ي�سر 
على الأر�ض بل ي�سعد يف مرقاة بعد مرقاة اإىل حيث 
تختفــي احلدود عــر رحلة �ســوفية عا�ســها النواب 
ب�ســدق متثلــت بوداعة التاأمل، ومالم�ســة جم�ّســات 
الوعي، والتعبر عنه بحما�ض غر ماألوف �سواء على 

�سعيد نرة الإيقاع ال�سعري اأو مواجهة الكلي�سيهات 
الجتماعية.

اإن هــذه الذخــرة مــن كنــوز الإبــداع ال�رضقــي التي 
ا�ســتودعها اأعمالــه ال�ســعرية الكاملــة، ف�ســاًل عــن 
اإ�ســهاماته يف اإثــراء الأدب ال�ســعبي مبــا �ســكبه من 
تطويــر يف ن�ســجه، وارتقائــه عــن طريــق ق�ســائده 
باملو�ســيقى العراقيــة والعربيــة وهو يرفــد الأغاين 
باأعذب املفردات الر�سينة، وحياته التي متثل دراما 
اإن�ســانية فــذة، وموقفه الثابت علــى العدل والوقوف 
مع اآلم ال�ســعوب، وح�ســوره البا�ســق كتابــًة واإلقاًء 
وم�رضحــًة وت�ســكياًل وحيــاًة مــن اجلمــال، كل ذلك، 
حــدا بنــا نحــن يف الحتاد العــام لالأدبــاء والكتاب 
يف العراق، واأع�ســاء جلنة الرت�سيح اإىل رفعها ملقام 
جلنــة احلكماء جلائزة نوبــل لالآداب، م�ســتندين اإىل 
موقــع الحتــاد الفاعل، ور�ســانة جلنته التي ت�ســم 
اع�ســاء ينتمــون اإىل حقــول معرفيــة فاعلــة، مــن 
نقاد اأدب واأ�ســاتذة جامعيني و�ســعراء وق�سا�ســني 
ينطلقــون بهذا الرت�ســيح من احرتام الــذات اجلمعية 
الإبداعيــة التــي هي لي�ســت حمل مقارنــة مع ذوات 
اأخــرى لقيا�ض العلو والنخفا�ــض، بل هي تعبر عن 
ثقة مطلقة بكينونة متتد جذورها اإىل مهد احل�ســارة 
الإن�سانية يف �سومر وبابل واآ�سور، و�سائر احل�سارات 
الرافدينيــة الأخرى قبل اأن ت�ســمى عراقية، وهذا هو 
املو�ســوع الرئي�ــض والوحيــد الــذي عا�ض مــن اأجله 
ال�ساعر العراقي الكبر مظفر النواب، ومن اأجله كتب 

�سعره فهو �ساعر اأحب النا�ض واأحبوه... 
اإنه �ساعر الن�سال من اأجل الإن�سان واحلرية والتقدم.

دب�ء وال�ـت�ب في العراق
أ
االتح�د الع�م لل
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تعتــر حلظــة لقائــي بال�ســاعر الكبر مظفــر النواب 
انعطافة تاريخية يف حياتي ال�سخ�سية، لقد فاجاأنا 
بح�ســوره القــوي داخل غرفة الدر�ض خــالف العديد 
من املعلمني واملدر�ســني الآخرين، مل يكن ليغ�ســب 
ب�رضعــة اأو يوؤنــب طالبــًا اأو يزجره بق�ســوة تدل على 
ت�ــرضٍع باحلكــم علــى الآخريــن اإنــا كانــت نظرته 
التاأمليــة توحــي بالكثر من العتــاب والرقة والراأي 
ال�ســديد حني يتكلم مــع الطالب امل�ســاغب اأو العنيد، 
وكان بع�ــض الطلبة الك�ســاىل يحاولون اإ�ســغاله عن 
الدر�ض ومل يكن يغ�ســب منهم اإنا يتجاهلهم ت�سبقه 
اإليهم نظرة جانبية قا�سية يدركون من خاللها خطاأ 
�ســلوكهم يف احلــال. كانت له مقدرة حد�ســية باهرة 
علــى متييــز الآخرين وقــراءة اأفكارهــم، اأدركُت ذلك 
خالل حواره معي يف در�ض الن�ســاء املدر�ســي الذي 
هيــاأ لنــا فيــه اأن نكتــب مو�ســوعًا كما نريــد وكما 
نختار نحن وقال ب�سوت هادئ: اأنتم اأحرار باختيار 

املو�سوع الذي ي�سغل بالكم لتكتبوه.
اأعتقد هي املرة الأوىل التي اأ�ســمع فيها اأ�ســتاذ اللغة 
العربيــة يخاطب طالبــه بقوله اإنكم اأحــرار باختيار 
املو�ســوع، كنا دائما نن�ســاع اإىل التوجيه ال�سارم 
يف كتابــة مو�ســوع الن�ســاء وكان مدر�ــض العربية 
يختار لنا واحدا من تلك املو�ســوعات ال�سقيمة التي 
األفناهــا من قبــل )كاليتيمة يف العيــد(، وبهذا نبهنا 
الأ�ســتاذ مظفر اإىل �رضورة احرتام احلرية وهي هبة 
الطبيعــة التــي ل تقدر بثمن، اأخذت الإ�ســارة بكتابة 
ما اأراه جيدا اأو �ســاحلا ملو�سوعة الن�ساء، وتذكرُت 
اإحدى حكايات الفالحني، التي عرفتها و�سمعُت عنها 
جيدا، اإذ كنت قد قدمُت من جنوب العراق )من اإحدى 
نواحي مدينة الديوانية( للعي�ض مع عائلتي يف مدينة 
الكاظمية، و�رضعت يف البيت بكتابة مو�ســوع اإن�ساء 
يخ�ــض اأحــد الفالحــني من كبار ال�ســن ا�ســمه الزاير 
عــواد وكان قد ورث قطعة اأر�ض عــن اأبيه لهذا كان 

في مديح المعلم مظفر النواب

حمــــد خـــــلف
أ
 ا
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الزاير عواد حري�سًا على رعايتها وزراعتها والعناية 
بها، وكان هــذا معروفًا للنا�ض هناك غر اأن ظروف 
العمل القا�سية يف احلقل اأرهقته ومل يكن ليخر اأحداً 
مــن اأفراد عائلتــه ول حتى ولده الوحيــد. ذلك اليوم 
كف قلب الزاير عواد عن اخلفقان واأ�ســلم الروح وهو 
يف احلقــل نتيجة اإخال�ســه وحبه للعمل يف اأر�ســه. 
نقلــت هــذه ال�ســورة الرومان�ســية يف دفرت الن�ســاء 
كما عرفتها واأ�ســفت عليهــا بع�ض العبارات الرنانة 
الطنانة ح�ســب ما تفر�ســه طبيعة لغة تلك ال�ســنني، 
ويف احل�ســة التالية طالبنا الأ�ســتاذ بدر�ض الن�ساء 
مبا كتبناه من مو�ســوعات حــرة اخرتناها للكتابة 
فاأظهرت دفرتي وقدمته له، اإنتبه اإىل العنوان )موت 
الزايــر عواد يف حقله( وبداأ يقراأ املو�ســوع وانتبهت 
له، وفمه يحمل �ســبح ابت�سامة ر�سًى حتى اإذا انتهى 
من القراءة قال يل: هل �ساعدك اأحد من عائلتك على 
كتابة املو�ســوع؟ قلت له جازمــا: اأبدا بل اأنا كتبته. 
قــال ثانية: هل تعــرف ماذا كتبت؟ لقد كتبت ق�ســة 
ق�ســرة، عليك ان ت�ســتمر يف الكتابة فاأنت ممكن اأن 
تكون كاتبًا ممتازاً اإن توا�ســلت لديك الرغبة يف هذا 
املجــال، ومل تتوقــف عالقتي بــه عند هــذه العبارة 
الت�ســجيعية للتلميذ الذي ينظر لأ�ستاذه نظرة احرتام 
واإجــالل بــل تطــورت اإىل ت�ســكيل جمعيــة مدر�ســية 
لــالأدب والفــن وتكونت برئا�ســته طبعــًا ومن ع�رضة 
طالب نابهني يح�ســنون التعامل مع الكبار باحرتام 
مطرد وكنت واحدا من اأع�ساء تلك املجموعة الفتية،
وذات يــوم خّرنــا معلمنا بني زيارة احتــاد الأدباء 
وبــني الذهــاب اإىل �ســارع اأبــي نوؤا�ــض، وقد �ســوت 
اإىل الحتــاد،  اأغلبنــا علــى اخليــار الأول، فاأخذنــا 

هنــاك تعرفنا على القا�ــض العراقي املعروف جيان 
وهــو اأحد اأ�ســدقاء مظفــر املقربــني، وحدثنا جيان 
عن كتابة الق�ســة الق�ســرة ورغم اأن اعمارنا كانت 
ل ميكــن لها ا�ســتيعاب كل ما حتدث بــه اإل اأننا كنا 
ن�ســغي منبهرين له، وكان معلمنا ي�سغي هو الآخر 
كما نحن لكي يعطي حلديث م�ســّيفنا اأهمية خا�سة. 
واحلق انتبه اأ�ستاذنا اإىل عدد منا يف جمموعة الأدب 
والفــن ومــن بينهم �ســاحب هذه ال�ســطور مكت�ســفا 
ان�ســغالنا بهوايتنــا اجلديــدة األ وهــي القــراءة، وقد 
اأقبلنــا عليهــا ب�ســغف، وكان حري�ســا علــى زيــادة 
اهتمامنا بدرو�ســنا املدر�ســية لكني مل اأكن اأكف عن 
طلبي ل�ســتعارة اأي كتاب من مكتبته اخلا�ســة ومل 
مت�ــض �ســوى اأيام قالئــل، حتى ا�ســطحبنا معه اإىل 
البيت وقال لنا: لي�ض املهم اأن ت�ستعروا كتابا من اأية 
مكتبة بل الأهم اأن تبا�رضوا بالقراءة فعال، كان ذلك 
اليوم اأربعــاء وكان قد اختار يل روايتني اأمريكيتني 
هما )اأفول القمر( جلون �ســتاينبك و)وت�رضق ال�سم�ض 
اأي�سا( لأرن�ســت همنغواي وحاملا جاء يوم اخلمي�ض 
حتى با�ــرضت برواية )اأفول القمــر( وبالطبع مل اأكن 
اأعــرف يف ذلك الوقت، اأيــن تقع )الدنــارك(: البالد 
التــي تتحــدث عنهــا الروايــة، لكنــي اأدركــت بح�ض 
الفتــى املحب لالإطالع على عامل الأدباء والكتاب اأن 
الرواية تتحدث عن الغزو الأملاين لإحدى دول العامل 
ووا�ســح من جغرافية الرواية اأنها بالد �سغرة كتب 
عليها القدر اأن تقاوم جي�ســا جــرارا، كجي�ض اأملانيا 
الغازية اآنــذاك، ثم جاء دور رواية )وت�رضق ال�ســم�ض 
اأي�ســا( بالقراءة، واكت�سفت اأن بطل همنغواي مالكم 
مري�ــض ولكنــي مل اأ�ســخ�ض معنــى مر�ســه اأو اأدرك 
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ماهيته، اإذ ما يعانيه البطل لي�ض مر�سًا ع�سليًا اإنا 
حالــة من حــالت تــردي النف�ض و�ســعوبة تعاملها 
الطبيعــي مع حميطهــا اخلارجــي، وعندمــا اأخرت 
الأ�ســتاذ بت�سوري الب�سيط عن بطل همنغواي من اأنه 
يف�ســل يف جــولت املالكمة لأنه يعاين من �ســيء ل 
اأعرفه، �ســحك الأ�ستاذ حينها وقال يل اإنه يعاين من 
مركب نق�ض نف�سي، واأعتقد الآن اأن معظم ال�سخو�ض 
الأ�سا�ســيني لــدى همنغــواي يحملــون يف دواخلهــم 
اإ�ســكالية عدم الن�ســجام مــع املحيط الــذي يجدون 
اأنف�ســهم فيه، اإنهم �ســورة اأخــرى للموؤلف الذي كان 
كثر ال�ســفر والرتحال لعدم قناعتــه الكافية للتاأقلم 
مــع الأمكنــة. وعندمــا �ســاألني الأ�ســتاذ: هــل قراأت 
الروايتــني؟ قلت له: نعــم، لحظت ثمــة ارتيابا على 
مالحمــه، حرك راأ�ســه ثم قــال يل: هل تتذكــر رواية 
همنغــواي، هل ميكنك اأن تروي م�ســمونها؟ قلت له: 
حال، وطلب مني ال�سيء ذاته مع رواية )اأفول القمر(، 
عند هذه النقطة من الكالم قال يل: وا�ســح اأنك حتب 
القراءة فعال ولكن لي�ض �ســحيحا اأن حتبها اأكث من 
متابعتــك اليوميــة لدرو�ســك ومطالعتها با�ســتمرار. 
وقــد اأ�ســاب احلقيقــة بقولــه هــذا لأين بــداأت اأحلــظ 
ازديادا بوتــرة تطلعي لقراءة املزيد من الكتب التي 
ن�ســفها بالكتب اخلارجية للتفريق بنيها وبني كتب 
الدرا�ســة يف مدر�ســة كم كنا نكرههــا لعقم معرفتها 

وهزال علمها.
لقد عرف الأ�ســتاذ مظفر بذكائه الوا�ســح وح�سوره 
ال�سخ�ســي املعروف واملتميز، وكان موؤمنا مببادئ 
الن�سانية والعلم واملعرفة التي تعطي وتهُب الإن�سان 
ما يريده وما يقرره باختيار واٍع، وقد اختار طريق 

الن�سان وكفاحه من اأجل التقدم ون�رضة املظلومني.
كان لقائــي به مطلع عام 1962 ورمبا يف الأ�ســهر 
الأخرة من عــام 1961 لقاًء مهمًا، جاءنا مدر�ســًا 
للغــة العربيــة وكانــت متو�ســطة الفجــر اجلديــد يف 
الكاظميــة )منطقــة النــواب( قــد حظيــت بتعيينه اأو 
تن�ســيبه اإليها، وازدهــرت قريحة العديد مــن الطلبة 
بوجــوده، اإذ مل يكن يبخل علــى اأي طالب من طالبه 
اأو مــن بقيــة ال�ســفوف الأخــرى بالإجابــة الكافية 
وال�ســافية عن اأي �ســوؤال يطرحه، لذا كان وقوفه بني 
الطالب يف ال�ســاحة هو املكان الوحيد الذي يف�ســله 
على �ســواه من غرف الإدارة اأو اأروقة املبنى، غر اأن 
الرياح مل تاأِت كما ت�ســتهي ال�سفن فقد حدث انقالب 

كان مؤمنا بمبادئ 
االنسانية والعلم 

والمعرفة التي تعطي 
وتهُب اإلنسان ما يريده 

وما يقرره باختيار واٍع
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1963 واختفى املعلم يف ال�سجون واملعتقالت مع 
عدد مــن زمالئه ورفاقــه ول يجروؤ اأحد يف ال�ســوؤال 
عنه، ومل اأ�ســتطع معرفة م�سره �ساأن الآخرين الذين 
�ساألوا عنه كثرا ومل يفلح اأحد يف الو�سول اإىل معرفة 
يقينية ب�ســاأن وجوده اأو اعتقاله واأين م�ستقره، كان 
الظــرف ال�سيا�ســي غام�ســا ول يوحــي باملزيــد من 
التحقق بخ�ســو�ض معتقلني بارزيــن كمظفر النواب 
الذي كانت ق�ســائده ال�ســعبية املوؤثرة قد �سنعت له 
�ســعبية فتية يح�ســد عليهــا، ولي�ض كق�ســيدته للريل 
وحمد �سهرة موازية لها لدى ق�سيدة اأخرى با�ستثناء 
ــــ باأن جراح  ق�سيدة اجلواهري: اأتعلم اأنت اأم ل تعلمـ 

ال�سحايا فم؟
حتــى اإذا انق�ســعت الغمامة وتال�ســى تاأثــر انقالب 
1963 �ســاألت عــددا من الأ�ســدقاء الذيــن غادروا 
�ســجونهم ومعتقالتهــم تــواً، فاأخــرين اأحدهم وهو 
ال�ســديق عبــد املنعــم الأع�ســم بــاأن الأ�ســتاذ مظفر 

موقــوف يف �ســجن احللــة، عندهــا �رضرتــه بنيتــي 
زيارة الأ�ســتاذ يف �ســجنه، فاقرتح علي �سديق اآخر 
كان ي�ســغي حلديثنا تاأجيل زيارتــي له ما دمت قد 
قــررت الذهاب ملالقاته يف �ســجنه، لكن ل اأدري اأية 
قــوة خفيــة كانــت تدفعي للقيــام مبغامــرة الزيارة 
التي جاءت يف يوم جمعة وفوجئت باأعداد الزائرين 
لل�ســجناء كبــرة وعديــدة، و�ســاألني احلار�ــض: ملن 
الزيــارة؟ قلت له بب�ســاطة: لالأ�ســتاذ مظفــر النواب، 
رد احلار�ض ب�ســيغة اآمرة: هــات يدك للطمغة، حافظ 
عليها، هل تعرف؟ كانت ده�سة الأ�ستاذ مظفر كبرة 
حني �ســاهدين اأتقدم نحو جمل�ســه، قلت لــه: اأنا اأتيت 
لزيارتك اأ�ســتاذ، اإنتف�ض من جمل�ســه الغا�ض باأهله 
وعديــد حمبيــه وع�ســاق �ســعره، اأخــذين اإىل حيــث 
يجل�ــض وطلــب منــي األ اأغامر مرة اأخرى واأو�ســاين 
كما احلار�ض األ اأعبــث بالطمغة فهي اأكث من مهمة 

وعليها تتوقف مغادرتي املعتقل اإىل اخلارج. 
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ًا( على تاأ�سي�ِض) احتاد  بعَد وقٍت لي�ض بالطويِل )ن�سبيَّ
�َض الزعيُم  الأدباء العراقيني( يف العام 1959، خ�سَّ
اً لالحتاِد يف  الوطنيُّ املرحوم عبد الكرمي قا�ســم مقرَّ

�ساحِة الأندل�َض ببغداد )حيُث هو الآن(.
ومل مت�ــضِ �ســوى اأ�ســابيَع قليلٍة علــى افتتاحِه حّتى 
بداأت ن�ســاطاُتُه تطرُق الأ�ســماَع، �سواُء اأكاَن ذلَك عن 
اِت الورقيَّة التي  طريِق املثقَّفني، اأم عن طريِق الدوريَّ
كانــت تغّطي بع�ــضَ وقائِع الأما�ســي، وتن�رض بع�َض 

ن�سو�سها.
كانــت حدائُق الحتاِد التي تقاُم فيها تلك الأما�ســي 
ُل يف اأنِف�ض احلا�رضين ارتياحًا  الثقافيَّة �ســيفًا ت�سكِّ
ــية التي تكتنُف  ًا اأني�ســًا، فاخل�ــرضُة ال�سند�سَّ وجدانيَّ
الف�ســاَء كّلــه، و�ســوُع اأزهــارِه املختلفــة الألــوان 
علــى  والراحــة  الطمئنــاِن،  مــن  �ســيئًا  ي�ســفياِن 
ــا كان من جتلٍَّة ترافــُق الرموز  املريديــن، ف�ســاًل عمَّ

ــة التي ُعرفْت بن�ســالها اأّيــام احلكم امللكّي  الإبداعيَّ
وهي حتر�ُض على ح�ســوِر الأما�ســي متلقيًة كباقي 
املريدين، اأو ُت�ســارُك باأدبهــا الفاعِل يف ذلك احلراِك 

اجلميل.
ا نحاوُل )نحُن ال�ســباَب( اأن ن�سَل اإىل مقرِّ الحتاِد  ُكنَّ
قبــَل وقــٍت منا�ســٍب مــن بــدِء الأم�ســية كــي نحظى 
َل  باجللو�ِض على الكرا�سي اخللفيَّة، واإّل ف�سنفرت�ُض ثيَّ

رنا. احلديقِة جلو�سًا اإْن تاأخَّ
كان املرحــوُم العاّلمــُة علــّي جواد الطاهــر قد توىلَّ 
ة منها،  تقدمي بع�ِض الأما�ســي بداءًة، ل �سيَّما ال�سعريَّ
وكّنا نن�ســُت اإىل تقدمِيِه خا�ســعنَي، كما كّنا ن�ستمُع 
نا ن�ســتمُع اإىل اإماٍم  اإىل ال�ســعراِء بخ�ســوٍع اأي�سًا، كاأنَّ

وقوٍر قبَل اأداِء �سالِة اجلمعة.
كان جمهوُر الأما�سي متنّوعًا، وقد اأدرَك بنباهِتِه اأنَّ 
يف الحتاِد اجتاهنِي خمتلفنِي يف املنحى الأ�سلوبي: 

عن مظفر النواب ومخالفته 
للسائد في الشعر الشعبي

.د. عبـــد الرضـ� عــــــلي
أ
ا
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اأداًء وتعبــراً، واإن كانا متَّفقــنِي يف روؤيِتهما للحياِة 
والكوِن، وهدف الإبداع، لأنَّ معظَمهم كان ي�سدر عن 
ثقافــٍة ثورّيٍة هي اأقــرُب اإىل ثقافِة الي�ســاِر منها اإىل 
غِرهــا من الثقافات، اإىل جانِب اأنَّ ذينَك الجتاهنِي 
كانا حمدوديِن يف منطلقنِي لي�ض غر، هما: املنطلق 
الراغــب يف املحافظــة علــى الإرِث الثقــايّف الأدبّي 
الــذي ي�ســّكُل امتــداداً للمــوروِث ال�ســائِد املحافــظ، 
واملنطلق الراغب يف الدعوِة اإىل اخلروِج على ال�سائِد، 
وخمالفته، والبحث عن اجلديِد يف ال�سكِل وامل�سمون.
وما اأْن حلَّت اأما�ســي �ســيف العام 1959، والأعوام 
التي تلته من القرن املا�ســي، حتــى فوجئنا بولدِة 
اب )1934(  ُر النــوَّ �ســاعٍر �ســعبيٍّ خمتلف، هــو مظفَّ
الذي األقى يف بركِة ال�ســعِر ال�ســعبيِّ يف العراِق قطعًا 
َك ماَءهــا الراكَد، واأحدَث  مــن الرُّخاِم املده�ــِض، فحرَّ
فيها �سيئًا من تالطِم الأمواِج، فكاَن اأْن تبَعُه اآخروَن 
ْن ا�ست�ســاغوا جراأَتُه، فرموا الركــَة عيَنها ببع�ِض  ممَّ
ما كانــوا ميتلكوَنُه من اأحجاٍر منحوتٍة على �ســاكلِة 
قطِع رخاِمِه حماكاًة له، وم�ساركًة �سمنيًَّة يف رف�ِض 
ركوِد املاِء، واإعالنًا عن ترُّمهم من ال�سكوِن املف�سي 

اإىل تقدي�ِض ال�سائِد⁾*⁽.
ر النّواب )للريل وحمد( قد اأثارت  كانت ق�ســيدة مظفَّ
الأو�ســاط الثقافّية على نحٍو وا�سع، فبعَد اإن�سادِه لها 
ا  يف اأم�ســية الحتاد باأياٍم ن�رضتها جمّلٌة اأدبيَّة، )رمبَّ
كانت الثقافة، فلم تعد الذاكرة الآن ت�سعفنا(، وكانت 
تلــك املجّلة على �ســكِل كتــاٍب، فتداولهــا املثّقفون، 
وعّدوها ق�ســيدَة الفتِح يف ال�ســعر ال�ســعبّي، لأ�سباٍب 
ة اأ�سلوبًا يف �رضِد  ها ا�ســتخدمت الق�سّ عديدة، منها: اأنَّ
حكايــِة بطلِتهــا، واأنها اعتمــدت املقاطــع الرباعّية 

التــي ينتهي الرابــع منها بالزمة واحــدة تتكّرُر هي 
)هــودر هواهــم ولــك، حــدر ال�ســنابل َكطــة(، واأنها 
حمكمــة الإيقــاع علــى مو�ســيقى الب�ســيط املتمــّوج 
املتحرِّك الذي تنوَّعت فيه الأ�رضُب كالتام )فاِعـُلْن( 

ِل )َفْعـالْن(: واملقطوع )فاِعْل = َفْعـُلْن( واملذيَّ

مرينا بيـكم حمد واحنا بقطار الليْل
مستفعلن فاِعلُْن مسـتفعلن فْعـالْن

واسمعنا دك اَكهوْة وشمينا ريحْة هيْل
مستفعلن فاعلن مستفعلن فْعـالْن

يا ريْل صيح ابقهر صيحة عشَك يا ريْل
مستفعلن فاعلن مسـتفعلن فْعـالْن
هودر هواهم ولك، حدر السنابل َكطْة

مستفعلن فاِعـلُْن مسـتفعلن فاِعـلُْن
آنه ارد الوَك احلمـد، مالوَكن لغـيره

ـُن مسـتفِعلُن فْعـلُن مستفِعلُن فاِعل
يجفلني برد الصبْح وتلجلج الليرْة

مستفِعلُن فاِعلُن مستفِعلُن فْعـلُْن
يا ريْل باوَّْل زُغرنا العبنا ُطّفـيرْة

مستفِعلُن فاِعلُـْن مستفِعلُن فْعـلُن
هودر هواهم ولك، حدر السنابل َكطْة
ُمْسَتْفِعلُْن فاِعـلُْن ُمستْفِعلُْن فاِعـلُْن

ثــمَّ توالت ق�ســائد النــّواب الن�ســالّية بعــد اأن كانت 
)للريــل وحمــد( من بواكــر غزلّياته اجلميلــة، ولعلَّ 
ــح فيهــا مــن  ف�ســاءات مدينــة العمــارة، ومــا تر�سَّ
�رضاعــات بني الفالحــني والإقطاع ب�ســبب �ســدور 
قانون الإ�سالح الزراعي يف اأيلول 1958، قد جعلت 



16

17
/2

01
8

AL ADEEB AL IRAQI

النــّواب يقــف ب�ســفِّ الفالحــني امل�ســطهدين علنًا، 
ُر لق�سيَّتهم �سعرُه الفاعل. وي�سخِّ

ولأنَّ الذاكــرة تعبــى، وملــروِر مــا يقــرب من �ســتني 
عامــًا على تلــَك احلقبة، فــاإنَّ تتابع ق�ســائد النّواب 
ًا يعدُّ م�ستحياًل علينا الآن، لذلك قد  )ال�سعبّية( ت�سل�سليَّ
نا  نقدُِّم ما ينبغي تاأخره منها دون ق�سٍد مّنا، كما اأنَّ
ُر ما ينبغي تقدميه )لذلك وجَب هذا التنبيه(. قد نوؤخِّ

ولعــلَّ ق�ســيدة )م�ســايف هيــل( كانــت مــن بواكر 
ق�ســائده الن�ســالّية التي دلَّت على موقفــه املنحاز 
من ق�ســيَّة ال�ــرضاع بــني الفالحــني، والإقطاعيني، 
فقــد جعلها تــدور على ل�ســاِن زوجِة الفالح ال�ســهيد 
اف الذي متَّ اغتياله باأمٍر من اأحد  �ســاحب املال خ�سَّ
القطاعيــني، لكونه فــاز يف انتخابات الفالحنّي يف 
الكحالء، واأ�سبح رئي�سًا جلمعيَّتهم يف العام 1959.
يف هذه الق�سيدة ي�ســتخدم النّواب الأ�سلوب الدرامي 
يف تو�ســيِف الفجيعــة، جاعــاًل مــن قنــاع الزوجــة 
�ســبياًل اإىل ذلك الأ�ســلوب، فهي تطلب من الفالحات 
اللواتي جتّمعن فوق جّثِة املغدور باكيات بالبتعاِد 
اماتهنَّ  عنه، لأنَّ دموعهنَّ التــي جتري، وتالم�ض خزَّ

قد تلوِّث جراحه:

َميلن ال تنگطْن كحْل فوگ الدْم
ميلْن وردة اخلّزامة تنُگط سم

جرح صويحْب بعطابْة ما يلتْم
ال تفرح ابدمنا ال يلگطاعــي

صويحْب من ميوِت املنجل يداعي

وقــد اتخــَذ من وزِن الهــزج ذي التفعيلــة )مفاعيلن( 
تلــك  بع�ــضِ  يف  اأجــرى  ــه  لكنَّ للق�ســيدة،  اإيقاعــًا 
التفعيالت ع�سبًا، و)الع�سُب( هو اإ�سقاط اجلزء الأول 
من التفعيلة، ف�ســـــارت )فاعيلن( وهي م�ســـــــاوية 
باحلــركات وال�ســكنات لتفعيلة )مفعولــن(، كما اأّنه 
اأنهــى الرباعّيات بالزمة ميكن عدَّها �ســطراً كما يف 

التطبيق الآتي:

َميلن ال تنگطن كحل فوگ الدْم
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن
َميلن وردة اخلّزامة تنُگط سْم
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن

جرح صويحب بعطابْة مـا يلتْم
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن
ال تفرح ابدمنا ال يلگطاعــي

مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن
صويحْب من ميوت املنجل يداعي 

مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُن
هاي آنه الّلحضنك ال تلم روحك

توالت قصائد النّواب 
ة في تغِذية  النضاليَّ

الذائقة الشعبّية منحازًة 
لقوى الخير والحرّية.
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مفـعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُن
ْك بالگصايـب عني لتلوحك اضمَّ

مفاعيلن مفاعيلُـْن مفاعيلُـْن
يصويحب أفـيِّ الفية جلروحك
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن
يتالگن عيون الذيب بــشراعي
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن

وأحاه أشكبرضحجاِت االگطاعي؟
مفعولُْن مفـاعيلُْن مفـاعيلُْن

اب ق�ســيدة  وعلــى ِغــراِر م�ســايف هيل، �ســاغ النوَّ
)ع�ســاير �ســعود( التي جعلها تدور على ل�ســاِن �سّيدٍة 
�ســمهرّيٍة من اأهِل اجلنوب �ســعدت بغداد، وق�ســدت 
وزارة الدفــاع، ووقفــت بــكلِّ �ســموٍخ معلنــًة اأنَّ دَم 
ال�ســهيد )�ســعود( لن ي�ســيَع ما دامت ع�ســاير �سعود 
مة على حما�ســبِة القتلة،  )كناية عن ال�ســعب( م�ســمِّ
متخــذاً مــن وزِن الهــزِج )اأي�ســًا( اإيقاعًا للق�ســيدة، 
ف�ســاًل عن تعــّدِد الأ�رضب فيها، كالتــام )مفاعيلن( 
ل )مفاعيالن( واإدخال )الع�ســب( يف احل�ســو،  واملذيَّ
وال�ــرضب، وهــو اإ�ســقاط اجلــزء الأول مــن التفعيلة 
فت�ســبح )فاعيلن( ف�ســاًل عن اأّنه جعلهــا تتاألَّف من 
مقاطع �سدا�ســّية تكون الأ�ســطر الأربعة بحرِف رويٍّ 
واحد، ويكون ال�سطران ـ وهما الالزمة ـ من رويٍّ اآخر 

يتكّرر يف نهاية كلِّ مقطع، كما يف الأمثلة الآتية:

ــَكر  ــدم على صهيِل الشُّ ــرجنا ال ــه احنا س هذول
يسعودْ

مفـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُْن مفـاعيالن

خّليــنا زهر لنجـوم مـن جدح احلوافر سـودْ
فـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُْن مفـاعيالن
تتجادح عيون اخليــــْل، وعيون الزِّلْم بارودْ

ـُْن مفـاعيالن فـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُ
ياخذنا الرسـْن للشمـس، مـن زودِ الفرْح ونزودْ

ـُْن مفـاعيالن فـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُ
يـــسعود احنا عيْب انهاْب، يا بـيرغ الشرجًيْة

فـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن فـاعيالن
ْة ـي الدم يجـي طـوفان كلنا نخوض عبريَـّ خلِـّ

فـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن مفـاعيلُـْن

وهذه الق�ســيدة )ع�ساير �سعود( هي عيُنها التي كان 
النّواب ين�ســدها يف اأثناِء التدريبات التي كانت ُتقاُم 
يف مقــر الحتاد العــام لطلبــِة العــراق يف الوزيرّية 
ا�ســتعداداً للم�ســاركة يف مهرجان ال�ســباب العاملي 
املزمع عقدُه يف هل�ســنكي عا�ســمة فنلندا يف العام 
ب، واملوافقات الأمنيَّة  ــا نتدرَّ نا كنَّ اأنَّ 1962، علمًا 
ت، وكان �ســوُت النّواُب  باأ�ســمائنا مل تكن بعُد قد متَّ
ُيرافُق ال�ســكيت�ض الدرامي الذي يقّدمه ال�سباب وهو 
ي�ســيُح: )هذوووووووووله اأحنــا �رضجنا الدْم( وكّنا 
ن�ســيُخ ال�سمَع اإليِه يف اإعجاب، فقد كاَن �سوُتُه عذبًا 
جملجــاًل، وكان احتاُد ال�ســبيبة الدميقراطي العراقّي 
َل بفّعالّيات املهرجان حري�سًا على اأن يكون  الذي تكفَّ
وفد �سبيبة العراِق متنّوعًا مبكّوناته جميعًا، فحر�َض 
على متثيلها على وفق ا�ستطاعته، لكنَّ مديرّية الأمن 
العام اأدرَجت ا�ســمنا مع الأ�ســماء املمنوعة، فحالت 
دون ا�ســتمرارنا يف ح�ســور التدريبات، ول نعلُم اإن 
كان النــّواب قــد �ســارك يف مهرجان هل�ســنكي ذاك 
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الذي اأقيم يف متوز 1962، اأم ل!
ثمَّ توالت ق�ســائد النّواب الن�ساليَّة يف تغِذية الذائقة 
ال�ســعبّية منحــازًة لقوى اخلــر واحلرّيــة حتى قيام 
النقــالب الدمــوي الفا�ســي الــذي نّفــذُه البعثّيــون 
�ســبيحة الثامن من �ســباط الأ�ســود 1963، فكانت 
ق�ســيدة )الــراءة( التــي كتبهــا النــّواب على ل�ســان 
الأمِّ قد اأوقفت انهيارات ال�ســباب، ثمَّ تبعها بق�سيدة 
)الــراءة( الأخــرى التــي جــاءت على ل�ســان الأخت 
َل الن�ســيد الذي تغنَّى به املعتقلون يف �سجون  لت�ســكِّ

البعث الفا�سي.
جعَل النّواب ق�سيدة )براءة الأخت( جتري على اإيقاع 
وزِن الرمــِل ذي التفعيلــة التاّمــة )فاعالُتــْن(، وهذا 
الــوزُن قابٌل للحركِة لكونــِه بعيداً عــن الرَّتابة، لكنَّ 
ال�ســاعَر جعَل اأ�سلوبها يجري على ال�ســكِل التفعيلّي، 
وخا�ســّية هذا ال�ســكل اختــالف عــدد التفعيالت يف 
اأ�ســطر الق�ســيدة، فال�ســعر التفعيلّي �ســطري، ولي�َض 
ُن من خم�ِض  ًا، لهذا وجدنا اأحَد الأ�ســطِر يتكــوَّ �ســطريَّ
تفعيــالت، بينمــا كان عدد التفعيالت يف �ســطر اآخر 
قد حتّدَد بتفعيلتني لي�ض غر، ف�ســاًل عن اأنَّ ال�ســاعَر 
تخّل�ــض فيها من تكــرار الالزمة، ورتابــة املقاطع، 

وجعَل تقنيَتها تقوُم على املونولوٍج الدرامّي:
  

خوية كابلت السجن حّر وبرد ليلـي ونهاري
فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن

احتمل تالجلك شتامي على عرضي
فـاعالتُن فـاعالتُْن َفـِعالتُن

واشعلت بالليل ناري
فـاعالتُْن  فـاعالتُْن

تالي تهتكني بخلك وصلة جريدة
فـاعالتُنَفـِعالتُنفـاعالتُن

كرَّة عيونك ياخوي هبهاي جازيت انتظاري
فـاعالتُْن فاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن

ــا خويه  ــر منك ثار ي ــل كل اخت تنتظ ــاي أكاب به
لعرضها

فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن فاعالتُْن
بهاي أكابل أمهات الناس وهمومي افضها

فاعالتُْن فاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن
ِجنت أرضى تدوس بعظامي واَكلك حيْل رضها

فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن
جنت ارضى تذبح ابطني جنيني

فاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن
وال براءة عار متبركع جتيني
فاعالتُْن فـاعالتُْن فـاعالتُْن

لكــنَّ جمهورّيــة اخلوف بحثــت عن �ســاعرنا، وحني 
هــرَب منها كانت اأنظمــة القمِع الإيرانّيــة قد اأعانت 
الطغــاة يف اإلقــاء القب�ض عليــه يف اإيــران وهو يهمُّ 
مبغادرتها اإىل رو�ســيا )الحتاد ال�ســوفيتي �سابقًا(، 
ف�ســّلمته اإىل النقالبيــني الفا�ســيني، فحكمــوا عليه 
بالإعدام، لكّنه جنا�س�ض من املوت باإعجوبة، وتلك 

حتتاُج اإىل �سهادٍة اأخرى.
همــا يتماهيان( يف الكتاب  )*( ُتنظر درا�ســتنا )اإنَّ
التكرميي املعنون )وفاء عبد الرزاق بني التكثيف 
والتجريب( ال�ســادر عن موؤ�س�ســة املثّقف العربي 

ب�سدين، اإعداد: ماجد الغرباوي، 2010.
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تي:
آ
مظفر النواب.. هو ك�ال

هــو تراجيدية القاوو�ض العا�رض.. الذي جمعني واإياه 
يف نقرة ال�سلمان.. لثالث �سنوات!

هو احلزن اجلميل جدا كما يقول، هو ال�ســحراء التي 
لي�ــض لهــا دليل، هو �ســفن غيــالن ازيرج، هــو مرين 
بيكــم حمد، هو منجل �ســويحب، هو م�ســايف هيل، 
هو الريح املجنونة التي ل تعرف ال�سكون، هو مهابة 
فواني�ــض الليــل النفطية التــي نكتب، ومن رمو�ســها 
حكايــات ال�ســيوعي التي عجزت اأوراقهــا الأزلية اأن 

تدون ما تبقى من هموم ال�سجن الرهيب.

السجن اباب  راسك  "دگ 
واصعد مرادف بالدف

أيام املزبن گضت
تگضن يا أيام اللف".

عندما ي�سدل الليل �سفائره ال�سوداء.. من دون زيارة 
القمــر.. الذي عرفناه �ســديقا لنا اأن ياأتــي لزيارتنا 
مــن خــالل نوافذ الأبــواب اأو مل ياأِت اأحيانا.. ح�ســب 
الظــروف.. ياأتينا �ســوت النواب.. املو�ســح مبمولت 

الغناء )املحمداوي( احلزينة جدا:

الدم تنگطن كحل فوك  "ميلن.. ال 
ميلن.. وردة اخلزامه تنگط سم

جرح اصويحب ابعطابه ما يلتم
ال تفرح ابدمنه ال يلگطاعي

صويحب من ميوت املنجل ايداعي

)الم�يزور السلم�ن عمره خس�ره(
�ســوت مظفــر.. وبــدون تــردد يجعــل مــن وح�ســة 
)ال�سلمان( اإيقونة البكاء العفوي، لكل الذين يوا�سون 
اأكــث.. لــرددوا معــا: )املايــزور  النــواب، بعفويــة 

مظفر النواب.. ووحشة الليل 
والقاعة العاشرة.. وسجن )نكرة السلمان(

ن�ظــــــم السمـــــــ�وي
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ال�سلمان عمره خ�ساره(.
بعدها ياأتي �سوت اآخر.. اأكث حزنا.. مليء بال�سوغات 
الريفية.. ومن غناء البادية الغربية.. وبالذات من اأمل 
ال�ســاعر والفنــان �ســعدي احلديثي.. امل�ســكون باأدب 

العتابه اجلريح:

"هلك شالو عله مظعون.. يا شير
وذبولك اعظام احلسد.. يا شير

لَون تبـچـي طول الدهر.. يا شير
هلك شالوا عله حمص وحما"

هنــا، تنتقــل العــدوى.. علــى بع�ــض نــزلء القاعــة 
العا�رضة.. التي كنت اأحد �ســيوفها.. لن�سمع من دفء 

ال�ساعر الكبر زهر الدجيلي ليعلن ب�سوته الرقيق:

"ساملني.. ومن محبتكم غدت
روحني عدنه

ساملني.. وليل ايلول الهب مارد يردنه"

كان هذا القاوو�ض ي�سم خرة املثقفني وال�سيا�سيني 
والأطباء والفنانني والع�سكريني والقادة العماليني.. 
اأذكر منهم: ال�ســاعر الكبر الفريد �ســمعان، والأ�ستاذ 
الفا�ســل واملنا�ســل الكبــر يحيى قاف "اأبو �ســعد" 
�ساحب املقولة ال�ســهرة: انل ميمي قاف ل ا�ستحي 
ول خــاف، وال�ســديق العزيــز الناقــد فا�ســل ثامر، 
وال�ســاعر املبــدع زهــر الدجيلــي، والدكتــور رافــد 
�ســبحي اأديب، والدكتــور والفنان �ســعدي احلديثي، 
وال�ســاعر ها�ســم �ســاحب، وال�سيا�ســي الكبــر بديع 

عمر نظمي، وال�ســاعر املبدع فائــز الزبيدي، والقائد 
العمايل "اأبو �سادق" جعفر الفالحي.

النواب الم��بر:
كان النواب مكابرا، حتى يف اأيام املحن، والنواب هو 
متيمة املوقف الإن�ساين الكبر يف )نگرة السلمان(، 
وهو الراف�ض الأ�سا�ســي لطغمة البعث الفا�سية، علنا، 

وبدون نقا�ض.

ديرتي يا  "يگضن.. وأرد 
حلسنـچ.. واموت اعله التنب

شوگي الـچ شوگ الگطه التايه
أجنم واندفن

هم آنه اضوگاحتيـچ واركض بزخات املزن
دوجن يحز بلوزتي اخلنجر

واكابر عيب اون
تانيني يا ديرة هلي..

وخلي الرصاص اعله الـچف
أيام املزبن گضت

تگضن يا أيام اللف"

هــو �ســاعر الريــادة ال�سيا�ســية وال�ســعرية، واملليء 
بالعمق الفكري للحزب ال�ســيوعي، حتى واإن اختلفت 
اأفكاره عن اأيديولوجية املوقف ال�سخ�ســي، لأ�سباب 
مت�ســاربة، لكــن الــولء )كلمة غر وا�ســحة(، وكما 
يقــول.. مــن خالل مــا كتبــه عــام 1964 يف )نقرة 

ال�سلمان(:
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ما هانت.. نفرهه الرمد  "عيني 
وكل رمدههايهون!!

ضموا اجفونكم عل العني
هاذه الريح ما مامون

يا شابگ منت مهره ثنيه
ومنحدر جالسيل

ِهب اعله السرج والگد
وراك اجنوم كل الليل
والكد.. ال حوافرهه

فج الليل.. فج الريح
وابرج، واستبگاللعيون..
گلهم من وعد ما هان..

بترابه الوطن مامون"
ثم يوؤكد:

فنان املوقف ال�سيا�سي والوطني
يقول علنا.. وبدون تردد:

ترفه "ترجل، نادتك 
بإذنهه من الشذر ورده

ذوايبه الذهب االبريز
عن گصتهه.. مرتده

اخذهه، وشمهه يا فارس
تراهي من الورد شده"

من هذا املوقف.. عاي�ســت اأبا عادل.. فهو ميتزج بني 
الإن�ســان العاطفــي والواقعــي.. وهو )كلمتــان(، من 
ال�ســيوعي ال�ســلب ال�سديد التم�سك بق�ســيته العادلة، 

املرتابطة بني الوجود والالوجود.. هو اإن�سان.
اأح�س�ســت فيه.. من خالل زمالتــي له لأكث من ثالث 
�ســنوات.. ويف مــكان واحــد.. اأن البدايــة عنــد مظفر 
النــواب هــي كالنهاية.. وكمــا يقول.. الــدرب واحد.. 
والفكر واحد.. ول م�ســاومة بــني الثنني.. وهو الذي 

�رضخ يف ليل )ال�سلمان( عام 1965:

والشعرية،  السياسية  الريادة  شاعر  هو 
ــعــمــق الـــفـــكـــري لــلــحــزب  ــال ـــمـــلـــيء ب وال
الشيوعي، حتى وإن اختلفت أفكاره عن 

أيديولوجية الموقف الشخصي.
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"بحزامك..
مفاتيح السوالف ونته تدري

ضيعنه الباب واملفتاح
وشراعك شليل..

يحـچـيللسمـچ.. سالوفة القداح
سولف يا حبيب.. ال يجينهفراگ

ويحـچـي اوياك.. ويبوگك
أحس باگوك!!

ونشدوني عله اوصافك
ِحرْت..

راويتهم گلبي.. وگلت يرهم عله املفتاح".

هــو هكــذا.. وبــال زحــاف مبدئــي.. اإل يف حــالت 
الغ�ســب الــوارد اإن�ســانيا.. هكذا عرفت )اأبــا عادل(.. 
يف اخلطاب ال�ســعري – ال�سيا�سي.. وهو ي�ستحق مني 
هذه ال�ســهادة )املعلنة(، وق�سيدة الراءة هي موقف 

النواب.. اخلالدة.
وكان موقفــي.. كالنواب.. من الراءة.. لكن قلت.. من 
خــالل.. بيت من الدارمي، كتبته فوق جدار ال�ســلمان 

ال�سخري؛ لأعلن موقفي ال�سيا�سي!!

االصفاح "گلبي جذع ماكول     من كل 
اهوايه مر بضـيج واگـــــــــف وال طــاح"

يف �ســجن نقرة ال�ســلمان الرهيــب كان مظفر مفتاح 
الفرح واحلب.. وهو نايل الع�ســق الأبــدي، عندما قراأ 

يف اإحدى الأما�سي ق�سيدته الرائعة )ول ازود(:

"ترافه.. وليل
ودگ ريحان يسهر ال تواخذنه

يلن.. كل دگه من حسنك
مشتل ريحان للجنه
ليالي ودگ منر حدادا!

واحنه الشوگ ناحرنه
متنى، دوس فوگ الروح

واحسبهه الك منه
أطگن ورد من جتزي

والف منام يتمنه
ابترف جدميك أطيرن فوگ

فوگ الفوگ
أكنت عالورد مزنه

امن اشوفك انذر النجمات
ترچيه لسوالفنه

واوديلك هوى.. اشگابني.. وتردني بطرك ونه

هكذا هو مظفر النواب، عطر الأما�ســي ال�سعرية.. اإذن 
هو عملية ازدواجية بني ال�ســعر وال�سيا�سة.. املبدع.. 
واحلق يقال، هو: مبــدع هذه الزدواجية.. كما قلت.. 

وهي لي�ست �سهلة!
اأنا وزهر الدجيلي.. الأقرب ملظفر النواب ك�سعراء:

عندما كنت خارج اأ�سوار )نگرة السلمان(، كنت اأقراأ 
ملظفــر النــواب، من خالل ما ي�ســلني مــن نتاجاته 
ال�ســعرية ال�ســعبية، واأنا كنت يف الكويت، كمقيم مع 
العائلــة، منذ اأن كنت �ســغرا، ومتنيت يف حينها اأن 
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التقــي بهذا ال�ســاعر الكبــر، بعد اأن كتبت ق�ســيدتي 
للزعيــم عبد الكرمي قا�ســم اإثــر حماولــة اغتياله يف 
)را�ض القرية( ب�ســارع الر�ســيد، من قبــل زمرة الغدر 
البعثية، والتي اأذيعت من اإذاعة بغداد ب�سوت ال�ساعر 
الكبر زاهد حممد، وقد كانت بعنوان )مي�سغى ال�سالم 

اأذكرك الأيام(.
كنــت اأمتنــى اأن اأتعــرف علــى النــواب، لكن �ســاءت 
الظروف اأو ال�سدف اأن اأتعرف عليه ك�سجني �سيا�سي، 
ويف قاعــة واحدة، بعــد اأن راأيته وجهــا لوجه، لعدة 
�ســنوات، ناأكل ون�ــرضب، ونتناق�ض، ونختلف اأي�ســا، 
وكنا الأقرب اأنا زهر الدجيلي ك�سعراء له، اأنا دخلت 
ال�ســجن، وكنــت اأ�ســدرت ديــواين الأول يف الكويــت 
)ر�ســائل جنوبيــة(، وكذلــك الدجيلــي دخــل �ســاعرا 
اأي�ســا له العديد من الق�ســائد املن�سورة يف ال�سحف 
العراقية، وت�ســهد له �ســاحات النا�رضية وهو ين�ســد 

باحل�سود اأروع الق�سائد الوطنية..

بداعية منفردة: النواب ظ�هرة اإ

عندمــا �ســدر ديــوان )للريــل وحمــد( �ســّكل ظاهرة 
اإبداعية عند النا�ض الب�ســطاء اأكث من املثقفني؛ لأنه 
عّر عــن همومهم واآمالهــم، وتطلعاتهم ال�سيا�ســية، 

وهو ي�رضخ قائال:

احنه "هذوله 
سرجنا الدم عله اصهيل الشگر يسعود

خلينه زهر النجوم من جدح احلوار سود
تتجادح عيون اخليل ويا عيون الزلم بارود

وياخذنه الرسن للشمس!
من زود الفرح ونزود

يسعود احنه عيب انهاب، يا بيرغ الشرجيه
هاذي ايشامغ الثوار

تبرج نار حربيه
ال منن حـچـي ابال ساس، يا بيرغ الشرجيه

عني الذيب عيب تنام
من توصفر احليه".

هذه الق�ســيدة بالذات )ع�ســاير �ســعود( عام 1961 
�ســكلت اإدانة وا�ســعة للدولــة، لأنها قتلت هــذا القائد 
ال�ســعبي، وهي بالــذات كانت من�ســورا علنيا للحزب 
ال�ســيوعي العراقــي يف تلــك احلقبــة الزمنيــة، وهذه 
الق�ســيدة وق�ســائد للديوان، كانت التمازج الروحي 
والنف�ســي بني ال�ساعر والنا�ض، مع عمومية الب�ساطة 

املقروءة لل�سعب.
فاأبو عادل كان ال�ساعر الر�سايل والن�سايل، والثوري 
اأي�سا، الذي حت�س�سته النا�ض، واملدافع عنهم، ك�ساعر 

ق�سية ل �ساعر عادي.

حـچـ�م البريس ومظفر النواب.. 
القضية واحدة:

حـچـام الري�ض هذا الرجل اجلنوبي الذي حمل ال�سم 
الالئق لالن�سان العراقي املهموم ج�سدت الواقع بهور 
)الغموكه(، يف ناحية الهدام، لالنتفا�ســة امل�ســلحة 

والكفاح امل�سلح للحزب ال�سيوعي العراقي..
هــذه الق�ســيدة اأو امللحمــة النوابيــة �ســكلت اإبداعــا 



24

17
/2

01
8

AL ADEEB AL IRAQI

كبرا لهذا ال�ســاعر الثائر، وهي تعتر الوفاء النوابي 
لنتفا�سة اأبناء الهور، وكما قال النواب: لي�ض احلزن 
اأن حتــزن، اإنــا احلــزن اأن ل حتزن.. واإنكــم �رضكاء 

اأ�سا�سيون يف قتل القائد )حـچـام الري�ض(.
"أواكح..

چـنـي إيد تفوج، مگطوعهاصابعهه
أشوغ اويه الشمس ليفوگ

أعاتب گاع.. مدفون ابنباعيهه
مكتوب ابال ويهه

حتفر بيهه مساحيهه!
وأشمس روحي بالسنبل

يجر يروجه شمس.. يسگي الشمس
والناس.. ويسگيهه

أبوس إيد اللي يسگي الناس!
ويحّمل متر ورصاص!!

ابشرايعهه!
أبوس إيد اليشيل البرنو للزينه

بطرگ ثوبه وأبايعهه
أفا – يا گاعنه السحگتهه

وانسحگ تعليهه اجيوش.. يا بو جيوش
وما بدلت طبايعهه" 

هذه امللحمة الكفاحية جاءت نتيجة الكفاح الفالحي 
امل�سلح �ســد نظام ال�ســلطة البعثية، يف ال�سبعينيات 
مــن القــرن املا�ســي، وكانــت النتفا�ســة الوطنية 
الرائعــة لأبنــاء الهور.. وكانت م�رضحا لق�ســة كفاح 

ج�سد ق�سية رجل ثوري ا�سمه )حـچـام الري�ض(.
مظفر النواب ولفتات الزمن الآتي:

اأبو عادل، هذا القامة الفارعة.. حجز كر�سيه ال�سعري 
وال�سيا�سي باأ�ســـلوب ال�ساعر الـــــــــممتلئ بالكرياء
الن�ســايل والثقــايف، و�ســط هــذا املعــرتك امللــيء 
بال�رضاعات الفكرية، واأ�سبح ظاهرة فــــــــاعلة بني 
العراقيــني، اأُ�س�ســها: �ســيوعية مظفر النواب وال�ســعر 
ال�سعبي، وهذه الظاهرة حتولت اإىل املدر�سة ال�سعبية 
النوابيــة، فهــو رجــل ا�ســتثنائي بــكل املوا�ســفات 
البعيــدة والقريبة، اأو حالة ل ميكــن اإغفالها اإبداعيا 
واإن�ســانيا وفل�ســفيا، فهو َمن حّرك الإبداع ال�ســعري 
ال�سيا�ســي، متخطيا كل الأ�سوار والأزمات، ويكاد اأن 
يكون لفتة حمراء حمفورة يف ذاكرة جدران الزمن.. 

وهو من قال:

اجنومـچيلدنيه "تنزل 
وعيوني بليلـچمشتعله
ونشابـچلـچ حية منجل

تنضح دم.. وانشلح الدوله

النواب حجز كرسيه 
السياسي والشعري 

بأسلوب الشاعر 
الممتلىء بالكبرياء 
النضالي والثقافي.
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وكل الشميسه انباهيهه!
ابحبة حنطه انغامز وحله".

وهكذا اأبو عادل.. يبقى املعادلة ال�ســعبة الدالة بني 
الثنني، وهو يطرق باب املوتى.. لين�سدهم:

"ال يطرق..

بابك في الليل سواك
ال شيء سوى الريح!!

الريح اجملنونة
تعبق باألوراق هناك

ضع معطفك الصوفي على كاهل حزنك
تأنق بالصمت!!

ستخرج للتشييع األزلي!
فآدم مات..

وبقيَت وحيداً!!"
إذن.. فآدم مات:

لكــن مظفــر مل ميــت، واإن مــات فهــو ع�ســبة احلياة؛ 
لأنــه الهموم الأزلية التي تبقــى مع النا�ض.. فهو من 

ي�ستحق التكرمي، لأنه نخل الطرق الأزلية..
وهكذا هو مظفر النــواب.. عندما يتباهى، فهو خليط 
بني مباهاة ال�سعب والنف�ض معا، واأعتقد اأنه ي�ستحق 

ذلك..
النواب واالستحق�ق الثق�في الع�لمي 

داب:
آ
وج�ئزة نوبل لل

الكثر من الدللت ال�سعبية اأو الف�سحى ت�سر اإىل اأن 

م اأ�ســال  النواب ي�ســتحق التكرمي العاملي، وهو امُلكرًّ
مــن قبــل كل �رضائــح املجتمــع العراقــي، يف الريف 
واملدينــة، ول اأعتقــد اأن بيتا من بيــوت العراقيني ل 

يعرف مظفر، اأو ل يعرف:

الليل بقطار  "مرينهبيكم حمد.. واحنه 
وسمعنه دگاگهوه

وشمينه ريحة هيل..
يا ريل صيح ابقهر صيحة عشگ يا ريل

هودر هواهم والك
حدر السنابل گطه".

ــيان، وهو املتجدد  ــو الوجود الذي ال يعرف النس وه
ــا قلت مرة عنه: هو األوصاف  مع احلياة.. فهو كم

الغريبة بالشكل واللون، وهو كما يقول:
روحك.. "يل طبع 

طبع عگدةابريسم..
چـا بعد روحي اشحالتك!!"

�ســالم لك يا من اأغظت فا�ســية العفالقة، واأ�ســمعتهم 
�سوت الفقراء.. باأن ال�سعب ل ميوت، �سالم لك، واأعلق 
على �ســدرك هوية الوطن، واأنــت اأحد غرباء الوطن.. 
�ســالم لك يــا حبة احلنطــة العراقية، التــي نهلت من 
نهــري العراق، وكرامة العراق، و�ســعب العراق، واأنت 

القائل:
"تانيني

يا ديرة هلي..
وخلي الرصاص اعله احلف

أيام املزبن گضن..
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اجلوانــب  علــى  �ســوءاً  ت�ســلط  اأوليــة  مقالــة  هــذه 
الجتماعية يف �ســعر "مظفــر النواب"، �ســاعر احلب 
عينــات  باأخــذ  العــراق  يف  واملعار�ســة  والثــورة 
مــن ق�ســائده باللغــة العربية الف�ســحى وال�ســعبية 
األتقطت من كتاب �ســم اأعماله الكاملة وجاء بعنوان 
"الأعمال ال�ســعرية الكاملة: مظفر النواب مع ديوان 
الريــل وحمــد"، اإ�ســدار مكتبة البواب، عــام 2014. 
ل تهتــم املقالــة باخللفية الجتماعيــة للنواب بقدر 
اهتمامهــا بالق�ســايا التــي �ســغلته واملو�ســوعات 
التــي ا�ســتحوذت علــى تفكــره ولكّنهــا تالحــظ اأّن 
جلزئية حمــددة تتعلق بخلفيتــه العائلية كما وردت 
يف مو�ســوعة الويكيبيديــا دللــة مهمــة ذات �ســلة. 
فال�ســاعر �ســليل اأ�رضة يعود ن�سبها اإىل الإمام مو�سى 
الكاظم وهي اأ�ــرضة ثرية مهتمة بالفن والأدب ولكّن 
والــده تعر�ــض اإىل هــزة اأفقدته ثروته مما تــرك اأثراً 
بينًا على تكوين ال�ساعر وتطور اإهتماماته ال�سيا�سية 

والثقافية. قد يكون يف هذه الإ�سارة ما ي�سلط ال�سوء 
على املررات املادية التــي هياأت للنواب اأْن يحدث 

طفرة يف تفكره واإلتزامه الفكري وال�سيا�سي. 
ال�سيا�ســية  اخللفيــة  علــى  اأي�ســًا  املقالــة  تركــز  ل 
والجتماعيــة وال�سخ�ســية والتاريخيــة التي نظمت 
فيها الق�سيدة بل تتعقب الأفكار واملو�سوعات التي 
�سغلت بال ال�ساعر واأرقته وتركت ما ي�سبه التقيحات 
يف ذاكرتــه و�ســمره جــراء مــا جــرى ويجــري من 
اأحــداث مل تكــن لــرتوق لروحه الوثابة نحــو التغير 
والبحــث عن طــرق عملية لإحداث الفــرق. يالحظ اأّن 
الق�ســايا اليومية وال�سيا�سية امللحة تزدحم يف �سعر 
النــواب لتعر عــن هموم املواطــن العراقي الب�ســيط 
ممــا يف�رض انت�ســارها وولع القــراء بها وتت�ســع هذه 
لت�ســمل ق�ســايا الفقر والتفاوت الطبقي وال�ســتبداد 
والطغيان والف�ســاد الإداري واخلنوع ال�سعبي والغدر 
واحلــب واللوعة والغرتاب ومــا اإليها. كما يظهر يف 

في سوسيولوجيا شعر مظفر النواب

د. الهـــ�ي عبد الحســـين
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�ســعر النــواب توجهاته الفكرية التــي متزج بني فكر 
علي واحل�ســني عليهما ال�ســالم حيث عــّرا عن الزهد 
بال�ســلطة واحلكم والنت�ســار للحق من جهة، والفكر 
الي�ســاري الثــوري الهــادف اإىل بناء دولــة وجمتمع 
متحــرر من اآفات الفقر والظلم والتعنت والإ�ســتبداد، 

من جهة اأخرى.  
واإذا مــا اأخذنا بالإعتبار اأّن النواب مل ي�ســغل وظيفة 
حكومية اأو يتو�ســم من�ســبًا يف جمتمــع متار�ض فيه 
الدولة والنظام ال�سيا�ســي احلاكم �ســغطًا كبراً على 
�ساغل الوظيفة واملن�سب من حيث اأّنه عا�ض �سيا�سيًا 
مطارداً وعراقيًا منفيًا فقد اأهله ذلك بق�ســد اأو بدون 
ق�ســد ليكون متحرراً مــن الإلتزامات الر�ســمية التي 
طاملــا لوثــت اأعمــال كثر مــن املثقفــني العراقيني 
وتركــت بقعــًا مل يكن من ال�ســهولة عليهــم التخل�ض 
منهــا. ويالحظ اأي�ســًا تعــدد الق�ســايا ذات الطبيعة 
املجتمعية وال�سيا�ســية والثقافية يف اأعمال ال�ســاعر 
مظفــر النواب مما اإرتقى بها لتكون ت�ســجياًل مرهفًا 
لوقفات مهمة يف م�سرة يوميات اأمة ووطن. ميتزج 
اخلا�ــض والعــام يف الأعمال ال�ســعرية للنواب حتى 
يتحــدا اأحيانــًا بطريقــة ل �ســبيل اإىل الف�ســل فيمــا 
بينهما. فهو يحب ويعاين ويغ�ســب وي�ستاق وينتظر 
حتــى املوت طيــف اإمراأة يــرى من خاللهــا العراق، 
كل العــراق. كما يالحــظ اأّن الفرتة الزمنية التي اأنتج 
فيهــا اأعمالــه وهــي خم�ســينات و�ســبعينات القــرن 
املا�ســي املتخمــة بالأحــداث اجل�ســام التــي تركت 
اآثارهــا علــى احلياة العامة قد تركت ب�ســمات قوية 
على �ســوره ال�سعرية. فقد طغت م�سحة من خيبة اأمل 
وا�سحة قطعت ق�سائده طوًل وعر�سًا لتعر عن �سدة 

ال�ســعور بالإنك�سار واخلذلن والف�ســل وبخا�سة اإزاء 
حجم الت�ســحيات اجلّمة التــي مت تقدميها من ت�رضد 
وهجــرة ومنفى وموت واإ�ست�ســهاد لع�ــرضات الآلف 
من الرجال والن�ساء يف الوطن، العراق. تاأتي مواقف 
النواب و�سوره ال�سعرية املتخمة بخيبة الأمل لتقف 
على ال�ســد من الت�سور ال�ســائع عن الأعمال الأدبية 
وال�ســعرية لكثــر مــن ال�ســعراء والأدبــاء التقدميني 
الي�ســاريني علــى وجه اخل�ســو�ض ممــن مييلون اإىل 
التفــاوؤل والتعلق باحلياة ويتطلعــون يف العادة اإىل 
اأمــام ليب�ــرضوا امل�ســتقبل بعــني حاملة يعــر عنها 
باملقولة املعروفة "وطن حر و�ســعب �ســعيد". تغيب 
هذه امل�ســحة املتفائلة عن اأعمال النواب رغم اأّنه قد 
يكــون موؤمنًا ومقتنعًا بهــا اأيديولوجيًا لتحل حملها 
خلطة من احلزن واجلزع وعمق ال�ســعور بالأ�سى ملا 
اإعتمــل يف م�ســرة عبدت بالت�ســحيات مــن البداية 

حتى النهاية. 
يظهر التوجه احل�ســيني للنواب يف اأكث من ق�ســيدة 
يتاأمــل من خاللهــا الواقع الراهن الــذي ميالأ روحه 
املرهفــة مرارة وهو يــرى اأّن هذا الواقع يعيد اإجناب 
نف�ســه حيث يتواجه احلــق يف قبالــة الباطل ويرتك 
الأمــة نهبــًا لالأجنبــي ليقول: اأنــا اأنتمي للح�ســني... 
لراأ�ض احل�سني. وقوله: اأتيت ال�سام اأحمل قر�ض بغداد 
الكبــرة... ق�ســدت امل�ســجد الأموي فقلــت اأرى يزيد 
لعلــه ندم علــى قتل احل�ســني... وجدته ثمــاًل وجي�ض 

الروم يف حلب.
ومييــز بــني احلــب واجلن�ــض فــرى يف الأول عنوان 
النقــاء والن�ســال ولكّنــه ياأتــي ممتزجــًا باللوعــة 
وال�ســوق و�ســدة الأمل فيمــا يقــرن الثــاين بالرذيلــة 
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والدن�ــض كمــا يعر عنــه من خــالل تفاعــل احلكام 
العرب مع ا�رضائيل واأمريكا. 

يتكلــم عن الأزمــة امل�ســتدامة بني ال�ســعب وحكامه 
ليكتب قائاًل: ي�ســوون ال�ســعب على نــران مناقلهم. 
وي�ســف الأنظمة ال�سيا�ســية العربية وكاأّنه ي�ستقرئ 
واقعها: �ســلطات القــردة... اأحــزاب القــردة... اأجهزة 
القردة... اقتتلوا ب�ســيوف ال�سّنة وال�ســيعة والعلويني 

وحتى املنقر�سني... نطاح كبا�ض. 
ويعــر عــن اللوعة يف ليــل الغربة بعيداً عــن العراق 
فــراه ب�ســورة اإمــراأة يحبها ويقــول: ولكني اأع�ســق 
وجه اإمراأة واحدة يف تلك اللحظة... اإمراأة حتمل خبزاً 
ودموعًا من بلدي... وي�ستدرك ليخ�ض الوطن وا�سفًا 
اإياه باأّنه هو الذي "علمني اأّن حروف التاريخ مزورة 
حني تكون بال دماء". ويكتب متاأ�ســيًا: واآٍه من العمر 
بــني الفنــادق... ل ي�ســرتيح... اأرحنــي قليــاًل فاإنّني 

بدهري جريح.
وي�ست�ســهد بعلــي بــن اأبــي طالب معــراً عن �ســغف 
املواطن باحلاكم العادل الزاهد يف احلكم وال�ســلطة. 
ويتبنــى موقف الإمام وهو يعر عــن اجلزع من اأمة 
تنــام علــى جراحاتهــا ول تتحرك وتاألــف خنوعها 
ليقول: ما زلنا نتحجج بالرد وحر ال�سيف... ما زالت 
عــورة ابن العا�ض... ما زال كتــاب اهلل يعلق بالرمح 
العربيــة. ويقول اأي�ســًا: مــا زال اأبو �ســفيان بلحيته 

ال�سفراء يوؤلب باإ�سم الالت الع�سبيات القبلية.
ويقول يف الف�ساد الإداري: ولي�ض يّوزر اإل املحا�سيب 
فيها. ويتوجه لل�سعب امل�ستكني ويقول: ما اأقبح الفقر 
حــني يدافع... يا اأيها الفقر هاجم واعلنها علنًا... اإيّن 

عامل بالوثائق وامل�ستندات. 
وي�ســتهدف الفقر وال�رضاع الطبقــي حمماًل اإياه وزر 

العنف ليقول: ل تلم الكافر فاجلوع اأبو الكفار... 
ويف ق�ســيدته "للريل وحمد"، التي ا�ســتهرت بعد اأْن 
قــام بتلحينها امللحن الراحــل املعروف حممد جواد 
اأمــوري واأداها الفنــان يا�ض خ�رض، يعــر عن احلب 
حتــى املوت ويقول: ل مت�ض م�ســية هجر... كلبي بعد 
ما مات. ويعاود ال�سعور بخيبة الأمل ليقول يف نف�ض 
الق�ســيدة: يا ريل طلعوا دغ�ض والع�ســك جذابي... دك 
بــي طــول العمر مــا يطفى عطابــي. ومي�ســي ليذّكر 
احلبيب بالنهاية امل�سرتكة من حيث اأّنه �سيلقى نف�ض 
امل�ســر مظهراً جذور ثقافته الدينية ليقول: تتوالف 

وي الدهر وترابك ترابي...
ويتغنــى باحلبيبــة لي�ســف جمالها ب�ســورة فريدة 

ليقول: 
�ســال منك غيظ ب�ســتان الورد. مبعنــى اأّنها جلمالها 
وروعتهــا اأثــارت الغــرة يف ورود الب�ســتان. ويعود 
اإىل احلــب اخلال�ض املوجع ليقــول خماطبًا احلبيبة: 
ردتك... ولوجذاب... ردتك تط�ض بعمري �سم عتاب... 
ردتــك ولو �ســباج ميلــي حياتــي تــراب... ردتك ولو 
�ســبرة حمرة تفّي وجهي من حجــي الغياب. احلب 
اإذن لــدى النواب جتربة خال�ســة يف الولــع والتعلق 
واملعاناة مما يعك�ض هول ال�ســغوط التي متار�ســها 
البيئــة الجتماعيــة والثقافية على الإن�ســان اإبتداًء. 
واذا ما اأُ�ســيَف اإليهــا عبوؤها ال�سيا�ســي الذي يجعل 
منها حماًل ثقياًل ي�ســبح تفهم جزع ال�ساعر و�سعوره 

العميق بخيبة الأمل مفهومًا.
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يعــد مظفــر النــواب ظاهــرة متكاملة، وقــد يعرت�ض 
اأحدهــم ويقــول: مظفر النواب �ســوت واحــد، فكيف 
ميكن اأن يكون ظاهرة متكاملة؟! ونقول: يف التاريخ 
اأ�سوات تكثف اإرادة اأمة كاملة واأفكارها وتعبراتها 
وتطلعاتها واأحالمها.. و�ساعرنا ميثل هذا النوع من 
امل�ســتوى التكاملي، فهو كائن تركيبي ولي�ض �سوتًا 
غنائيــًا مفــرداً، ليت�ســل بينابيــع �رضيــة يف الكــون 
والوجــود واحلياة، اإنــه _ ومن خــالل عالقتي به _ 
كان دائمًا حني ن�ســافر اإىل بروت وي�ســمع باإ�سدار 
كتــب اأو جمــالت جديــدة يف املجــالت العلمية، عن 
الف�ســاء واملاوراء اأو عن اجلوانب الباطنية الداخلية 
لالإن�سان والكون وبدايات التكوين الأول، كان يهرع 
اإىل قراءتهــا ممــا خلــق يف داخلــه جانبــًا روحانيًا 
رغم تاأ�سي�ســه املادي املارك�ســي ال�سيوعي، فهو يف 
نقا�ساتنا الثنائية يعر عن اإميانه بالبعد الروحاين.. 

وهذه واحدة من ف�سائله.

بالقطــب،   _ كال�ســويف   _ يوؤمــن  النــواب  مظفــر 
الأنبيــاء..  علــى  القطــب  يف�ســلون  فال�ســوفيون 
لعتقادهــم بــاأن الأنبياء يت�ســلون بــاهلل عن طريق 
املالئكة اأما املت�ســوفة فهم يت�ســلون باهلل مبا�رضة 
من دون احلاجة اإىل اأي و�ســيط وهم من هذه النقطة 
اجلوهريــة حتديــدا يعتــرون القطب ال�ســويف عنده 
اأف�ســلية علــى النبي.. ولعــل النواب لديــه الكثر من 
اأن يطلــع علــى الفكــر  التوجهــات ال�ســوفية، قبــل 
ال�سويف.. ملا ميلكه من جانب روحاين، والغريب يف 
الأمــر اأنه من زاويــة اأخرى رجل مادي.. اإنه ال�ســفة 
الأخــرى مــن �سخ�ســية مظفــر النــواب ول يعــد ذلك 
تناق�ســًا يف �سخ�ســيته، بل هو ال�ســفة الأخرى من 
الكون، مظفر يوؤمن اأن العامل ل يكّونه اجلانب املادي 
فقــط فالروحانيــة جزء مــن تكوينه، وقد ج�ســد هذا 
التوجه يف �ســعره ليمزجه باأق�ســى حالت الن�سان: 
املــوت واجلالد والتعذيب والتحديق يف القاتل.. هذه 

د 
عد

 ال
ية

ص
شخ

الضّفة األخرى من النواب
ريــــــ�ض النعــــــــم�ني
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كلها مزجها بطريقة �سعرية حديثة، كما فعل بودلر 
ورامبو.. مظفر كائن مهّياأ ليلتقط الإ�ســارات البعيدة 
يف الكون رغم تكوينه ال�سيا�سي املادي املبكر.. ومن 
هنا كان �سعره فيه اأنثوية، واأق�سد نوعًا من التيهان 
وال�رضحان بالبعد الطروبي يف الكائن، فمتى ما كان 
اجلانب الأنثوي مهيمنا على الن�ســان كان �ساعرا اأو 
مو�ســيقيا اأو م�ســلحا، اأمــا اإذا كان اجلانب الذكوري 
مهيمنــا عليه فهو �ســيكون دكتاتوريا طاغيا: كهتلر 

اأو �ستالني اأو �سدام.
مظفــر النواب يف تكوينه خملــوق حداثي لذلك هو ل 
مييــل اإىل ال�ســعر اخلايل مــن احلداثة، وكذلك ال�ســعر 

عنــده اإذا كان خاليــا من الطرب 
واملو�ســقة ل قيمــة لــه.. فــكان 
يطــرب  ق�ســيدته  يلقــي  حــني 
ويتهودج بــل يغني.. فمــا اأجمل 
�ســاحب  الغنــاء،  يف  �ســوته 
�ســوت قوي ي�ســل باملقــام اإىل 
درجــات عاليــة.. يغنــي بحــزن 
حتى لت�ســعر اأن العراق تقّطر يف 
كل عذاباتــه واأحزانــه.. فمثلمــا 
تخلــق املوجــة يف املــاء خلــق 
النواب �ساعراً  متخمًا بالعذابات 
وال�سفر واحلزن والفرح والأمل...، 
لي�ــض لديه اأبي�ض واأ�ســود.. فرغم 
ثوريتــه العاليــة، حيث هــو اأحد 
قــادة حفــر نفــق احللــة وهو من 
احلــزب  يف  املــرزة  الأ�ســماء 
ال�ســيوعي وحتديــدا يف القيــادة 
املركزيــة، جتــد عنــده اأ�ســدقاء 
بعثيــني اأو متدينــني اأو قوميــني.. نعــم لديــه طراوة 
مــع الأ�ســدقاء وهذا يعــود اإىل اجلانــب املتفتح يف 
اأعماقه: )الأنثوية(.. وهو �ساعر ميتلك ح�سا�سية اأكث 
مــن وعيه... واجلدير بالذكر اأن ق�ســائده التي كتبها 
يف العامية مل ي�ســبقه اإليها اأحد كاأنا بزغ من نف�سه 
كال�ســوء الكوين و�سّذب الق�سيدة العامية من ب�ساطة 
الرتكيــب والركاكــة، ف�ســنع من العاميــة ما مل يكن 
موجودا.. حتى اأ�سبح الو�سط الثقايف العربي الر�سمي 
والنخبوي يحرتم الق�سيدة العامية.. وكان مييل اإىل 
اأحلان طالب القرغويل وكوكب حمزة ويعترهما من 

اأرقى امللحنني الذين ارتقوا بالأغنية العراقية.  

النواب جال�سًا ومن خلفه ريا�ض النعماين وعريان ال�سيد خلف وكاظم غيالن. 
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ظل ال�ســعر العربي منذ ن�ســاأته من�ســجما مع الإن�ساد 
كونه يخاطب متلقني يبحثون عن ترتيب ت�سوراتهم 
حــول العــامل مــن الناحيــة اجلمالية، وهــو ما جعل 
املتلقــي العربــي مقدمــا اأذنــه يف الإ�ســادة بجــودة 
ال�ســعر موؤخــرا ب�ــرضه كثــرا. وهــو مــا ات�ســح يف 
الأحكام النقدية التي ظلت تخت�رض تلقي الن�ســو�ض 
وفــق اآراء لها اأ�ســول ترتبط بال�ســفاهية. ومع ثورة 
الكا�ســيت التي ارتبطت بالأ�ســا�ض بال�ســعر املنري 
الــذي يبتعد عــن الغمو�ــض ويقرتب مــن املبا�رضية 
بداأ ال�ســاعر العربــي احلديث البحث عــن كتابة ن�ض 
يحــرك اجلمهــور بالطريقــة ذاتهــا التــي حركها به 
ال�ســاعر اجلاهلي يف الأ�ســواق الأدبية اأو مع الدعوة 
ال�سالمية التي وظفت ال�سعر كاأداة اأيديولوجية تقدم 
الراأي وتدافع عنه وتدح�ض الراأي الآخر و�ســول اإىل 
�ســعر ال�رضاع العقائدي والقبلي مــع الدولة الأموية 
مرورا بتغر ن�ســق التلقي يف ال�ســعر العبا�ســي الذي 
بــداأت املنريــة تن�ســحب منــه يف فــرتات �ســعرية 
خمتلفة وهو ما مثلته مدر�ســة اأبي متام التي دافعت 
عــن مقولة "ملــاذا ل تفهم ما يقال" مــن خالل الرد 
على �ســوؤال "ملاذا ل تقول ما يفهم"، فالتحول الأهم 

اأ�ســبح مدار الفهم واإعمال العقل ولي�ض ال�سماع الذي 
يحرك امل�ساعر ب�سورة وقتية.

لكن ال�رضاع بني املقروء وامل�سموع هو تطور ووليد 
�رضعي لل�رضاع الزيل بني مدر�ستي الطبع وال�سنعة.
لقد قدمت ثورة الكا�ســيت اإمكانية تكرار ال�سماع اإىل 
مــا ل نهايــة وهو ما مينــح الن�ض عــدم التوقف عن 
الإن�ســاد والبحث عن متعة التكرار التي متنح ال�ســعر 
تلقيا يت�رضب اإىل عدد من املتلقني حتى اأ�سبح لدينا 
م�ستمع ممتاز يقف بالتوازي مع التو�سيف التقليدي 

للقراءة: القارئ املمتاز.
يقــف مظفر النواب مع نزار قيــاين وحممود دروي�ض 
يف تر�ســيخ مقولــة العرب ظاهرة �ســوتية وتقا�ســم 
الثالثة ثنائية ال�ســلطة / اجلن�ض يف الثقافة العربية 
مــن زوايا ل تختلف كثرا بــل تكاد تكون واحدة يف 
تكويناتهــا، فــاإذا كان نــزار قباين قد عني باجل�ســد 
اأكــث مــن عنايتــه باملراأة فــاأن حممــود دروي�ض قد 
حول فل�ســطني اإىل اأنثى وف�ســح الواقع العربي الذي 
فــرط بوطنه. اأمــا مظفر النواب فقد اخت�رض ال�ســلطة 
/ اجلن�ــض يف هجومه على احلكومــات العربية دون 
اأن ي�ســعى اإىل ت�ســذيب لغته مــن املبا�رضية يف كيل 

مظفر النواب 
بين المقروء والمسموع

عصـــــــ�م العســـــل
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ال�ســباب وال�ستائم لي�ض اقلها اإ�ســابة العرب بالعنة، 
الأمر الذي يجعل قارئ / م�ســتمع النواب ل ي�ستمتع 
كثــرا عنــد قراءة ن�ــض النــواب اأكث مــن متعته يف 
ال�ســتماع اإليه وفق طقو�ض ال�ســتماع التي �ســادت 
ال�سارع العربي ل�سنوات طويلة، اإنه ا�ستماع املمنوع 
الــذي مل يقت�ــرض علــى ال�ســعر العربي الــذي يهاجم 
ال�سيا�سي ولي�ض ال�ســعر ال�سيا�سي واإنا يتجاوزه اإىل 
املحا�ــرضات التوعويــة والتحري�ســية يف اآن واحد، 
تلــك املحا�ــرضات التــي تتخــذ مــن الديــن مدخــال، 
ولي�ست املحا�رضات الدينية التي تعلم اأ�سول الدين، 
فامل�ستمع اإىل اأ�رضطة ال�سيخني الوائلي وك�سك - على 
�سبيل املثال- يف فرتة احلكم القومي والبعثي يبحث 
عما ي�ســفي غليلــه من هجوم مفرت�ــض وحلمي على 
ال�سلطة ومن دعوة اإىل التحري�ض يف اإ�سالح الو�سع 
القائــم ويف املتعة التــي يجدها يف �ــرضد الروايات 
التاريخية حلكام ال�ســلطة العرب وكيــف انتهت بهم 
احلال، امل�ســتمع لالأ�رضطة ي�سحح الأو�ساع القائمة 
عن طريق الأذن اآخر ما تبقى لدى العربي يف ثورته.
تعتمــد ق�ســيدة مظفــر النــواب علــى تقنيــة الن�ــض 
امل�ســاحب من حادثة تاريخية – موقف �سيا�سي – 
خيانة حكومات اإىل غرها من الن�سو�ض التي ير�سح 
عنهــا ن�ــض النــواب مبعنــى ل يوجد تفكــر بالن�ض 
/ الق�ســيدة بغياب الن�ض امل�ســاحب ففل�ســطني يف 
ق�ســيدة وتريات ليلية هــي الن�ض امل�ســاحب الذي 
يوافر مادة تاريخية كاملة للنواب الذي يقدم الن�ض 
على �ســكل مفارقة تركز على ال�ســخرية من الو�ســع 
القائم ومن احلكام الذين باعوا فل�ســطني الأمر الذي 
يجعل من ق�ســيدته تعتمد على ال�ستفهام النكاري، 

فمــاآل الحــداث حمدد لدى النــواب اإل اأنــه يعمد اإىل 
طــرح ال�ســتفهامات من زوايــا عدة لي�ــض بحثا عن 
اإجابــة يفتقدها واإنــا تاأكيدا حلقيقــة يعلمها، وهو 
مــا يقربه مــن ال�رضد اإل اأن �ســور النــواب متالحقة 
ومرتاكمــة فحينــا تراه يف�ســل يف احلــدث ويالحق 
يف �ســور ويكرر عبارات وحينا جتده يراكم من هذه 
ال�ســور دون البحــث عــن بديــل اأو منفــذ، فتجده يف 
�ــرضاع دائم مع الآخر ومت�ســاحلا مع نف�ســه بل اإنه 
يلجاأ اإىل جلد الذات والبكاء وحيدا بعيدا عن الآخرين 
وتختلــط لــدى امل�ســتمع اأحيانا نرة �ســوت النواب 
فتظنه باكيــا بل اإنه يبكي على املن�ســة مرات عدة، 
فالأمل الذي يعانيه ل يقف عند حدود ر�سد املعاناة 
يف ق�ســيدته، اإنه يبحث عن التوحد بني ما يوؤمن به 

وبني ما يعر عنه.
ل توجــد عالقــة توحــد بــني ن�ــض النــواب املقروء 
وامل�ســموع، فاملقروء مينحــك املتاهة اأحيانا تدخل 
�ســمن الو�ســوح وحتــار طويــال يف جتييلــه نقديــا 
لأنــه اأنــوذج غر قابــل للتكــرار – ل مبعنى الن�ض 
الأ�سل الذي ي�سعب تكراره لده�سته، واإنا لرتباطه 
باأحــداث غر قابلة للتكرار، الن�ض ذاته حني يتحول 
اإىل م�ســموع يرتبــط بثقافــة ال�ســورة ومــا قدمتــه 

التكنولوجيا يف هذا املجال.
 فاأنــت ل ترتقــب الن�ــض وحــده واإنا ترتقــب كذلك 
اإمياءات اجل�سد املنفعلة بالكلمات املنفعلة باحلدث. 
مــن هنا تتاأتى �ســعوبة جتييل �ســعراء مثــل النواب 
لأنهم ظاهرة �سعرية تنتظر منها الكثر الذي يفجوؤك 
حينا ويجعلك تعيد ترتيب مفاهيم ال�ســعرية العربية 

اأحيانا اأخرى.  



17
/2

01
8

33 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
صي

شخ

مل تكــن ال�ســنوات التي اأعقبت متــوز 1958، ترق�ض 
بطوفــان �ســوء بهيــج، ومل يكــن الوطــن متفائــاًل، 
وتبا�سر اأ�سى ومالمح دماء تلوح يف الأفق، وتلوثت 
الأيــام بال�رضاعــات ال�سيا�ســية واحلزبيــة، مدينــة 
الكاظميــة �ســهدت حوادث عنــف بعــد اأن كان اأهلها 
يتقا�ســمون خبز احلياة، وي�رضق يف وجوههم الورد، 
حــني يراقبــون رفيــف احلمــام يحيــط قبــب الإمام 
الذهبية، وت�ســتحم الطيور يف برك �ســحنه الف�ســيح. 
والكاظميــة مدينــة تاريــخ ن�ســجته الع�ســور، كانت 
بعيوننــا الوطن الأجمل، وعنــوان فتوتنا، وحكايات 

ل تاأفل.
يف عــام 1961 كنت طالبــًا يف املرحلة الثالثة يف 
متو�ســطة الفجر للبنني التي ت�ســغل اأحــد دور منطقة 
النــواب يف الكاظمية، وت�ســمية احلي ُتن�ســب لعائلة 
مظفــر النــواب املعروفــة بثائها املــايل وامتالكها 
لالأرا�ســي والعقــارات منــذ مطلــع القرن املا�ســي، 

كنــا نرقــب القادم مــن بعيــد متلفعًا مبعطف اأ�ســود 
�ســميك بلون �ســاربه الكثيف، تنوء يــده بحزمة كتب 
وجمالت و�ســحف، قامــة مم�ســوقة بانحناء خفيف 
دليل توا�سع، توؤجج فينا ال�سوؤال عن املدر�ض القادم 
بخطــاه الوئيدة التي تخبئ اأ�ــرضاراً، وتبارك الأر�ض 
التي مي�سي عليها، تلك الن�سوة ال�سحرية هي ال�سورة 
التي امتلكت حوا�ســنا، �ســتظل البدايــة معلقة بروؤية 
ذلك الوجــه الرونزي بتدويرة ت�ســبه رغيف احلياة، 
وعينــني تلتمعان بال�ســوء كاأنهما نبع مــن البلور، 
�ســار اإ�ســمه طعــم اأيامنــا املقبــالت، و�ِســعُره ملحًا 

باأفواهنا، اإنه املدّر�ض مظفر النواب.
لي�ــض مــن �ســك اأنني كنــت اأحتكم لعاطفــة تلميذ يف 
بدايــة مراهقته، ولي�ض من الي�رض تعميمها على طلبة 
اآخرين، لكنني كنت من�ستًا ل�سوت الإنبهار الداخلي 
يف نــوذج املعلم الذي مل اأجد �ســبيهًا له يف مراحل 
درا�ستي الأوىل ول الالحقة، اأراقب هذا القدر املتميز 

متوسطة الفجر في الكاظمية
منصة أحالم ) النواب (

جمــــــ�ل العّتــــــــــ�بي
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من الوقار الذي حتمله �سخ�ســية 
اأن  �ســعور  ويخاجلنــي  النــواب، 
هنــاك من ي�ســاركني هــذا الفرح 
ويتلــوى  يتكــور  الــذي  ال�ــرضي 
�ســدري،  يف  امللّونــة  كاملوجــة 
ومن هنــاك بداأت البــوادر الأوىل 
بالإعجــاب الذي بداأت م�ســاحته 
تت�ســع مــع الزمن وتطــورت لغته 

خالل الدر�ض.
تلك املرحلة �ســهدت ن�رض ق�سيدة 
)للريــل وحمــد( يف جملة املثقف 
التي ت�ســدرها جمعية اخلريجني 
العراقيني، وتبعتها ق�سائد اأخرى 
يف جريدة الإن�ســانية ل�ســاحبها 
ال�ساعر كاظم ال�ســماوي وجريدة 
حممــد  ل�ســاحبها  احل�ســارة 
وتخطيطــات  ال�ســوري،  ح�ســن 
وبورتريهــات يف جملة 14 متوز 

للمحامية نعيمة الوكيل.
حولــه  يتحلقــون  الطلبــة  كان 
اأثنــاء الدر�ض وخارجــه، وياأوون 

اإليه يف �ســاعات مرتعة باحلــب واملعرفة، فيظفرون 
بجوهــرة جمــال الــروح والل�ســان، وهم يتناف�ســون 
لإقتنا�ــض حلظــة الإنت�ســاء الروحي بحديــث يجمع 
مفــردات املنهــج واللغــة وال�ســعر والأدب، وذاكــرة 

نادرة بالك�سف حد اإنارة الأعماق.
قاعــة الدر�ــض بوجــوده تتحــول اإىل فردو�ــض، وهو 
بوداعــة طفــل، يدخــل منهــاًل كغيمة ربيعيــة ترحل 

للتّو من بحار ال�ســيف الرمادية، 
واأ�رضتــه،  طفولتــه،  عــن  يحكــي 
عــن اأّمــه املتعلمــة التي در�ســت 
اللغــة الفرن�ســية، وجتيــد العزف 
علــى البيانــو الــذي كان يف بيت 
والدهــا، يــروي باإعجــاب �ســرة 
حيــاة عبــد املجيد )والــده( الذي 
يعــزف على اآلة العــود ويغني يف 
اجلل�ســات العائلية، و)نوفه( التي 
علمتــه قــراءة القــراآن، وحمــدي 
التكريتــي املعلم الــذي اأيقظ فيه 
مرحلــة  يف  �ســعرية  قدحــة  اأول 
الدرا�ســة الإبتدائية، يف متو�سطة 
)ِحــرز(  مــن هــو  الفجــر عرفنــا 
و)�ســويحب(، و�ســمعنا ب�ســوته 
)الريل وحمد(، ولأول مرة نعرف 
)حافظ الدروبي( الرائد الت�سكيلي 
العراقــي الــذي اإكت�ســف موهبــة 
النــواب يف التلويــن عندمــا كان 
طالبا يف كلية الآداب، يف الدر�ض 
الينابيــع  ي�ســتعيد  مظفــر  كان 
والروافد، يعر�ــض بعفوية بانوراما )�رضيعة النواب( 
اإذ تطــّل دار عائلتــه على نهر دجلة مــن جهة الكرخ، 
كانت منزله ومنزل اآبائه واأجداده، و�سالونه الأدبي 
الــذي ي�ســتقبل فيــه جمهرة مــن الكّتــاب واملثقفني 
وال�سيا�ســيني، وي�ســتقبل بحنــان ورعايــة خا�ســة 
تالمذته، الذيــن نهلوا من معرفته ومكتبته امل�رضعة 

اأمامهم ب�سخاء.

حافظ الدروبي

�سعدي احلديثي 
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اأمــام هــذه الــدار متتــد �رضيعــة 
النــواب، ن�ســبة اإىل العائلــة التي 
ُعرفت مبجد �ســمعتها و�ســهرتها 
النــواب  و�رضيعــة  الوا�ســعة، 
كانــت مرتفة بالــزوارق املحملة 
والفواكه،  واخل�ســار  بالب�ســائع 
ولتعلق اأهل بغداد ب�سحر جمالها، 
غّنــوا لها باأغانيهــم الفولكلورية 
و�ســاغوا لهــا الأحلــان التــي ما 

تزال يرددها املغنون: ب�رضيعة النواب ي�سبح حبيبي 
وبجاه خ�رض اليا�ض هذا ن�سيبي.

يف ال�ســباحات يغت�ســل الندى برمــل ال�رضيعة، ويف 
الليــل ت�ســتعل جــذوة املــوج عنــد ال�ســخو�رض التي 
تتطهــر باملــاء، فمن هنا مــّر املغول والتــرت الغزاة، 
وال�رضيعــة ل تنحني حل�ســود الريح ال�ســفراء، فظلت 

عالية ال�رضح.
وذكريات مظفر عن ال�رضيعة تقرتن بحادث غرق كاد 
اأن يودي بحياته وهو طفل �ســغر، فكانت ال�رضيعة 
ملظفــر املهد والرمز، واإرجوحة الهوى، ل تختفي من 

خريطة الدنيا، واإن ُفقد الوطن.
يدخل مظفر املجهول يف التجارب الفكرية والأدبية، 
ويعود للمنابت الأوىل يف الرتاث واحل�سارة، ي�سيف 
ويبدع، وينفذ اإىل اأعماق تالمذته املتميزين مكت�سفًا 
ــة يف التفكــر والكتابة،  مواهبهــم ومهاراتهم الغ�سّ
بقدر من احلب والوداد ال�ســايف، فرتك اأثره الإن�ساين 
الــذي ل ميحى فيهم، فكانت فيما بعد اأ�ســماء كبرة 
ومهمة يف ف�ساء البداع العراقي وحياتنا الثقافية، 
وهم الأ�ســدقاء الروائــي اأحمد خلف، ال�ســاعر حميد 

اخلاقــاين، القا�ــض الراحل ن�رض 
ريا�ــض  الكاتــب  راغــب،  حممــد 

رمزي. 
تاريــخ  مــن  املرحلــة  تلــك  يف 
احليــاة  اإيقــاع  منحنــا  العــراق، 
اإ�ســتجابة متوا�ســعة يف الوعــي 
الإ�ســتثناء  حالــة  عــن  للتعبــر 
التــي نعي�ســها، �ســيء مــن ثمــار 
التجــارب نقــراأ رموزهــا ممثلــة 
بعيــون جيل مــن الرتبويني الرواد، مدير املتو�ســطة 
)علــي عبــد احلميد( طــراز من املربــني الذين تنبغي 
درا�ســة حياتهم احلافلــة بالوطنية، كنمــاذج راقية 
علمًا واأدبًا واإخال�ســًا وم�ســوؤولية، ومثله كان )علي 
ال�ســهيل( القا�ــض واملرتجــم، ومدر�ــض الإنكليزيــة 
)علــي اللقماين(، وغامن حمدون، جنيب حميي الدين، 
متــي ال�ســيخ، حممد علــي �ســبع، مظفر الب�ســر، عبد 
الأمــر الــورد، عبد الر�ســا �ســادق، اأ�ســماء متتد يف 
الزمان واملــكان، وعالمات يف تاريخنــا التعليمي، 

بح�سورها املتميز جليل واهب من املدر�سني.
متو�ســطة الفجــر كانت نفحة من عطــر وحلم، نتعلق 
فيهــا، واأنفا�ســنا مبهــورة بتلــك الوجــوه الباذخــة 
الو�ســامة، لوجــود )�ســعدي احلديثــي( وقــع خا�ض، 
مدر�ض الر�ســم، املالزم ل�ســديقه مظفر النواب، الذي 
يغرينا دائما بالتطلع اإىل اأناقته، قامة كغ�سن طري، 
وجــه اأ�ســبه باملمثل األن ديلون اأيام �ســبابه، طاملا 
يتمثله ال�ســباب يف كل ما تت�سم به �سخ�سيته، نتلقى 
من �سعدي درو�ســًا يف الر�سم �سباحًا، ومي�سي طالبًا 
يف كلية الآداب يدر�ض يف ق�سم اللغة الإنكليزية، يدور 

حميد اخلاقاين 
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الزمــن كدورة نواعــر حديثة احلزينة، ليجد �ســعدي 
نف�ســه �رضيــكًا ملظفــر يف زنزانة واحدة من �ســجون 
الدكتاتورية والإ�ســتبداد، وكانا معًا يتقا�سمان عمق 
اللوعة حني افتقدا الأمل واحللم، لينطلقا ب�سوتيهما 
يتدفقان حزنًا عر نوافذ الأ�رض نحو ال�سحراء احلادة 

املزاج.
حــني ت�ســاعدت فتاوى القتــل، وهجر القمــر حدائق 
املدينــة حمل مظفر النواب ال�ســاعر الثائــر بندقيته، 
يــوم ُجّزت فيــه �ســفائر العراق ب�ســكاكني �رض�ســة، 
وحا�رضتــه �ســيوف اجلالدين، كانت بنايــة اإعدادية 
الكاظمية للبنني احل�ســن الذي مل يحــم اأولئك الذين 
تخندقوا فيه يقاومون اإنقالبيي �سباط 1963، كانوا 
ب�سعة جماميع لن ياأتيهم الغيث، ف�ساعت اأ�سواتهم 
كال�ســدى يف الريح، و�ســاروا وليمة �ســخية للقتلة، 

جنا مظفر بنف�سه، وهو يردد )اأّحاه �سو�سع جرحك ما 
يلّمه الثــار( ووراءه مووايل نوار�ســه املحا�رضة يف 
الــدروب النازفــة دمًا، اإذ ل مفّر للبــالد اأن تعي�ض يف 

)عر�سها( اجلديد.
يف الطريــق الوعر اإىل اإيران، كانت رحلته يف منتهى 
الإثارة، اإذ حاول عبور احلدود الإيرانية – الرو�ســية، 
الإ اأن �ســلطات ال�ساه الأمنية )ال�ســافاك( متكنت من 
القب�ــض عليه، واأعادت ت�ســليمه اإىل الأمــن العراقي، 
ليلقى �ســنوف التعذيب الوح�سي، واأحكامًا ثقيلة يف 
ال�سجن، ويف ديوانه ال�سعري )وتريات ليلية( اإ�سارات 

عديدة لرحلة العناء والعذاب.
اأخــراً يبقــى مظفر النــواب منراً يف ذاته، مغرو�ســًا 
يف حدائــق احلياة، اأحتفي به بباقة من زهور الوفاء 

واملحبة والإكبار بني يديه .
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ي�ســرتّد املا�ســي توهجــه، يهيمُن على مــا تبقى من 
اأمٍل ياأخُذ بالأفوِل على نحٍو مت�سارع، مي�سُك باأهداب 
هــذا الفتى الغر الــذي يوؤجل فهم ما يقــع حتت يديه 
من اأوراٍق تتال�ســُق ب�سعوبٍة ل تخطئها العني، يقول 
لنف�ســِه يف حديــٍث ل يخلــو مــن البــوِح وال�رضاحِة: 
�ســاأكر ذات يوم، و�ستتو�ســع مداركي عّلها ت�ستطيع 
الإم�ســاك بالكائن - ال�ســخ�ض، بالكائــن – الفكرة، 
مغــرٌم هذا الفتــى بالكائن - ال�ســخ�ض، يحــاول اأن 
يحبــو علــى نحو دائــم باجتــاه اأبجديــات الكائن - 
الفكرة، يقراأ بع�ض مدوناته من ال�ســعر ال�سعبي يفهم 
بع�سا من مفرداتها يحفظ بع�سا من �سورها، ينبهر 
بطريقة الكتابة اجلديدة التي منحت ال�ســعر ال�ســعبي 
فجوة – م�ســافة توتر، ويقــف يف ذات الوقت عاجزا 
عــن مللمة مــا يخفيه ال�ســعر من ق�ســايا ل ت�ســلها 
مديــات الفتى الغــر، هو يعرف ذلك ويعيه، ل ي�ســبغ 
الغمو�ض على مدونات الكائن - ال�سخ�ض، يوؤمن يف 

اأعماقــه بوجود خيط رفيع بني البداع والدعاء، كل 
الذي يح�ســل اأن اأدواتــه يف الفهم قا�رضة عن جتلية 
البداع، توؤجل م�سارات احلياة اأمنياته التي و�سعها 

ذات يوم، �سيكر ويقراأ ويفهم، ينتع�ض بلذة الن�ض 
– م�سطلح من و�سع رولن بارت؟؟

 - هل ميكن ا�سرتفاده ملحايثة جتربة �ساعر �سعبي؟
يحاول اللحاق مبا يتناثر من ال�ساعر الكائن - الفكرة 
مثــل )تّباعــة ذهــب( العبارة امل�ســاغة يف ق�ســيدة 
لل�ســاعر - الكائــن، العبارة التي حفظهــا الفتى الغر 
منذ نعومــة اأظفاره وحفظ معها الق�ســيدة باأكملها، 
يــرتمن بها با�ســتمرار، يكاد ان مُيحى مــا عّن له من 
جميــل القــول كلما تذكرهــا، يحاول بــّث الطماأنينة 
لذاته الآخذة بالت�ســكل: �سي�سل اىل الفجوة – م�سافة 
التوتر التي متنح ال�ســعر �ســعريته، ي�سدمه الكائن - 
ال�سخ�ض مرة اأخرى: بعد حفظه للق�سيدة وترنه بها 
لأكث من ع�رضيــن عاما، يعرف معنى )تباعة ذهب( 
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بعد �سنوات ملىء مبحاولت ك�سف الكائن – الفكرة، 
هــل ميانــع اخلجل من العرتاف بعجــزه عن فهم ما 

يريد اأن يقوله �ساحب )اأعزاز(؟
يظــل الفتــى الغــر يقــراأ با�ســتمرار لديوانه، ُت�ســعده 
دار�ســة م�ستن�ســخة �ســقط عنوانهــا لباحــث يحــاول 
القــرتاب من تخــوم الكائــن – الفكرة عــر مفاتيح 
الكائن – ال�ســخ�ض، يقلبها على نحــو دائم، يتعامل 
معهــا تعامــل العا�ســق مــع حمبوبته، ير�ســى منها 
باآمل وبـ)ال ا�ستطيع وباملنى( يحاول اأن يفّك بع�ض 
م�ســامر طريق غــر معّبدة، يقرتُب فتــزداد حرته، 
ما يزيدها الآن هو الكائن – ال�ســخ�ض، ي�ســل للفتى 
الغر �رضيط �ســوتي من اأخيه الذي هاجر اإىل �سوريا، 

ي�سعه ي�ســتمع اإليه، تاأخذه مو�ســيقى ال�سوت ودفق 
امل�ســاعر اإىل عوامل اأخرى، يت�ساءل يف �رضه: يا اإلهي 

ما هذه الروح التي ت�سل عر �سوت ب�رضي؟
يعــود اأدراجــه اإىل نف�ســه، يحــاول اأن يلــوذ بفهمــه 
القا�ــرض عن الإحاطة بكل هذه العوامل التي يفرتعها 
�ســاحب )غنيــدة( ل ميلــك خيــارا غــر الوقوف يف 
حمطــات القطار التي ي�ســمع عنهــا ول يراها، ينتظر 
)الريل( كي ي�ســبغ على )حمده( ما ل ي�سبغ، يتعر�ض 
التــي منحتــه  لهــزات تقلــب كثــرا مــن يقينياتــه 
الطماأنينــة ذات يوم، رغم كل هــذا ل يفتىء اأن يردد 

با�ستمرار: جثركزيزك بروحي واكولنهاي حنية. 
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منــذ )للريــل وحمد( ومظفر النواب ي�ســكل ح�ســوره 
امل�ســيء يف الذاكــرة اجلمعية العراقيــة عر اإجنازه 
ال�ستثنائي الذي حققه يف انت�سال الق�سيدة العامية 
العراقيــة من حميطات ركودها اإىل حيث ف�ســاءاتها 
احلركيــة الزاخرة بكل غنى الألوان والأ�ســوات التي 
ترافقها اإيقاعات الوجد امل�سكون بكل ما هو مده�ض 
حتى خلق من الالماألوف كائنًا من�ســجمًا مع احلياة 
عر كل متغراتها مازجًا جتربته احلياتية البداعية 
ب�سفره ال�سيا�سي موزعًا انتقالته على خارطة بالده 
مبختلــف ت�ساري�ســها حتى غــدت اإن�ســاداً ينتقل من 
جيــل لآخر وللحظة هــذه التي تر�ســحه لنيل )نوبل( 
بعــد اأن طــرق بابهــا لأول مرة من قبل احتــاد اأدباء 

العراق.
مل يخ�ســع مظفــر النــواب جتربته ملحيطــه العراقي 
فح�ســب، بــل راح ميــد باأجنحتهــا عابــراً كل احلدود 
الق�رضية متحديًا نا�ــرضاً جناحيها كما الن�رض القادم 

مــن عمــق تلــك الأ�ســاطر اجلاحمــة التــي دفعت به 
لالإن�ســاد بل�ســان العربية الف�ســحى فكانت وترياته 
الليلية �سوتًا هادراً و�سدى مل يكن باهتًا على خالف 
العديــد مــن التجارب التي ولــدت وماتت وركنت يف 
خانة الن�ســيان لغياب ان�سجامها مع حركية الوجود 
التــي متلي على اخلالق احلذر ا�ســرتاطاتها اجلمالية 

ودللت العمق املعريف.
وطبقــًا لرتكيبة النواب وح�سا�ســيته وحد�ســه اإرتاأى 
بــاأن يكون منفلتًا عن كل ما هو �ســيق وحمدود يف 
الأطــر ال�ســعرية بحكــم ما اأرادتــه له موهبتــه الفذة 
مــن جانب ومــا اأراده هــو للموهبة ذاتهــا من تفتق 
م�ســتمر و�ســاهق وم�سيء، لذا جتد ح�ســوره العربي 
امل�ســبعة  الأرواح  تلــك  بقــوة  يعتمــل  اجلماهــري 
باأ�ســى الواقــع العربي املح�ســود ب�رضاعات وثورات 
وانعطافــات كان �ســاهدها التاريــخ الــذي �ســجلته 
ال�سعوب التي ان�سجمت مع اإن�ساده ل احلكومات التي 
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طاملــا نال منها بيد اأنها مل تفعل ما ي�ســد حتدياته 
اإل عــر قــرارات حظر �ســوته املت�رضب عــر اأ�رضطة 
الت�ســجيل التي تتناقلها الأيادي العربية من خارطة 
لأخرى وبهذا كان ومل يزل �ساعر الق�سيدة املحظورة 
املهربة، ومن هنا �ســجلت جتربته ك�ســاعر خرج من 
رحــم املحليــة العراقيــة لي�ســاهي قامــات ال�ســعر 
العربي وليحظى بقاعــدة جماهرية لرمبا جتاوزت 
اإن مل اأقل ناف�ســت طيلة عقود من دهرنا العربي تلك 
الأ�ســوات التي �ســبقته اأو جايلته ل �ســيما يف احليز 
الفل�ســطيني حتديداً اإذ كانت وترياته الليلية اإن�ســاداً 
�ســعبيًا �ســانداً لها وفا�سحا ملن ت�ســببوا بفواجعها 

وانك�ساراتها وحتى خليباتها.
ل اأظــن اأن �ســاعراً تلقفته املنــايف واأذاقته مراراتها 
كمظفــر النواب ل�ســببني ولرمبا هناك اأ�ســباب اخرى 
ولعل الأول هو موقفه الوا�ســح كما هو يف اأ�ســعاره 
من طبيعة تعامــل الأنظمة املتعاقبة على احلكم يف 
العــراق ليومنا هذا مع �ســعبه الذي يذبــح يوميًا، اأما 
الثاين فال تف�ســر له �ســوى موقف الأنظمــة العربية 
التي ل تريد التنازل عن عرو�ســها ل�ساعر لن يلوى اأو 

يخدعه �رضابها.
لرمبــا اأغفلــت العديــد مــن الدرا�ســات التــي حاولت 
القرتاب مــن جتربة هذا ال�ســاعر طبيعة تكونه على 
م�ســتوى التجربــة البداعيــة لأنها ان�ســغلت مبا هو 
�سيا�ســي يف خطابــه دون اأن تعرف باأن له �ســلوعا 
بالفنــون الت�ســكيلية - الر�ســم حتديــداً - منذ مطلع 

�ســبابه وكيف �ســكل ركنًا يف جماعة )النطباعيني( 
التــي كانــت واحــدة مــن جماعــات الفن الت�ســكيلي 
العراقي التي اأ�س�ســها الفنان الراحل حافظ الدروبي، 
فانعك�ــض هــذا الفــن بطبيعتــه اجلمالية علــى احليز 
الأكر يف اأ�سعار النواب �سواء تلك املكتوبة بالعامية 
العراقيــة اأو بالف�ســحى التــي امتــازت عــن الأوىل 
مبعرفيــات مل نكن قد األفناها اإل نادراً كا�ســتغالته 
وطقو�ســها  وخمرياتهــا  ال�ســوفية  التجــارب  يف 

املحدودة يف ال�سعر العربي املعا�رض اإل مبا ندر.
اأ�ســبع مظفر النواب الأغنية العراقية بكلمات ا�ستلها 
ووظفهــا مبهارة عاليــة ملحنون عراقيــون بارعون 
ولذا راهنت روائعه كـ)للريل وحمد والبنف�سج.... اإلخ( 
علــى دميومتها وتناقلها ليومنا هذا ومن جيل جليل 
برغم ما ع�ســف من خراب يف م�سهد الغناء العراقي 
وتدهــور ذائقــة النا�ض وباأ�ســوات تعيد ذلــك الأداء 
ال�سفيف لت�سكل حيزاً يف ذلك اجلزء املهم من الذاكرة 
اجلمعيــة، ولذا فمظفر النواب �ســعراً وغناء وت�ســكياًل 

بقي يف ح�سور ي�ستد ويتفاعل مع النا�ض.
اإىل جانب هذا احل�سور العراقي جتد �سخريته املريرة 
امل�ســتمرين  والف�ســح  بالإدانــة  امل�ســبعة  الناقمــة 
للراهــن العربي يتناقلها ال�ســباب العربي مع انعقاد 
كل قمة عربية وت�ســتعل مواقع التوا�سل الأجتماعي 

من خالل ق�سيدته ال�سائعة )قمم(.
�ســاعر اأحبه النا�ض.. ل يذهــب اإل للنا�ض.. ول يذهب 

النا�ض اإل اإليه.
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ما اأظن اأر�سًا رويت بالدِم وال�سم�ض كاأر�ض بالدي/ 
ومــا اأظن حزنًا كحزن النا�ض فيها/ ولكنها بالدي/ 
ل اأبكي من القلب/ ول اأ�ســحك من القلب/ ول اأموت 

من القلب/ اإل فيها.
هكــذا خل�ض مظفر النواب عالقتــه بوطٍن ظل يحمله 
يف املنفــي جرحًا فاغــراً فاه، كلما حاول ت�ســميده 
بال�ســعر تفتق حزنــًا. هذا احلزن الــذي ل يعرفه، يف 
كثــر مــن الأحيان، ول يــدري من اأين ومتــى ياأتي، 
يت�ــرضب يف غفلة اإىل الأحا�ســي�ض ويعبــث يف هدوء 
اللحظة، لي�سبح �سيئًا هالميًا، رغم اإلفته. فهو مرحب 
به، وهو �سنو الفرح، حيث يخاطبه ال�ساعر بالقول: 

"يــا حــزن يــا ريــت اأعرفــك/ چنتا�ســويلك حديقة 
يا�سمني/ ومم�سى من كا�سي الفرح/ جّدام بيتك".

لكــن هذا احلزن الــذي ل يعرفه مظفــر النواب، يدرك 
خلفيتــه، وهــي الح�ســا�ض بــاآلم النا�ــض وباجلوع 
الكافر الذي يق�ســم حياة الب�ســطاء املعدمني، الذين 

وقف يف �ســفهم رافعًا راية الثــورة، التي كان ياأمل 
اأن تنت�ســلهم مــن واقــع الأمل الــذي يعي�ســونه. ولهذا 
مل يكــن حــزن النــواب، مــن النــوع ال�ســلبي، احلــزن 
اخلانــق الــذي يدعــو اإىل الياأ�ض، بــل "احلزن اخلالق 
الــذي يدعــو اإىل العمــل والبداع"، كمــا عر عنه يف 
حــوار اأجريتــه معــه يف اأيلــول "�ســبتمر" 2000. 
ففــي ديوانه "وتريــات ليلية" وهو الثــاين، املطبوع  
بعد "للريــل وحمد"، رفع النواب رايــة الثورة عاليا، 
ــل اجلماهر باخلبز والبيت ال�ســعيد، حيث كانت  واأمَّ
اأمــواج املد الثــوري عالية. لكن تلــك الآمال �رضعان 
ما خفتت اأمام جروت احلكام الذين نعتهم ال�ســاعر 

باملعوجني، ومل ي�ستثن اأحداً:
"فهــذا الوطــن املمتد من البحر اإىل البحر/ �ســجون 

متال�سقة/ �سجان مي�سك �سجان".
لكنــه وبرغم ذلــك مل يياأ�ض، فقد ظــل مفعمًا بالأمل، 
متفائاًل بامل�ســتقبل، الذي حتّمل يف �ســبيله ال�سجون 
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والتعذيب واملنايف وكتب لأجله ق�ســائده منا�ساًل، 
لي�ــض يف العــراق وحــده، واإنا يف كل مــكان، حيث 
عا�ــض مــع ثــوار ارتريــا، ويف مناطــق الثــورة التي 

اندلعت يف ظفار و�ساحل ُعمان، وغرها: 
- اأنا بطبيعتي غر مت�سائم. يف اأق�سى الظروف التي 
مررت بها، مل يكن اجلو بالن�سبة يل معتما ب�سكل تام، 
اأو ظلمة تامة، كان دائما هناك نور. تعر�ست للموت 
مــراراً، ولكنني كنت يف كل مرة واثقــًا، ثقة داخلية، 
باأنني �ســاأجتاز الو�ســع، الــذي اأنا فيــه، ومررت به 

وخرجت منه.
قــال النواب يف تلك املقابلة جميبًا على �ســوؤال فيما 

اإذا بقي �سيء من احلديث عن الثورة املن�سودة؟:
- الثورة، والدعــوة للثورة، هي دعوة للتغير، تغير 
املجتمــع اإىل قيــم اأجمــل. هنالــك قيم يجــب البقاء 
عليهــا، وهنــاك قيم اأ�ســبحت بالية، مبعنــى اأنها مل 
تعــد مالئمــة لتطويــر احليــاة. فقــد اأ�ســبحت عائقًا 
اأمــام احلياة ول بد من التخل�ــض منها. فاأنا ما زلت 
اأرى بــاأن هذه املرحلة عابرة، وهي �ســيئة �ســحيح، 
وفيها �ســحايا كثــرون، وهذا هو املوؤمل، وت�ســوبها 
ق�ســايا خمتلفة، واأعرف اأن التغير اأ�ســبح اأ�ســعب، 
ب�ســبب الت�سويه الذي يحدث، ل �سيما يف املجتمعات 
العربية. والت�سويه الذي يجري عامليا، ب�سبب هيمنة 
اأو مــا ي�ســمونها هيمنــة العوملــة  القطــب الواحــد، 

الأمريكية.
النــواب وهــو يتحدث عن فــرتة النظــام الدكتاتوري 
ال�سابق وفرتة احل�سار القا�سية على ال�سعب العراقي، 

ووفق ما حدث تغرت طبيعة ال�سعر، قال:
 - مل يعــد منحى الق�ســائد ياأخذ ال�ســكل، الذي كان 

عليــه خالل فــرتة املد الثوري العاملي والو�ســع يف 
العراق اأو املنطقة العربية والو�ســع الفل�سطيني. فقد 
�ســار التوجه نحو البحث عن و�ســائل و�سور اأخرى، 
وموا�ســيع خمتلفــة للتعبــر عنها، بطريقــة تعطي، 
علــى الأقل اماًل للنا�ــض، يف فرتة تبــدو فيها الأمور 
مظلمــة، ظلمة قا�ســية جداً. هذا ال�ســعر يحاول القول 
بــاأن هنالــك اأمــال، واأن التاريخ ل يتوقــف عند هذه 

املرحلة ال�سوداء.
وفق هذا التحول يف الق�ســيدة النوابية، اأخذ الرتكيز 
نحو اإعادة العراق اإىل الذاكرة. يقول ال�ساعر: "هنالك 
حماولت مل�سح العراق من ذاكرتنا، وحتى من ذاكرة 
، ريادتها،  النا�ض ال�ســاكنني يف العراق. املدينة ُتغرَّ

مبانيها، اأ�سياوؤها القدمية، كل �سيء".
- اأنــا اأحــاول اأن اأو�ســل بالذاكرة العراقية، �ســوراً 
من العراق، جماليــة العراق، الأهوار، املدينة، بغداد، 
احلــارات، كل التقاليــد اجليدة والعــادات اجليدة. يف 
جمتمعنــا ثمــة الكثــر من العــادات اجليــدة. العراق 
معــروف عنه كــرمي مثــال. الآن هذه تدمر. بالن�ســبة 
للو�ســع العربــي اأي�ســا، اإعــادة الذاكــرة العربية اإىل 
املرحلة التي كان فيها تاأجج وانتفا�سات وثورات... 

اإلخ. 
اأُعتــر ال�ســاعر مظفــر النواب، �ســوت ال�ســعب بوجه 
اجلالدين. وقد خلق ميزة جديدة يف ال�سعر احلما�سي 
األهبت اجلماهر وحر�ستهم على مقاومة الظلم. وقد 
ا�ســتهر بو�سفه �ســاعر الغ�ســب اجلماهري، و�ساعر 
"الكا�سيت" وهي حالة، رمبا، تكون نادرة يف ال�سعر، 
اإذ من املعروف اأن الكا�سيت، ولحقًا القر�ض املدمج، 
حتفظ فيه الأغاين مبو�سيقى وحلن وما �سابه، ونادراً 
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ما تكون فيه ن�ســو�ض �سعرية فح�ســب. لكن ق�سائد 
النواب كانت حتمل مو�ســيقاها املتناغمة مع جزالة 
اجلملــة، ودللت املفــردة، واأداء ال�ســاعر يف اللقاء 
واللفظ املم�رضح، بت�ساعد النرات وخفوتها، وتناغم 
ال�ســوت وتعابر اليد واجل�ســد. هذا امل�ســهد ال�سعري 
يخلق جــواً دراميــًا م�ســحونًا بالعواطف وامل�ســاعر 
اجليا�ســة. تلــك الأحا�ســي�ض التي تن�ســح بواقع الأمل 
الــذي تخفف مــن حدته، اأحيانا، مفــردات فيها روح 
ال�ســخرية من احلكام، الذين وقف النواب �ســوكة يف 

عيونهم، لكنها اأحيانا نابية: 
"يخفــون ذيوًل اأرفع من ذيل الفاأر/ وحني يخّرون 

�سجوداً لل�ساه/ تبني قلياًل من حتت عباءتهم". 
هنالك من يرى باأن النواب �ساعر هّجاء، ولكّن هجاءه 
من نــوع خا�ض. فهو يخلق �ســوراً كاريكاترية يف 
ال�سعر، وفيها �ستائم. لكنه ينفي هذا القول، فهو لي�ض 

ب�ساعر هجاء: 
- الهجــاء اأ�ســلوب يــرد به ال�ســاعر حينمــا يتعر�ض 
ل�سيء يخ�ســه ذاتيًا، من قبل خليفة، اأو �سخ�ض اآخر، 
اأو �ســاعر اآخر، كمــا هو احلال بني جريــر والفرزدق. 
اأو لق�ســايا قبليــة. اأنــا ل اأملك هذا اجلــو القبلي، ول 
�ســيء مي�ســني كفــرد، اأو لإيذائــي �سخ�ســيًا. يف كل 
الفرتات، كانت هناك حماولت ل�سرت�ســائي، ولكن 
اأنا راف�ض لهذا ال�سرت�ســاء، لأنه ياأتي على ح�ســاب 
ق�ســايا النا�ض ومعاناتهم واآمالهم. فهو لي�ض هجاء 
مبعنــى الرد علــى اإ�ســاءة اأحــد، واإنا يف ا�ســتعمال 
�سور كاريكاترية �سمن البناء ال�سعري، فهي لي�ست 
�ســورة منفــردة، اأو ق�ســيدة من اأجل اإثارة ال�ســحك 
اأو ال�ســتهزاء. هناك �سورة �ســعرية حمددة لل�سخرية 

مــن اأو�ســاع معينة. لي�ســت هنالك مفــردات مبتذلة 
بالن�ســبة يل، فالكلمات مثل الألوان، اأنا اأ�ســتخدمها 
جميعا، مبا فيها اللون الأ�ســود. فهذه ال�سور مل تاأت 

لرتويج الرذيلة والف�ساد، بل للطعن فيهما.
هكــذا يقــول، م�ســرا اإىل اأن هنــاك مفــردات تاأتــي 
بب�ســاطة، واأيــة كلمــة اأخرى �ســتكون غر منا�ســبة، 

�ستكون خطاأ.
بالن�سبة ملظفر النواب مل تكن كتابة الق�سيدة متاأتية 
من ردة فعل على حدث ما، اإنا هي ممار�سة لإثبات 

وجود ال�ساعر، وهي زاده اليومي، كما عر عنه:
اإذا مــا حترمني مــن الكتابة، ف�ســاأختنق. وقد عرت 

عن ذلك �سعراً
ال�ســعر  اأ�ــرضب  مــا  اإذا  بالزبــل/  الداخــل  "يغــرق 

ليومني".
ولكن، هنالك ا�ستثناءات فال�ســاعر يعود ليوؤكد باأنه 
كتب ق�ســائد جــاءت كرد فعل على بع�ــض الأحداث، 
وي�رضب مثاًل على ذلك عندما ُق�سفت لبنان من قبل 

اإ�رضائيل: 
مل يكن هنالك وقت للتفكر بجمالية الق�سيدة. كانت 

الق�سائد تر�سل كرقيات.
اإ�ســتهر مظفر النــواب بق�ســائده ال�ســعبية، العامية، 
لكنــه بــداأ حياتــه ال�ســعرية بالف�ســحى، حيــث كتب 
�ســعر التفعيلــة والعمــودي، ويــرى بــاأن الفكرة هي 
التــي تفر�ض عليــه الو�ســيلة التي يعر فيهــا عنها، 
كاأن تكــون بال�ســعر العامــي اأو الف�ســيح، واأحيانــا 
بالر�سم اأي�سا، اإذ مار�ض ال�ساعر الر�سم. واملادة التي 
ت�ســلح للر�سم ل ت�سلح للكتابة، ح�ســب قوله. وفيما 
يتعلق بال�ســعر العمودي فهو يكتبه باأدوات �ســعرية 
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معا�رضة:
يف ال�ســعر مل اأكتــب دون وزن، واأ�ســتفاد من القافية 
ك�رضبــات، كما الطبــل يف البناء ال�ســمفوين، حيثما 

اأحتاج اإليه.
يف مقدمة ديوانــه الثاين املطبوع، "وتريات ليليلة" 
وهي ق�ســيدة طويلة بالف�ســحى، كتب النواب باأنها 
العربيــة،  الق�ســيدة  يف  �ســمفوين  لبنــاء  "حماولــة 

خمتلف عن غناء الآلة الواحدة، اأو الربابة":
- لأن العــرب يف ال�ســابق، يف بادية، يف ال�ســحراء، 
كانو معتادين على لون واحد يف العزف، على الناي 
اأو الربابــة، اآلــة واحــدة. وحدثــت يف ال�ســعر العربي 
اأو  �ســمفوين  لبنــاء  اأوىل  اإرها�ســات  اأو  حمــاولت، 
اأوبــرايل عام. اأنــا حاولت ذلــك يف الوتريات، ففيها  
جتد الكثر من احلوارات والبناء الدرامي امل�رضحي.

اأما بالن�ســبة لل�ســعر العامي الذي اأبدع فيه ال�ســاعر 
النــواب، فقد جاء على خلفية الأهازيج والردات التي 
كان ي�ســمعها ومرا�ســيم العزاءات احل�سينية ومواكب 
عا�سوراء وغرها والتي عاي�سها منذ طفولته، بتكرار 
�سنوي، حيث كانت تاأتي وتخرج من بيت اأبيه الكبر 
يف منطقــة الكــرخ ببغــداد على نهر دجلــة حيث ولد 
وترعرع النواب. كل ذلك اأ�سهم يف التاأثر على خميلة 
ال�ســاعر، ودفعه لي�ض اإىل نظم ال�سعر العامي فح�سب، 
بــل واإحداث ثــورة يف بنائه وم�ســامينه يف العراق، 
توازي حركة التجديد وال�سعر احلر يف الف�سحى، كما 
كتب �ســالم يو�سف يف جملة البالغة املقارنة "األف" 
ال�سادرة يف م�رض عام 1993. وقد تغنى العراقيون 
بق�ســائد مظفر النواب، يف الريــف واملدينة على حد 
�ســواء، قبــل اأن يخــرج اإىل العــامل العربــي، وتتلقف 



17
/2

01
8

45 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
صي

شخ

ق�سائده قطاعات وا�سعة من النا�ض.
"واإذ فّجر النواب الق�سيدة ال�سعبية �سكاًل وم�سمونًا 
مبــا يواكــب الأحــداث الجتماعيــة وال�سيا�ســية بعد 
ثــورة 14 متــوز 1958، لرفــع �ســاأنها يف املحيــط 
الثقــايف وجعــل املثقفني يتلونهــا ويتناقلونها. لقد 
جعل النواب الق�سيدة ال�سعبية تتفاعل مع التحولت 
البنيوية الجتما -�سيا�سية التي اقرتنت بثورة متوز، 
كما �ــرضع اأبوابها علــى الفكر التقدمــي حتى اأخذت 
الق�ســيدة عنده ومن تبعه من ال�ســعراء طابعًا ثوريًا 
منحازاً تلقائيًا اإىل احلركة الثورية، بل اأ�سبح ال�سعر 

ال�سعبي كله متهمًا بالثورية ومبناواأة احلاكم".
هــذا التحليــل اأراه مطابقــا للمنطق الذي �ســهده هذا 
ال�ســعر لــدى الكثر من ال�ســعراء الذين جــاوؤوا بفرتة 
النــواب اأو بعــده. لكــن ال�ســور ال�ســعرية واملفردات 
ال�سعبية التي ل يعرف تفا�سيلها ودللتها �سوى من 
عا�ــض يف اأرياف اجلنــوب العراقي، ج�ّســدها النواب 
يف ق�ســائده امل�ســحونة بتفا�ســيل حياة الفالحني 
وثوراتهم �ســد القمع والت�ســلط، من اأيــن جاءت هذه 
املعرفــة مبفردات الريف اجلنوبــي بالعمق، وهو من 
احل�ــرض، من قلب بغداد ولدة ومن�ســاأً؟ فلنتاأمل هذه 

ال�سورة ال�سعرية حني يقول:

"أطرن هورهها مصچچ/ واصیحهن علی اجروح/ 
ــوغ  ــزرگ/ صلهن يش ــج اتال ــل املطب ــل نچ يجح

الروح".

يف  كان  العراقيــة  بالعاميــة  الأ�سا�ســي  لقائــي   -
العمــارة. كنــا بــدورة �ســباط احتيــاط. اأخذونا اإىل 

ال�ســعيدية، حتــى يبعدونا عــن بغــداد. كان ذلك يف 
العهــد امللكــي. فدعانــا �ســديق. وكنت اأنا ويو�ســف 
العــاين، د. اإبراهيــم كبة، جميــد فتال، �ســباح الدرة 
ووالــد الدكتــور فائــق الذي دعانــا اإىل بيتــه، وكان 
قد دعا اأي�ســا مغنني من اأهــايل العمارة، غنوا اأغاين 
اأذهلتنــي بال�ســور والغناء املحمداوي الذي اأ�ســمعه 
لأول مــرة. اإلت�ســق هــذا بذهني. كان ذلك لغة �ســعر 
حقيقية، ممو�ســقة، حتى من خالل احاديثهم تتلم�ض 
ذلــك. عندمــا يكتب الإن�ســان بالعامية كمن ي�ســتغل 
علــى الطني احلــر، القابل للت�ســكيل بنمــاذج عديدة، 
فيــه مرونة هائلــة. اأما يف الف�ســحى، فكاأنك تنحت 

بال�سخر، قال النواب.
نعم، عرفنا الآن باأن هذا كان م�ســدر تاأثره بال�ســعر 
العامي، لأول مرة ومن ثم جت�سد ذلك، خالل م�ساركته 
بحركــة الكفاح امل�ســلح يف اأهــوار اجلنــوب القريبة 
مــن ال�ســطرة والكــوت عــام 1967 ولكــن املفردات 
ال�ســعرية العامية، التي ل يتقنهــا اإل من ولد وعا�ض 
يف مناطقها، كيف ت�ســللت اإىل ق�ســيدته؟ قال اإنه ل 
يعلم ذلك بال�ســبط، لكن امل�ساألة تتعلق، بالن�سبة له، 
بكيفيــة الم�ســاك مبفاتيح اللغة، اأو مفاتيح الر�ســم، 

لكل �سيء مفاتيح. كيف؟: 
- ملــا ُقتل �ســاحب املال خ�ســاف، على يــد اأحدهم 
ويدعــى اأبــو ري�ســة. كانت الن�ســوة يعملــن يف ق�ض 
الزرع، وا�ســتفرد به ال�رضكال اأبو ري�ســة واأطلق عليه 
النار. �سمعت زوجته �سوت الطلقات، فح�ست باأن من 
ُقتل هو زوجها �ســاحب املال خ�ســاف. ثم ُن�رض خر 
يف �ســحيفة "احتاد ال�ســعب" عن مقتلــه، ومع اخلر 
اإ�ســارة اإىل اأن ال�ســلطات متنع مرور ت�ســييع جنازته 
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باملدن، خالل م�ســرة دفنه من العمارة و�ســوًل اإىل 
مقرة النجف. وكنت قد كتبت يف تلك الفرتة ق�سيدة 
"للريــل وحمــد"، وكانــت ق�ســيدة غزليــة. فرز يل 
نوع من التحدي حينئذ. هل اأ�ســتطيع كتابة ق�ســيدة 
�سيا�ســية، بنف�ض م�ســتوى جمال الق�ســيدة الغزلية؟ 
فا�سطحبت �سديقا يل وذهبنا من بغداد اإىل الكحالء 
يف العمارة، والتقيت بزوجة �ســاحب املال خ�ساف، 
وكانت امراأة طويلة و�ســجاعة، فحكت الق�ســة. ويف 
طريق عودتنا بامل�ســحوف، بداأت الق�سيدة تنمو واأنا 
يف اأجواء الهور. يقول مظفر النواب، وكانت ق�ســيدة 
"�ســويحب" وهو ا�ســم للتحبب لإ�ســم �ساحب املاّل 

اف: خ�سّ

ــوگ الدم/ ميلن../  ــن../ ال تنگطن كحل ف "َمْيلَ
ــرح صويحب بعّطابة  ــم/ ج وردة اخلزامة تنگط َس
ما يلتم/ ال تفرح بدمنه.. ال يالگطاعي/ صويحب 

من ميوت املنجل يداعي".

هذه الق�ســيدة التــي تاأتي على ل�ســان زوجة القتيل، 
اأنــذرت ب�ــرضار ثــورة الفالحني �ســد القطــاع. فدم 
�ســويحب الثائر �ســد الظلم والت�ســلط ل يذهب هدراً، 
اإذ حتــى املنجــل يطالب بالثــاأر له، باعتبــاره رمزا 
من رمــوز الثورة، وحتذر القتلة من ال�ســماتة به. يف 
هذه الق�ســيدة لي�ض فقــط البعد الثوري التحري�ســي 
هو البارز، بل وال�ســور ال�ســعرية التي اأعطت للحدث 
دللته العميقة، فزوجة القتيل املنحنية على ج�سده 
امل�ســجى، تطلب من الن�ســوة الباكيــات البتعاد عن 
ج�سد �سويحب، لأن كحل العني، الذي ت�سعه الن�سوة 

يف الأريــاف للزينة واأي�ســا كدواء، ميكــن اأن ميتزج 
بالدمــوع ال�ســاخنة التــي يذرفنها، وهو لــن يداوي 
جرح �ســويحب، لأن دمه طاهر نقي. واإمعانًا بالأمل 
و�ســدة الغيظ على مقتله فالزوجة مل تذرف دمعًا، بل 
�ســّما يجري لي�ســل الأنــف الذي تطــرزه "اخلزامة"، 
وهي عبارة عن حلية ت�سبه القرط، ت�سعها الريفيات 
على طرف احد طريف الأنف. فهذه ال�سورة دليل على 
قــدرة النــواب الفائقة يف الت�ســوير والتقاط اللحظة 

بكل تفا�سيلها.
يف كتابه عن "مظفر النواب" ال�سادر يف دم�سق عام 
1988، ي�سر الناقد باقر يا�سني اإىل اأن "النواب تفرد 
يف ا�ســتخدام مفردات و�سياغات تبدو وكاأنه هو من 
اأوجدها". وي�ست�سهد بهذا املقطع من "وتريات ليلية" 
ـ احلركــة الثانيــة، الذي ي�ســف فيه النــواب فالحي 
الأهواز "عرب�ســتان" الذيــن اآووه، و�ســمدوا جراحه 
و�ســاعدوه على الختبــاء عن عيون ال�ســلطات، اأيام 
حكم ال�ســاه، بعــد هروبه مــن العــراق اإىل ايران عر 
ب�ســاتني الب�ــرضة، فكتب ي�ســيد بهــم، قبــل اأن ُيلقى 
عليــه القب�ض وهــو يحاول اجتياز احلــدود اليرانية 

الرو�سية وي�سلم اإىل ال�سلطات العراقية، قائاًل:
"غطى �ســعب الفالحني فواني�ض الليل برايات تعبق 

اشتهر النواب بقصائده 
الشعبية، العامية، لكنه 

بدأ حياته الشعرية 
بالفصحى.
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بالثــورات املن�ســية/ فا�ســتيقظت اخليــل.. وروحــي 
كالــدرع ائتلقــت/ وعلــى ج�ــرض الــرق املهجــور.. 
كــم  الفالحــون  اأولء  اإلهــي  �رضخــت  انتظــروا/ 
انتظروا/ علمهم علم ال�سعب على �سوء الفانو�ض/ ل 

واهلل/ على �سوء الظلمة".
اجلملة ال�ســعرية الأخرة ت�ســي بقدرة على البتكار، 
فقــد ا�ســتعمل ال�ســاعر لل�ســوء دللة اأخــرى مغايرة 
لطبيعتــه، غــر مطروقــة، اإذ يت�ســاءل باقــر يا�ســني 
"هل �ســمع اأحد باأن للظلمة �ســوءا، قبل اأن يطرقها 
النــواب؟... اأن ميكــن لبع�ــض النا�ــض اأن تقــراأ علــى 
مثــل هــذا ال�ســوء؟! لقــد اأراد ال�ســاعر اأن يبالــغ يف 
الأهــوازي  التــي كان  الأو�ســاع  ت�ســوير �ســعوبة 
)القائــد القرمطي املعروف( ن�رض تعاليميه فيها بني 
الفالحني )خالل القرن الرابع الهجري( باجتماعات 
على �سوء الفانو�ض، بظروف �رضية قا�سية، خوفًا من 
مطــاردة ال�ســلطة واأتباعها. فلم يكتف ال�ســاعر بهذا 
القدر من الإثارة ل�ســحن ال�ســورة وجت�سيم املوقف، 
بــل عّمق هذا بــاأن يظهر اأن �ســوء الفانو�ض ذاك من 

ال�ساآلة بحيث ي�سّبهه بالظلمة".
يجمع غالبية املتابعني مل�سرة مظفر النواب ال�سعرية 
علــى اأنــه ي�ســكل مدر�ســة خا�ســة، و�ســفها البع�ض 
بـ"الظاهرة النوابية"، يتمثل فيها عدد من ال�ســمات، 
التــي تخلق مكتملــة ظاهرة ذات طبيعــة متميزة يف 
ال�ســعر. نذكر منها، ح�سور امل�سهد ال�سعري، م�رضحة 
ال�ســعر، غنائيتــه، �ســوره والتقاط اللحظــة، ترادف 
الألفــاظ، البــداع يف الــدللت، البعــد ال�ســويف يف 
الق�ســيدة النوابية، التي جتمع بــني املوروث الديني 
اليجابــي، واخللفيــة املارك�ســية التي ل ت�ســعى اإىل 

حتليل الواقع الجتماعي فح�ســب، بــل واإىل تغيره. 
متيــز النواب يف �ســحنه للمفردات وال�ســور بطاقات 
�ســعرية خالقــة، وجت�ســيم املوقف، نــراه يتجلى يف 

ق�سيدة، او ملحمة "الراءة"، كما يراها كثرون:

"يبني ضلعك من رچيته/ لضلعي جبرته وبنيته/ 
ــب الشيب اللي  يابني خذني لعرض صدرك واحس
ــى بعيني/  ــي طش العم ــرك جنيته/ يابن ــن عم م
ــيته/  ــني الگلب أدبي على الدرب املش واجيتك بع
ــر اچتوفي بلعب عمرك  ــيلة العالگه يبني تّذك ش
ــنة وچفوفك وردتني اعله راسي/ وبيك  عليهن/ س
ــوفك  ــيته/ يا اللي ش ــي كل فرح عمري النس أناغ

يبعث املاي الزالل/ ابعودي وأحيا وآنه ميته".

قوة هذه الق�ســيدة والطاقات ال�ســعرية التي �ُسحنت 
بهــا املفــردات وال�ســور، اإىل جانــب الو�ســع الــذي 
ن�ساأت فيه الق�ســيدة، اأ�سفت �سمة اأخرى على قدرات 
ال�ساعر، وهي �ســمة التاأثر ال�سخ�سي، كما يرى ذلك 
الناقد باقر يا�ســني، الذي ذهب اإىل القول باأن لي�ست 
الأم التي �ســلبت موقــف ابنها لكي ل يعطي الراءة، 
واإنــا النواب هــو من �ســّلب، يف الق�ســيدة، مواقف 
الآلف من املنا�سلني �سد تقدمي الراءة من حزبهم، 
كما اأراد احلكام. فهذه ال�رضخة على ل�ســان الأم هي 

�رضخة النواب ذاته:

ــزك ياعمد بيتي،/ لكون الدهر ضعضع  "جيت أه
ــاومت جرحك  ــك للمذلة، للخيانة/ وس عظم من
ــرح ينطف/  ــه/ يابني خّل اجل ــة وچفيت على اخلس
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ــدادة  خلَّ يرعف، خلَّ ينزف/ يابني جرح اليرفض ش
ــع من حليبي/  ــرف/ يابنيالچلب يرض علم ثوار يرف
ــراءة/ يابنيياكلني  ــزة من الب ــمر لي خب وال أبن يش
ــاءة/  ــي وال الدن ــوت عين ــم ومت ــم وحل ــرب عظ اجل
ــا محنه/ يابني  ــام يفرزنها الگحط أي ــاي اي يابنيه
ــدي/ البراءة اتظل مدى  ــرفنه/ يابنييولي ال تثلم ش
ــهيد  ــدري يابني بكل براءة كل ش ــام عفنه/ ت االي
ــيبي  ــعب ينعاد دفنه/ وخّل إيدك على ش من الش
واحلف بطاهر حليبي/ گطرةگطرة/ وبنظر عيني 

العميتة/ گلي ما أهدم حزب بيدي بنيته".

�ساألت ال�ساعر عن راأيه مبا ذهب اإليه باقر يا�سني من 
ــد من موقف ال�سجناء لكي ل  اأن النواب هو الذي ع�سّ

يقدموا الراءة، ولي�ست الأم، فاأجاب بالقول:
- لكنهــا الأم. كثــر من اأمهات ال�ســجناء العراقيني، 
ومــن بينهــن اأمي، عندمــا كانــت تاأتــي اإيل قبل اأن 
يحكــم علــّي بالعــدام، ومن ثــم تخفيــف احلكم اإىل 
املوؤبــد. وكان بينــي وبــني اإطــالق �رضاحــي جملــة 
واحــدة، ُطلب منــي يف املحكمــة اأن اأقولها، وهي اأن 
اأ�ســتم احلــزب ال�ســيوعي. رف�ســت وقلــت اإن تربيتنا 
ال�سيا�ســية ل ت�ســمح لنا ب�ســتم النا�ض والأحزاب، كل 
الأحزاب... اإلخ فحكم علي بال�ســجن املوؤبد، وب�ســبب 
ق�سيدة "الراءة" اأربع �سنوات �سجن. فالأم حا�رضة. 
الأم العراقيــة تاأتــي اإىل ال�ســجن مرتديــة عباءتهــا 
و"�ســيلتها" وحاملة �ســلة على راأ�ســها، مــن اأجل اأن 
تقــّوي موقــف ال�ســجني. اأمــي واأبــي قّويــا موقفي، 
وهنالــك الكثر مــن اأمهــات ال�سيا�ســيني فعلن ذلك، 
واأي�ســا الآباء. وموقف الأم معــروف يف تاريخ هذه 

املنطقة، حتى قبل ال�ســالم. وجند هذا املوقف مثاًل 
 . عنــد زينــب يف كربــالء ومواجهتها ليزيــد بكل حتدٍّ
هــذا التاريخ يوؤثــر بالنا�ض دون اأن ي�ســعروا. فهناك 
اعتزاز باملوقف، وعدم الر�ســوخ اإىل موقف بالقوة، 
اأو بــالإذلل. يف ال�سخ�ســية العراقيــة ثمــة كريــاء، 
حاول النظــام اأن يقتلها، لكنها ما تزال لدى النا�ض. 
�ســحيح هنالك ت�ســويهات ويحتاج الأمــر اإىل وقت، 
لكــن جوهر العراقي هــو الرف�ض والتمــرد على الذل 
وعلى ال�ســلطة الظاملة. وهذا �ســبب ولع النا�ض بهذه 
الق�سيدة اأمام حماولة الذلل. ففي ق�سيدة "احلانة 
القدمية" اأقول: "�ســبحانك كل الأ�ســياء ر�سيت �سوى 
الذل/ واأن يو�سع قلبي يف قف�ض يف بيت ال�سلطان".
وقبــل اأن اأختم هذه املقالة التي اأ�س�ســت بنيتها على 
حوار مطول اأجريته مع ال�ســاعر، ق�سم ي�سر جداً منه 
بــث اإذاعيًا، حينهــا ومن ثم متابعتي مل�ســرة مظفر 
النواب ال�ســعرية والن�ســالية، ل بد يل من القول باأن 
ما كتب عن النواب، قليل وما زال نق�ض كبر لالإملام 
بهــذه الظاهرة ال�ســعرية، النوابية. كمــا اأن كثراً من 
ق�ســائده التــي ن�رضهــا عنــه اآخرون على �ســفحات 
الإنرتنيــت وغرها، جاءت ببع�ض املفردات خمتلفة 
عمــا عنــاه ال�ســاعر. وهذا ينطبــق اأي�ســًا على كتاب 
الناقــد باقــر يا�ســني، وهــو كتــاب مميــز مــن حيث 
التحليــل وال�ســمولية، اإل اأن هنــاك مفــردات ، ُنقلــت 
ب�ســكل خمتلف، مثل قول النواب يف ق�ســيدة الراءة 
"يبنــي �ســلعك من رچيته ل�ســلعي جرته وبنيته" 
جــاءت يف الكتاب "جرحــك" بدًل عن "�ســلعك". اأو 
كما هو �ســائع عن ق�سيدة "كالويل" يف اجلملة التي 
يقول فيها "يا تل جــل اللي ماوجيت" كتبت وُقرئت 
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علــى اأنها "ثلــج اللي ماوجيــت". لأن املق�ســود هو 
"، ومعناه )ق�ســب الزرع بعد ح�ســاد ال�سنبل  "اأجللَّ
عنــه(، وهو �رضيــع ال�ســتعال. فال�ســاعر يعطي قوة 
للمعنــى لي�ســر اإىل اأن هــذا التل من اجلل مل ي�ســتعل 
وهو ال�رضيع ال�ستعال. ولو كانت املفردة هي الثلج، 
ملــا اأعطت دللة قويــة للمعنى، لأن الثلج ل ي�ســتعل 
اأ�ســاًل، بل العك�ض هو ال�ســحيح. وهذا التف�ســر قابل 
للنقا�ض. وهناك اأمثلة كثرة، ورمبا �سببها يعود اإىل 
�رضورات غنائية حني حلنت هذه الق�ســيدة وغرها 
واأداهــا اأكث مــن مطرب، على �ســبيل املثــال. ولكن 
اأي�ســا ب�ســبب كتابتها �ســماعيًا من الكا�سيت، ورمبا 
يكون الت�سجيل لي�ض وا�سحا، فتنقل املفردة بطريقة 
خاطئــة، وكيفمــا جاءت يف ذهن الناقــل. لكن الأمر 
الذي �ســبب اإ�ســاءة كبرة ملظفر النواب، كما ذكر هو 
حــني متت �رضقة اأ�ســعاره ون�رضها يف كتاب بعنوان 
"املجموعــة الكاملة لأ�ســعار النواب" دون علمه، اإذ 
قــال اإن الكتــاب املزّيف وقع بيــده، عندما جاءه به 
اأحد احلا�رضين يف اأم�ســية �ســعرية لــه يف الوليات 
املتحدة الأمريكيــة، طالبًا توقيع ال�ســاعر عليه ظّنًا 
منــه باأنه هو من اأ�ســدره. يقول اإنه ت�ســفحه فوجد 
فيــه اأخطــاء كثــرة، نحويــة وغرها، فاعتــر ذلك، 
لي�ض �رضقة جهد وفكر فح�ســب، بل واإ�ســاءة ل�سخ�سه 
ك�ســاعر، ملقيًا بالالئمة على احلكومات التي مل حَتِم 

حقوق املوؤلف.
�ســح  اإن  النوابيــة،  للتجربــة  وكتلخي�ــض  ختامــًا، 
التعبــر، اأرى بــاأن جريــان املو�ســيقى يف ق�ســائد 
ال�ساعر مظفر النواب ياأتي ب�سياق متوالف مع احلوار 
الداخلي للق�ســيدة والإمياءات التعبرية املم�رضحة. 

فيما هــو يف ذات الوقت اإن�ســان متــوازن يف موقفه 
املبدئي ال�ســديد الإنتقاد للعقلية القا�سية ولتزيينية 
الأخالق امل�ســطنعة. وهو �سويف النزعة فيما يتعلق 
بوداعة التاأمل ومالم�ســة جم�ســات الوعــي والتعبر 
عنــه بحما�ض غــر ماألوف، �ســواء يف نــرة الإيقاع 

ال�سعري ويف مواجهة الكل�سيهات الإجتماعية.
اأعمال مظفر النواب ال�ســعرية تن�ســح بنداوة الأبعاد 
الن�ســانية الراقيــة التــي ي�ســتخدم للتعبــر عنهــا، 
وباأ�ســلوب �ســل�ض، ولكنــه عــايل امل�ســتوى يف ذات 
الوقــت، مفردات ي�ســحنها بطاقة خالقــة من الوعي 
الإيجابي، مفردات ل يرتدد عن ا�ستخدامها يف البناء 
الدرامــي للق�ســيدة، حتــى واإن كانــت حتمل دللت 
قا�ســية، حيث ق�ســاوة الواقع. فاملفردة بالن�ســبة له 
كاللون، فيها الأبي�ض والأ�ســود اأي�سًا. فن�ض النواب 
�ســواء العامي اأو القري�ض، ميلك ذات ال�سفات الفنية 
التــي يتطلبهــا بنــاء اللوحــة، يف املعمار ال�ســعري، 
وهو يغــور يف عامل من التفا�ســيل اليوميــة. فتاأتي 
اأحيانًا ق�ســيدته على �سكل ملحمة )لي�ست ا�سطورية( 
ت�ســتمد جذورها من الواقع. اإذ حتاكي الن�ســان، من 
منطلق املبداأ واملوقف الثابت من ق�ســايا الن�ســان 
واهتماماتــه، رغــم ت�ســابك املعوقات التــي حاولت 
النيل منه ومن اإن�سانيته، يف النفي ومطاردة احلكام 
اجلائرين، فهو �ســوت ماليني املحرومني الذي خلق 
له ميزة جديدة يف ال�ســعر احلما�سي األهبت اجلماهر 

وحر�ستهم على مقاومة الظلم.
مظفــر النواب ورغم حماولــة تغييبه من قبل احلكام 
امل�ستبدين، �سكل ظاهرة ثقافية، خلقت مزاجًا �سعبيا 

على امتداد العامل العربي، وهي جتربة مل تتكرر.
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الن�ــض الأدبــي )الإبداعــي الإن�ســائي( لغة بت�ســكيل 
معنّي، يقتطع نف�َسه من املجرى اللغوي العام ب�سكليه 
ال�سو�سريني Langue & Parole، ويقتطعها من 
ال�ســياق الثقايف والتداويل جلن�ســه ونوعه الأدبيني، 
ومن احلا�سنة الثقافية بجناحيها املكاين اجلغرايف 
والزمــاين التاريخــي، ليظل مقاربا اإياهــا جميعا اأو 
حمــاول مفارقتها اأو م�ساك�ســتها، اإذ هو )اأي الن�ض( 
يظل مرتبطا بكل تلك املرجعيات على نحٍو ما، ولكنه 
يف الوقت نف�ســه يقتحم جمال من التحليق والتهومي 
ليدخل دائرة التلقي وال�ســتجابة ويحظى مبقروئية 
ومقبولية متفاوتتني، مكونا له �سرة تبداأ من عوامل 
الإنتــاج، اإىل �رضوط ال�ســرورة، اإىل التكون النهائي 
)من دون تنقيح اأو مراجعة(، اإىل ال�ســغط على ذائقة 
املتلقي التاريخي ت�ســاحلا اأو اخت�ســاما، وقد يفقد 
عر الزمن كب�ســولته )ر�سالته Message( حمتفظا 
بجماليــات معّتقــة متنحــه ح�ســوره الالئــق الــذي 

تاأ�س�ض على ال�سعي اإليه.
وممــا قــد يالقيــه الن�ــض يف �ســرته وم�ســرته اأن 
يتعّر�ض اإىل الرتجمة، اإىل التحويل، حتويال يو�ســف 
يف الظاهــر نقــال من لغــة اإىل لغة اأخــرى، ولكنه يف 
الباطــن واحلق نقٌل من ثقافــة اإىل ثقافة اأخرى ومن 
تــداول اإىل تداول اآخر ومن مزاج اإىل مزاج اآخر، ومن 
ذائقة اإىل ذائقة اأخرى، ف�ســال عن كونه نقال من لغة 

اإىل لغة اأخرى.
مــن هنا بالتحديد تبداأ التحديــات الثقافية مبقاومة 

املرتجم، وهو اإما يقع م�ست�ســلما يف )الفخ املعجمي 
ال�ســاذج( وهو اأق�ــرض الطرق اإىل النقــل واأي�رضها، اأو 
يخو�ض غمــار املرجعيات احلافة بالن�ض الأ�ســلي 
Source Language من ثقافة وتداول ومزاج، 
 Target لُينتج مقابالٍت مقبولًة يف الن�ض املرتجم
Language، وهو اأكث الطرق ع�رضا وطول، ف�سال 
عن كونــه حمفوفــا باملخاطر والنزلقات واإ�ســاءة 
القــراءة واإخطاء التاأويل، ين�ســاف اإىل ذلك الفتقار 
اإىل العدة الكافية املوؤدية اإىل ح�سن التقم�ض من لدن 
املرتجــم ملــزاج الن�ض الأ�ســلي. ويتجّلــى ذلك على 
نحٍو م�سّخم حينما نكون باإزاء عدة ترجمات للن�ض 
الواحــد، كرتجمــات رباعيات اخلّيــام اإىل العربية - 
على �ســبيل املثال - اأو ترجمات �سونيتات �سك�سبر 

اإىل العربية اأي�سا.
علــى وفق ذلك، كلــه، ُتقدِّم جملة "الأديــب العراقي" 
هــذا امللــف، لقرائها، كي ُتعرِّ مــن خالله عن اأهمية 
الرتجمة الأدبية يف التوا�ســل الثقــايف بني البيئات 
املختلفــة، لغويــا هنا،وقــد �ســارك فيه خمت�ســون، 
التنظــري  الن�ســغال  بــني  مــا  املوازنــة  حاولــوا 
وال�ســتغال التطبيقي، هم:د. �سعد احل�سني/ د. هيثم 
كامل الزبيدي/ د. كاظم �سعد الدين/ د. �سعيد اجلعفر، 
ف�سال عن باقر جا�ســم حممد مرتجم )ا�سرتاتيجيات 

الرتجمة الأدبية( لـ"تامارا. اأي كازاكوفا .
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د. خـــــــــــ�لد سهـــــــــــــــر
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المقــــــدمة

لقــد ُكِتَب وقيل الكثر حــول الرتجمة الأدبية، بيد اأن 
امل�سطلح ما زال ُيطَبق ب�سورة اأ�سا�سية على ترجمة 
الأعمال الأدبية اخليالية fiction )ال�سعر والنث(.1 
ويف الوقــت نف�ســه، فاإن الأعمــال الأدبيــة اخليالية 
لي�ســت �ســوى جزء متو�ســط اجلودة من كم هائل من 
الن�ســو�ض التــي ت�ســتلزم عمليات التحويــل الأدبية 
ثنائية اللغــة. فكل مرتجم يعرف جيــداً الختالفات 
اأو  والفــروق بــني ال�ســتغال يف ترجمــة الق�ســيدة 
املذكــرات الأدبيــة، علــى الرغم ممــا قــد يواجه من 
�ســعوبة يف التعبــر اللفظــي عن هــذه الختالفات 
والفروق.ومــن الناحيــة العملية، ُينظــر اإىل الرتجمة 
على اأنهــا اأنواع خمتلفــة من الن�ســو�ض التي ميكن 
اإدراكهــا وفهمهــا وترجمتهــا، حتــى لو ا�ســُتخدمت 

مماثلــة.  جلمــل  وبنيــات  م�ســابهة  كلمــات  فيهــا 
عــادة، ويف الغالــب، جنــادل بعــد ذلك حــول بع�ض 
مالحمهاالغام�ســة مثل الأ�ســلوبية )فيمــا اإذا كانت 
براغماتيةاأوتوا�ســلية، الخ( وكفايتها، وما تت�سمنه 
من �ســور، واجلانب اجلمايل او الثقايف، واحتمالت 
جمموعــة  verisimilitudeوتطبيــق  املطابقــة 
متنوعة من املعاير الأخرى لتقومي الن�ض املرتجم. 
ومن خالل جتربتي اخلا�ســة، فاإننــي على دراية اأن 
اثنــني من النقــاد امل�ســتقلني، قد يعطيــان تقوميني 
لق�ســيدة مرتجمــة بعينهــا )او اأي عمــل اأدبــي اآخر( 
م�ســحوبني با�ســتنتاجات خمتلفة ن�ســبيًااأو جذريًا. 
وهــذه العتبارات هي التي دفعتنــي اإىل العمل على 
اإنوذج ل�سرتاتيجيات الرتجمة الأدبية. ولكي اأكون 
على قدر من احل�سافة، فاإنني اأحاول ا�ستثمار املبداأ 
كازاكوفــا،  2014؛  )رازوموف�ســكايا،  املعلوماتــي 

دد
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ف ا
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إستراتيجيـــــات الترجمة األدبية

ي. ك�زاكـــوڤ�            ترجمة : ب�قـــــر ج�سم محمد
أ
ت�مـــــــــــ�را. ا



52

17
/2

01
8

AL ADEEB AL IRAQI

2015(2 يف قيا�ض عملية الرتجمة.  ،2011

دبية
أ
منزلة الترجمة اال

هنــاك قناعة وا�ســعة النت�ســار، اأن الرتجمة الأدبية 
"حــرة" بالتقابــل مع الرتجمــة الوثائقية التي هي 
"دقيقــة". وهذا الإميان الرا�ســخ، لي�ض �ســوى وهم، 
وهــو مفهوم خاطئ �ســائع، وقد اأوجــده، اإىل حد ما، 
النقــاد وعلمــاء الرتجمــة الذيــن يرومــون اإقناعنــا 
بــاأن الرتجمــة الأدبيــة "فــن" يف حــني اأن الرتجمة 
الوثائقية "حرفة" )يف الوقت احلا�رض، ي�ســتخدمون 
م�سطلح "ال�ســناعة"، وهو م�ســطلح اأكث تقنية ول 
يحمل �ســبغة �سخ�ســية(. واأعتقد اأن العرتا�ض كان 
دائمًا م�سطنعًااإىل حد ما، لأن الفن لي�ض �سوى درجة 
متقدمــة من احلرفية، وبالتايل، فهــو يتطّلب التزامًا 
اأكــر باملعايــر وال�ســرتاتيجيات ال�ســارمة. وقــد 
مت دفــع درجــة تطوير هــذا الفهم اخلاطــئ قدمًا يف 
حجج املنظرين واملرتجمني اأنف�سهم، حول الأ�سلوب 
)اواجلودة الأدبية( للن�ض ب�سفتها �سيئًا خارجيًااإزاء 
املعنــى. واأعتقــد اأن هــذا الوهــم هو نتيجــة ملفهوم 
املعنــى، اأو ما نعنيه عندما نقول �ســيئًا، على �ســبيل 

املثال كلمة 'اأرنب' )كواين، 1976(.3
مــاذا نعني عندما نكتب ن�ســًا يف �ســكل ق�ســيدة - 
اأومالحظة يف مذكرات - اأو مقالة يف �ســحيفة؟ يف 
الواقع، هذا املعنى الفرتا�سي يتكّون من العديد من 
ظــالل املعاين، وبع�ســها بعيد جداً عــن القامو�ض او 
قواعد اللغة ال�ســائعة )اأو لي�ست كذلك( وهي قد تنجح 
يف تف�سر الإن�ســان ومعاجلته للن�ض كمعلومات )اأو 

لي�ســت كذلك(. من وجهة النظر هذه، فاإن املعنى هو 
املعلومــات املعطــاة، مبعنــى اأنه تاأثــر الن�ض على 
حوا�ســنا، وهــو تاأثــر ل يتعلــق فقط بالعقــل، ولكن 
اأي�ســا بامل�ســاعر واخليال واخلــرات. ولإثــارة تلك 
املناطق، قد يكون الن�ض مبا�رضاً وب�سيطًا اأو غام�سًا 
ومعقــداً؛ متفاوتًا اأو متطوراً، و�ســوف يختلف تاأثره 
اعتمــاداً علــى اللغــة واملتلقــي. ويف هــذا املوقــف، 
يختلــف العمل الأدبــي عن الن�ــض الوثائقي بطاقته 
املعلوماتيــة. فالوثيقة تنا�ســد العقل وهي م�ســممة 
ق�سديًا للت�سور املنطقي ب�سفتها مو�سوعًا وا�سحًا. 
entropyيف  الت�ســوي�ض  او  ال�ســطراب  ولتجنــب 
التوا�ســل قــدر الإمــكان، فــاإن قدرتهــا الإعالميــة 
تقت�ــرض على الفحوى، وهذا هو ال�ســبب يف اأنه يجب 
اأن ُيحَدَدامل�سطلح بدقة بحيث يفهم علىنحو ل لب�ض 
فيه. وقد يختلف م�ســتوى التحديد، وبالتايل تختلف 
الثقافــات  يف  الغمو�ــض  علــى  املفرو�ســة  القيــود 
املختلفــة، ويتطلــب الأمــر و�ســائل ل�ســانية خمتلفة 
ملتابعة الهدف ولكن يجب اأن تكون العينات مكافئة 
بغ�ــض النظر عن اللغة. فمــا هو مطلوب من الرتجمة 
الوثائقيــة هــو معرفــة ثابتة مــن هــذه العينات يف 

املجالت املنا�سبة.
يخاطــب العمــل الأدبــي كاًل من العقل والأحا�ســي�ض 
وانتــاج  فيهمــا،  ال�ســطراب  اإىلاإثــارة  ويهــدف 
ال�ســطراب �ســيوؤدي يف نهاية املطاف اإىل التو�سل 
للخ�ســوع للتنظيــم، اأي التطهر. لذلك، فــاإن الطاقة 
املعلوماتية لالأعمال الأدبية،لي�ستخا�ســعة للتحديد 
متامــًا لنها تتعاظــم كلما زادت قــدرة املوؤلف على 

اإقالق القارئ.
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 hyper املعلوماتيــة  فــرط  اإن 
informativity يف مثــل هــذه 
الن�ســو�ض، يتطلب و�سائل تعبرية 
والتناغــم  الإيقــاع  مــن  خا�ســة 
والتقفيــة والإ�ســارات والتلميحات 
وال�ست�ســهادات بالأعمال ال�سابقة. 
فالطبيعة املعلوماتية للغة الأدبية 
ت�ســتلزم،   literary parlance
الرتجمــة  �ــرضورة  جانــب،  مــن 
املحكمــة، ومــع ذلــك فــاإن ال�ســمة 
الأدبيــة  للمعلومــات  ال�ســمنية 
تفرت�ــض م�ســبقًا �ســبطًا وتنظيمًا 

�ســمنيني. واأعني باللوائح ال�سمنية، قواعد التعادل 
غر املقيدة التي تنطوي على بحث معلوماتي مكّثف. 
وهكذا، ميكن تعريف الرتجمة الأدبية، على اأنها نوع 
خا�ض من مراجعة ثنائية اللغة للن�ض الأدبي،4 وهو 
الأمــر الذي ينطوي على اأنواع كثرة من املعاجلات، 
تــرتاوح مــن معاجلــة اللغــة الطبيعيــةاإىل معاجلــة 

املعرفة ومقارنتهما.

دبية
أ
نم�ط المعلوم�ت اال

أ
ا

ميكــن القــول، اإن املعلومات الأدبيــة تكمن يف قدرة 
الن�ض الأدبي على ربــط حوا�ض القارئ )اواملرتجم( 
وم�ساعره وقدرته على الفهم،من خالل تلك امل�ستويات 
من املعلومات واملعاير اللغوية والأفكار الرتابطية 
والعواطــف املكيفــة وامل�رضوطة يف �ســياق حمتمل 
بعينــه. وهنــاك نوعــان اأ�سا�ســيان مــن املعلومات 

الأدبية : املو�ســوعيةوالذاتية.، 
فلننظر فيهما علــى نحو اأوثق. 
املو�ســوعية،  فاملعلومــات 
علــى  الن�ــض  تاأثــر  هــي 
م�ــرضوط  وهوتاأثــر  القــارئ، 
املوحد  اجلماعي  بال�ســتخدام 
للغــة، اأي املعلومــات اللغويــة 
 )2 0 0 6 ، �ســكي و تر بيو (
املعلومــات  اأي  واملعرفيــة، 
)ت�سرنياخوف�ســكايا،  العامــة 
2009؛(. وت�ســمل املعلومــات 
واملعجــم  )الأ�ســلوب  اللغويــة 
)الجتماعيــة  الثقافيــة  واملعلومــات  والنحــو( 
الــذي  املجــال  يف  واملعلومــات  والتاريخيــة(، 

هومو�سوع الن�ض الأدبي. 
يف الت�ســور املعياري، قد ُتفَقُد بع�ض هذه العنا�رض 
املعلوماتية، على �ســبيل املثال، م�ســتوى الأ�ســلوب 
اأو املفــردات اأو القواعــد يتجــاوز الكفايــة اللغويــة 
للقــارئ – ومن ثم ي�ســبح الن�ــض مثقاًلمعلوماتيًا، 
وعلــى الرغم من كونه مو�ســوعيًا، فــاإن املعلومات 
ل تعطــي التاأثــر ال�ســليم، وهو ما يحــدث غالبًا يف 
ترجمة ال�ســعر )ذي الأ�ســلوب الرفيع( ويف املقالت 
املمتــازة )ذات القواعد اللغويةامل�ســقولة( اأو العلوم 
ال�ســعبية ال�ســائعة )ذات املفردات اخلا�سة الرائقة(. 
اإن مو�ســوعية املعلومــات ل جتعل منها بال�رضورة 
وا�ســحةوجلية جلميــع القــراء املحتملــني، ذلــك اإن 
جميــع اأنــواع النحراف الــدليل او الت�ســويه ممكنة 
دائمًا. وي�سدق ذلك ب�سكل خا�ض على املرتجم الذي 

الكاتبة تامارا. اأي. كازاكوڤا
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تختلف كفاءته اللغوية والثقافية 
هــي  لي�ســت  كانــت  )واإن  عــادة 
الأدنى بال�ــرضورة( عن اجلمهور 
الأ�ســلي الــذي يخاطبــه املوؤلف 
ويوجــه لــه ر�ســالته وقــد يتوقع 

منه رداً )نيدا، 1964.( 
تاأثر  هــي  الــذاتــيــة  املعلومات 
امل�رضوط  الــقــارئ  على  الن�ض 
للموؤلف  الــ�ــســمــنــي  بــالــتــاأثــر 
الرتابطات  مــع  يتطابق  ل  )قــد 
من  وكذلك  القيا�سية(  واملعاين 
ال�سخ�سية  القارئ  جتربة  خالل 
)او  املوؤلف  يف�سل  قد  وخميلته. 

لن  ولكنه  معينة  اأحداثًا  اأ�سماًءاو  او  كلماٍت  يكره( 
)على  لفظية  اوما ميقته يف �سيغ  تف�سيالته  يظهر 
)ال�سفر(  الزهرةالياقوتية  اأكره  "اأنا  املثال  �سبيل 
والإ�سارات  العالمات  فاإن  لذلك،  hyacinth"(؛ 
اأواإ�ــســارات  تلميحات  اإل  هي  ما  املعلومات  لهذه 
�سمنيةاأو حالت )على �سبيل املثال، يف�سل �سخ�ض 
الزهرة"  "رائحة هذه  ا�ستخـدام  �ســــــلبي ومرفو�ض 
ب�سكل دائم، وما اإىل ذلك.( وعادة ما ت�سر املكونات 
املعلوماتية الذاتية اإىل املعاين العاطفية اأوالتعبرية 
الفرعي".  بـ"الن�ض  ي�سمى  ما  وت�سكل  التقوميية  او 
املعلومات  هذه  تطرحها  التي  الرئي�سية  فامل�سكلة 
اأو ذاك من  هي اأن مواقف املوؤلف والقارئ عن هذا 
لن  املرتجم[  ما.  ل�سيء  املقت  ]اأو  املحدد  التف�سيل 
لنفرت�ض  البع�ض.  بع�سها  تعار�ض  قد  بل  تتطابق 
اأن القارئ يحب زهرة ال�سفر )انظر املثال اأعاله(؟ 

ر�سالة  �ستفقد  احلالة،  هذه  ففي 
تــاأثــرهــا  "ال�سلبية"  املــوؤلــف 
فــاإن  ذلـــك،  مــن  والأكــــث  عليه. 
�سينت�رض  اأوالإ�سطراب  الت�سو�ض 
و�سوف ي�سبغ موقفًا اإيجابيًاعلى 
"ال�سخ�سية املرتبطـــــــة بـــزهرة 
�سيحدث  وبالتـــــايل  ال�سفـــــر" 
ال�سمنية. لر�سالة املوؤلف  ت�سويه 
تلك  مــع  تعقيداً  الأمـــر  يقل  ول 
تتطلب  التي  ال�سخ�سية  الرموز 
لي�ض  مكثفة  حتليلية  معاجلة 
اأي�سًا  ولكن  املعني  للن�ض  فقط 
ــن اأعــمــال  ملــجــمــوعــة كــامــلــة م

املوؤلف.
وهنا ينبغي اإبداء مالحظات خا�سة ب�ساأن الن�سو�ض 
الأدبية غر اخليالية.، فهناك موقف وا�ســع النت�سار 
جتاههــا، كمــا هــي احلــال فيمــا يتعلق بن�ســو�ض 
معظمها )واإن مل يكن كلها( ذات طبيعة مو�ســوعية، 
اأي اأنهــا تت�ســمن معلومــات منّظمــة منطقيــًا. ومع 
ذلك، تظهر املمار�ســات احلاليــة اأن املزيد من اأنواع 
اخليــال حتتــوي علــى العديــد مــن املكونــات التــي 
تقــدم اأحكامًا �سخ�ســية بدًل مــن مفاهيــم او اأفكار 
مثبتة منطقيــًا. والأهم من ذلك، ت�ســر تلك الأحكام 
اإىلالأ�ســلوب ال�سخ�ســي وطريقة املوؤلف التي ل تقل 
عــن النية املبيتــة يف التاأثر على القــارئ، لإقناعه 
باأمــر ما،اأوثنيه عنه، ولتبادل بع�ــض اخلرات و/اأو 

امل�ساعر اخلا�سة من خالل التاأثر املحتمل.
ناحيــة  مــن  مفيــدة  كونهــا  املكونــات،  هــذه  اإن   
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املعلومــات، حتقــق وظيفة اأكــث اأهمية مــن التاأثر 
املحتمل على مواقف القارئ.وت�ســبح هذه ال�ســمات 
م�سكلة خا�سة، عندما ل تتطابق حممولتها اللفظية 
وظيفيًا يف اللغة امل�سدر من جهة، واللغة امل�ستهدفة 
من جهة اأخرى، اأو اأن الأحكام التي تت�سمنهانف�ســها 
ل تتفــق مع ردة الفعل املنا�ســب، على �ســبيل املثال 
قــد يختلــف الفهــم/الإدراك املحلــي عــن الفهــم/
الإدراك الأجنبــي حلــدث معــني او ظاهــرة معينــة 
ب�ســكل جوهــري، ويف هذه احلالة �ســتكون الر�ســالة 
العاطفية/التقومييــة للموؤلــف م�ســوهة او مفقــودة. 
ويف حالةالأعمال الأدبية اخليالية )ال�ســعر او النث( 
قد يكون الأمر مهمًا ولكن لي�ض حا�سمًا، يف حني اأنه 
مــع الن�ســو�ض الأدبية غــر اخليالية، قــد حتول )او 
َت�ســتبدل( املعلومات العاطفية املفقودة اوامل�سوهة 
لي�ض فقط دون الرتكيز ولكن اأي�سا املفهوم او الفكرة، 
اأي املعنى املنطقي للر�سالة.ومن ثم، ينبغي اأن ننظر 
اإىل هذه العنا�رض الأ�ســلوبية ل على اأنها للزينة فقط 
ولكن اأي�ســًا )يف بع�ض الأحيان حتى يف الأ�ســا�ض( 
على اأنها �رضورية لتنظيم املعنى وهيكلته. وترتبط 
هــذه العتبــارات الوليــة ارتباطــًا وثيقــًا بفكــرة 
جمموعــة متنوعــة مــن ال�ســرتاتيجيات املطلوبــة 
لرتجمة اأنواع خمتلفة من الن�ســو�ض الأدبية لتوفر 

الأثر املعلوماتي املنا�سب على القارئ.

دبية
أ
نواع استراتيجي�ت الترجمة اال

أ
ا

 
يحتاج املرتجــم، الذي يتعامل مع جمموعة متنوعة 
من الن�سو�ض الأدبية والهياكل املعقدة للمعلومات، 

املعلومــات  ملعاجلــة  فعالــة  ا�ســرتاتيجيات  اإىل 
ثنائيــة اللغة.وتظهــر نظــرة اوثق يف ا�ســرتاتيجيات 
الرتجمــة الأدبية احلالية بع�ــض النماذج والتقنيات 
امل�ســتخدمة التي ي�ســتخدمها املرتجمــون لتعوي�ض 
اخل�سائر احلتمية او املفرت�سة من املعلومات. وهذه 
ال�ســرتاتيجيات هــي يف الغالب بديهيــة، وقد تكون 
منحــازة اوغــر منحــازة. فحينمــا يواجــه املرتجم 
تعقيــدات خطــرة وغر مرتبة، مييل اإمــا اإىل حماية 
القارئ �ســدها او ال�ســماح له بالبقــاء واخلو�ض يف 
عمق الق�سايا املطروحة.واأعني بعبارة امل�ساعفات 
العقبــات املو�ســوعية، علــى �ســبيل  غــر املرتبــة 
املثــال، عدم التكافــوؤ بني اللغات او بــني الثقافات، 
ومــا اإىل ذلك، وكذلك العقبات الذاتية، والتناق�ســات 

ال�سخ�سية، والآثار والتوقعات،... الخ.
وتظهــر ال�ســرتاتيجيات اواملبــادئ غــر املنحازة 
بو�ســفها و�سيلة لالحتفاظ بخ�ســائ�ض اأكث �سفهية 
مــن الن�ــض امل�ســدر باأنهــا ا�ســرتاتيجية للمراقبــة 
والر�سد و/او ا�سرتاتيجية ل�سيقة ومنا�رضة. وتظهر 
ا�ســرتاتيجية املراقبة والر�سد خ�سائ�ض معينة مثل 
انحراف اخليارات والالمبالة اإزاء القارئ املفرت�ض؛ 
ويف ترجمــة الأعمــال الأدبيــة اخلياليــة مــن خالل 
هــذه ال�ســرتاتيجية، مييل املرتجم عــادة اإىل حتييد 
اخل�ســائ�ض الأ�ســلوبية املتفــردة للن�ــض امل�ســدر، 
وخا�ســة التف�ســيالت ال�سخ�ســية للموؤلــف؛ وهناك 
اأي�ســًا اأدلة كثرة على اأن املعادلت القيا�ســية التي 
يقدمهــا القامو�ــض ثنائي اللغة حتى لــو كانت توفر 
التكافــوؤ الدليل ال�ســكلي فقــط فاإنها تف�ســل يف نقل 
التكافوؤ الوظيفي للوحــدات اللغوية املقابلة. وتظهر 
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ال�ســرتاتيجية الل�ســيقة مبــادئ اأكث حتفظــًا وهي 
تعزز امليــل نحو نقل ال�ســيغ اللفظية الأ�ســلية كما 
هــي؛ فترتجم الكلمات املحددة ثقافيًا )اوما ي�ســمى 
اليومية. املرتجم( يف  ال�ســائعة  الكلمات  realiaاو 
حني اأن ال�سيغ والأبنية النحوية، على �سبيل املثال: 
نظــام ترتيب الكلمات او نظــام الرتبة يف اللغة، يتم 
نقلها من دون حتويل على الرغم من اأنها، يف بع�ض 

الأحيان، تك�رض معاير اللغة الهدف.
واملنتــج الكلي لهــذه ال�ســرتاتيجيات هــو الرتجمة 
احلرفية، التي قد متثل ال�سيغة اللفظية لالأ�سل ولكن 
مع اآثــار كارثية للمكونــات املعلوماتية ال�ســمنية، 
اأي جميــع اأنــواع املعلومــات الذاتيــة. قــد تبدو هذه 
ترجمــة  حالــة  يف  مالءمــة  اأكــث  ال�ســرتاتيجيات 
الأعمال غر اخليالية واإن كانت لي�ســت باأقل كارثية 
حني يكون الن�ض امل�سدر مميزاً بقوة بالنرة اللغوية 
م�ســكالت  نف�ســه؛مثل  للموؤلــف   idiolectالذاتيــة
ترجمــة اليوميات، واملذكرات، وخطب ال�سخ�ســيات 
العامــة البارزة، والعلوم ال�ســعبية ال�ســائعة. وكثراً 
مــا يحــدث اأن املرتجــم لي�ــض لديــه خيــار عندمــا 
يتعلــق الأمــر بعــدم التكافــوؤ يف ال�ســيغة الداخليــة 
للم�ســطلحات: فامل�ســطلح مفهوم للجمهور الوا�سع 
يف الن�ض امل�ســدر ب�ســبب دللته الوا�سحة، و لكنه 
ي�سبح معقداً ول ميكن فهم املق�سود منه اإل من قبل 

املتخ�س�سني فقط.واإذا ظهرت هذه امل�سطلحات 
ف�ســتكون  للمتخ�س�ســني،  املوجهــة  املــادة  يف 
ال�ســرتاتيجية غــر املنحــازة منا�ســبة؛ واإذا كانــت  

تتعلق بالعلم ال�سعبي ال�سائع، فاإن مثل هذا النهج 
قد ي�سبب تعقيداً خطراً للقارئ غر املتخ�س�ض 

- وهو اجلمهور امل�ســتهدف. وتتمثل هذه املع�ســلة 
يف ترجمــة م�ســطلح lander:5 بالن�ســبة للقارئ 

النكليزي فاإن معنى الكلمة وا�سح وله ترابطات 
مفهومــة لالأ�ســخا�ض الذيــن لي�ســوا فنيني علــى اأنه 
ذو عالقةبالأرا�ســي وبالهبــوط )الهبوط على القمر 
او املريــخ، وما اإىل ذلك( على ال�ســطح. واإذا ما ترجم 
اإىل اللغة الرو�ســية، فاإنه �سيكت�ســب �سيغة ثابتة هي 
 )взлетно-посадочныймодуль (
وميكن ترجمتها بـ"وحدة مهبط الطائرات" وبالتايل 
فهــي تفقــد طاقتهاالدلليــة الرتابطيــة، ممــا يجعل 
الن�ــض غريبــًا بالن�ســبةلغر املتخ�س�ســني. وحــني 
تكــون هذه امل�ســطلحات كثــرة يف الن�ض، ي�ســبح 
العلم ال�ســعبي ال�ســائع امُلرتَجم ذا طبيعة تقنية جداً 
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حين تكون المصطلحات 
كثيرة في النص، 

يصبح العلم الشعبي 
الشائع الُمترَجم ذا 

طبيعة تقنية جدًا وغير 
مفهوم للجمهور غير 

المتخصص.
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وغر مفهوم للجمهور غر املتخ�س�ض.
حمايــة  اإىل  املنحــازة  ال�ســرتاتيجيات  ومتيــل 
القــارئ من امل�ســاعفات املتداخلة ومــن الثقافات 
)ا�ســرتاتيجية امل�ســاعدة(،او اإغنــاء ثقافتــه بتوفــر 
يف  الن�ــض  نطــاق  وتو�ســيع  اإ�ســافية  معلومــات 
الرتجمة )ا�سرتاتيجية التنوير(. واإذا ما اتبع املرتجم 
ا�ســرتاتيجية امل�ســاعدة، فاإنــه ي�ســتخدم الكثــر من 
النظائراوالو�ســاف بــدًل مــن النقحــرة6 )يف حالة 
الأ�ســياء ال�ســائعة واليومية(وهــو مييل اأي�ســًا جلعل 
بنــاء اجلملــة النحوي املاأخــوذ من الن�ــض املرتجم 
مريحًااأكث للقارئ يف اللغة امل�ســتهدفة.بل قد ي�سيح 
بب�ــرضه عن بع�ض الوحدات او ال�ســيغ من الن�ض اإذا 
بدا له اأنها غر مفهومةاو حمددةمتامًا. والتدخل غر 
املرغــوب فيه مثل هــذا يف ال�ســرتاتيجيةالرتجمية 
امل�ســاعدةيكمن يف اأن تاأثــر الن�ــض علــى القــارئ 
القيمــي  او  العاطفــي  التلويــن  اإىلتغيــر  �ســيوؤدي 
للمعلومــات، ولــن يقبل ذلك اإل يف حالــة اأن القارئ 

لن يعاين من بع�ض التف�سرات املزعجة.
وتظهــر ا�ســرتاتيجية التنوير نف�ســها، اوًل، من خالل 
فاملرتجــم  والتعليقــات؛  املالحظــات  مــن  كميــة 
امل�ســتنر، كمــا يفرت�ــض اأن يكون، على ثقــة من اأن 
القــارئ ل يعرف ا�ســتخدام القوامي�ــض او غرها من 
م�ســادر املعلومــات،او اأنه ل يرغــب يف مراجعتها. 
ويف بع�ض الأحيان، تكون هذه ال�سرتاتيجية مثمرة 
حــني يكون ال�ســدىالأدبي او التاريخــي او الثقايف 
للعمــل املرتجــم كبــراً او ل ميكن التنبوؤ بــه. واحدة 
من هذه الظواهر الأدبية ذاتال�ســدى الثقايف الهائل 
هــي روايــة املعلــم ومارجريتاللكاتب مايــكل بول 

كاكوڤ.7
 اإن �ســيغ الرتجمــة الإجنليزية الت�ســع للكتاب تطور 
امل�ســاعدةاإىل  ا�ســرتاتيجية  مــن  وا�ســحًا  توجهــًا 
ا�ســرتاتيجية التنوير: وبدءاً من ترجمة مايكل كليني 
)1967( اإىلترجمــة مايكل كاربيل�ســون )2010(، 
يقدم كل مرتجم جديد تعليقًا جديًا مو�سعًا؛ فرتجمة 
كلينــي مل تت�ســمن اأي تعليقــات او مالحظات )وهو 
الإجــراء الأكث مالءمــة يف الراأي اجلماعــي للقراء( 
يف حــني اأن �ســيغ الرتجمة التالية قد اأف�ســت، على 
نحومتوا�ســل واأكث تطــوراً، اإىل اإنارة جوانب الن�ض 

من خالل تعليقات املرتجمني.

الخ�تمة

الرتجمــة الأدبية، عملية ذات جوانب منّظمة�ســمنيًا 
وتنطــوي علــى عدد مــن التعقيــدات وامل�ســاعفات: 
مثــل الطبيعة ال�سخ�ســية للن�ســو�ض حتــت الرتجمة 
غــر  امل�ســتهدف  واجلمهــور  التاأليــف(؛  )طبيعــة 
املحــدد؛ والتفاوت بني اللغــات و/او بني الثقافات؛ 
وبع�ــض الأمــور الأخــرى. وت�ســمل ال�ســرتاتيجيات 
الرتجمــة  ممار�ســة  يف  بهــا  املعــرتف  البديهيــة 
الأدبية: ا�سرتاتيجية املراقبة والر�سد، وا�سرتاتيجية 
امل�ســاعدة وا�ســرتاتيجية التنوير بو�سفهاحماولت 
للتعامــل مــع التعقيدات وامل�ســاعفات التي تنطوي 
عليهــا عملية الرتجمــة الأدبية. وقد ت�ســاعد الهيكلة 
النظاميــة لهــذه التعقيدات يف ترابطها مع ال�ســمات 
املعلوماتية للن�ض على و�ســع اإنــوذج نظري مفيد 

لتحديد ا�سرتاتيجية ترجمة معقولة.8
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ملحظ�ت المترجم

اأ�ســتاذة يف ق�ســم  اأي. كازاكوڤــا  • تعمــل تامــارا. 
فقه اللغــة الإجنليزيــة والرتجمة يف جامعة �ســانت 

پرت�سرك احلكومية يف رو�سيا الحتادية.
1. مل�ســطلح )fiction( عدة معاٍن، ومنها: خيال، 
وق�ســة، وروايــة، وتخيل، ولكن الن�ــض يقرتح دللة 
مــن  امل�ســتمدة  الإبداعيــة  الأعمــال  ت�ســمل  عامــة 
اخليــال، مبا يف ذلك ال�ســعر واملذكــرات الأدبية، يف 

مقابل الن�سو�ض الو�سفية العلمية.
2. يف هــذه الدرا�ســة، هناك اإحــالت خمت�رضة اإىل 
م�ســان علمية معينة متخ�س�سة بالرتجمة. و �سيجد 
القــارئ الكــرمي تف�ســيل هــذه الإحــالت يف ك�ســف 

امل�سادر يف نهاية الدرا�سة.
3. بح�ســب املعجــم، فــاإن لفظــة )rabbit( تعنــي 
الأرنــب‘ او  ’حلــم  الأرنــب‘ او  ’فــروة  ’الأرنــب‘ او 
’ي�ســيد الأرنــب‘ او ’حيوانًا من ف�ســيلة الأرنبيات 
ذات الأ�ســنان الأمامية البــارزة‘ ... اإلخ. ويطلق على 
 ،'denotation' هذه النوع مــن املعاين م�ســطلح
او الــدللت املعجميــة، يف مقابل املعاين امل�ســماة 
'connotation' او ظالل الدللت املرت�ســحة من 
�ســبكة العالقــات يف الن�ض، وقد يطلــق على املعاين 
conceptual mea - م�ســطلح  ململعجميــة 
associ ings يف مقابــل املعاين الرتابطية او -
tive meanings. وهــذا الــكالم يدور يف نطاق 
علم الدللة الن�ســيsemantics  فــاإذا انتقلنا اإىل 
 pragmatic م�ســتوى الدللة ال�ســياقية التداولية
significance فاإن الرتجمة �ســتغدو اأكث تعقيداً 

وتتطلــب طاقــة تخييلية كبرة ت�ســع يف احل�ســبان 
املادة الل�ســانية و�ســياقاتها، واأي�ســًا حتتاج �ســعة 
الأ�ســل  اللغــة  يف  الن�ــض  ثقافــة  ت�ســمل  معرفيــة 
اللغــة  الن�ــض يف  وثقافــة   source language
امل�ســتهدفة target language ف�ســاًل عن ثقافة 

فكرية وفل�سفية وا�سعة.
4. يتعلق م�ســطلح ثنائية اللغــة bilingual، يف 
هــذا املو�ســع مــن الدرا�ســة، مبعاجلة اللغتــني: لغة 
امل�ســدر واللغــة امل�ســتهدفة كاًل علــى حــدة، ولي�ض 

بكون الن�ض نف�سه مزدوج اللغة.
5. من معاين م�ســطلح lander: الياب�ســة، والبلد، 
الطبيعــة  ذات  الرتبــة  او  والأرا�ســي  واملنطقــة، 
اخلا�ســة، واأي�ســًا يعنــي: يجعــل الطائــرة تهبط يف 

مكان ما، وينزل اإىل الياب�سة. 
6. النقحرة م�سطلح منحوت من كلمتني هما: )نقل( 
و)حــرف(، ويعني النقل ال�ســوتي احلــريف للكلمة او 
امل�ســطلح من لغــة اإىل اأخرى، مثل الكلمــات: اأجندة 
 tsunami جدول اأعمال(، وت�سونامي( agenda
)موجات في�ســان بحريــة مدمرة ناجتــة عن زلزل 
)اجلهــاز   television والتلفزيــون  البحــر(،  يف 

املعروف( ... اإلخ.
)املعلــم  روايــة  كاكــوڤ  بــول  مايــكل  كتــب   .7
وماركريتــا( يف الأعوام 1940-1928، ولكنها مل 
تن�ــرض يف كتاب اإل يف العــام 1967. ويعدها بع�ض 
النقــاد من اأف�ســل الروايات يف القــرن الع�رضين ملا 

تت�سمنه من نزعة هجاء و نقد للنظام ال�سوفيتي.
8.نالحــظ هنا اأن املوؤلفة قد عر�ســت جمموعة من 
ال�ســرتاتيجيات املهمة يف الرتجمة الأدبية، ولكنها 
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مل ت�ســتطع اأن تقــدم ت�ســوراً وا�ســحًا عــن الإنوذج 
يف  اعتمـــــــاده  اإىل  تدعــو  الــذي  املفيــد  النظــري 

الرتجمة.
 واحلقيقــة اأن الرتجمــة حقل تتداخل فيــه العنا�رض 
واملعرفيــة  واملو�ســوعية  الذاتيــة  واملكونــات 
والثقافية واحل�ســارية امل�ســوغة ل�ســانيًا على نحو 
�ســديد التعقيــد. وهــذا مما يجعــل من املبكر ت�ســور 
الو�سول اإىل اإنوذج معريف ومنهجي كاٍف ملعاجلة 

مع�سالت الرتجمة من جهة، ويرتك املجال مفتوحًا 
ملزيد من البحث واجلهد املعريف ل�ستك�ساف جوانب 
اإ�ســكالية الرتجمــة والقــرتاب املنهجــي مــن �ســبل 
التحقــق من متانة الرتجمــة الأدبية من جهة اأخرى. 
واإذا كانــت الرتجمة تعاين من م�ســكالت كرى حني 
تكون بني لغتني، فاإن من املنا�ســب هنا اأن ن�سر اإىل 
ج�ســامة اخل�ســارة التــي يتعر�ض لها الن�ــض الأدبي 

حني تقع ترجمته عر لغة ثالثة.
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تعد ترجمة الن�ض الأدبي من اأكث الق�ســايا جدل يف 
عامل الرتجمة، وذلك ملا تت�سمنه من مفاهيم خمتلفة 
واآراء تتبايــن ما بني موؤيــد ومعار�ض. ففي مقدمته 
لكتاب )نحو علم الرتجمة( ي�سر يوجني نايدا اإىل اأن 
"امل�ســاكل الأ�سا�سية للتوا�سل ما بني اللغات تبقى 
علــى اأيــة حال نف�ســها رغــم اأن المكانــات املرعبة 
للتكنولوجيــا احلديثة يف الوقت احلــايل تتطلب منا 
زيــادة جهودنا من اأجل �ســمان التفاهم املوؤثر بني 
ال�ســعوب. ومــا اإذا كان املــرء يتعاطــى التعامل مع 
الرتجمة يف التجمعات الدولية او مع اجلهود املعلن 
عنها ب�سكل وا�ســع جلعل الآلة تقوم بالرتجمة نيابة 
عن الب�رض او مع اجلهود الرائدة للحمالت التب�ســرية 
يف ترجمــة الكتاب املقد�ض اإىل القبائل البدائية فاإن 
�ســيئًا واحداً فقط بــات يف حكم املوؤكد األ وهو العدد 

الهائل من الأ�ســخا�ض اليوم الذين يكر�ســون الكثر 
من جهودهم ووقتهم من اأجل اإمتام مهمة الرتجمة".
وي�ســتطرد نايدا بقوله:  اإن ترجمــة الن�ض الأدبي قد 
تكون اأحيانًا اأكث �ســعوبة وا�سكال من كتابة الن�ض 
الأ�ســلي بلغتــه الأ�ســلية. وهذا يف م�ســمونه يجعل 
ترجمــة الن�ض الأدبي او ظهور الن�ض الأ�ســلي بلغة 
ثانية اطلــق عليها املخت�ســون "اللغة امل�ســتهدفة" 
اأحد الأ�ســباب التي جتعل الن�ــض املرتجم يقف على 
قدم امل�ســاواة اأحيانــًا مع الن�ض الأ�ســلي من حيث 

البداع الفني والقيمة الأدبية والفنية.
ولعــل ما مييز الن�ض الأدبــي املرتجم هو تقيده اول 
بحالة البداع التي و�ســل اليها الن�ض الأ�سلي وهذا 
ح�سب راأي النقاد هو ال�سبب الأ�سا�سي يف عدم جتاوز 
الن�ض املرتجم على الن�ض الأ�سلي من حيث ال�سمات 
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الفنيــة واجلماليــة التــي اخت�ــض بهــا، اأي ان الن�ض 
املرتجــم ل ميكن اأن يحجب يف ظله الن�ض الأ�ســلي 
واإّل ا�ســبح ن�ســًا اخــر ل ميــت ب�ســلة اإىل ال�ســل. 
فالن�ــض الأ�ســلي واملرتجم مرهونان بــذات القيمة 
الفنيــة بــل بالعك�ــض ان الن�ــض املرتجــم عر خرة 
املرتجم ي�سعى للو�ســول اإىل ذات القيمة التي و�سل 
اليهــا الن�ض الأ�ســلي. ويرى املخت�ســون، ان الن�ض 
املرتجم، ما هو ال جمرد اداة تعريف للن�ض الأ�سلي. 
اإن هــذا الراأي الذي بقــي متداوًل لفــرتة طويلة واإىل 
يومنــا، هــذا يثر جدًل وا�ســعًا حــول امكانية الن�ض 
املرتجــم يف احداث التاأثر املطلوب منه كاأداة فنية 
قائمــة بذاتها. ناهيك عن حقيقة اأن الن�ض الأ�ســلي 
حينما يلقى رواجًا ثقافيًا وا�سعًا، فاول �سيء يحدث 
له هو ت�سارع املهتمني ب�سوؤون الثقافة لرتجمته اإىل 
لغــة ثانية، كــي ل يبقى حما�رضاً بني جــدران اللغة 
الأم ول يت�ســنى لــه النطــالق اإىل جمــالت وعــوامل 
او�ســع مــن النت�ســار. وتعتر هــذه اإحــدى عالمات 
جنــاح اي ن�ــض وتفّوقه، بــل اإن الرتجمة هــي اإقرار 
�ســمني بنجــاح اي ن�ض واأهميته البالغــة بعد قيام 
املرتجمني باإ�ســفاء ال�ســبغة العاملية علــى الن�ض 
 .)Locality( وعــدم بقائه يدور يف فلــك املحليــة
ولهذا ال�ســبب جند هنــاك تباريًا يف الإ�ســارة اإىل اأن 
ن�سًا معينًا ونتيجة تفوقه واأهميته وروعته وتاأثره 
املبا�ــرض علــى الذائقــة الأدبية قد مّتــت ترجمته اإىل 
عــدد من اللغات حتى لي�ســبح ذلــك كمقيا�ض مبتكر 

لقيمة الن�ض الأ�سلي الفنية.
غالبــا ما يكمن ال�ســكال يف �ســميم ترجمــة الن�ض 
الأدبي �ســمن اطار اجلدلية الوا�سعة والزلية لعملية 

الرتجمــة ذاتهــا، اذ ان ترجمة الن�ــض الأدبي تعتمد 
اعتمــاداً كّليــًا ح�ســب راأيــي، على عاملــني حمددين 
اثنــني وهمــا : اجلمــال والمانــة. فلو اتيــح ملرتجم 
اأن يقــوم برتجمة ن�ــض اأدبي مرمــوق اإىل لغة ثانية 
اللغويــة  اإليــه مــن مبتكراتــه وابداعاتــه  واأ�ســاف 
والتزويقيــة ليجعله واقفًا على نف�ض من�ســة البداع 
الفنــي او الهميــة الأدبية للن�ض الأ�ســلي فان ذلك 
�ســيخلق ن�ســًا ادبيــًا جميــاًل. وكلمــا كان المعــان 
يف جعــل الن�ــض جميــاًل ابتعد املرتجم عــن المانة 
من�ســاقًا بذلك وراء ابداعه الذاتي وابتكاراته اللغوية 
والتزويقية من اأجل زيادة مقروئية ن�سه على ح�ساب 
قيمــة الن�ض الأ�ســلي واأهميتــه وجماليته. وب�ســكل 
حمدد فاإن ال�سعي وراء جمالية ترجمة الن�ض الأدبي 
هــو يف الواقع اإغراٌء من �ســاأنه كما يقــول الأقدمون 
مــن النقاد والفال�ســفة اأمثــال هورا�ــض ولوجناين�ض 
وار�ســطو وافالطــون يف معر�ض بحثهــم عن وظيفة 
النقــد الأدبي اأن يجعل الن�ــض املرتجم، كيانًا قائمًا 
بذاته ل ميت ب�ســلة مو�ســوعية اإىل الن�ض الأ�ســلي. 
فهوؤلء النقاد والفال�سفة، يرون اأن النقد الذي هو يف 
ال�سل "تقليد التقليد" باعتبار ان الن�ض الأدبي هو، 
ا�سا�ســا، "تقليــد" للواقع املعا�ض، لــذا تاأتي الرتجمة 
لتكون ح�ســب راأيي "تقليدا" ثالثا رمبا يبتعد نتيجة 
جماليتــه اإىل اآفــاق جتعل مــن ال�ســعب اأحيانًا ربط 

الن�ض املرتجم بالن�ض الأ�سلي.
والعك�ــض �ســحيح. فاأمانــة الن�ــض التــي تعتــر يف 
اأغلــب الحيــان ال�ســغل ال�ســاغل ملعظــم املرتجمني 
واملخت�ســني بالرتجمــة هي الركــن ال�ســا�ض الذي 
يفي مب�ســتلزمات ترجمة الن�ــض اإىل لغة ثانية. لكن 
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احلر�ض ال�ســديد واملبالغة يف ا�ســتخدام الأمانة يف 
نقــل الن�ض اإىل لغة ثانية قد يجعالن الن�ض املرتجم 
ر�ســينًا وحرفيًا، لكنه �ســيكون بال لون ول طعم ول 
رائحة. فتوظيف الأمانة ب�ســكل م�سدد �سيوقع الن�ض 
يف النقــل احلريف الذي �ســيوؤثر بالنتيجة �ســلبا على 
�سعة انت�سار الن�ض املرتجم ورمبا يحد من مقروئيته. 
ولو قدر لن�ض معني اأن يخ�ســع ب�ســدة قا�ســية ملبداأ 
الأمانــة فانــه ل بــد اأن يقــع يف دائــرة �ســيقة مــن 
حمدودية النت�سار، كما اأ�رضنا، ورمبا عدم اخل�سوع 
للذائقــة الأدبية التي قــد تدفع به اأحيانــًا اإىل زاوية 
الهمال. ان هذه احلرفية وال�رضامة يف اأمانة الن�ض 
ت�ســبهان – متاما - تقدمي وجبة غذاء د�ســمة، ولكن 
دون ا�ســافة امللح او التوابل  اإليها اذ هي قد ت�ســبع 

عن جوع، لكنها – يقينا - ل تثر ذائقة احد.
اإن هــذه اجلدليــة هي التــي تدفع مبعايــر غاية يف 
ال�سبط حتدد ما للمرتجم وما عليه يف ترجمة الن�ض 
الأدبــي. وكخال�ســة فان هــذه املعايــر تتطلب من 
املرتجم اأن ي�ســر على خط و�ســط دقيق، بل غاية يف 
الدقــة، دون ان مييــل كل امليــل فيــذر اجلانب الخر 
معلقــًا، بــل يحافــظ علــى تــوازن ل ميكــن ان يكون 
متوفــراً دائمــًا ال ملــن اوتي خــرة وعلمــًا وجتربة 
ترجمية عالية امل�ســتوى. واأنا اأرى ان ترجمة الن�ض 
الأدبي التي تخ�ســع ملثل هذه املعاير التي ل بد اأن 
تلتــزم بها جتعل كاًل مــن المانة واجلمال يتبادلن 
املواقع يف اثراء واغنــاء الن�ض املرتجم لكونه مراة 
�ســافية تعك�ض �ســورة الن�ض الأ�سلي وبالطبع فان 
ذلك حمكوم بعدد من العوامل التي �سنمر على ذكرها 

لحقًا.

كما ان التعقيد الذي يقف وراء ترجمة الن�ض الأدبي 
يتحدد اأحيانًا ب�ســكل اأ�ســيق بال�ســنف الأدبي ذاته 
كاأن يكون �سعراً او ق�سة ق�سرة او رواية او مقالة او 
غرهــا حيث لكل واحد من هذه ال�ســناف مقوماته 

و�رضوطه وروحيته وتقبله لدى القراء.
ان ترجمــة ن�ض ادبي كال�ســعر "مثــال" الذي هو يف 
اعتقادي واحد من اأكث الن�سو�ض املرتجمة ا�سكالية 
تخ�ســع اإىل �ســوابط ومعايــر خلقت مبــرور الوقت 
مواقف مت�سادة يف كون ال�سعر قابال للرتجمة او ل. 
فمنهم من ذهب بعيداً وجعل ترجمة ال�سعر م�ستحيلة 
ب�ســبب اختالف الوزان والتفعيالت والنظم الداخلية 
للق�سيدة من لغة اإىل اخرى رغم ان ترجمة ال�سعر احلر 
رمبــا حتررنا من هذا املفهوم املتطــرف اإىل حد ما. 
لذا رّجح بع�ض الأفذاذ من املرتجمني املحنكني حل 
هذه ال�سكالية وا�سافوا �سابطًا اخر ال وهو امكانية 
ترجمة ال�ســعر �سعراً ولي�ض نثا، كي ل تفقد الق�سيدة 
مقوماتهــا وت�ســبح قطعــة مــن النث ل متت ب�ســلة 
اإىل ال�ســعر. بعبارة اخرى وح�ســب راأيهــم : ما فائدة 
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الق�ســيدة التي تتحول يف الرتجمة اإىل قطعة نثية؟ 
انها حتما �ستفقد الروحية ال�سعرية فيها مهما حاول 
املرتجم ان ي�سيف اليها مما لديه من امكانية لغوية 
ليجعلها اي �ســيء اأ�سبه بالق�سيدة لكنها يقينا تبقى 
ل حتمــل هويــة الق�ســيدة. وعند ذاك �ستخ�ســع هذه 
القطعــة املرتجمة اإىل معايــر نقدية خمتلفة ل متت 
ب�سلة كثرة اإىل الق�سيدة بالن�ض الأ�سلي. ولعل احد 
كبار املرتجمني وهو الدكتور �سفاء خلو�سي قد نوه 
اإىل ذلك يف معر�ض ا�ست�سافة له يف كلية الداب يف 

ق�سم اللغة الإنكليزية يف �سنوات 
الت�ســعينات من القرن املا�ســي حــني حاورته حول 
ا�رضاره على ترجمة الق�ســيدة �سعراً. فاأ�سار الدكتور 
خلو�ســي اإىل انــه قــام برتجمــة بع�ض ال�ســوناتات 
ال�سك�ســبرية �ســعراً باللغة العربية كــي يطلع عليها 
القارئ العربــي، ويتمح�ض الروحية ال�ســعرية الفذة 
ل�سك�ســبر، كما مل يرتدد خلو�ســي يف ترجمة بع�ض 
امل�رضحيــات اأو الن�ســو�ض املقتطعــة منهــا، والتي 
كتبــت �ســعراً مثل : م�رضحية ريت�ســارد الثاين او حلم 
ليلة �ســيف او عطيــل او ماكبيث وغرها. ان �ســبب 
ا�رضار خلو�سي على ا�ستثمار ال�سعر كو�سيلة لرتجمة 
الن�ســو�ض ال�سعرية الجنبية، هو من اجل املحافظة 
على ال�ســنف الأدبي دون ان ينزلق اإىل �ســنف اخر. 
وباإ�ــرضاره هذا ا�ســاف خلو�ســي �ســابطًا اخر من 
�ســوابط الرتجمة كي يتمكن املرتجم من املحافظة 
علــى اأمانــة الن�ض الأدبي. غر اأنه عقــب باأن الن�ض 
امل�ستهدف ل بد اأن ينداح وراء نظم الق�سيدة ووزنها 
وقافيتها، ليقدم قطعة �ســعرية غر بعيدة عن الن�ض 

الأ�سلي.

 لكن هنا يرز ال�ســوؤال الأكث اثــارة وهو: هل يتعني 
على جميــع املرتجمني ان يكونوا �ســعراًء او ناظمي 
�ســعر ليتمكنوا من ترجمة ق�ســيدة انكليزية مثال اإىل 

اللغة العربية؟ 
يقينــا ان ذلك �رضط �ســعب للغايــة ان مل يكن �رضبا 
مــن امل�ســتحيل. وينطبــق نف�ــض احلال علــى ترجمة 
الن�ســو�ض الأدبية الخــرى، عندئذ هــل يتعني على 
املرتجــم ان يكــون قا�ســًا ليرتجم الن�ض اإىل ق�ســة 
بــكل مقوماتهــا باللغــة الخــرى؟ وهكــذا دواليــك 
بالن�سبة اإىل ال�سنوف الأدبية الخرى. احلل يف راأيي 
هو ان املرتجم يكفي ان يكون ملما ب�سوابط اي نوع 
ادبي قبل �رضوعه برتجمته وهذا الوعي من �ساأنه ان 
يقدم حمــددات ذاتية يتقيد بهــا املرتجم قبل قيامه 

بالرتجمة.
ان املعادلــة يف ترجمــة الن�ــض الأدبي ت�ســتقي جل 
اهميتهــا من املتلقي لأنه اول واخرا من يحكم على 
مقــدار الو�ســوح والدراك وفهــم الن�ض وا�ســتيعابه 
لي�ســبح فيمــا بعد قــادرا على احلكم النقــدي للن�ض 
املرتجم. وحكم املتلقي او القارئ ينح�رض يف احادية 
املعرفة بلغة واحدة لذا فان نقد الن�ض املرتجم يبقى 
حم�ســورا يف اطار الن�ض نف�ســه ولجلــه ال اإذا كان 
املتلقي ملما باللغتني وهذا ا�ســتثناء للقاعدة ولي�ض 
القاعــدة نف�ســها. ويف هذا ال�ســدد ذكــر الدكتور عبد 
الواحــد لوؤلوؤة بــاأن ترجمة ن�ض ادبي كال�ســعر مثال 
جتعــل املرتجم يقع يف حرة النقل الذي ي�ستع�ســي 
عليــه اأحيانــًا. ويقــول يف هــذا ال�ســدد : "غنــي عن 
القول ان الوزن واليقاع يف ال�ســعر ي�ستع�ســي على 
الرتجمة، رغم اين حاولت تذليله اأحيانًا، وثمة حرية 
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ال�ســاعر يف نحــوه و�رضفــه، تزيد 
من �ســعوبة املعنى عند اخ�ساعه 
اإىل لغــة عربيــة حتــاول ان تكون 
�ســليمة. ويجد القــارئ انني نقلت 
املقتطفــات من التــوارة والجنيل 
كمــا جــاءت يف ترجمتهــا التــي 
مل ت�ســلها حتــى اليوم يــد عربية 
ت�ســفي عليها طالوة". وردت تلك 

ال�ســكالية يف مقدمتــه لرتجمة كتــاب )وليم بليك( 
الــذي ن�ــرض عــام 1982 و�ســدر عــن وزارة الثقافة 
والعــالم �ســابقا. ولجــل تقريــب ال�ســورة يف هذه 
املقاربــة نورد الن�ض التايل الــذي نلم�ض من خالله 
حماولة املرتجم يف ا�ســفاء طابع ال�سعر على الن�ض 
املرتجم. ففي ترجمة احدى الغاين الدينية لل�ســاعر 
)ال�ســورة  بعنــوان  ق�ســيدة  بليــك يف  الرومان�ســي 
اللهيــة( التــي وردت �ســمن )اغــاين الــراءة( يقول 

لوؤلوؤة:
للرحمــة والراأفــة واحلب وال�ســالم./ الكل ي�ســلي اذ 
مي�ســه ال�سيق / واإىل ف�سائل امل�رضة هذه / يحملون 
�ســكرانهم / فالرحمة والراأفة واحلب وال�ســالم / هو 
اهلل ابونا العزيز / والرحمة والراأفة واحلب وال�ســالم 
/ هــو الن�ســان الن�ســان طفلــه وهمــه. / فللرحمة 
قلــب ب�رضي / وللراأفة وجــه ب�رضي / واحلب ب�رضي، 
�ســكله الهي / وال�سالم لبو�سه ب�رضي / لذا فكل امرئ 
من كل �ســقيع / ي�ســلي اذ مي�ســه ال�ســيق / ي�سلي 
للب�رضي �ســكله الهي / احلب الرحمة الراأفة ال�ســالم. 
/ علــى الكل ان يحب ال�ســكل الب�ــرضي / كافرا كان، 
/ م�ســلما ام يهوديــا / فحيــث تكــون الرحمة، احلب 

والراأفة / يكون اهلل كذلك / 
وهكــذا فاإن جتربــة الدكتــور عبد 
الواحــد لوؤلــوؤة، متتــد رجوعــًا اإىل 
�ســنوات عمله مــع مرتجمني اأفذاذ 
كبار مثل عبد املطلب عبد الرحمن 
وجــرا ابراهيم جرا وبدر �ســاكر 
ال�ســياب وفــاروق يو�ســف ومرمي 
عبــد الباقــي وغرهم ممــن توالوا 
علــى ترجمة مو�ســوعة ادبيــة ظهرت بثالثــة اجزاء 
�ســخمة وحملت ا�ســم )3 قرون من الدب( و�سدرت 

عن دار مكتبة احلياة يف بروت يف حينها.
اإن مقومــات الن�ــض الأدبــي ت�ســاعد يف جعل الن�ض 
مقــروءا. وهــذه املقومــات هــي لي�ســت بال�ــرضورة 
نف�ســها يف الن�سو�ض املكتوبة بلغات خمتلفة، لنها 
انعكا�ــض لثقافــات املوقــع اجلغــرايف والتاريخــي. 
مبعنى اأنهــا حمدودة بالزمكانية التــي تطبع الن�ض 
بطابع حمدد. فرتجمة ق�ســ�ض ق�سرة مثال للكاتب 
الأمريكي ادغار الن بو اأ�ســبحت اليوم مو�ســع جدل 
يف الدوائــر الأدبيــة ملــا  تعك�ســه مــن روح الباروك 
املليئــة بالتطريــز اللغــوي واحلبكــة املعقــدة التــي 
توحــي اأحيانًا بالرعب واخلوف. وهــذا ما جعل نقل 
الن�ــض اإىل العربيــة امرا لي�ض �ســهاًل على يد اف�ســل 
املرتجمني، لعدم �سيوع ثقافة الرعب النف�سي املركب 
التــي تتكاثف يف حلظة اطلق عليها الناقد )اي �ســي 
Aesthetic P "ال�سلل اجلمايل" ِ)-  رراديل( حلظة
ralysis  ( تلك اللحظة التي �سور فيها تردد هاملت 
يف قتــل عمه بعد ات�ســاح �ســلوعه يف جرمية مقتل 
ابيــه. ان هــذه اللحظة من "ال�ســلل اجلمايل" هي يف 
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الواقــع ال�ســعب يف الرتجمة الأدبيــة لنها تنطوي 
هــو  الول  املعــريف،  الدراك  مــن  م�ســتويني  علــى 
الدراك املبا�ــرض او الويل )Primary( والخر هو 
الدراك املعــريف )Cognitive( وهو الأكث اهمية 
حيــث يقع على عاتــق املرتجم فهمه وفهــم دواخله 
لنقــل الن�ض لي�ض حرفيا فقط بــل وروحيا، اي يجب 
ان يتوخــي اي مرتجم لن�ض ادبي احلذر ال�ســديد يف 
نقــل الن�ض كقالب وكروح بحيــث ان النكو�ض الذي 
le - )��ســيب قالب الن�ض او ما ي�سمى بالنكليزية 
ter of the text( رمبا يوؤثر على مرونة الن�ض ان 
مل ت�ســاحبه امكانية فائقة يف التعرف على روحية 
الن�ــض )The spirit of the text(. ولعــل هــذا 
هــو املقيا�ض الذي يعتمد عليه ب�ســكل عام يف احلكم 
النقــدي علــى الن�ــض املرتجــم. واغلــب املرتجمني 
للن�سو�ض الأدبية ميرون مبثل هذا المتحان الع�سر 
يف ترجمة امل�ســاعر والحا�سي�ض التي ينطوي عليها 
الن�ض الأ�سلي دون ان ي�سيبها انطفاء او لون باهت. 

ونتيجة احلر�ض ال�ســديد على هذا 
اجلانب فان اديبا كبرا �سغل عامل 
الفكــر بكتاباتــه املثــرة للجــدل 
وهو الكاتــب اليرلندي اجلن�ســية 
والفرن�ســي الهوية �ســموؤيل بكيت 
اآثــر ان يرتجــم عملــه الرائــد ذائع 
اإىل  غــودو(  )بانتظــار  ال�ســيت 
النكليزيــة بنف�ســه بعــد ان كتبــه 
 Attendant( بالفرن�سية  ا�سال 
مقابلــة  ويف   .)de Godot
اجريــت معه قال بكيــت ما معناه 

انه يخ�ســى ان تتبخر م�ســاعره الكونية والعدمية يف 
م�ســافة الطريــق من اللغة الأم اإىل اللغة امل�ســتهدفة. 
ونتيجــة لذلك فــاإن ما احدثتــه م�رضحيــة )بانتظار 
غودو( حني عر�ســت لول مرة يف �سجن �سان كوننت 
من احا�ســي�ض اثارت اهتمام ال�ســجناء الذين نتيجة 
 )Empathy( ذلــك ا�ســابهم التقم�ــض العاطفــي
بعــد م�ســاهدة �ســخو�ض امل�رضحيــة مثــل فالدمير 
وا�ســرتاغون وبــوزو ولكــي حما�رضيــن يف �ســجن 
الكينونة وهــم يتجادلون جدل �سف�ســطائيا باحثني 
عــن اخلال�ــض ياتيهم به رجل قد ياأتــي يوما ما من 
الالمكان والالزمان ا�سمه )غودو( او الرب املخل�ض.
ان ال�ســدمة او الرجتــاج الــذي احدثتــه م�رضحيــة 
)بانتظار غودو( حني عر�ســت لول مرة بالفرن�ســية 
قــد حدثت مــرة اخرى وبنف�ــض الوترة املت�ســاعدة 
كاملرة الوىل بعد ان ترجمت من قبل الكاتب نف�ســه 
اإىل النكليزيــة. هذا قد �ســجع مرتجمني كبارا اإىل اأن 
يحذوا حــذو بكيت املوؤلف املرتجم ، ويقوموا بنقلها 
اإىل معظــم لغــات العــامل بعــد ان 
ذاع �ســيتها ومنهــا العربيــة. ان 
مرتجمــا كبرا مثل جــرا ابراهيم 
جرا قد اقرتب كثــرا يف ترجمته 
اخــرى  ون�ســو�ض  الن�ــض  لهــذا 
متامــا كما فعل مرتجم فذ اخر هو 
يو�ســف عبد امل�ســيح ثــروت حني 
نقل كتاب )The Absurd( اإىل 
العربية بعنوان )الالمعقول( الذي 
اللتبا�ســات  كل  للقــارئ  ي�ــرضح 
والغمـــو�ض الذي اكتـــــنف م�رضح 



66

17
/2

01
8

AL ADEEB AL IRAQI

العبث او الالمعقول الذي ترتبع على عر�سه م�رضحية 
)بانتظــار غودو(. وا�ســتطاع ثــروت وبحرفية عالية 
وادراك روحــي عال احتواء الفــكار الأدبية اجلديدة 
اآنــذاك والتي �ســكلت منعطفــا كبــرا يف تفكر جيل 
ال�ســتينات وال�ســبعينات من احلقبة املا�سية ونقلها 
بروحيتها املتمردة وامل�ساك�سة التي اق�ست م�سجع 
الأدب الكال�ســيكي نتيجــة احتوائهــا علــى مفاهيــم 
مت�ســادة وجدلية مثل الوجوديــة والغثيان والتمرد 

وال�سياع وغرها.
ب�ســكل عــام فاإن التاأثــر الذي يرتكه الن�ــض الأدبي 
يف  الأدبــي  املوقــف  علــى  وانعكا�ســاته  املرتجــم 
املجتمــع هــو مقيا�ض اخر علــى جناح نقــل روحية 
الن�ــض. وعلــى هــذا ال�ســعيد ل بد مــن ال�ســارة اإىل 
عملني مرتجمني اإمتازا مبو�ســوعية عالية امل�ستوى 
دون ان يوؤثــر ذلــك علــى روعــة التــذوق للن�ســني 
املرتجمني، اللذين ا�ســبحا فيما بعد من الن�ســو�ض 
التــي يلجــاأ اليهــا الباحثــون غــر امللمــني باللغــة 
النكليزية، وهما كتاب )مبادئ النقد الأدبي( لــ )اي 
اأي ريت�ســاردز( وترجمــه اإىل العربيــة الدكتور عناد 
غــزوان، والآخر كتــاب )احلداثــة( الــذي ترجمه اإىل 
العربية ال�ســتاذ موؤيد ح�سن فوزي. اإن كال املوؤلفني 
قد اأحدثا �ســجة كبرة يف عــامل الثقافة والأدب يف 
العــراق. وهذان املوؤلفان قد متــت ترجمتهما مبهنية 
بالغة ور�سانة عالية،  دون اأن يبخل املرتجمان يف 
اأن ي�سيفا من خرتهما يف هذا املجال بحيث اأ�سبح 
الن�ســان مرجعني مهمني بالن�سبة اإىل جمهرة القراء 
والباحثــني ممن لي�ض لديهم اإملام باللغة النكليزية. 
ان الطالوة وال�سال�سة يف ا�ستخدام املفردة املنا�سبة 

واملتداولة ولي�ض اللفاظ الوح�سية هي التي اآلت اإىل 
جعل هذين الن�ســني يتمتعان بن�ســبة عالية جداً من 

التداول واملقروئية.
يف الواقع ان ا�ســكالية الن�ض الأدبي تطرح ت�ساوؤلت 
عــدة حول املعاير واللتزامــات التي تنطوي عليها 
عمليــة الرتجمــة ولعــل اأبــرز هــذه الت�ســاوؤلت: هل 
بالمكان ان يحل الن�ض الأدبي املرتجم حمل الن�ض 
الأ�سلي؟ وما هو مقدار القيمة الفنية للن�ض املرتجم 
مقارنــة بالقيمة الفنية للن�ض الأ�ســلي؟ وهل هناك 
ما يرتتب علــى الن�ض الأدبــي املرتجم بحيث ميكن 
ان يقا�ض بنف�ض مقيا�ض الن�ض الأ�ســلي؟ وهل هناك 
امكانية او احتمال للتنافذ ما بني الن�ســني الأ�سلي 

واملرتجم؟
يف  املفاهيــم  بع�ــض  ان  القــول  مــن  منا�ــض  ول 
ن�سو�ض ادبية معينة تخ�سع اإىل قيود مفروغ منها: 
اجتماعية، موروثــة، دميوغرافية، نف�ســية، معرفية، 
ادراكية، �ســلوكية وغرها بحيث جتعل الن�ض رهينًا 
بتلــك الثقافة املجتمعيــة. وهذا من �ســاأنه ان يخلق 
�سعوبات جمة للمرتجم، اإن مل ي�سب الن�ض بالغرابة 
والوح�سية التي تنعك�ض على فهم القارئ له. وهنا قد 
يلجاأ املرتجم احلذق اإىل طرق وو�سائل خمتلفة منها 
الت�ــرضف لتاليف بع�ض املقاطــع يف الن�ض الأدبي، 
التي متتــاز باملحلية العاليــة )Locality(. عندئذ 
ت�سبح الرتجمة بت�رضف ومنها ما قد يقود املرتجم 
بغيــة تقريــب الن�ــض اإىل القــارئ، بو�ســع بع�ــض 
املفردات واجلمل بني قو�ســني وباللغة الأ�سلية دون 
القيام برتجمتها ا�ســال مما يرتك القارئ او املتلقي 
حتت رحمة التاأويل او التف�سر. وهنا قد يلجاأ مرتجم 
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الن�ــض الأدبي اإىل ا�ســلوب املقاربة مــن اجل تقريب 
الن�ــض الأ�ســلي ومن ثــم الن�ض املرتجــم اإىل ادراك 
املتلقــي. ومنها اي�ســا مــا قد يقوم بــه املرتجم من 
اللجوء اإىل املقارنة املح�ســة التي يراها قد ت�ســاعد 

على فهم الن�ض.
ويف هــذا ال�ســدد اأود اأن اأ�ســر اإىل مفارقة حدثت يل 
�سخ�ســيا حني كنت يف وقت ما اترجم ترجمة فورية 
ملقطع من "الت�ســابيه احل�ســينية" لأحد ال�ســخا�ض 
النكليــز الذين �ســادف اأن زاروا البلــد اأثناء العا�رض 
من حمرم يف احدى ال�سنوات. ف�ساألني ان كان هناك 
خمــرج وممثلــون حمرتفــون وكومبار�ــض وا�ســاءة 
وم�رضح يعد له م�ســبقا لتمثيل واقعة الطف احلزينة. 
فاجبــت بــاين ل اعلــم مــا اذا كان هنــاك ا�ســتعداد 
م�رضحي كالذي ت�ســاءل عنه هذا ال�ســتاذ النكليزي 
ولكني ا�ستطردت بالقول يف ان ذلك ي�سبه "الت�سابيه" 
او التمثيل "الكن�سي" الذي ابتدعه الرهبان اّبان ن�رض 
امل�ســيحية يف باحة الكني�ســة من اأجــل جذب النا�ض 
اإىل الديــن اجلديد. هذه املقارنــة بني موقع ال�رضيح 
والكني�ســة قــد اثــارت ا�ستح�ســان الرجــل النكليزي 
فــاردف قائــال "لكــن يبــدو ان الت�ســابيه لديكــم مل 
تخرج كم�رضح اإىل الف�ســاء الو�ســع خارج ال�رضيح 
وبقي متثيلها مرتبطا بهذا املكان اجلغرايف املقد�ض 
بينمــا خــرج الن�ــض امل�ســيحي مــن باحة الكني�ســة 
اإىل العــامل اخلارجــي لي�ســبح بعدئــذ نــواة للم�رضح 
وت�ســبح الكلمة الجنيلية مرتجمة اإىل لغات يفهمها 
الن�سان العتيادي دون اأن يتج�سم عناء الذهاب اإىل 

الكني�سة".

اإذْن ترجمــة الن�ــض الأدبــي وطرحــه بلغــة يوميــة 
متداولة يفهمها املتلقي يجعالن التنا�ض بني هاتني 
احلادثتــني اأمراً حمّتما نظراً لأن دللتهما ت�ســاعدان 
املتلقي يف اأن يكون �ســمن اإطار الفهم العام للن�ض. 
لكــن ل بد مــن القــول ان التنا�ض الأدبــي، قد يخلق 
اأحيانــًا عوائق يتعذر جتاوزهــا باعتبار ان كل ن�ض 
ادبي هو لبنة فريدة يف ثقافة معينة قد ل يوجد لها 
مــا يقابلها يف ثقافــة اأخرى. فمثال لــو وردت كلمة 
معينة مثل "ا�ْســلونك" العاميــة يف ن�ض معني واريد 
ترجمتهــا اإىل النكليزيــة ف�سي�ســعى املرتجــم علــى 
الفــور يف ترجمتها اإىل " How are you ?" رغم 
ان "ا�ْســلونك" العامية لو اتيح اعادة كتابتها باللغة 
الف�ســحى لأ�ســبحت "كيف هو لونك؟" وهذا ال�سوؤال 
مقــرتن يف فــرتة ما اأثناء العهد العثمــاين على اأغلب 
الظــن بانت�ســار وبــاء الطاعــون الذي فتــك بالنا�ض 
وكانــت مراحلــه توؤثر علــى لون ب�رضة امل�ســاب به، 
�سفراء اأو حمراء اأو �سوداء مما يحدد درجة خطورته. 
ونتيجة ال�ستخدام املتوا�سل للعبارة تنازلت مبرور 
الوقت عن معناها الأ�ســلي لت�سبح تعني "كيف هو 

حالك؟". 
ولــو وردت كلمة بهذا املعنى جنــد ان املرتجم يلجاأ 
فــورا اإىل احلــال ولي�ض اللــون. ان كان هــذا ت�رضفًا 
يف الرتجمــة فانه يتم دون وعــي مبا�رض لن ما هو 
متعارف عليه ا�سبح املعنى ال�سائد. وما ينطبق على 
هذا املثال، ينطبق علــى ع�رضات الأمثلة الخرى يف 
ترجمة ن�ســو�ض من واإىل لغة م�ســتهدفة مع مراعاة 

الفهم.
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يبقى اخلو�ــض يف معرتك التنظــر للرتجمة الأدبية 
واأنواعها وحيثياتها م�ســوبا بكثــر من الختالفات 
والفر�ســيات وقليــل من الجماع والتفاق، وتت�ســع 
م�ســاحة الختــالف واجلــدل، رغم تطــور املعطيات 
او  فــردا  لالن�ســان،  وفــرت  التــي  التكنولوجيــة 
جمتمعــات، الكثــر مــن ال�ســبل املتطــورة للتعاطي 
الفكــري والثقايف مع الآخــر املختلف، واإعادة النظر 
يف العديــد من الت�ســورات التي كونها عن ذاته وعن 
الآخر، ومراجعتها. فتطور و�سائل الت�سال يف ع�رض 
inform "تكنولوجيا املعلومات-  اا يطلق عليه
ف�ســاءات  ولــج  والــذي   ،  tion( )technology
غر م�ســبوقة منذ مطلع الألفية اجلديدة وحتى الآن، 
انفتــح دون �ســك على جمال الرتجمة، و�ســّخر الكثر 
اللكرتونيــة،  واملواقــع  والنظــم  الراجميــات  مــن 
واملوؤ�س�ســات، لت�ســهيل عملية الت�ســال بني الفراد 
واملجتمعــات، رغما عــن اختالف اللغات والأل�ســن، 

وجعل التخاطب والتفاهم – بل واخل�سام يف اأحيان 
عديــدة – اأ�ســهل مما كان عليه احلــال قبل ربع قرن 
مــن يومنا هذا. ول �ســك اأي�ســا يف اأن هــذا التوظيف 
انعك�ض اإيجابا على احلياة الإن�ســانية يف العديد من 
املجالت، ويف مقدمتها القت�ســادية والجتماعية 
والثقافية. كما اأن هذا التوا�ســل العابر للغات، جلب 
اإىل ال�ســوء لغــات مــا كانت �ســابقا تتمتــع بالكثر 
مــن الهتمام واملتابعة ل يف الو�ســاط املوؤ�س�ســية 
ول الفرديــة او ال�سخ�ســية يف جمتمعاتنــا ال�ــرضق 
او�ســطية. ويف مقدمــة الأمثلــة التــي ميكن �ســوقها 
يف هــذا ال�ســدد، ياأتي الهتمام بلغــات �رضقية مثل 
ال�ســينية واليابانية يف الونة الأخرة، �سواء نتيجة 
للتبادل التجاري والقت�ســادي الــذي زادت وترته 
ب�ســكل ملحوظ بعد بروز هاتني الدولتني بو�ســفهما 
كتلتــني اقت�ســاديتني فاعلتني يف العقــود الأخرة، 
او نتيجــة لالإ�ســهامات التكنولوجيــة البــارزة، ول 
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تأمالت في الترجمة األدبية
ودور المترجم في عصر تكنولوجيا المعلومات

د. هيثـــــم ك�مل الزبيـــــــدي
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�ســيما يف جمال تقنيــات الهواتف الذكية و�ســناعة 
الرتفيــه والألعاب التي بلــغ حجم اإيراداتهــا اأرقاما 
هائلة ت�ســاهي، بل تفوق حجم اإيرادات ال�ســناعات 
التقليديــة. دفعت هذه العوامــل، من بني اأمور اأخرى، 
بع�ض اجلامعات واملوؤ�س�ســات الكادميية اإىل زيادة 
الهتمــام بهــذه اللغات، والمتثــال اإىل تلبية الطلب 
املتزايــد علهــا. وخارج نطــاق الهتمام املوؤ�س�ســي 
والكادميــي، برز اهتمام �ســعبي يف او�ســاط معينة 
مــن امل�ســتخدمني واملعنيني بقطاعــي التكنولوجيا 
الذكية و�سناعة الألعاب اللكرتونية، بلغات البلدان 
امل�ســّدرة لهذه التكنولوجيا. لكــن هذا النفتاح على 
اللغــات الأخرى عمومــا مل يخُل من �ســلبيات، ولعل 
اأبرزها القفز على قواعد اللغات و�رضوطها ومبادئها 
النحويــة واللفظيــة والإمالئيــة، والهتمــام باللغة 
بوظيفتها التوا�ســلية النفعيــة ل اجلمالية البالغية، 

بو�سفها جمرد و�سيط ناقل لي�ض اإل.
اأمــا الرتجمة الأدبية، القائمة على الوظيفة اجلمالية 
للغــة، فبقيــت بعيــدة، اإىل حــد كبــر عــن النتفــاع 
مــن معطيــات الرتجمــة اللكرتونيــة، وبراجمياتها 
اأن  حيــث  النرتنــت،  علــى  املتوفــرة  وقوامي�ســها 
اأكثها تطوراً بقي عاجزاً عن الإم�ساك باخل�سائ�ض 
البالغية واملجازية التي يقــوم عليها الن�ض الأدبي 
عمومًا، وال�ســعر على وجه خا�ض. اإذ مل ي�سل التطور 
التكنولوجــي اإىل ابتــداع برنامــج او موقع الكرتوين 
ت�ســع فيه ن�ســا اأدبيًا مكتوبا بلغة معينة ثم ت�سغط 
علــى زر معــني ليظهــر الن�ض بلغــة اأخــرى، بجودة 
ل لب�ــض فيهــا، رغم �ــرضورة الإقــرار بــاأن املرتجم 
الأدبــي املّطلع انتفع كثرا مــن التطور التكنولوجي 

ووفرة القوامي�ض اللكرتونية، والتطبيقات املجانية 
املتاحــة له طوال الوقت، فوّفرت عليه الوقت واجلهد 
يف البحث امل�سني عن معاين الكلمات ودللتها يف 
القوامي�ض الورقية، كما كان عليه احلال يف املا�سي.
وف�ســال عن توفر القوامي�ــض والراجميات واملواقع 
اللكرتونيــة ومــا قدمتــه للمرتجــم، هنــاك جوانب 
اأخــرى عــادت بالفائدة على حقل الرتجمــة الأدبية، 
فالتوا�ســل اللكــرتوين بــني املجتمعات مل ي�ســتثن 
املرتجــم  بو�ســع  ف�ســار  واملوؤلفــني،  املرتجمــني 
الت�ســال باملوؤلف بكل �ســهولة وي�رض م�ستف�رضا عن 
َ اأي�ســا اإجراءات  هــذا التعبر او تلــك املفــردة، وَي�رضَّ
واتفاقيــات الن�رض وحقوق امللكيــة الفكرية ومتابعة 
ت�ســويق الكتب. ويف خ�ســم هذا التزايد يف الهتمام 
التجــاري  للتوا�ســل  قنــاة  بو�ســفها  بالرتجمــة 
والقت�ســادي، بــرز اأي�ســا اهتمــام مــواز بالرتجمة 
الأدبيــة، رمبــا يكون اأقل م�ســاحة مــن الول، ولكنه 
اأي�ســا �ســهد تزايــدا يف وترتــه، اإذ ان ع�ــرض ما بعد 
احلداثة رّكــز على ترجمة العمال الأدبية بو�ســفها 
رافــداً اأ�سا�ســيًا من روافد التالقــح الفكري والثقايف، 
ومرتكزاً من مرتكزات تيارات النقد الثقايف، ف�سّهلت 
هــذه الرتجمة يف اإي�ســال الآداب التــي كانت مغفلة 
مهملة و�ســلطت ال�ســوء عليها وجلبتها من الهام�ض 
اإىل املركــز. ولكــن اإىل اأي مدى كانت هــذه الرتجمة 
الأدبيــة ناجحة يف نقــل الآداب من لغتها الأ�ســلية 
)املنقول عنها( اإىل اللغات الأخرى )املنقول اإليها(؟ 
وهــل ثمة ترجمــة اأدبيــة ت�ســاهي الأ�ســل، اأم انها 
�رضب من �رضوب امل�ســتحيالت؟ واإذا كانت ترجمة 
source la - )ممــل اأدبــي معني مــن اللغــة الأم 
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 target( اإىل لغة اأخرى )guage
بالأغرا�ــض  تفــي   )language
كافــة، فلــَم يتج�ســم النا�ــض عنــاء 
تعلم لغات اأخرى؟ وما �ســبب بزوغ 
جنم كاتــب او �ســاعر اأجنبي معني 
يف او�ســاط عامليــة خــارج نطاق 
احلدود اللغوية التــي ينتمي اإليها، 

وعدم بزوغ اآخرين؟
للقــارئ  الأدبيــة  الرتجمــة  تتيــح 
الولــوج يف اأدب العــامل الرحــب، او 
ما ي�ســطلح عليــه ’الدب العاملي‘ 
ومتّكنه من دخــول عقول الخرين 
املنتمني لثقافــات اأخرى، واأزمان 
اأخــرى، واأماكــن اأخــرى، بــل لي�ض 
تتيــح  اإنهــا  القــول  املغــالة  مــن 
لــه الحتفــاء بالآخــر وت�ســهم يف 
جنوميتــه اإن كان مبدعــا، وتزيــد 
مــن  جمتمــع  لــدى  حظوتــه  مــن 
القــراء مل يكــن يخطــر حتــى ببال 
املوؤلف حلظة كتابته لعمله الأدبي 

الإبداعــي، �ســعراً كان اأم روايــة اأم م�رضحــًا، وخــر 
مثال ميكن ا�ســتدعاوؤه هنا هــو القبال اجلماهري 
الوا�ســع النطاق على روايات الرازيلي باولو كويلو، 
والمريكــي دان بــراون، وارتفــاع مبيعــات كتبهما 
املرتجمة اإىل العربية على نحو يفوق كتب الروائيني 

العرب جمتمعني يف وقتنا الراهن. 
وهنا يــرز دور الرتجمة الأدبيــة ومنافعها للكاتب 
من جهــة، وجلمهور القــراء من جهة اأخــرى. غر اأن 

اأحداً يف الغالب ل يعر اهتمامًا 
مبن مّد ج�سور التوا�سل ما بني 
واجلمهــور،  الأجنبــي  الكاتــب 
اأي املرتجــم الــذي بقــي جنديا 
يغفــل  مــا  كثــراً  جمهــول 
يبــداأ  عندمــا  وف�ســله  دوره 
واملباهلــة  والتبجــح  التفاخــر 
وانت�ســاراتهم.  باملنت�رضيــن 
جهــده  اأ�ســهم  الــذي  املرتجــم 
ال�ســامت الذي كثراً ما تن�ساه 
دوائر الأ�ســواء اأثناء الحتفاء، 
يف اإثراء جمتمعــه اللغوي لي�ض 
فقــط علــى ال�ســعيد ال�سخ�ســي 
لالأفراد، و�سحذ حا�ستهم الفنية 
واملعرفية، بل على �سعيد الفكر 
والأدب اللذيــن تنتجهما ثقافة 
املجتمــع اللغوي الــذي يرتجم 
اإليــه. َفمــن الذي جعــل ماركيز 
وهـــــوجــو  ودي�ستوفي�ســـــــكي 
ولــوركا  وتول�ســتوي  وديكنــز 
ونرودا، وغرهم الكثر، اأعمدة اأ�سا�ســية يف ت�ســكيل 
الوعــي الثقــايف والفنــي والإن�ســاين يف جمتمعاتنا 
العربيــة؟ واإذا تخيلنــا للحظــة غيــاب كتــب هــوؤلء 
الأعالم عن املكتبة العربية، ترى كيف �ستكون عليه 

احلال؟
عندمــا اأقــدم امللــك جيمــز)1625-1566( الــذي 
حكم ا�ســكتلندة )با�سم جميز الرابع منذ 1567 حتى 
وفاتــه( وحكــم اإجنلرتا وايرلندة )با�ســم جميز الول 

دان براون

باولو كويلو
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منذ 1603 حتى وفاته( على ا�ســدار ترجمة ر�سمية 
مرخ�ســة موثقة مــن الجنيل، ومراجعــة الرتجمات 
ال�سابقة التي �سابتها الكثر من امل�سكالت، فاإنه اآنذاك 
فتح عهدا جديدا لي�ض على ال�ســعيد الديني فح�ســب، 
بــل والأدبــي الثقــايف اأي�ســا، وتاأتي اأهميــة ترجمة 
اأجنيل امللك جيمــز )King James Bible( الذي 
�ســدر عام 1611 من كونه اأ�سبح فيما بعد الجنيل 
املوثوق الأبرز والأكث اأهمية، بل �ســار جمرد القول 
اإنه اأجنيــل امللك جيمز او كتابة عبــارة بهذا املعنى 
يف �ســفحته الوىل ت�ســبغ على الجنيل �ســهادة ثقة 
ور�ســانة لهذا الكتاب املقد�ض. كما اأن تلك الرتجمة 
اأر�ســت قواعد تطبيقية ونظريــة للرتجمة الأدبية يف 
الع�رض احلديث، �ساعدت فيما بعد يف بزوغ الرتجمة 
الأدبيــة احلديثة بو�ســفها ركنا من اأركان النه�ســة 
الثقافيــة. لكن املفارقــة اجلديرة بالنتبــاه اإن اأحدا 
مل ي�ســتذكر ثلة املرتجمني الذيــن اجنزوا اأروع حتفة 
فنيــة جت�ســدت فيها اأبلــغ جتليات اللغــة الإجنليزية 
�ســعراً ونثا، والذيــن كانوا اآنذاك دهاقنــة الرتجمة، 
وجهابــذة ل نظــر لهــم بني العبــاد يف تلــك البالد. 
والأنكــى مــن ذلــك اأن امللك الــذي اأمر باإ�ســدار تلك 
الن�ســخة املرتجمة من الجنيل؛ امللك جيمز �ساحب 
اأبــرز منجز تاريخي يف تاريــخ بريطانيا، حيث كان 
اول ملــك يلقــب مبلك بريطانيا العظمــى يف التاريخ 
بعدما ب�ســط حكــم العر�ض علــى ا�ســكتلندة وايرلندة 
واجنلــرتا، قّلمــا يذكره النا�ض ب�ســيء �ســوى ترجمة 
الجنيــل، فاقرتن فقط بن�ســخة الجنيــل الإجنليزية، 
و�سار ا�ســمه �سفة والجنيل مو�سوفا، حتى اأن ذلك 
املنجــز فاق ذكره هو، وطغى على ح�ســوره، فبينما 

بقــي الجنيــل يحتــل املرتبــة الوىل يف اأهميته يف 
املكتبــة الإجنليزية، انح�ــرض ذكر امللك جيمز اإىل حد 
بعيد. ويف �ســياق ترجمة الجنيــل، يجدر بنا نقل ما 
قالــه مرتجمو الجنيل املذكور عــن الرتجمة وكيف 
و�سفوها حينذاك: "الرتجمة هي النافذة التي ت�سمح 
لل�ســوء بالدخــول، هي التي ته�ّســم الق�ســور لتمكننا 
من اأكل اللب، هي التي تزيح ال�ســتار لكي نتمكن من 
روؤية اأقد�ض الأماكن، هي التي تزيل الغطاء عن البئر 
لكي نتمكن من املاء" ، اأي اأن الرتجمة تتيح ال�ســوء 

والطعام واملاء والدين، يف اآن واحد. 
حربه، وال�سبب وراء ذلك هو ع�سقه للوطن.

يقــول روبرت وي�ســلر، �ســاحب كتــاب "التمثيل بال 
خ�سبة: فن الرتجمة الأدبية" )1998(: 

"الرتجمــة الأدبيــة فــٌن غريــب. فهــي تتكــون مــن 
�ســخ�ض يجل�ض على طاولة، يكتب اأدبا لي�ض له، اأدبا 
عليه ا�ســم �ســخ�ض اآخــر، اأدبــا مكتوبا م�ســبقا. يبدو 
عمل املرتجم على اأنه يعّرف )القابلية( ال�ســتقاقية. 
هــل ُيقِدم �ســخ�ض ما علــى تاأليف كتاب عــن اأنا�ض 
يجل�ســون يف متحــف وين�ســخون اللوحــات الفنية؟ 
الن�ســاخون لي�ســوا فنانني، بل هم طلبة او مزّورون، 

تابعون او حمتالون. 
ورغــم ذاك، فالرتجمة الأدبية فٌن. غر اأن ما يجعلها 
فّنا غريبا هــو اأن املرتجم يقوم من الناحية املادية 
بنف�ض ال�ســيء الذي قام به املوؤلــف متاما. فاإذا قام 
ممثٌل بنف�ض ال�ســيء الذي كتبه كاتــب امل�رضحية، او 
قــام موؤٍد او راق�ض بنف�ض ال�ســيء الذي كتبه املوؤلف 
املو�سيقي، او قام مغنٍّ بنف�ض ال�سيء الذي كتبه كاتب 
الغنية، فاإن اأحدا لن ي�سيء الظن مبا فعلوا، او يطيل 
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التفكــر مبــا فعلــوا. لكن م�ســكلة 
املرتجم تكمن يف كونه ممثال من 
دون خ�ســبة م�ــرضح، ممثال بعدما 
ينتهي من عمله، ي�سبح لديه عمل 
يبدو وكاأنه اأ�ســيل ل اأكث، جمرد 
�ســيء ي�ســبه م�رضحية او اأغنية او 
قطعة مو�ســيقية، لي�ض �ســوى حر 

على ورقة. واملرتجم الأدبي، �ســاأنه �ساأن املو�سيقي، 
ياأخذ ما اأّلفه �سخ�ض اآخر ويوؤديه بطريقته اخلا�سة. 
ومثلمــا يقوم العــازف بتج�ســيد اأنغام �ســخ�ض اآخر 
مــن خالل حتريك ج�ســمه او حنجرته، يقوم املرتجم 

بتج�سيد اأفكار و�سور �سخ�ض اآخر بلغة اأخرى." 
اإل اأن الفــرق الأبــرز بــني عمل املمثلــني والعازفني 
والقــول  الأدبــي،  املرتجــم  وبــني عمــل  واملغنــني 
لروبرت وي�سلر اأي�سا، هو اأن هوؤلء يرتجمون الأفكار 
وال�سور التي ابتدعها املو�سيقار او موؤلف املو�سيقى 
اإىل حــركات ج�ســدية، او عمليــات نفــخ يف الآلت 
املو�ســيقية، بينمــا يقــوم املرتجم بتحويــل كلمات 
املوؤلف الأ�ســلي التي تعر عن خلجاته وافكاره اإىل 
مزيد مــن الكلمات. كما اإن الغاية التي كتبت لأجلها 
املوؤلفــات املو�ســيقية هــي اأن ترتجــم اإىل حــركات 
ج�ســدية و�ســوتية، بينمــا العمــل الأدبــي مل يكتــب 
لأجل اأن يرتجم اإىل لغة اأخرى. وهنا تكمن اإ�ســكالية 
دور املرتجــم، فهــو دور مركب: يتوقــع منه اأن ينقل 
املنجــز الإبداعــي املكتمل على يد املوؤلف الأ�ســلي، 
اإىل لغــة اأخــرى ويجعل منــه منجزا ابداعيــا موازيا، 
ورمبا متفوقا على الأ�سل، فاإن جنح يف ذلك فالفخر 
للموؤلف اإذ ل يجروؤ اأحد على القول اإن الرتجمة اأف�سل 

من الأ�ســل، واإن كان ذلك واقعا، 
مركبــة  فاخل�ســارة  اخفــق  واإن 
ا�ســهم  فقــد  م�ســاعفة،  واللعنــة 
يف ت�ســويه �ســمعة الن�ض وكاتب 
الن�ــض، واأحلــق خ�ســارة ماديــة 
كبــرة بنا�ــرض الرتجمــة، ف�ســال 
عن جهده الذي �ساع �سدى، وهو 

لي�ض باجلهد الي�سر. 
اإن غرابــة موقف املرتجم الأدبــي تكمن يف اأن دوره 
ل ُيحمــد ول يثنى عليه اإن اأجاد، ول يقّدر حق قدره، 
يتوقع منه اأن ل يرتكب خطاأ، واأن يهتم بكل الدقائق 
والتفا�ســيل، واأن ل يخون الن�ض الأ�ســلي، واإن فعل 
�سيقع يف حقل األغام الرتجمة احلرفية ويواجه بتهمة 
"اجلهــل" اجلاهــزة، واإن ت�ــرّضف واجتهد �ســيواجه 
بتهمــة اخليانة العظمى، وهو ف�ســاًل عــن كل ذلك ل 
يتقا�ســى اأجرا عاليا، حتى واإن جنحــت ترجمته، اإذ 
لي�ــض له ن�ســيب يف لئحة �ســعر الكتــاب. كما اأنه ل 
يعتــر فنانا على الطالق اإن اأجاد – الف�ســل حينها 
ف�ســل عبقريــة املوؤلــف – بل هو يف اأف�ســل حالته 
حــريف ب�ســيط ل حمــل لــه يف مياديــن الحتفالت، 
فا�ســمه قّلمــا يذكــر يف الدرا�ســات والقــراءات التي 
جتريهــا ال�ســحافة يف الكتــب، ول يتلقى مــن النقد 
البناء �ســيئا، ول تدّر�ض اعماله يف الكادمييات، ول 
تقــّوم علميا، مما يجعلــه بعيداً كل البعــد عن اأحالم 
ال�ســهرة واملجــد والغنــى والت�ســفيق، لأنــه ل يقوم 
بعمله �ســعيا وراء هذه الأمور، بل لإ�ســباع �ســغف او 
ع�ســق معتمل يف داخله، وحبا يف م�ساركة �سغفه مع 

الخرين.
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امللك جميز ملك بريطانيا العظمى
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كان اأجــداد ال�ســويديني املعا�رضيــن مــن الفايكنج 
يف القرون من التا�ســع امليالدي ف�ســاعدا، يجوبون 
اوربــا ميينــا و�ســمال غــزاة ول�سو�ســا وقرا�ســنة 
خلجــان واأرخبيــالت، كما اأ�س�ســوا اإمــارات يف �رضق 
اجنلرتا و�ســمال غربي رو�سيا. وكان هوؤلء الفايكنج 
ينقلبون من ل�ســو�ض وقرا�ســنة خميفني، اإىل جتار 
رقيــق حمرتمــني يجلبــون معهم الإمــاء ال�ســقر اإىل 
دولة اخلالفة العبا�ســية ليعودوا بالتوابل والدمق�ض. 
وقــد كانت وما زالت ت�ســتويل على اأذهان املوؤرخني 
وال�سو�ســيولوجيني فكرة اأن جمال العن�رض ال�سويدي 
اليــوم، والطــول الفارع والبنيــة القوية بني الن�ســاء 
بالذات، والرجال اأي�ســًا، يعود اإىل اأن الفايكنج كانوا 
حــني يغــزون مدينة مــا، يختــارون اأجمل ال�ســبايا 
لي�ســطفوهن زوجــاٍت لهــم. وهكــذا كان الت�ســال 
الثقــايف الول للفايكنــج بالعرب وامل�ســلمني، يغور 
عميقــًا اإىل األــف عــام او ينيــف. وقد عــث يف اأرجاء 

خمتلفــة مــن ال�ســويد، علــى نقــود ذهبيــة وف�ســية 
عبا�ســية، فقد عث يف جزيرة غوتالند يف و�ســط بحر 
البلطيــق على لقــى اأثرية مــن بينها نقود عبا�ســية، 
وكانت اآخــر الأماكن التي عث فيها على قطع نقدية 
عبا�ســية هي �ستوكهومل ، اإذ جرى حفر مرتو الأنفاق 
يف اخلم�سينيات من القرن الع�رضين، وعث على نقود 
ذهبية وف�ســية عبا�ســية يجدها ال�سائح يف املتحف 
الوطني ال�سويدي ومتاحف اأخرى يف �ستوكهومل)1(.
لقــد تاجر الفايكنج مــع ال�رضق ملئتي عــام، وكانوا 
على متا�ض مع العــرب القادمني من الإمراطوريات 
الإ�ســالمية يف اأماكــن التجــارة علــى طــول الأنهار 
الرو�ســية والبحر الأ�سود، ولرمبا تعلموا ب�سع كلمات 

عربية. 
ويف حقــب متاأخــرة حــني تن�ــرضت ال�ســويد غــادر 
يف  املقد�ســة  الأر�ــض  اإىل  حجاجــا  ال�ســويديون 
فل�ســطني، ومــا اأن جــرت ترجمــة الكتــاب املقد�ــض 
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جهود المستشرقين السويديين في نقل
التراث العربي - اإلسالمي إلى الثقافة السويدية

د. سعــــــيد الجعـــــــــفر 
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اإىل الالتينيــة يف البندقيــة عــام 1477 ولحقًا اإىل 
ال�ســويدية حتى غدا ال�رضق الأو�سط يعي�ض يف اأذهان 
ال�ســويديني والغربيــني عامــة كونه موئــل العهدين 
امل�ســعودي  اأن  حــني  ويف  واجلديــد)2(.  القــدمي 
والإدري�ســي كتبــا عــن الفايكنــج اإل اأن ر�ســالة بــن 
ف�ســالن، �ســفر اخلليفة املقتدر اإىل دولة ال�ســقالبة 
البلغــار، حت�ســب اليــوم الوثيقــة الأهــم التــي تروي 
بتفا�ســيل اأنثوبولوجية دقيقة حياة الفايكنج، فلم 
يوثق اأ�ســالف ال�ســكندنافيني حياتهــم وتاأريخهم. 
ومن املفارقات اأن مفردة "رو�ض" ومنها اإ�سم رو�سيا 
اليوم، كان يق�ســد بها الفايكنج ولي�ض الرو�ض حيث 
يقــول اليتمولوجيون اأن الفعــل "رو" يعني يجذف، 
و "رو�ــض" �ســيغة جمــع تعنــي "اجلذافــني"، وكان 
الفايكنــج ياأتون مبراكبهم كقرا�ســنة وغزاة، بيد اأنه 
حــدث مبــرور الزمــن اإنزيــاح دليل فغــدت املفردة 
ت�ســر اإىل ال�ســالفيني واول دولة رو�ســية اأ�س�ست هي 
دولة كييــف - رو�ض يف القرون الو�ســطى. ولذا جند 
الفلنديني يحتفظون بالإ�سم القدمي لل�سويد في�سمونها 
روت�ســي بينما يطلقون على رو�ســيا اإ�سم اأقدم قبائل 

ال�سقالبة او ال�سالفيني فينيه)3(.
حني اأ�س�ســت جامعة لوند عام 1668 كانت العربية 
اإحدى اللغات ال�رضقية التي جرى تدري�ســها ، فكانت 
اأداة م�ساعدة لفهم العرية والعهدين القدمي واجلديد، 
بيــد اأن العربيــة اأ�ســبحت قبــل ذلــك مــادة اإلزامية 
يف جامعــة اوب�ســال عــام 1626 اإذ كانــت طريقــا 
لفهم الإ�ســالم والقــراآن مع تنامــي المراطوريتني 
: العثمانيــة وال�ســفوية قوتــني عظميــني عامليتني. 
وكانــت امللكــة املتعلمــة الأمميــة كري�ســتينا ممــن 

�سجعوا الدرا�سات اخلا�ســة ببالدي : فار�ض وتركيا. 
كمــا اأن كارل احلــادي ع�ــرض هــو اأحــد املهتمني يف 
القــرن ال�ســابع ع�ــرض بال�ــرضق فرتجمــت يف زمنــه 
كليلــة ودمنة )مراآة الأمراء( من الفار�ســية الو�ســطى 
اإىل ال�ســويدية. كمــا اأن من بعثهم من طلبة للدرا�ســة 
يف جامعــات هامبــورج وكيل وكيمرج واأك�ســفورد 
وباري�ــض ورومــا والبندقية اعتمدوا العلــوم العربية 

الو�سعية التي كانت �سائدة يف هذه اجلامعات)4(.
ويف غرة القرن الثامــن ع�رض قام كارل اورفيليو�ض، 
الــذي تعلــم العربية يف �ســنته الثانية ع�ــرضة واأتقن 
اي�ســا الفار�ســية والرتكيــة واجلورجيــة، بت�ســنيف 
جمموعــة مــن املخطوطات املوجــودة لــدى امللكة 
لوفي�ســا اولريــكا وحتقيقهــا. ومــن البعثــات الأهــم 
التي �ســافرت اإىل اجلزيرة بعثة األوف �ســيليو�ض الأب 
بتمويل من كارل الثاين ع�رض ثم تلتها بعثة برئا�ســة 
امل�ســهور  الرحالــة  وب�ســمنها  فور�ســكال  بطر�ــض 

كار�ستني نيبور ممولة من امللك الداناركي)5(. 
وطــوال القــرن ال�ســابع ع�رض كانــت هنالــك ظاهرة 
"الهو�ض برتكيا"، حيث انت�رضت ال�رضادقات واخليام 
والأرائك والأك�ساك بالأ�سلوب الرتكي وكذلك الوبرا 
بعنا�رض تركية. مع ت�ســاعد الرومان�سية يف اأملانيا 
"الديــوان ال�رضقــي للموؤلــف  ومنجــز غوتــه الأهــم 
الغربــي" ان�ســمت ال�ســويد اإىل املوجــة املتاأثرة بها 
فكتــب دي اأي اأتربــوم متغــزل ب�ســراز: ولكــن عنــد 
�ســراز، متامًا يف اللحظة التي غط�ســت فيها ال�سم�ض 
يف زندة ورد، تركت فر�ســي تخــب على ار�ض معفرة 
بالكهرمــان، وملا تــزل فار�ض هي البلــد الأقرب اإىل 
القلــب بــني كل ما على هــذه الأر�ض مــن بالد. ويف 
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ق�ســيدة اأخرى يقول: اأمــام ال�رضيــح الأبي�ض وقف 
جمع يعتمر العمائم، اأي نقمة حينها، ال�ســلطان �ســد 
�ســعره و�ســقط على وجهــه، حديقــة الــورد املزدانة 
بالنبات وامل�ســقية بيديه، كان �ســياجًا من اأغ�سان 
كدت اأموت بحريق �ســببه اأخي �ســنان،"اهلل".. �رضخ، 

هل متلك قلبًا ميكنه اأن يخدع كل لهفتي هذه؟)6(
كانت فردريكا برمير، وهي كاتبة مدافعة عن حقوق 
الن�ساء، �سمن ما اأطلق عليه اإدوارد �سعيد "ال�ست�رضاق 
العن�ــرضي املتغطر�ض"، فقد زارت الأر�ض املقد�ســة 
يف فل�ســطني وكتبــت عــام 1859 موؤلفهــا "احلياة 

يف العامل القدمي" الــذي يظهر منه جهلها باملجتمع 
العربــي والإ�ســالم، اإذ مل تلتــق اأبــداً املتنوريــن مــن 
العــرب، بــل التقــت اأنا�ســا ب�ســطاء و�ســفتهم برعاة 
احلمر والبدو واأنهم ي�ســطهدون املــراأة، واأن هوؤلء 
يدن�ســون الأر�ــض املقد�ســة)7(واخراً ت�ســب جــام 
غ�سبها على الأتراك وحتلم اأن ترى الأر�ض املقد�سة 

وقد حررت من ربقتهم.
بداأت حقبة النه�ســة الكرى اخلا�سة بعلوم العربية 
والرتجمــات مــن العربيــة يف ال�ســويد مقتبــل القرن 
التا�ســع ع�رض مع كارل يوهان تورنبرغ الذي در�ض 
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العربيــة يف باري�ــض على يــد اأ�ســاتذة مرزين وقام 
بــاول ترجمة للقــراآن عام 1875 كمــا قام بتحقيق 
جمموعة من املخطوطات اأغنت مكتبة جامعة اأب�سال، 
مــن بينهــا ن�ســو�ض لبن اأبــي زرعة وابــن الوردي 
وابــن خلدون، وتّوجها با�ســدار تاأريــخ العامل لبن 
الأثر يف 14 جملداً بني العامني )1851-1876(. 
بعدها �ســلم الراية اإىل اثنني من كبار املتخ�س�ســني 
بالعربيــة من تالمذته، هما: "بي جي نورنغ" و"كي 
يف زيرت�ســن". وكانت الدرا�ســة يف اجلامعة يف ق�سم 
اللغة العربية يف نهاية القرن التا�ســع ع�رض تتم باأن 
يدر�ــض الطالــب باراديغمــا اللغــة العربيــة والنحو، 
ثــم يرتك وحيداً مــع األف ليلة وليلــة والقراآن، يحفظ 
مئات الن�ســو�ض ويتهيــاأ لالمتحــان. بعدها يدر�ض 
ال�ســعر اجلاهلــي واملوؤرخــني واجلغرافيــني العــرب 
والن�ســو�ض الأ�ســعب، كي يذهب لتق�ســي امل�سائل 

اخلا�سة باللغة)8(.

ال�ســاعر الأكر الذي يجــب اأن يذكر حني نتحدث عن 
ال�ست�ســرتاق هــو فرنر فون هيدن�ســتام، فقد ع�ســق 
ال�ــرضق العربي الذي كان بالن�ســبة لــه العامل القدمي 
الوا�ســع املنــر اجلليل مهــد تاأريخ اوربــا ومعرفتها 
وق�س�ض الكتاب املقد�ض. ويف �سبابه زار دم�سق عام 
1877 وكتــب ملحمة بعنوان "دم�ســق"، وحني قراأ 
لمارتني وفلوبر ونظرتيهما الرومان�سيتني لل�رضق، 
بو�ســفه موئال للرهافة اجلمالية والأر�ض املوعودة 
املليئــة بامل�ــرضات وخلو البال، نظر له ب�ســكل اآخر.. 
فهــو "يقف على حافة قره،" و"هذا البهاء الآتي من 
النــور ما هو اإل حجاب رهيف فوق ركام اجلماجم". 
وقــد كتب روايــة رمزيــة بعنــوان "اإندمييــون" عام 
1898، فيها يرمز الإ�ســم املاأخوذ من امليثولوجيا 
اليونانية اإىل ال�رضق: الراعي الو�ســيم النائم اأبداً على 
قمة جبل الوملب، والذي ع�ســقته اإلهة احلب �سيلينا. 
فبطــل الروايــة اأمــني، الذي يرمــز اإىل ال�ــرضق، يقيم 
عالقة ع�ســق مــع الأمريكية نيللي. وتتنــاول الرواية 
"طو�سة الن�سارى" عام 1860، لكنه ينحاز للعرب 
امل�ســلمني ويعتــر هــذه املذبحــة رداً علــى احلروب 

ال�سليبية. 
وترى الكاتبة وال�ســحفية �ســيغريد كاللة يف ال�ساعر 
"هيدن�ستام" بانه الول بني ال�سويديني ولرمبا بني 
الغربيــني، يف حتليــل �سخ�ســية العربــي وكذلك يف 

اقتنا�ض العالئم الوىل للنه�سة يف بالد ال�سام.
كانــت النعطافة الكرى لالهتمام بدرا�ســة العربية 
اإن الهتمــام  بعــد احلــرب العامليــة الوىل، حيــث 
بالدرا�ســات اخلا�ســة باللغات الآرية دفع الباحثني 
لالهتمام بدرا�ســة الفار�ســية، التي مل تكن درا�ســتها 
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بدأت حقبة النهضة 
الكبرى الخاصة بعلوم 
العربية والترجمات من 

العربية في السويد 
مقتبل القرن التاسع 
عشر مع كارل يوهان 

تورنبيرغ.
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ودرا�ســة الــرتاث الثقايف الفار�ســي ممكنتــني بدون 
درا�سة العربية. وقد قام املخت�ض املرز يف العربية 
زيرت�ســتني، الــذي كان يتقــن لغــات �رضقيــة اأخرى 
وال�سن�ســكريتية،  والعريــة  والآراميــة  كالأمهريــة 
برتجمــة القــراآن اإىل ال�ســويدية عــام 1917، وهــي 
ترجمــة كانت لغتها مغرقــة يف القدم وجافة، لكنها 
اأقرب اإىل الن�ض الأ�ســلي. كما اأ�ســدر بجهود فردية 
جملة عامل ال�رضق ثم �ســلم الرايــة اإىل تلميذه يوهان 

موبرغ الذي اأ�سبح اأ�ستاذاً مرزاً يف العربية)9(.
ولــو حتدثنــا عن حقبــة احلداثــة، ميكننا القــول : اإن 
ال�ســت�رضاق ال�ســويدي توَّج جهوده باإبداع ثالثة من 
كبار املفكرين واملرتجمني، ول اأغايل اإن قلت : اإنهم 
الأعظــم على الإطــالق حني نتحدث عن ال�ســت�رضاق 

ال�سويدي.
اول هــوؤلء امل�ســت�رضق "تــور اندريه" الذي ن�ســاأ يف 
عائلــة ق�ساو�ســة ومزارعــني، متيــل اإىل تدّيــن فيــه 
تقــوى، طبعت حياته كلها بطابع التقوى والب�ســاطة 
الفالحية و�سكلت جزءا كبرا من مرجعياته. واإذ كان 
خمت�ســًا يف علم النف�ض الديني اجته اإىل التخ�ســ�ض 
يف الإ�ســالم. وب�ســبب طبيعــة مرجعيــات ا�ســتهوته 
التجربة ال�ســوفية الإ�سالمية واهتم بها، بيد اأنه قبل 
ذلــك كان قد تلم�ض طريقه اإىل اللغات ال�ســامية ويف 
مقدمتهــا العربية وتاأريــخ الإدب. وجند تف�ســيالت 
مهمــة وعميقة حلياتــه وفكره يف كتــاب "األف ليلة 
وليلــة واحلادي ع�رض من اأيلــول" لأحد اأهم تالمذته، 
ًا يف الإ�سالم  والذي اأ�ســبح لحقًا بروفي�سوراً خمت�سّ

يف جامعة لوند، هو الروفي�سور يان يربه.
كانت اأطروحة املاج�ستر لأندريه يف مو�سوع نقد 

امل�ســادر، اإذ بحث مو�ســوعا خطــراً وجوهريًا هو: 
هــل امل�ســادر املختلفــة لل�ســرة تعك�ض حقــا حياة 
الر�ســول حممــد؟ وكانت الرواية التي ا�ســتهوته، كما 
يــرى "يربــه"، هي ال�ســكل الب�ــرضي املنعك�ــض على 
الأفــق ال�ســايف، متمثــاًل يف املــالك جريــل، وهذه 
الرواية بح�ســب اأندريه هي التي تعك�ض حقًا التجربة 
ال�سخ�سية للر�ســول. وبذا فاإنه يعني هنا اأن التقاليد 
التجــارب  اإىل  تعــود  والطوائــف  لالأديــان  الدينيــة 
ال�سح�ســية يف العالقــة بالــرب. ومن خالل درا�ســة 
روؤية اأندريه للتجربة النف�سية للنبي جنده يوؤكد على 
اأهمية التقوى والإميان يف جتربة النبي، قيا�ســًا اإىل 

التدين الذي يعتره اأمراً ثانويًا.
وبتاأثر من اأ�ســتاذه جولدزيهر اأ�سدر اأندريه كتابني 
مهمني هما "حما�رضات حول الإ�ســالم" و"�سخ�سية 

زيترستين ترجم القرآن 
إلى السويدية عام 1917، 

وهي ترجمة أقرب إلى 
النص األصلي.
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حممد يف الدر�ض الأكادميي ويف جمتمعه"، وقد كان 
الكتاب الأخر، الذي كان اأ�ســال ر�ســالة ماج�ســتر، 
مــن الأهميــة بحيث و�ســفه لوي�ــض ما�ســنيون باأنه 
درا�ســة لي�ض لهــا مثيل واأنهــا غرت وجــه التاريخ. 
بالــذات  اوب�ســال  وجامعــة  ال�ســويد  كانــت  وملــا 
خاليــة مــن املتخ�س�ســني يف الإ�ســالم، وحيــث اأن 
املنطلقات اللوثرية كانت معيارا ينطلق منه الدر�ض 
الثيولوجي، ح�سلت الدرا�سة على عالمات منخف�سة، 
وحظيــت بنقد واهتمام �ســحيحني. ومل تكن عر�ســا 
و�ســفيا لل�سرة واإنا درا�ســة يف ما ميكن اأن ن�سميه 
املحمدلوجيــا )العلم اخلا�ض مبحمد(. فمو�ســوعها 
يبحث يف التطور والتغير اللذين طراآ على الت�سورات 
عــن حممد، وكيف اأنها كانــت مراكز ثقل دخلت على 
ال�ســرة يف البيئــة والثقافة الإ�ســالميتني يف الفرتة 
التــي اأعقبــت وفاته. وقد تابــع يف درا�ســته الكيفية 
التــي يتطور فيها دين ما، وكيف اأن الت�ســورات عن 

موؤ�س�ض الدين تتغر مبرور الزمن)10(.
يف بدايــة ع�رضينيــات القرن الع�رضين اأ�ســدر اأندريه 
كتابــا مهما اآخر هو "اأ�ســل الإ�ســالم وامل�ســيحية"، 
وقد اأثار اهتماما عامليا هائاًل بعد �ســدور الن�ســخة 
الفرن�ســية منه. ويكمن جوهر هذا الكتاب، كما يقول 
يربــه، يف درا�ســته للعالقــة بــني تعاليــم الكني�ســة 
ال�رضيانية والدينية الإ�سالمية املبكرة، يف تعاليمها، 
ويف املجاز امل�ســتخدم ويف موا�سيعها، هذه الأمور 
التي كانت ملحة حتى يف مقتبل خم�ســينيات القرن 
الع�رضيــن، اأي تاأثــر تعاليم دين مــا ونقل عنا�رضه 

اإىل دين اآخر.
يف كتابه الآخر املهم "حديقة الآ�ض"، ناق�ض اأندريه 

تاأثر امل�ســيحية يف العرفان الإ�ســالمي املبكر. وقد 
طرح مو�سوعًا رياديًا وثوريًا حينها، خمالفًا للن�سق 
الفكــري لال�ســت�رضاق يف وقتــه، وهــو اأن التجــارب 
ال�ســوفية املبّكرة، ا�ســتقت دفقها من جتربة حممد، 
ولي�ض من ن�ســك الكني�ســة ال�رضقيــة ورهبنتها. لكنه 
من ناحية اأخرى، يوؤكد على اأن جتربة حممد نف�سها، 
ولغة القراآن والدعوة، كانت متاأثرة كثراً بامل�سيحية 
ال�رضيانيــة، فاأثبــت ذلك عــر درا�ســاته العميقة ملا 

كتبه الآباء الوائل للكني�سة ال�رضيانية.
كان الكتــاب املهــم الآخر لأندريه هو "�ســيكولوجيا 
الت�ســوف" الذي �ســدرت طبعته الوىل عام 1926. 
وكمــا يقول يربه: فاإن مــا ورد يف هذا الكتاب، يوؤكد 
ال�ســتثنائية كظواهــر  الدينيــة  التجــارب  اأن  علــى 
ال�ســتحواذ واله�ســتريا والك�ســف والتجلي والوحي 
واجلــذب بتمظهراتهــا املختلفــة، تقــف علــى طريف 
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نقي�ــض مع التقوى العامة. بيد اأنــه عاد اإىل الطبيعة 
النف�ســية للوحي، حملاًل يف كتابــة الالحق عن حياة 
حممد، والذي اأ�ســبح كتابــًا م�ســهوراً. وفيه مقارنة 
رياديــة بني الوحــي والفــن كتجربتني �سخ�ســيتني 

لالإبداع.
ويف بحــث له �ســدر عــام 1928 بعنــوان "التحليل 
النف�ســي للديــن"، ينتقــد اأندريــه اختزاليــة التحليــل 
النف�ســي الفرويــدي للتجــارب ال�سخ�ســية الدينيــة، 
خ�سو�ســًا طروحــات ريجيــه بال�ســر يف "م�ســاكل 

حممد".
كتابــه  اأندريــه  اأ�ســدر  فقــد   1930 عــام  يف  اأمــا 
املهــم "حممــد حياتــه ومعتقــده" وكان منطلقه هو 
�ســيكولوجيا الديــن، اإذ در�ــض حممد كونه �سخ�ســية 
هبــط عليهــا الوحــي، وكونهــا ذات جتربــة تقــوى 
خا�سة. بيد اأنه يف مقارناته املف�سلة والعميقة بني 
حممد وامل�ســيح، يقوم رغم تقوميه العايل ل�سخ�سية 
حممد، بالنحياز ب�سكل قاطع ل�سالح امل�سيح)11(.

قبــل وفاته عــام 1946 متــت دعوتــه وجولدزيهر، 
لإلقــاء حما�ــرضات يف جامعة اوب�ســال حول تاأريخ 
اولو�ض بيرتي، وقد جمعت تلك املحا�رضات لتوؤلف 
كتابًا يعتر و�ســية اأندريه يف الإ�سالمولوجيا. ففي 
الكتاب جند اأ�ســلوبه ومنهجيتــه كباحث وكاتب من 
حيث اجلودة الأدبية يف ال�سفات والظروف املو�ساة 
واملنتقــاة بعناية، كما جند الإقت�ســاد يف املفردات 
الواعــي  والتب�ســيط  املنا�ســب،  والت�ســبيه  واملجــاز 
للغــة والإيقــاع والو�ســوح يف الطــرح. كذلــك نــرى 
ولعه بالتقوى الب�ســيطة احلية، حيــث ينتقد العرفان 
املتاأخر املغرق يف امل�سطلحات الفل�سفية والفقهية، 

وي�ســفها باأنهــا نــوع مــن النكو�ــض والتحّجر، ول 
تهم �ســوى الدار�ض لتاأريــخ الأديان، وهذا التقومي، ل 
يوافقه فيه حتى اأقرب تالميذه "يربه"، الذي يرى اأنه 
كان خمت�سًا علمانيًا يف تاأريخ الأديان، ويف الوقت 
نف�ســه كان منظراً دينيًا ثاقب النظر، لكنه منذ بداية 

بحوثه، و�سع حّداً فا�ساًل بني هذين الدورين)12(.
ول اأجد ن�ســًا اأكث روعــة ونوراً وقمة يف ال�ســعرية، 
اأختــم بــه هــذه الفقرة عــن اأندريــه، هذا امل�ســت�رضق 
العظيــم، من القول التــايل الــذي اورده تلميذه يربه 
يف كتابــه "الف ليلة وليلة واحلادي ع�رض من اأيلول: 
"ومع ذلك فقد امتلكت اجلراأة اأن اأحاول، وال�سبب هو 
اأن تلك ال�سخ�ســيات فتنتني وخلبت لبي منذ الوهلة 
الوىل التي اأ�سبحت على م�سا�ض بها، واأمام كلماتها 
وجدتني اأعي�ض مبا�ــرضة جتربة جديدة غريبة لكنها 
يف الوقــت نف�ســه األيفــة جــداً. لقــد اأنعمــت النظر يف 

في عام 1919 قّدم )أج 
اس نيبيرغ( أطروحته عن 

الصوفي الكبير محيي 
الدين بن عربي.
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الآخر الغريب، لكنها تبدت يل �ســفات �سديق حميم. 
ولقــد �ســادفت عبــارات اأجرتنــي اأن اأدقــق متفكراً 
ومت�ســائاًل يف معتقــدي ال�سخ�ســي، لقد راأيت اأ�ســعة 
تخرج من م�ســدر نور، اأعرفه جيداً، لتنفذ اإىل مديات 

جديدة")13(.
ل ميكننا اأن نتجاوز اأحد اأهم امل�ست�رضقني، ولن نبالغ 
اإن قلنــا اإنه ثاين ثالثة م�ســت�رضقني هــم الأهم حني 
يذكر ال�ست�رضاق ال�سويدي، اأعني: تور اأندريه واأيريك 
هرملني اأج ا�ض نيبرغ الذي كان جماياًل ولكن ب�سن 
اأ�ســغر لأندريــه، وكانــت اأطروحته للدكتــوراه حول 

ال�سويف الكبر حميي الدين بن عربي عام 1919.
كان نيبرغ قد در�ض اأي�ســًا الفكــر العقالين العربي، 
وبالــذات فكر املعتزلة، كما اأّلــف كتابًا عن فكر ابن 
الراونــدي. وكان املديــح الذي حظي بــه، كما تقول 
ابنته �ســيغريد كاللة، من اثنني من كبار م�ســت�رضقي 
الع�رض احلديث، ما�ســنيون ونيكول�سون، اأعطى دفقا 
هائاًل للبحث ال�ست�رضاقي يف ال�سويد. لقد كتب يوما: 
ملــاذا يغادر بحق اهلل فتــى فقر ليدر�ض لغة �رضقية، 
�ســوؤال ي�ســتحق الإجابة عنه. كانت اأهدافه وا�سحة: 
التعــرف املبكر علــى العهــد القدمي كمدخل لدرا�ســة 
تاأريخ ال�سعوب ال�ســامية وعلى العهد اجلديد كطريق 
لدرا�ســة عامل �ســعوب البحر املتو�ســط، الولــع باأدب 
الرحالت والأدب الإغريقي واللغات، والدعم العائلي 
ووجود اأ�ساتذة مرزين يف هذه الخت�سا�سات)14(. 
�ســافر اإىل القاهرة عام 1924 واأم�ســى هناك عامًا 
كامــال فاأتقــن اللهجة امل�رضيــة بطالقة، حتــى اأنه 
خالــط البدو ليتعلــم الأ�ســوات العربيــة الدقيقة. ثم 
تراأ�ــض حترير جملة عامل ال�رضق واأ�ســبح ع�ســوا يف 
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املجمــع العلمــي امل�ــرضي عــام  
1948 واملجمع العلمي العراقي 
عام 1960، كما اأنه كان ع�ســوا 
يف اأكادمييــة نوبــل والأكادميــة 
الداناركية. وكان يتقن 28 لغة 
بينها الكثر من اللغات ال�ســامية 
امليتــة منها واحليــة، كاملندائية 
والآراميــة، ولغــات بــالد فار�ض 

العديــدة والبنغــال. وقــد األف الكثر مــن كتب النحو 
للغتني الفار�سية والعرية القدميتني.

كان نيبرغ فار�سًا �سجاعًا يف الوقوف يف وجه الفكر 
النازي والعداء لل�ســامية، الــذي طبع فكر الغرب قبل 
احلرب العامليــة الثانية، وكان مدافعًا بدراية وعمق 
عن العرب والإ�ســالم. وتقول كاللة: اإن اإدوارد �ســعيد 
مل يكــن يتقــن �ســوى الجنليزية والفرن�ســية، لأنه لو 
كان يتقن ال�ســويدية والفنلندية والهولندية لكت�سف 
ا�ســت�رضاقا مدافعــا عــن �ســعوب ال�رضق وال�ســاميني 
عموما والعرب وامل�ســلمني بالذات. وقــد اأدىل بدلوه 
يف النقا�ــض حول دائرة املعارف الإ�ســالمية ولكون 
الكثر من امل�ســاركني يف تاأليفها من اليهود، فقال: 
اإنهم يهود لكنهم ل ميتون باأية �سلة لدولة اإ�رضائيل. 
وقد اأدت ال�سجة التي ت�ساعدت يف العامل الإ�سالمي 
اإىل ا�ســتقالة امل�ســت�رضق الريطــاين هاملتــون جب 
مــن رئا�ســة اللجنة امل�رضفــة على املو�ســوعة. وقبل 
وفاتــه ب�ســنني كتــب نيبرغ: ل�ســت نادمًا اأبــداً على 
كوين كر�ســت حياتي للتعرف على العامل الإ�ســالمي 
وتاأريخــه، اإنه واحد من الف�ســول املذهلة يف تاأريخ 

العامل)15(.

اإذا اأردنــا اأن نتكلــم عــن املثقف 
الثقافــة  تاأريــخ  يف  املن�ســي 
ال�ســويدية احلديثــة واملعا�رضة، 
ل ي�ســخ�ض اأمامنــا �ســوى اأيريك 
هرملني. ولد يف منت�ســف القرن 
التا�ســع ع�رض لعائلة ار�ستقراطية 
جامعــة  يف  الفل�ســفة  ودر�ــض 
اوب�ســال، لكنه ترك الدرا�سة دون 
اأن يكمل البكالوريو�ض. بعدها تنقل بني بلدان عديدة 
منها اأمركا وانكلرتا والهند، ويف هذه الأخرة تعلم 
الوردو والفار�سية، دون وجود اوراق تثبت اأنه ح�سل 
على �ســهادات فيهما، كما تعلم العريــة لحقًا. وقد 
ا�ستهوته ال�ســوفية يف الهند وترجم املفكر ال�سويف 
ال�ســويدي الكبر عمانوئيل �سويدينبورغ، كما ترجم 
يف عــام 1913 اأعمال املت�ســوف الأملاين جاكوب 
بــوم يف جملدين والأ�ســكتلندي ال�ســكندر وايت. بيد 
اأن فتوحاتــه يف جمال الرتجمة من الفار�ســية بداأت 
مع كل�ســتان )ب�ستان( �سعدي ال�ســرازي. ويف الفرتة 
بــني 1943-1918 ن�ــرض 23 جملداً من الرتجمات 
من بينها رباعّيات اخليَّام ومثنوي الرومي وحديقة 
احلقيقة ل�سنائي واأنوار �سهيلي حل�سني واعظ كا�سفي. 
بيــد اأن الإجنــاز الأعظم لــه كان يف "منطــق الطر" 
و"بنــد نامة" لفريــد الدين العطار التــي ن�رضها عام 
1929، وكذلــك "تذكــرة الوليــاء" التي ن�رضت يف 
جملــدات اأربعة، ومثنــوي الرومي يف �ســتة جملدات 
وجميعهــا ن�رضت بــني اعــوام 1939-1933. كما 
ن�ــرض ترجمــات لأجــزاء من كليلــة ودمنة وا�ســكندر 
نامة لنظامي. ولن يخامرنا اأدنى �ســك يف اأن نقول: 

فلوبر
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اإن ترجماتــه للرتاث الفار�ســي اإىل العربية 
رفــدت الثقافــة ال�ســويدية بالكثــر، بحيث 
اأ�ســبحت ال�ســويد بف�ســله البلد املتقدم يف 
الرتجمات من الفار�ســية. بيــد اأن ترجماته 
مل تخرج اإىل اجلمهور الوا�ســع وكلها كانت 
بتمويــل مــن عائلتــه ومل تطبع حينهــا اإل 
ن�ســخ قليلة من كل منجز من هذه املنجزات 

الهائلة)16(.
يجــب اأن اأوؤكد ظاهرة اعتورت ال�ســت�رضاق 
عمومــًا ومــن �ســمنه ال�ســويدي، وهــي اأن 
الغربيــني مييلــون اإىل ترجمــة مــا تفتقده 
ثقافتهم وهو اجلانب الرومان�سي من الأدب 
والثقافة ال�رضقيني. لذا ا�ستهوتهم ال�سوفية 
وانت�ــرضت موجــة الرتجمــات لبــن عربي 
والرومي والعطار و�ســعدي وحافظ، وكذلك 
األف ليلــة وليلة وكليلة ودمنــة، بينما بقي 
املتنبــي واملعري من�ســيني، مثــال، كونهما 
ميثالن جانب احلكمــة والعقل. وهنالك يف 
احلقيقة ترجمة لأبيات خمتارة فيما ي�ســبه 
الأنطولوجيــا قام بها جواكيــم ترانر عام 
1811 للمتنبي، وهي يف كتيب من القطع 
ال�ســغر يف حواإىل �سبعني �ســفحة. بيد اأن 
هنالك ترجمات ن�ســطت يف العقود الأخرة 
قــام بها مرتجمــون عــرب لــالأدب العربي 
وال�ســياب  ملحفــوظ  كرتجمــات  احلديــث 
ودروي�ض واأدوني�ض قام بها �ســالح عويني 
وه�سام بحري وهادي ك�رضيدة و�سر�ستني 
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لــو اقتفينا اأثر دريــدا والتفكيكيني يف تعريف الن�ض 
او  �ســيميوتيكي مينحــك معلومــة  نظــام  باأنــه كل 
فر�ســة للتوا�ســل، لقلنــا اإن املبــدع الأكــر يف نقل 
الثقافــة العربيــة اإىل ال�ســويديني وال�ســكندنافيني 
بوجــه عــام، هو امل�ســور اإيفــان اأجيلي الذي �ســكن 
القاهــرة يف مقتبل القــرن الع�رضين ل�ســنني، وطاف 
يف القرى امل�رضية يف ال�ســعيد و�سور احلياة هناك 
يف لوحاتــه الكثــرة، التي جندها اليــوم يف متحفه 
يف مدينتــه �ســال، حتــى اأنــه اعتنق الإ�ســالم ولب�ض 
املالب�ــض التقليديــة امل�رضيــة وغــر ا�ســمه اإىل عبد 
الهــادي. ويرتدد اليــوم يف اأروقة الثقافة ال�ســويدية 

قول مترم عنه كونه مل مينح ال�سويد �سيئًا)17(.
مــن جانــب اآخــر، اإن طــرح رولن بــارت يف نظرته 
لل�ســانيات واللغة، والنظام ال�ســيميوتيكي على وجه 
العموم، راديكايل! حيث طالب باإدخال ال�ســيميوتيك 
�سمن اخليمة الكرى لعلم الدللة جمرتحًا، ما اأ�سماه 
"الل�سانيات العابرة" translinguistics، اإذ قام 
ب�ســم احلكاية والق�ســة والرواية وال�رضد عموما اإىل 
نظام اإ�ســاري عام، �ســمن البناء الهائــل للغة، لذلك 
اأ�ســم اأدب الرحــالت اإىل الرتجمــات، حيــث اأن هــذا 
الإدب ترجــم العنا�ــرض الثقافيــة والأنثوبولوجيــة 
للعرب اإىل الإن�سان الإ�ســكندنايف. واجلهد الأكر يف 
هــذا املجال هــو جهد الرحالــة املّرز �ســفني هدين 
الــذي زار بلدانــا كثرة، وا�ســفا ذلك يف �سل�ســلة من 
الكتــب تعد مــن اأهم اآثــار الرحالة يف العــامل، اإذ زار 
الهالل اخل�ســيب وب�سمنه العراق عام 1917 وكتب 
اأثراً اأدبيًا هائاًل بعنوان "بغداد بابل نينوى" وا�سفًا 

رحلتــه اإىل العراق، رغم اأن البعثة التي اأر�ســلها ملك 
الدانــارك يف منت�ســف القرن الثامن ع�رض برئا�ســة 
فور�ســكال ونيبــور كانت حتــى ذلك احلــني الوثيقة 

الأهم يف و�سف اأحوال اليمن وم�رض.
يقــول القــراآن: "ختامــه م�ســك"، وامل�ســك هنــا اآثار 
ال�ساعر ال�سويدي الأكر، الذي يرى الناقد اأيريك يلمار 
ليندر اأنه "كلما غر بو�ســلة �سعره تغر م�سار ال�سعر 
ال�ســويدي")18(، وهو غونار اإيكلــوف، الذي متاهى 
ر  يف ال�رضق الإ�ســالمي وبالذات يف ابن عربي، ف�ســطَّ
مالحمــه الثــالث: "حكاية عــن فطومــة" و"ديوان" 
و"ليلــة يف اوتو�ســات�ض" وهي ق�ســائد حتمــل دفقًا 
دافئًا تِرفًا رهيفًا بتقنيات �سعرية خا�سة، مل يعتدها 
�سعر ال�ســمال الوربي. وحتى يف لقاءاته ال�سحفية، 
جتده ي�ست�ســهد باأ�ســطٍر من فريد الديــن العطار وابن 

عربي. 
لقد قــام مو�ســى ال�ــرضداوي برتجمات م�ستفي�ســة 
ل�ســعر اإيكلوف اإىل العربية، يقــول حني وقعت عيناه 
لول مــرة علــى ترجمــات نيكولو�ســون لرتجمــان 
الأ�ســواق: لقــد قــراأت ابــن عربــي يف هــذه الأيــام 
املتجهمة، اأي �ســعر هو، ليلة بظلمة كثة ي�سوع فيها 
الورد واليا�سمني، اأرواح تهم�ض فوق روؤو�ض النخيل، 
اإلتماع قمــر على املاء املعتم كالليل، عليك اأن ترفع 
احلجــاب قبــل اأن حت�ــض بجمالهــا، وكما الق�ســائد 
الأخــرى ل حت�ض بجمالهــا من اخلارج، اإنها ا�ســياء 
تكتنه باإلكاد اأ�رضارها، فما ان تقف خلف كل حجاب 
فاإنــك ترى خلف كل ق�ســيدة عاملــا ينفتح من بعيد 

حيث حت�ض باأفكاره اجلريئة النبيلة)19(.
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)1( �سينظر ال�سفحات 110-100 من كتاب العرب، 
الفايكنــج، الفــاران ، �ســتيج فيكاندر، مطبعــة اأفر�ض 
تريكري، الحتاد ال�ســويدي للدرا�سات الإن�سانية لوند 

.1978
)2( مقدمــة الرتجمــة ال�ســويدية لكتــاب ال�ســت�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض9، �ســيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
)3( ينظــر ال�ســفحات 40-31 مــن كتــاب العــرب، 
الفايكنــج، الفــاران، �ســتيج فيكاندر، مطبعــة اأفر�ض 
تريكري، الحتاد ال�ســويدي للدرا�سات الإن�سانية لوند 

.1978
)4( مقدمــة الرتجمــة ال�ســويدية لكتــاب ال�ســت�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض9، �ســيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
)5( مقدمــة الرتجمــة ال�ســويدية لكتــاب ال�ســت�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض11، �سيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
)6( تنظر مقدمة الرتجمة ال�سويدية لكتاب ال�ست�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض13، �سيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
)7( تنظر مقدمة الرتجمة ال�سويدية لكتاب ال�ست�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض21، �سيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
)8( تنظر مقدمة الرتجمة ال�سويدية لكتاب ال�ست�رضاق 
لإدوارد �ســعيد �ض24-22، �ســيجريد كالة، دار اأورد 

فرونت، �ستوكهومل 2004.
)9( تنظر مقدمة الرتجمة ال�سويدية لكتاب ال�ست�رضاق 

لإدوارد �ســعيد �ض34-33، �ســيجريد كالة، دار اأورد 
فرونت، �ستوكهومل 2004.

)10( ينظــر األف ليلة وليلة واحلــادي ع�رض من اأيلول: 
اأفــكار عن الإ�ســالم �ــض69، يــان يربــة، دار بريزما 

2003، �ستوكهومل.
)11( ينظــر األف ليلة وليلة واحلــادي ع�رض من اأيلول: 
اأفكار عن الإ�سالم �ض74-72، يان يربة، دار بريزما 

2003، �ستوكهومل.
)12( ينظــر األف ليلة وليلة واحلــادي ع�رض من اأيلول: 
اأفــكار عن الإ�ســالم �ــض80، يــان يربــة، دار بريزما 

2003، �ستوكهومل.
)13( ينظــر األف ليلة وليلة واحلــادي ع�رض من اأيلول: 
اأفــكار عن الإ�ســالم �ــض81، يــان يربــة، دار بريزما 

2003، �ستوكهومل.
)14( مقدمــة الرتجمة ال�ســويدية لكتاب ال�ســت�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض38، �سيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 

�ستوكهومل 2004.
لكتــاب  ال�ســويدية  الرتجمــة  مقدمــة  تنظــر   )15(
�ســيجريد  �ــض38-39،  �ســعيد  لإدوارد  ال�ســت�رضاق 

كالة، دار اأورد فرونت، �ستوكهومل 2004.
لكتــاب  ال�ســويدية  الرتجمــة  مقدمــة  تنظــر   )16(
ال�ست�رضاق لإدوارد �سعيد �ض50-49-33، �سيجريد 

كالة، دار اأورد فرونت، �ستوكهومل 2004.
)17( ال�ســت�رضاق يف الفن ال�ســويدي �ــض69، كارين 

اأودال، دار فيكن، 1990، �ستوكهومل.
)18( خم�ســة عقــود من القــرن الع�رضيــن، �ض355، 
 ،1965 كولتــور،  اوك  ناتــور  لينــدر،  يلمــار  اأيريــك 

�ستوكهومل.
)19( مقدمــة الرتجمة ال�ســويدية لكتاب ال�ســت�رضاق 
لإدوارد �سعيد �ض51، �سيجريد كالة، دار اأورد فرونت، 
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كنــت قد ابتداأت الرتجمة مــن الجنليزية اىل العربية 
يف 17/ 1/ 1953، مبقالــة حتمل عنوان )متثيلية 
الف�ســل الواحد(، وهي مقّدمة كتــاب )متثيلّيات ذات 
ف�ســٍل واحــد(، مــن اختيار وحتريــر ومقدمــة جون 
هامبدن، ون�رضتها يف جملة "الأ�ســبوع" ل�ســاحبها 
الأ�ســتاذ خال�ــض عزمي، فيمــا ابتــداأُت الرتجمَة من 
العربيــِة اىل الجنليزيــة ب�سل�ســلِة مقــالٍت بعنــوان 
)رحالــة اأجانــب اىل بغداد يف القرنــني الثامن ع�رض 
والتا�سع ع�رض( �سنة 1966 يف جريدة "بغداد نيوز".
وكان اول كتــاب ترجمتــه هــو )املدخــل يف الأدب 
العربــي( للم�ســت�رضق النكليــزي هاملنت جب، �ســنة 
1969، واأردفته بكتاب )الأدب العربي( للم�ست�رضق 

الرو�سي فل�سن�سكي �سنة 2012.
وقمــت برتجمة كتــب ق�س�ســية وروائيــة لالأطفال، 
وهــي يف نحــو خم�ســة ع�ــرض كتابــًا، ن�رضتهــا "دار 
ثقافة الأطفــال"، منهــا )حكايات هان�ض اأندر�ســن( 

يف ثالثة اأجزاء �ســنة 1995 وجزء رابع ن�رضته "دار 
املاأمون للرتجمة والن�رض" �ســنة 2010، و)حكايات 

تول�ستوي( يف جزاأين �سنة 1995.
وترجمت ق�سائد نادرة يف ال�سعر مل ترتجم قباًل، هي 
مــن �ســعر الهنود احلمــر يف اأمركا، و�ســعر املاوؤري 
يف نيوزلندة، وال�ســعر الفرعوين، وال�ســعر الأيرلندي، 
وخم�ســني  ال�ســباين،  وال�ســعر  اليابــاين،  وال�ســعر 
ق�ســيدة من نظــم لوركا، وق�ســائد من �ســعر احلرية 
يف العــامل، ومــن ال�ســعر الإ�ســالمي يف اآ�ســيا، ومــن 
ال�ســعر الفار�سي للفردو�ســي وجالل الرومي و�سعدي 
ال�ســرازي وغرهم، ومن ال�ســعر املغويل والعثماين، 
ومن ال�ســعر الأذربيجاين لعماد الدين ن�ســيمي، ومن 
ال�ســعر ال�ســويدي لإيكيلوف وداك همر�ســولد الأمني 
العــام لــالأمم املتحــدة الأ�ســبق، وق�ســائد لتوما�ض 
ال�ســوفييتي  ال�ســعرين  مــن  وق�ســائد  ترن�ســرتومر، 

والنكليزي وغر ذلك.

تقدير العالم للمترجمين
د. ك�ظــــــم سعد الديـــــــن
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قمــُت  التاريــخ،  جمــال  ويف 
برتجمــة كتب عن تاريــخ العراق 
القدمي، اأذكر منها: احلياة اليومية 
يف العــراق القدمي/ تاأليف هاري 
�ســاكز، ح�ســارة وادي الرافديــن 
نــور ل يخبــو/ تاأليــف �ســبيزر، 
يف  ال�ســاللت  فجــر  ح�ســارة 
العــراق/ تاأليــف ماك�ض مالون، 
الأ�ســ�ض املاديــة حل�ســارة وادي 
دي  دانيــال  تاأليــف  الرافديــن/ 
بوت�ــض، مــاري وكاران مدينتان 
تاأليــف  قدميتــان/  بابليتــان 
�ســخم  وكتــاب  دايل،  �ســتيفاين 
�ســجالت  يف  العــراق  بعنــوان: 
الفــرتة  الريطانيــة  الوثائــق 
1918 - 1921، ن�ــرضه "بيــت 
احلكمــة" �ســنة 2013، وهــو يف 
اأكث من 700 �ســفحة من القطع 

الكبر.
�ســنة  املاأمــون"  "دار  ون�ــرضْت 
اأدبــاء  )م�ســاهر  كتــاب   2013
العــامل ذكريــات وحــوارات( يف 
34 ف�ســاًل، وكتــاب )بحوث يف 
الثقافة العامليــة الألفية والأدب 

والفن( يف 35 بحثًا.
واأذكر اأي�سًا اأن "بيت احلكمة" ن�رض يل )13( قامو�سًا 

وجيزاً يف خمتلف الخت�سا�سات.
ومــن الكتــب التي ترجمتهــا اىل الجنليزيــة ثمانية 

كتب، هي: ق�س�ض عراقية ق�سرة 
لق�سا�سني عراقيني، ليايل بغداد، 
حكايات �ســعبية عراقيــة، رّحالة 
القرنــني  يف  بغــداد  اىل  اأجانــب 
الثامن ع�رض والتا�سع ع�رض، معامل 
الرتاث ال�سعبي العراقي، خم�سون 
ق�سيدة ل�سعراًء عراقيني يف جملة 
العراق اليوم، اجلواهري وال�سياب 
ونــازك املالئكــة وعبــد الوهاب 
البياتي وبلند احليدري وغرهم، 
ع�رض ق�ســائد ل�سعراًء اأكراد، منهم 

عبداهلل كوران.
العربيــة  اىل  انقــل  اأن  وحاولــُت 
اأف�ســل واأجمــل مــا يف الثقافــة 
العامليــة، وما ين�ســجم مع الذوق 
العربــي يف ع�ــرضات الكتــب التي 
ترجمتهــا، ولعــل ذلــك يتبنّي يف 
عناويــن بع�ــض تلك الكتــب التي 
�ســاورُد بع�ســًا منها، ومل ي�ســبق 

لغري القيام برتجمتها:
جلو�ــرض،  كنرتبــري  1.حكايــات 

م�سادرها ونظائرها العربية.
العــامل  يف  وانت�ســاره  جحــا   .2

حتى اىل ال�سني.
3. كبار الكتاب يف العامل كيف يكتبون.

75 ق�سة عاملية ق�سرة.  .4
اآ�سيا. 15 حكاية من �سعوب   .5

6. فل�سفة املنطق.
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نازك املالئكة

عبد الوهاب البياتي
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7.  الفل�سفة وعلم الكالم الإ�سالمي.
8.  مــن يتكلــم ا�ســمه الإ�ســالم )ماذا يتكلــم مليار 

م�سلم(.
9. رحالة اأجانب اىل بغداد يف القرنني الثامن ع�رض 

والتا�سع ع�رض.
اأ�سل احلياة واملوت يف الأ�ساطر الفريقية.  .10

11. ال�ســعر والق�سة يف الأدبني الأندل�سي والوربي 
يف علم التاويل والأدب املقارن.

12. م�ســادر بريطانيــة عــن الوطن العربــي )األف 
عنوان(.

– ن�سو�ض. 13. ال�سعر الأيرلندي 
14. يف الأدب املقــارن – األف ليلة وليلة والعنقاء 
وحكايــات جاتــاكا الهنديــة، اأجواء األــف ليلة وليلة 
يف الوبــرا والباليه، العنقاء وجممع الغر، حكايات 

جاتاكا والأ�سول الهندية لكليلة ودمنة.
15. املكتبات العربية يف الأندل�ض وما بقي منها.

16. ال�سعر الياباين اجتاهات وناذج.
17. نحــن كتبنــا هذه الق�ســائد لأطفــال يابانيني 
متخلفني عقليا. واأثارت هذه الرتجمة �ســجة ح�سنة 
يف بلداننــا العربيــة، وقــد التقــى املرتجــم العربــي 
باملرتجــم اليابــاين لهذه الق�ســائد يف بغــداد خالل 
مهرجان املربد الثامن الأ�ســتاذ ناو�ســي كوبر ياما، 

وفرح كثرا بالرتجمة العربية.
18. الفكــر العربي والعامل الغربي ترجمة املوؤلفات 
العربيــة اىل اللغات الوربيــة، وهي يف الطب والفلك 

وال�سيدلة والفل�سفة واجلر والريا�سيات.
19. �ســت روايات عاملية منها روايتان حا�سلتان 
علــى جائــزة نوبــل، همــا: حليــة ياقــوت زجاجيــة 

لناديــن غوردمير من جنوب افريقيا، واأنا�ض يف ليل 
ال�سيف لإمييل �سيالفيا من فنلندة.

20. الحتجاج وال�رضاع يف الأدب الفريقي.
21. كيف تكتب لالأطفال.

22. كيف تكتب وتر�سم وتن�رض كتب الأطفال.
ومما يح�ســن ِذكــره، اأن اأطروحتني باللغة الرو�ســية 
باإ�رضاف الدكتور �سياء نافع، اإحداهما عن ترجمتي 
حلكايــات تول�ســتوي، والأخــرى عــن ترجماتــي من 

الأدب الرو�سي.
فهل ثمة مرتجم عراقي او عربي نالت ترجماته مثل 

هذا الهتمام؟
اأخر اود اأن اأذكر اأن �سيدتني اأملانيتني مّرتا بالعراق 
 ،1991 �ســنة  �ســهر كانــون الول  "تران�ســيت" يف 
اأثناء احل�ســار، وجاءتا من املطار اىل "دار ال�ســوؤون 
، وملا التقيتهما قالتا:  الثقافية العامة" لل�ســالم عليٍّ
جئنا لن�ســكرك �ســكرا جزيــال، قلت على مــاذا؟ قالتا 
علــى مــا ترتجمــه اىل النكليزية يف جملــة "الرتاث 

ال�سعبي". 
وقــد ذهلــت للمفاجــاأة هــذه: اأن تاأتي �ســيدتان من 
اأملانيا ل�سكر مرتجم ولي�ض لل�سالم على املدير العام 
لهــذه الدار او زير الثقافة!، فن�ســيت اأن اأ�ســاألهما عن 
ا�ســميهما وعنوانيهما، وقد طبعت تلك املقالت �سنة 
2009 يف "دار املاأمون"، و�ســنة 2013 مبنا�ســبة 
م�ــرضوع بغداد عا�ســمة الثقافــة العربيــة، فاأهديت 
ترجمتــي هــذه يف اإهــداء الكتــاب بــدل املقدمة اىل 
هاتني ال�ســيدتني الأملانيتني النبيلتني واىل ال�ســعب 
الأملــاين الذي اأجنبهمــا، ولكم اأيها القــراء الكرام اأن 

تعرفوا مدى تقدير العامل للمرتجمني
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ل �ســك يف اأن اإ�ســكالية )الأجيال ال�ســعرية( كان لها الن�ســيب الأوفر من املنجز النقدي العراقي 
احلديــث علــى ما يقارب الأربعــني عامًا، وهي وليدة روؤية �ســعرية خا�ســة انبثقت عن ال�ســعراء 
اأنف�ســهم، وحتديداً »�ســعراء جيل ال�ســتينيات«، الأمــر الذي دعا النّقاد اإىل حتليــل ونقد توجهاتهم 
الأدبيــة »التجييليــة« اجلديــدة، موؤيدين وراف�ســني، اأو منهم من يغ�ض الطرف، بــل اأن الكثر من 
املنتمــني اإىل »التاأطــر التجييلي« اإذا جاز التعبر، يرف�ســون انتماءهــم الع�رضي، ويررون ذلك 
بدعــوى جوهر ال�ســعر الــذي ينتمي اإىل كونــه ظاهرة اإبداعيــة ل حتتاج اإىل تكتالت وتق�ســيمات 

)ع�رضية اأو عقدية(..
وعلى الرغم من ذلك كله، حتّولت اإرها�سات هذا اجلدل اإىل تقاليد �سعرية ونقدية، تلقفها الباحثون 
والنّقاد وال�ســعراء، و�ســارت �ســمًة من �ســمات اأدائهم النظري يف بحوثهم وحواراتهم ومقالتهم 
على امتداد عقود طويلة.. هذه الرها�ســات انطلقت اإّبان املرحلة ال�ســتينية لتت�رضب بعد ذلك اإىل 

�سنوات ما قبلها...
عن تعددية هذا اجلدل الذي مل يخفت اأو ي�سعف، اإرتاأت جملة »الأديب العراقي« اأن ت�ست�سيف يف 
ندوتها اأربعة �سعراء ينت�سبون اإىل اأربعة اأجيال �سعرية خمتلفة.. هوؤلء ال�سعراء قدموا منجزا لفتا 
يف ال�ســعرية العراقية، اإ�سافة اإىل ما انتجوه من مقالت وتنظرات حول جدل الأجيال يف ال�سعر 

العراقي

األجيال الشعرية بين الرفض والقبول 



17
/2

01
8

89 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
دو

ن

اأحمد الزبيدي:  اأهاًل و�ســهاًل بكم يف رحاب جملتكم 
جملــة »الأديــب العراقــي«، التــي حتــاول اليــوم اأن 
حتاور اأجيالكم املختلفة واملوؤتلفة يف الوقت نف�سه.. 
وهنا ا�ســمحوا يل اأن اأبتدئ احلديث مع ال�ساعر خالد 
علي م�ســطفى... يقول فا�سل ثامر يف كتابه »معامل 
جديدة«: طرحت احلركة ال�ســعرية خالل ال�ســتينيات 
يف العــراق الكثــر مــن اجلــدل والنقا�ــض. ممثلو هذا 
الجتاه من ال�ســعراء ال�ســباب _ يق�ســد ال�ستينيني _ 
يعلنون رف�ســهم لرتاثنا ال�ســعري وملنطلق الق�سيدة 
اخلم�ســينية، ويوؤكدون قدرتهم علــى جتاوز كتابات 
ال�ســعراء الرواد الذين اأ�ســبحوا يف نظرهم تقليديني 
وحمافظــني. ترى مــا املق�ســدّية اجلماليــة والفنية 
التــي دعتكــم اإىل التغايــر الأ�ســلوبي ليتمثــل بجيل 

�سعري ذي �سمة زمنية ع�رضية؟ 
خال���د علي م�صطفى: �ســعراء الأجيال موجودون يف 
التاريخ، ولكن هل اجليل ي�سكل قيمة اأو ي�سكل تطوراً؟ 
اأم اإنه ا�ســتمرار لو�ســع قائم؟ بالن�سبة يل – اأنا - ل 
اأوؤمــن بالأجيال،اإنــا يذهب نظــري اإىل ما ميكن اأن 
يقدمــه جيــٌل مــن ن�ســو�ض اأدبية قد تكــون خمتلفة 
عــن اجليل ال�ســابق اأو الاّلحق، ولكــن اإذا مل تكن لها 
ميزة اأدبية خا�ســة، فال قيمة للجيــل. هذا يوؤدي اإىل 
ماذا؟ بالن�سبة يل، قد اقراأ جليل كثًرا من الن�سو�ض، 
وقــد اأقــف اأمام ن�ٍض معــنّي.. ق�ســيدة لـ)عبد الزهرة 
زكي(، ق�ســيدة ا�ســمها »يحيى«، على �سبيل املثال.. 
ل اأدري ملاذا جعلتني اأقف ملّيًا اأمامها واأت�سور لها 
ت�سورات معينة كثرة، مع اأن الق�سيدة لها ت�سورات 
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اأخــرى، اإذن، الــذي يجذبني هو الن�ــض ولي�ض اجليل 
اأو ال�ســخ�ض، مع هذا، ل مينــع اأن يكون للجيل خيمة 
معينة ي�ســر حتتها اأو ي�سر فوقها لباأ�ض، لكن يظل 
مــا للن�ســو�ض املتميزة التي جتذبنــي اأنا على وجه 
التحديد، بحيث ت�ســّكل يل نوعًا من التحدي ال�سعري، 
بغ�ض النظر �ســواء اأكانت هذه الق�ســيدة على ال�سكل 
اخلليلــي، اأو علــى ال�ســكل احلــر كمــا طرحتــه نازك 
املالئكــة، اأو كانت على ال�ســكل النثي.اأنا ل تهمني 
م�ساألة العرو�ض، اإنا تهمني الق�سيدة بو�سفها ن�سًا 
متميــزاً لها طاقة تخييلية خا�ســة تنفجر من خالل 
لغة خا�ســة.. هذا ما اأراه عــادًة يف جميع ما مير بي 
من قراءة �سواء كان للجيل ال�سابق اأو الاّلحق، هذا ما 
ميكن اأن اقوله باخت�سار اإّل اإذا ظهرت اأ�سياء اأخرى.

اأحمد الزبيدي: ولكــن نريد اأن نعرف راأي خالد علي 
م�سطفى يف حلظة ت�سكل اجليل..

خالد عل���ي م�صطفى: اجليل م�ســاألة تتعلق بالتاريخ 
ول تتعّلــق بالإبــداع، والعالقــة اأيًا كانــت بني جيل 
وجيل �ســواء كانــت عالقة �ــرضاع اأم عالقــة تاآلف، 
فهــذه العالقــة م�ســاألة متعلقــة بالتاريــخ ولي�ســت 

متعلقة بالإبداع.
ع���ارف ال�ص���اعدي: ُيفرت�ــض حتديد م�ســطلح اجليل 
حتديداً وا�ســحًا، لأنــه اإىل الآن مل ُيتفــق على حتديد 

اجليل، هل هو ع�رضي اأم هو فني؟
خال���د عل���ي م�ص���طفى: هــذه م�ســاألة مهمــة، ولكــن 
اأو  ال�ســتينات  اأو  اخلم�ســينات  جيــل  لدينــا  �ســاع 
ال�ســبعينات،اإذن هو تق�ســيم ع�رضي، واملو�سوع اأراه 
زمنيًا، ول يعنيني اإذا كان ال�ساعر ت�سعينيًا اأو �ستينيًا 
اأو �ســبعينيًا.. ومو�ســوع التجييل لي�ض خطاأ، اإنا هو 

م�ســاألة تتعلق بالتاريخ، بالتوزيع الزمني لل�ســعراء، 
ولكن اعطني ق�ســيدة لـ)عــارف( ولتكن عمودية، ما 
دامت منبثقة من ت�ســور خا�ض بلغة خا�سة،�ساأقول 
اأهال و�سهال، هذا ما اأطلبه وهذا مايوجد لدي، والن�ض 
هو الذي يوؤثر بي واأ�سعر بنوع من الغرة، يعني اأغار 

من الق�سيدة اجليدة ول اأح�سدها.
اأحمد الزبيدي: ال�ســاعر عبد الزهرة زكي.. يف اإحدى 
مقــالت كتابك )الطريق ل ي�ســع اإل فــردا( تقول »اإن 
ال�ســعر ل يتطــور، ولكنــه يتغّر«. ماذا تق�ســد بذلك؟ 
وهل حتققت هذه ال�سمة عند ال�سبعينيني، وهل غّروا 

ومل يتطور �سعرهم؟
عب���د الزهرة زكي: عندمــا يكون ال�ســوؤال: هل حتقق 
هذا لدى ال�سبعينيني اأو �سواهم؟، فاإننا بهذا نعود اإىل 
ق�ســية الأجيال، وهي ق�سية غر �سعرية، اإنا نقدية 
لهــا �ســلة بالتاريــخ، ق�ســية عمــل جماعــي، بينما 
ال�ســعر عمل فــردي، �ســعرية اأي ن�ض تتحقــق باإطار 
فردي ذاتي، ول عالقة لالأمر بجيل اأو جماعة. ال�سعر 
عمل فردي ينطلق من روؤية �سخ�ســية، �ســحيح اأنها 
حتمــل يف طياتهــا الكثر مــن التقاليــد فيما يخ�ض 
عمليــة البناء ال�ســعري، ولكن طبيعــة الروؤيا هي ما 
يحدد �ســعرية الن�ض، وبالتايل، يحقق مدى فرادتها 
اأو اندماجهــا مــع ال�ســائر وامل�ســاع من ال�ســعر. هل 
حتقــق هذا لدى ال�ســبعينيني اأو �ســواهم؟ هذا الأمر ل 
ميكن اأن ُيناق�ض بهذا الإطار، ميكننامناق�ســة من هم 
ال�ســعراء الذي ُيحتمل اأو ل ُيحتمــل اأن يتحقق لديهم 
مثــل هذا الجتاه. وعادًة هوؤلء �ســعراء ِكبار وِعظام 
موجــودون على مــدار التاريخ وعلى مــدار الأزمنة، 
ول يقرتن الأمر بثقافــة اأمة معّينة، ول بثقافة جيٍل 
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معــني، اأو جماعــة معّينة. مو�ســوعة الأجيــال، كما 
اأ�ســار ال�ستاذ خالد، هي ق�سية تاريخية، ومّلا تكون 
تاريخيــة فاإنهــا تكــون حمّملة بالكثر مــن مظاهر 
التاريــخ واملجتمــع والثقافــة والتقاليــد، وبالقليل 
جدا من ال�ســعر. ال�ســعر نــادر، وندرتــه تتحقق بجهد 
�سخ�ســي، بينما اجليل ظاهــرة اجتماعية وجماعية، 
قد نحتــاج اإىل مثل هذا العمــل اجلماعي يف حلظات 
ل  تاريخيــة معّينــة، وهــي حلظــات تتطلــب اأن ت�ســهِّ
ظهوراأجيال تتاآزر وتعمل من اأجل ظروف اجتماعية 

وثقافيــة، قد ُتفيد ال�ســعر بع�ض 
ال�ســيء، لكن التح�ســيل ال�سعري 
يظــل منوطا بال�ســعراء اأنف�ســهم 
الثقافات،  خمتلف  كاأفراد...ويف 
لحظنــا اأن هناك اأجيــاًل، رمبا 
بــداأ الأمر لــدى النكليــز بحركة 
الرومان�ســية، ثم الرمزية، كانت 
هناك ق�ســية اأجيــال، كان جيال 
وظاهرة تاريخيــة فعال، ثقافية 
وح�ســارية تلقــي بظاللها على 
ال�ســعر، وتغّر ال�ســعُر مبوجِبها، 
لكن الوجود اجلماعي بال�سعر من 
املمكــن اأن يعّر عنــه من خالل 
اجلماعــات التي تظهــر، ولناأخذ 
مثــال علــى ذلــك »ال�رضيالية«.. 
الفرن�ســيون  ال�رضياليــون 
و�سواهم، مل يقولوا اإننا جيل، بل 
قّدموا اأنف�ســهم علىاأنهم جماعة 
لي�سوا بال�رضورة من عمر جيلي 

واحد، وهذه اجلماعات قدمت اإطارات نظرية خمتلفة 
لل�رضيالية، �ســواء يف ال�ســعر اأو غره، وجرى التعبر 
عنها بو�ســائل خمتلفة، رمبا املنّظر الأول لل�رضيالية 
هو )بريتون( وهو اأ�ســعفهم �سعريًا، وكذلك بالن�سبة 
اإىل كثرين. لكن النتماء للجماعة لي�ض انتماء قبليًا 
اأو اآيديولوجيًا بحيث يتعــذر النفكاك منه، اأحد اأبرز 
مــن اأبدعــوا يف ال�رضيالية كان )ايلــوار( مثال، وكان 
مبكــراً يف اخلروج عن تقاليــد ال�رضيالية. ومع ظهور 
املقاومة الفرن�سية والتحول باجتاه الي�سار، ناأى عن 
ال�رضياليــة. هنــا، ميكــن اأن ننتبه 
اإىل القيمة الفردية لل�ســاعر ومدى 
ــنه مــن الوجــود اجلماعــي،  حت�سّ
�ســواء داخــل جماعــة �ســعرية اأو 
غر ذلك، ال�ســاعر حم�سٌن بذاتيته 
وفرديتــه مــن دون التجــرد مــن 
هام�ــض اآخــر ملــا هــو اجتماعي، 
بيئــة  خلــق  اأو  ت�ســامن  كحالــة 
ت�ســمل  وهــذه  معّينــة،  ثقافيــة 
ال�ســعراء وغر ال�ســعراء، لكن عمل 
ال�سعر ب�ســكل اأ�ســا�ض، عمل فردي 
وذاتــي، والوجود اجلماعــي لي�ض 

اأكث من مظلة.
خال���د عل���ي م�ص���طفى: لــدي كلمة 
دائما اأقولها يف هذا املجال، وهي 
فيمــا يتعّلــق بال�ســعر - اجلوهــر 

واحٌد والت�سور خمتلف -.
عبد الزهرة زكي:بالعودة ل�سوؤالك، 
دكتــور اأحمــد، عما كنــت قلُته يف 

مامل املطلبي 
خزعل املاجدي 
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كتــاب )طريــق ل ي�ســع اإل فــرداً( حول تطور ال�ســعر 
وتغّره.. كنت اأريد اأن ال�سعر يف كل الأزمان ل يكون 
�سعراً ما مل يكن مكتماًل. ما ن�سّميه )ق�سيدة �سعيفة( 
اأو )متوا�ســعة( لي�ض معياراً �ســاحلا لل�ســعر وللحكم 
علــى ال�ســعر مــن خالله، ال�ســعر اإمــا اأن يكــون اأو ل 
يكون. وال�سعر مبوجب هذا الت�سور متحقق بن�سو�ض 
نــادرة وفريــدة يف خمتلف الع�ســور. تاأ�سي�ســًا على 
هذا فاإن ال�ســعر ل يتطور. التطــور يفرت�ض اأن هناك 
بدايــات متوا�ســعة ورمبــا �ســفرية ويجــري التقدم 
بهــا مع الزمن، وهــذا خمالف للحقيقــة والواقع واإل 
ما كّنا نقبل ونقراأ �ســعراً �ســومريًا اأو فرعونيًا اأو من 
خمتلف احل�ســارات القدمية والتي تلتها كاحل�سارة 
العربية الإ�سالمية والإغريقية وح�سارات اآ�سيا. نقراأ 
بحبٍّ �ســعر تلك الع�ســور فيلّبي حاجات لنا فيها، ل 

عقــدة اإزاء قدامته، ول هذا الِقَدم يــرتك وهنًا فيه. ل 
مفا�سلة بني الن�ســو�ض القدمية واملعا�رضة. غياب 
هذه املفا�ســلة هو تعبر عن انعدام الرتاتبية يف ما 
بينها وهو تعبر اأي�سا عن اأن ال�سعر ل يتطور، ولكنه 
يتغــر، ويتحــول باختــالف الع�ســور وحتــى داخل 
الع�رض الواحد وحتى اأي�ســًا بالن�ســبة لل�ساعر الواحد 

نف�سه.
اأحم���د الزبي���دي: ال�ســاعر عــالوي كاظــم ك�ســي�ض.. 
كانــت جملة »الأديــب العراقي« قد اأجــرت حواراً مع 
ال�ساعر كاظم احلجاج، و�ساألته عن التجييل ال�سعري، 
روؤو�ســهم  وم�ســقط  اأجدادنــا  ميــالد  فاأجاب:«�ســنة 
اجلغــرايف، هو الذي اأعطى بع�ــض املحظوظني منهم 
لقــب �ســحابي جليل، هــوؤلء �ســكنوا يف قرية يثب 
اأو يف اأم القــرى مكــة، ولقــد اإلتقى بع�ســهم بالنبي، 

امل�صاركون؛
عبد  الزبيدي،  احمد 
الــزهــرة زكــي، خالد 
ــطــفــى،  ـــي مــ�ــس عـــل
ـــم  ـــاظ عــــــــــالوي ك
ــض، عــــارف  ــ� ــي ــس ــ� ك

ال�ساعدي.
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وبع�ســهم �ســتمه، ثم اعتذر منه بعد ما ا�ستوى نبيا. 
كل اأولئــك الأجــداد الأخيــار اأو الأجــالف، �ســاروا 
�ســحابة اأجالء، وعلينا اإىل اليوم اأن نحرتمهم كلهم، 
بــل البع�ض يقد�ســهم كلهم، ولهذا فاأنــا متوج�ض من 
م�ســادفات �ســنة امليــالد، ومتوج�ــض مــن جماعية 
الأجيــال«.. ثم ي�ســف هــذه اجلماعيةبـ«دفعة جنود 
يف �ســحبة جتنيد«.. اأي اأن هنالك �ســعراء كبارا �ســد 
فكرة التجييل، �ســد التق�ســيمات الع�رضية، ولكن جتد 
الأقــالم النقديــة قد �ســّنت هذه ال�ســنة. اإذْن من الذي 

اأوقدها؟
عالوي كاظم ك�ص���ي�ش: احلقيقــة، اأنا اأنطلق من مقال 
نقــدي كتبتــُه قبــل اأعوام، وقد �ســّميت ال�ســاعر الذي 
ير�سى اأن يكون �سمن مظلة اجليل، �ساعراً داجنًا.. اأي 
اأن هناك �ســعراء )داجنني( ل يعون باأن ال�ســعراإبداع 
فردي.. اأما يف ال�سينما وامل�رضح، فثمةاإبداع جماعي 
ت�ســرتك به الكثر من الطاقــات. ما حدث يف العراق، 
اإن هناك ا�ستن�ســاخًا كاماًل ملا جرى من ال�رضيالية، 
وهنــاك ت�رضيح خلزعل ملاجدي: »اإن اأ�ســواأ ما جرى 
هــو اجلماعات الأدبية«. ال�ســاعر الذي ي�ســتغني عن 
فرادتــه وعن متّيزه، يبحــث عن اأجيــال. الطريف اأن 
الكثــر من النّقــاد الذيــن عاجلوا هذا املو�ســوع، مل 
ينزلــوا اإىل الواقــع احلركــي اليومــي لهذه امل�ســاألة، 
مثــال يف الثمانينات، ونحن واكبنــا احلركة الأدبية 
بكل تفا�ســيلها، مل يكن هناك اأي متيز اآنذاك، وُكِتبت 
كل الأنــواع الأدبية، وال�ســعراء الذين تاأّزموا ب�ســبب 
احلــرب وكتبوا عنها، �ســاعت جتربتهــم ومل يرتكوا 
روؤيا.. كانت الق�ســيدة تقراأ على اأنها ق�ســيدة حرب. 
والطريف اأي�ســا،اإن اأ�ســواأ ما اأُجِنــز يف تلك الفرتة،اأن 

ال�ســاعر مبتهج بهذه احلرب، وي�سلك م�سلكا اإعالميا، 
والأدهى من ذلك، ُق�ّسمت ال�سفات والألقاب ال�سعرية، 
ب�ساعر الدفاع اجلوي و�ساعر املدفعية. مهازٌل كثرة، 
والنّقــاد اأغفلوا هذه الرتتيبات، ب�ســبب اأن هناك من 
كان يقرتب مــن الوزارة.. الرتتيبــات الع�رضية بوؤ�ض 
تاريخــي.. كان الأدب العربي، قد ُق�ّســَم اإىل ع�ســور، 
والع�رض العبا�سي ق�ســم اإىل اأربعة ع�سور. من جانب 
تاريخــي، ل عالقة له بالإبداع، والأدهى من هذا، اإن 
جوقــة جنود دخلــوا يف قف�ض واحــد، والطريف، اأنا 
كنــت اأتلّم�ض الكثر من هــذا ال�رضاع بقّلة دور الن�رض 
والتمركــز يف العا�ســمة، اللذين ت�ســببا بطرد الكثر 
ب عليها  مــن التجارب الأدبية، وكاأن العا�ســمة �رضُ
طــوق.. يف الثمانينات ُكِتَبــْت كل الأجنا�ض الأدبية، 
لكننــا اإىل الآن مل نكتــب عن احلــرب، ومل ننجز عنها 
�ســيئا، وما ُكتــب كان اإعالميا فقط.. واأ�ســر هنا اإىل 
مــا كتبته عــن احلرب دكتــورة عراقيــة يف »جامعة 
�سيكاغو«،قالت:«نفتقد لهذا النوع من الكتابة، كتابة 
اجلنــدي املحايــد، الن�ســاين، الذي ل يطّبــل للحرب، 
بل يراها ن�ســاطا قبيحا«.. اأدبنــا العراقي كما تقول 
الكاتبــة لطفيــة الدليمــي: »جملونــات كاملــة ُكتبت 
عن احلرب واأتِلَفْت«. اأنا اأق�ّســم حيــاة اأّي مبدع كان، 
بثالثــة حمــاور، املحور الأول: هو الور�ســة مبا كتب 
وما جمعه من اأدوات، واملحور الثاين: الإنت�سار، وهو 
كيف �ســّوق منتوجه، وكيف اأقام عالقات للن�رض، اأما 
املحــور الثالــث، وهــو املهم الــذي نغفل عنــه دائما 
ونفتقــر اإليــه، فهو الروؤيا.. ماذا تــرك هذا املبدع من 
روؤيــا؟ اجليل ل يــرتك روؤيــا اأبــداً، واأرى اأن الأجيال 
حيلٌةاأدبية..وباخت�ســار اإنهــا ثرثــرة حــول جماعة 
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م�ســطربني، ولكنهــا تدعــو اإىل فراغ، وهنــاك تكتب 
اأ�ســياء كثرة، لكن ل قيمة لها، ال�ســيوع لي�ض عالمة 

اإيجاب بكل الأحوال.
اأحم���د الزبي���دي: هل املراهقــة ال�ســعرية هي »من« 

تنتج فكرة التجييل؟
ع���ارف ال�ص���اعدي: احلديث الآن مع جتــارب عراقية 
مهمــة.. اأكــث مــن خم�ســني �ســنة يف حرفــة الأدب 
خلالــد علــي م�ســطفى، واأربعني �ســنة لعبــد الزهرة 
زكــي، وثالثني �ســنة لعــالوي كاظــم ك�ســي�ض. الآن 
يتحدثــون عــن فردية التجربــة، وقطعًا نحــن نوؤمن 
بفردية التجربة.. لكــن يف البدايات، ل توجد فردية، 
الأعمــار الع�رضية، واأنا تتبعُت معظــم البيانات التي 
�ســدرت، اإذ اأن كل الذيــن ا�ســتغلوا علــى البيانــات 
ال�ســعرية، كانــت اأعمارهم بــني الع�رضيــن واخلم�ض 
وع�رضيــن، وهــي مرحلــة تغافــل نقدي تــام.. النقاد 
الآن، ل ينظرون ل�ســاعر عمره ع�رضون �ســنة ويكتب، 
وجتربته غر نا�ســجة، ومل ي�ســدر له كتاب، فبّدلوا 
ليكــون  وهــذا  والنقــاد،  ال�ســعراء  مابــني  الأدوار، 
بعمــل فردي اإطالقــا، و�ســاأحتدث هنا عــن جتربتنا 
يف هذا املجــال.. ففي بداية الت�ســعينات ومن خالل 
ق�ســيدة �سعر، اأ�سدرنا جملة �ســغرة، ووّزعنا بيانًا 
يف مقهى ح�ســن عجمــي، ورمبا ا�ســتاذ )خالد( كان 
معرت�ســًا. ولكن بعد مرور ع�رضين عاما، ل ميكن لنا 
اأن نتوّجه جليل �ســعري ا�ســمه ال�ســتينات، اإن مل تكن 
هناك جمموعة من ال�ســعراء ت�سدر بيانًا توؤ�س�ض فيه 
حلركة تدعو لأْن تكّون �سيئا يف هذا اجليل، لأن جيل 
الت�سعينات ت�سيطر عليه ق�سيدة النث، تاأتي جمموعة 

تكتب باملوزون وتقول اإنهم )خمتلفون( عّما ُكِتب 

بالوزن.. التجربة العراقية تختلف عن اأية جتــــــــربة 
عربية، الفردية وهي النتاج املهم لالإبداع ال�سخ�سي، 
غر موجودة يف العراق، احلكومات املركزية ل ت�سمح 
بالعمل الفردي الذي ل ينتع�ض اإّل باأجواء احلرية �سبه 
املعدومــة هنا، عدا مــا ُيكتب ب�ســكل خا�ض، ويظهر 
بعد ع�رضات ال�سنني، لذلك كانت هذه املجاميع،اأ�سبه 
مب�ســدات وقائيــة لعملهــم ب�ســكل عــام، وكل الــذي 
حتدثــوا به عــن الأجيال ال�ســعرية اأنــا اأختلف معهم 
فيه. اإن التجييل ع�رضي، واإن ال�ســّنة اجليلية ابتدعها 
ال�ستينيون ليختلفوا بها عن جيل الرواد.. اأعظم جيل 
يف العراق، هو جيل الرواد، و�ســعب اأن تتجاوز هذه 

عندما ظهر جيل 
الستينات، ظهر بحركة 

شعرية مختلفة عّما 
كتبه البياتي والسياب. 

والجيل الذي ظهر 
بعدهم بعشر سنوات 

مباشرة، ال يمكن أن 
يتوافق معهم.

خالد علي م�صطفى:
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املرحلــة، اإّل مــن خالل حركــة �ســادمة وقوية مثل 
جيل ال�ســتينات، وهم م�ساك�ســون بح�سب عبداجلبار 
داود الب�ــرضي. وعندمــا ظهــر جيل ال�ســتينات، ظهر 
بحركة �ســعرية خمتلفة عّما كتبه البياتي وال�سياب. 
واجليــل الذي ظهر بعدهم بع�رض �ســنوات مبا�رضة، ل 
ميكــن اأن يتوافــق معهــم، وبالنتيجة ظهــرت حركة 
الق�ســيدة اليوميــة. وخزعل املاجدي وعبد احل�ســني 
�ســنكور واآخرون اأ�سدروا بيانًا �ســعريًا خمتلفًا عّما 
كان يكتبــه جيــل ال�ســتينات، هذا لميكــن اأن يكون 
عمال فرديا اإل بوجود جمموعة، وهذه املجموعة بعد 
ع�رض �سنوات �سرتكز وتن�سج اأكث، و�ستجد الكثر من 
املراهقات ال�ســعرية التي كانت متار�سها يف مرحلة 
�ســبابها. لكــن هــذه املراهقــات، اأ�ســبحت حقائــق 
نقدية، يتداولها النقــاد اإىل الآن. نحن ندر�ض البيان 
ال�ســعري الذي اأ�ســدره خالد علي م�ســطفى و�سامي 
مهدي وفا�ســل العــزاوي وفوزي كــرمي.. على الرغم 
مــن اأن فيه اأ�ســياء غر واقعيــة، وكانوا يت�ســورون 
اأنهم يغّرون الكون. وبعد اأربعني �سنة، اأ�سدرنا بيان 
ق�سيدة ال�ســعر، وقلبنا الدنيا، وت�سورنا اإننا �سنعمل 
خرقــا بالعــامل، وبعد ع�رضين �ســنة وجدنا الأ�ســياء 

عادية، وهي مراهقات ثقافية..
خالد علي م�صطفى: اأود اأن اأو�سح اأن جملة »الكلمة« 
اأول مــن ب�ــرّض بت�ســمية  وحتديــداً حميــد املطبعــي 
الأجيــال.. واأنا منذ ذلك الوقت، كنت اأرف�ض ت�ســمية 
اجليــل، وافرت�ســت ت�ســمية اأخــرى »جيــل مــا بعــد 

ال�سياب«. )!(
عب���د الزه���رة زكي: فعــاًل، جملــة »الكلمــة« هي َمن 
انطلقت بالت�ســمية، وكان هذا حماولــة منها لتاأكيد 

مركزة اجليل ال�ستيني، لنتذكر ماذا اأ�سمت العدد الذي 
ُكرِّ�ض لـ«جيل ال�ســبعينات«؟ لقد اأ�سمته »جيل ما بعد 
ال�ستينات«، ال�ستينيات مبوجب هذه الت�سمية �سارت 
مركزاً، و�ســار على غر ال�ســتينيني اأن ينق�سموا بني 
مــا قبــل وما بعــد. هــذه م�ســكلة معقــدة يف التفكر 

ال�ستيني.
خالد علي م�ص���طفى: اأريد التعقيب على روؤية عارف 
ال�ســاعدي.. فيما يخ�ض ق�سيدة ال�ســعر، اأنا مل اأق�سد 
تقــول  امل�ســطلح.. عندمــا  واإنــا ق�ســدت  الن�ــض، 
»ق�ســيدة ال�ســعر« يف مواجهة »ق�ســيدة النث« �سيء 
اآخر خمتلف، لأن ق�ســيدة النــث، قائمة على مفارقة 
غريبة! كيف تكون ق�ســيدة وكيف تكــون نثاً، فكال 
امل�ســطلحني قائم على نوع من املفارقة.. بالعك�ض 
اأنــا كنــت اأحــب ق�ســائدكم، ل ل�ســيء، واإنــا لأنهــا 
ق�ســائد، فلي�ست امل�ســاألة موجهة ملا تكتبون، واإنا 

اإىل امل�سطلح.
عبد الزهرة زكي: اأول ن�ســاط ملجموعتكم يف اإحتاد 
الأدباء، كنت مدعواً من ِقبلكم،وكنت قراأُت ورقة عن 

هذا اجليل، عن جمموعتكم...
ع���ارف ال�ص���اعدي: اأول مــا ابتداأنا _ نحن اأ�ســحاب 
ق�ســيدة �ســعر _  قال عبــد الزهرة زكــي: واهلل زمان 

�سار العموديون ينّظرون..
عب���د الزهرة زك���ي: اأطــرف مــا بالأمر،اإنهم �ســعراء 
ق�ســيدة عمــود، وطلبــوا من �ســاعر ق�ســيدة نــث اأن 

يتاأمل ق�سائدهم!
خالد علي م�ص���طفى: اأنــا مل اأحتج على هــذه النقطة 
ل�سبب ب�سيط جداً، وهو معرفتي باأن عبد الزهرة زكي 
يكتب ق�ســيدة النث، ومعرفته بال�سعر العربي القدمي 
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واحلديث وا�سعة جدا.
عبد الزهرة زكي: ق�سية الأ�سكال 
ال�ســعرية املختلفــة، مــا عــادت 
م�ســكلة، اأنا – اليوم- لو اأ�ستطيع 
العموديــة  الق�ســيدة  اأكتــب  اأن 
بق�ســيدة  اأكتبــه  مــا  بقــدرات 
النثوباحلريــة التــي اأمتتــع بها 
حــني اأكــون خــارج نظــام البيت 
ال�ســعري التقليدي، فلن اأتردد يف 
كتابــة العمود، ل عقــدة لدي اإزاء 
اأي �ســكل اأو نــط، امل�ســكلة هــي 
يف اأن العمود ا�ســتنفد اإمكانياته، 
اإنه نظام �ســعري مكتمل غر قابل 
للتغير والإ�سافة، اأق�سى طموح 
لأي عمــودي اأن يذّكر، مبا يكتب، 
باملتنبــي قدميًا، هــذا كالم لي�ض 

مــن عندي اإنها ت�رضيحات اأف�ســل مــن كتب العمود 
خــالل القرن الع�رضين حيث هم يفخرون بذلك اإذا ما 
قي�سوا باأولئك.. طبعًا، قد تاأتي بعدنا اأجيال وحت�سل 
تراكمات بال�ســعر احلــر »التفعيلة« و«النث« تو�ســل 
هذه التجربة اإىل طريق م�ســدود، الأ�ســكال والأناط 
ت�ســتنفد اإمكاناتها مبرور الزمن، وحينها قد ي�ســبح 
ممكنا الإ�ســتعانة بالأ�ســكال القدمية، ح�سل هذا يف 
الغــرب. ثمــة جانب مهــم اآخر، وهو الرف�ض امل�ســبق 
للعمود ال�ســعري، وهو مثل القبول امل�ســبق بق�سيدة 
النــث.. الن�ــض ُيقــراأ ويعامل بــدون مواقف م�ســبقة. 
هل حقق لنا �ســعراً اأم ل؟، هذا هو ال�ســوؤال. الأ�ســكال 
ل ترف�ــض م�ســبقا، ما يرف�ــض هو الن�ســو�ض اإذا ما 

حتققت بنتيجة هزيلة باأي �ســكل 
التعبــر  اأنــاط  مــن  نــط  واأي 

ال�سعري.
خال���د عل���ي م�ص���طفى: اأنــا قلــت 
بالعودة اإىل الأ�سول فيما يخ�ض 
ق�ســيدة ال�سعر، اأيًا كانت. فعندما 
الق�ســائد  مــن  جمموعــة  تاأخــذ 
ال�ســعراء، جتدهــا نوعــًا  لهــوؤلء 
من الرومان�ســية املطعمة ب�ســيء 
مــن الرمزية، ولذلــك بهذا املعنى 

رجعت اإىل الأ�سول.
عارف ال�ص���اعدي: يعني ق�ســيدة 
النث اإذا رجعت اإىل الرومان�ســية، 

بالنتيجة هي ق�سيدة عمودية.
خالــد..  اأ�ســتاذ  الزبيــدي:  اأحمــد 
حتدثنا عــن البعد اجلمــايل فيما 
يخ�ض التجييل ال�ســعري، ونريد منك �رضاحة، واأنت 
�رضيح.. اأمل يكــن للبعد الآيديولوجي دور يف خندقة 

ال�سعراء وجتييلهم؟
خالد علي م�ص���طفى: طبعا، هناك م�ســاألتان اأحتدث 
بهما دائما.. عندما كنت طالبا يف كلية الآداب، كنت 
اأناق�ــض الدكتــور علي جــواد الطاهر وكان يدّر�ســنا 
النقد الأدبي، ونناق�ض معه م�ســاألة الفن للفن، والفن 
للمجتمع اأو للحياة، كنت اأقول له: هذه امل�ساألة قائمة 
على نوع من التزوير، لأنه لميكن اأن تكون الق�سيدة 
للمجتمع اأو للفن، دون اأن تكون ق�سيدة، فم�ساألة هذا 
الفرتا�ض هي م�ســاألة مزيفة، ولذلــك ل يعنيني من 
عبــد الزهــرة زكي اأن يكــون من هذا الطــرف اأو ذاك، 

بدر �ساكر ال�سياب 

علي جواد الطاهر
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بقــدر ما يعنيني هل ا�ســتطاعت ق�ســيدته اأن ترتقي 
علــى اآيديولوجيته؟ �ســحيح هناك �ســعراء ان�ســاقوا 
وتاأدجلــوا، وب�رضاحــة هناك �ســعراء كانــت عندهم 
الآيديولوجيــا جمرد اإجتاه �سيا�ســي، ولي�ــض اإجتاهًا 
فنيــًا، وهذه م�ســاألة مهمة جــدا، فقد يكون ال�ســياب 
�ســيوعيا اأو كانت له عالقة ب�سيطة بالبعثيني، وكتب 
»يف املغــرب العربي« و«ر�ســالة من مقــرة«، ولكن 
عندما تاأتي لهاتني الق�ســيدتني وتناق�سهما، ل ترى 
اأن الآيديولوجيا ت�ســّر الق�سيدة، واإنا جتد الق�سيدة 

تذهب اإىل مو�سوعها وت�سورها بحريتها.
اأحمد الزبيدي: هذا ما يخ�ض الق�ســيدة، لكني اأق�سد 

اجليل. هل لالآيديولوجيااأثر باجليل؟
خال���د عل���ي م�ص���طفى: اإذا افرت�ســنا كلمــة اجليــل، 
فاإن جيل ال�ســياب، كانت ت�ســيطر عليــه الجتاهات 
الآيديولوجيــة، واأح�ضَّ ق�ســٌم كبٌر منهم، اأن ال�ســياب 
عندما ُيقال ترك الرومان�ســيَة ودخــل الواقعية، قلب 
الواقعية وا�ستخدم رموزا تعّر عنه.. والبياتي بعدما 
خرج من الحتاد ال�سوفيتي وذهب اإىل القاهرة ون�رض 
ديوانه )�ســفر الفقر والثورة(، حاول ن�ســبيا، اخلروج 
من ال�سيطرة الآيديولوجية وبعدها انتف�ض، وال�سياب 
انتف�ض بعد خروجه من احلزب ال�ســيوعي، ولكن ظل 
الجتاه الآيديولوجي م�ســمراً ولي�ض موجها من هذا 
الباب.. اأما ال�سيتينيون،با�ســتثناء حميد �ســعيد الذي 
ان�ســاق خلــف الجتــاه ال�سيا�ســي، فثمــة منهم مثال 
�ســامي مهــدي.. لي�ــض موؤدجلا،لكن فا�ســل العزاوي 
موؤدلــج مئة باملئــة، بغ�ض النظر عــن الوقوف على 
حافة ال�رضيالية، لكنها �رضيالية موؤدجلة اإن جاز لنا 

التعبر.

عبد الزهرة زكي: هذه هي م�ســكلة بيان ال�ستينيات، 
ففــي اجلانــب الإيجابــي، جتــد ان املوّقعــني عليــه 
ينطلقون من مواقع �سيا�ســية واآيديولوجية خمتلفة، 
ولكن جمعهم ال�ســعر، وهذا امتيــاز ولي�ض مثلبة.لكن 
البيــان عندمــا تريــد فح�ــض �ســلته بالآيديولوجيا 
وبال�ســعر، جتــد اأنــه تتنازعــه الإرادتــان يف وقــت 
واحد؛ اأحيانــًا �رضاخ اآيديولوجي فا�ســح تغلب فيه 
اأفكار الي�ســار اجلديد ال�ســائدة اآنــذاك، واأحيانًا اإرادة 
�ســعرية طاحمــة، هي اأي�ســًا جــزء من مناخ �ســعري 
وثقايف )�ســتيني( يف العامل.. فالبيان هو متزق بني 
الجتاهني، بني اأن يكون فنّيًا، واأن يكون اآيديولوجيًا. 
مثــال هناك )ا�ســتعارات( كثرة جــدا يف البيان، من 
ال�رضياليــة، مــن بياناتها واأفــكار ممثليها، يف حني 
اأنني مل اأجد تطبيقا وا�ســحًا وبناًء بن�سو�ض الأقرب 
من بني املوقعني لل�رضيالية، ففا�ســل العزاوي، قّدم 
�رضياليــة متخففة من �رضياليتها ل�ســالح ما حتمله 
من اأهداف اآيديولوجية. وبعدها جاء بيان الق�ســيدة 
اليوميــة )ال�ســبعيني(، وهو بيــان اآيديولوجي بحت، 
برغم اأن املوقعني، بع�ســهم طبعــا، حترروا من هذه 
الهوية. فيما ظل اآخرون متم�سكني بها. ال�سعراء الذين 
اندفعوا بال�سعر، تخففت �سلتهم بالآيديولوجيا، مثل 
خزعل املاجدي، حيث ل ي�ســكل له »بيان الق�ســيدة 
اليومية« قيمة حاليا، وهو الكاتب الأ�سا�سي للبيان. 
اأعتقــد اأن هذه قيمة تاريخيــة، فالبيانات هي تعبر 

عيها يف حلظة معينة. عن م�ستوى تفكر موقِّ
خزعــل  بخ�ســو�ض  نعــم،  م�ص���طفى:  عل���ي  خال���د 
املاجدي، اأذكر اإنه بعد اأن فقد اإبنه، اأ�ســدر جمموعة 
�ســعرية �ســخمة تتعلق بنوع من الرثــاء، مرثية بلد، 
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وهي عودة بقدرة �ســعرية اإىل البيان الأول، ب�سكل اأو 
باآخر.

اأحمد الزبيدي: طراد الكبي�ســي، اأراد م�سطلحًا بدياًل 
لهذه التق�ســيمات الع�رضية لل�ســتينيني وال�سبعينيني، 
فاأعطى م�ســطلحًا مفاده: �ســعر ال�ســباب يف العراق، 
هــذا ذكره فا�ســل ثامر. وكذلك �ســامي مهــدي قّدم 
م�سطلحا هو الآخر مفاده: احلركة ال�سعرية اجلديدة، 
اأما حممد اجلزائري فقد و�سمه بـ)�سعر ال�سباب(.. لكن 
فا�ســل ثامر بعدما ناق�ض هذه الت�سمية، قال: اأ�سّميه 
اجليــل الأول )الرواد( وق�ســيدتهم ت�ســكيلية دنيوية، 
لي�ض باملفهوم الديني، ويق�سد الُبعد احل�ّسي. واجليل 
ال�ســتيني، هو اجليل الثاين )الق�ســيدة الروؤيوية(، كل 
هــذه امل�ســطلحات تخلو مــن الُبعد الزمنــي.. واأعود 
لديــك  ك�ســي�ض..  كاظــم  عــالوي  لل�ســاعر  بال�ســوؤال 
تق�ســيمات ع�رضيــة.. ووفــق هــذه التق�ســيمات التــي 
ذكرتها لــك.. ق�ســيدة الثمانينات،اأيــن تقع من هذه 

امل�سميات )ت�سكيلية روؤيوية(.. 

هل ا�ستطعتم اأن تنتجوا ماكنة نقدية ميكنهااأن حتقق 
خ�سو�ســية نقدية لكم كعّرابني لهذا اجليل؟ هل بقي 
منجزكم مال�ســقا للماكنة احلربيــة؟ وهي لي�ض لها 
عالقــة بالثمانينات.. ال�ســبعينيون يف نف�ض املاكنة 

والت�سعينيون كذلك..
عالوي كاظم ك�ص���ي�ش: فرتة الثمانينات ا�ســتغل بها 
�ســعراء كثرون من ال�ســتينيني وال�سبعينيني ولي�ست 
لدينــا خ�سو�ســية، الثمانينــات ا�ســتغلت فيهــا كل 
الأجنا�ــض والألوان، وحتى الرجــز ُكتب يف املعركة. 
وعبــد الرزاق عبــد الواحد مثال، كتب اأغاين �ســعبية.. 
التق�سيم الزمني كما قال الأ�ساتذة، فا�سٌل ول يعطيك 
روؤيًة دقيقة.. باملنا�ســبة، اأحد ال�سدقاء يتحدث عن 
الأجيــال بــدون اأن يلم�ــض مــا جرى، وهــو يعود اإىل 
الوثائــق املوجودة، وهو حمق مبا يطرح من اأحكام، 
ولكــن يبقى كمــا قال ال�ســتاذ خالد »النــوع يف ما 
اأُنتــَج«.. اأنا اأقــول: يف فرتة الثمانينــات، كان هناك 
هاج�ض احلرب، اإما اأن تكون معها اأو �ســدها، وكيف 
ميكن لك اأن ت�رّضب كتاباتك وتعلن موقفك الن�ساين، 
وقــد ُكتبت الكثر من النماذج و�رُضّبت وهي راف�ســة 
للحــرب، وقــد ن�ــرض يل ال�ســتاذ خالــد الكثــر مــن 
الن�سو�ض.. اإذا اخرتنا ا�سمًا لفرتة الثمانينات، كانت 
فــرتة كتــب بها حتــى امل�ــرضح احلربي والع�ســكري، 
ولكن ماذا تبّقى منها؟ وماذا تركت؟ واأما اإذا اأردنا اأن 
نتحدث عن تفا�ســيل كثرة فلن ننتهي، الثمانينات 
فــرتة قلــق حربي دائــم، والدليــل، هنــاك الكثر من 
زمالئنــا كتب الكثــر عن هــذه الفــرتة ومعاناتها.. 

الكتابة عن احلرب تظهر فيما بعد.
عبد الزهرة زكي: ما ح�ســل يف الثمانينات بال�ســعر 

ما حدث في العراق، إن 
هناك استنساخًا كاماًل 

لما جرى من السريالية                      

عبد الزهرة زكي:
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العراقي، اأن هناك �سعراً �ُسّخر للحرب 
واأخذ مداه، ال�سعر الآخر قام اأ�سبه مبا 
ميكن اأن اأ�سّميه بالعملية الإنتحارية، 
وهو العمل الذي جرى بق�سيدة النث. 
كان تدمــر املعنى ال�ســعري يف هذا 
ال�ســعر حماولة للهــروب من احلرب، 
فجــرى الندفاع باجتاهات �ُســّميت 
)جماليــة( وهــو اإندفــاع اإنتحــاري 
بالكامل لل�ســعر. وح�ســل هذا اأي�ســًا 
للم�رضح - م�رضح ال�سورة على وجه 
التحديــد - الــذي هــو عمــل جمايل 
خال�ــض داخل امل�رضح، وبالتايل هو 
حتطيم لل�ســورة الأ�سا�سية للم�رضح، 
مّلــا كان ال�ســعر وامل�ــرضح والفنون 
الخــرى مل ت�ســتطع اأن تقدم ال�ســعر 
الآخر الــذي ينظر اإىل احلرب مبنظور 
اآخــر، اإ�ســطر هــذا ال�ســعر، اأن يقــوم 

مبثل هــذا العمل النتحاري، مثاًل: عمل �ســعري مثل 
»خزائيــل«، كيف متو�ســع قيمتــه وجديته حتى يف 
اإطــار جتربتي خزعــل املاجدي ال�ســابقة والالحقة؟ 
كيف تنظر اإليه بالن�ســبة لل�ســعر العراقي؟، وهو عمل 
انتحــاري مل يوؤد اإىل نتيجة �ســوى اإيذاء نف�ســه. لكن 
يف املــاآل الأخــر تخّففت ق�ســيدة الت�ســعينيات من 
كل هــذه الألعــاب الرتاجيدية ال�ســعرية التــي ُجّربت 
بالثمانينات.. وبالذات ق�ســيدة النث التي ا�ســتقرت 
يف الت�سعينات على اأيدي �سعراء من اأجيال خمتلفة.. 
وبــداأ �ســعٌر يتقــدم بتما�ٍض �ســديد مع واقع احل�ســار 

واآثار احلرب الدامية، وا�ستقرت ق�سيدة النث.

خالــد علي م�ســطفى: اأريد اأن 
اأ�رّضح ب�ســيء قاله يل �سامي 
مهــدي، وهــو اإن هــذا الجتاه 
هــو  النتحــار  ق�ســيدة  اإىل 
ب�ســبب جهل )رفاقنا( بالأدب 

والفن فقط.
اأعتقــد  ال�ص���اعدي:  ع���ارف 
اأن احلديــث الــذي تف�ســل بــه 
زكــي  الزهــرة  عبــد  ال�ســتاذ 
فيمــا يخ�ــض ق�ســيدة النــث، 
فيه وجــه من ال�ســحة. ولكن 
الوجه الفنــي لق�ســيدة النث، 
يــكاد يكــون معدومــًا يف هذا 
الجتاه، فعندما تكون ق�سيدة 
النث غطاًء �سيا�سيًا، بالنتيجة 
اأيــن م�رضوعهــا الفنــي يف اأن 
تكون واحدة من اأهم املظاهر 
والتحــولت احلديثة يف ال�ســعرية العربيــة؟ عموما، 
علمنــا اأنهــا بــداأت يف العــام 1957 على يد اأن�ســي 
احلــاج واأدوني�ض ويو�ســف اخلال، كاإجتــاه فني، ثم 
حتولــت يف الثمانينات اإىل اإجتاه �سيا�ســي وهذا فيه 

اإ�سكال كما اأعتقد.
اأحم���د الزبيدي: عادة القبيلة برئي�ســها وب�ســيخها!! 
كانت هذه التق�ســيمات لهــوؤلء تق�ســمهم اإىل قبائل. 
وهــذه القبيلــة لهــا رئي�ض، كذلــك باجليــل جتد هذه 
الثقافة موجودة.. مبعنى اأن �ســعراء ق�ســيدة ال�ســعر 
كثــرون، لكــن املتميز منهم عارف ال�ســاعدي.. هذه 
الثقافة الجتماعية القبلية، هل انعك�ســت على ال�سعر 

فا�سل العزاوي

ددفوزي كرمي
لع

ة ا
دو

ن
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اأي�سًا بفكرة التجييل؟
ع���ارف ال�ص���اعدي: اإنــه حمــور الآيديولوجيــا الــذي 
حتدثنــا عنــه الآن، فعندما نقول »جيل ال�ســتينيني« 
لنعــرف غــر خالــد علي م�ســطفى و�ســامي مهدي 
وفا�سل العزاوي وفوزي كرمي وح�سب ال�سيخ جعفر... 
اأين مالك املطلبي واأين يا�سني طه حافظ، واأين اأ�سماء 
كثرة وبالع�رضات وكلها ا�ســماء منتجة، ل يتذكرهم 
اأحــٌد عندمــا نعد ال�ســتينيني!! ويــكاد يكون ال�ســاعر 
الــذي يكتب بالعمودي، خارج الت�ســنيفات.. مبعنى: 
اإن حممد ح�ســني اآل يا�سني من ال�ســتينيني، ولكنه ل 
ُيعــد من اجليــل ال�ســتيني، لأننا عندما نقــول اجليل 
ال�ستيني، نق�ســد احلركة احلداثية التي ا�ستغل عليها 
جمموعة من ال�ســعراء.. فكــرة الأجيال ظهرت ما بعد 
الن�ســف الثاين من القرن الع�رضين يف العراق، وتكاد 
ت�ســبه فكرة البيان الأول للرئا�ســات!! تعّودنا عندما 
ن�سدر البيان الأول لالأدباء، ي�سبه البيان الأول الذي 
ي�ســدره رئي�ض اجلمهورية، ثمة انقالب ي�ســيطر على 
احلكم بالبيان الأول، ومعظم ال�ســعراء الذيناأ�سدروا 
بيانهم الأول كان عندهم ح�ض �سيا�ســي يف ال�سيطرة 
والهيمنــة اجتماعيا على امل�ســهد ال�ســعري، علما اأن 
الق�ســيدة هي اأف�ســل مــن اأي بيان �ســعري موجود، 
ولكن يت�ســلح به ال�سعراء ذوو الجتاهات اجلماعية..
هنــاك يف الأجيال اجتاهات فرديــة ومبدعون كبار 
غفل عنهم النقد لأنهم مل يت�سكلوا �سمن حلقة معينة 
يف مرحلة معينة، لكن ال�ستمرار يف احللقة هو الذي 
ي�ســعف ال�ســعر، وهــذه البداية قــد اأ�س�ســت ملفاهيم 
نقديــة، والنقاد ا�ست�ســهلوا فكــرة الأجيــال الع�رضية 
فتح�رضهم بخانة وينتهي املو�سوع.. ال�ســــاعر عبد 

الزهــرة زكي،هنــاك َمــْن يح�ســبه على ال�ســبعينيات 
وق�ســم اآخر يح�سبه من الثمانينيني وهو بقي منتجًا. 
الت�ســنيفات  لنقّربــاأن  ولكــن  متداخلــة،  الق�ســية 
الع�رضيــة هي مــا ابتكره النقــاد وتكاد تكون اأ�ســهل 
لهــم يف احل�ــرض، وعادة ما يكــون يف اجليالأكث من 
خم�ســني �ســاعرا والرتكيز يكون على خم�ســة �سعراء 

فقط.
عبد الزهرة زكي: هناك ظروف معينة ت�سمح ل�سعراء 
اأن يكونــوا جمموعــة وي�ســدروا  اأربعــة،  اأو  ثالثــة، 
بيانــا، اأو يرّكزوا الإعــالم باجتاههــم.. لناأخذ مثال 
ال�ستينيني، حيـــــث الكتب اجلوهرية التي �سدرت عن 
جيلهــم، ومــن اأبرزها كتابا �ســامي مهدي وفا�ســل 
اإ�ســارات  الكتابــني  هذيــن  يف  نالحــظ  العــزاوي، 
متوا�ســعة لل�ســاعر ح�ســب ال�ســيخ جعفــر، يف حــني 
عندما نعــدد اإجنازات اجليل ال�ســتيني يف الكتابني، 
ياأتــي الــكالم باجتــاه ق�ســية »التدويــر« باعتباره 

هناك شعر ُسّخر للحرب 
وأخذ مداه، الشعر اآلخر 

قام أشبه بما يمكن 
أن أسّميه بالعملية 

اإلنتحارية

عالوي كاظم ك�صي�ش:
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ال�ســتينيني  ِهَبــة  هــو  وبالتــايل،  �ســتينيا،  اإجنــازا 
لل�ســعرية العراقية والعربية، ولكن حني ُيجرى تعداد 
لل�ســتينيني الفاعلني ُين�سى دور ح�ســب ال�سيخ جعفر 
لأنه خــارج )الكروبات(.كتبت مرة مقال عن موقعه 
بني ال�ســتينيني، وكان عنوانه معــّراً عن هذا احلال: 
)ال�سوت اخلفي�ض يف جوقة الأ�سوات العالية(. كان 
�سوت ح�سب ال�ســيخ جعفر خفي�سا، وهو هكذا فعاًل، 

لكنه جوهرة �سعرية ت�سيء بال �سوت.
اأحم���د الزبي���دي: املدونــة النقديــة دائمــا مــا متيز 

ال�ســتينيني، كاأنهــم يجّبــون مــا 
قبلهم، حتى اأن م�ســطلح »اجليل 
ال�سائع«اأنتجته املاكنة ال�ستينية 
لتحقق متيزاً لهم عن جيل يو�سف 

ال�سائغ و�سعدي يو�سف.
خالد علي م�صطفى: لل هذا كالم 
غــر �ســليم.. اأنــا اأرف�ــض م�ســاألة 
بيو�ســف  نذهــب  اأيــن  الأجيــال، 
ال�ســائغ اأو حممد �ســعيد ال�سكار 
و�سعدي يو�ســف؟ اجليل ال�سائع، 
اأُطلــق علــى جمموعــة مــن كّتاب 
الق�ســة الق�ســرة، واأطلقــه عبــد 
الإله اأحمد علــى اجليل الذي جاء 
بني فــوؤاد التكــريل وعبد الرحمن 
اأن  باعتبــار  الربيعــي،  جميــد 
التكريل ممثل جليل اخلم�ســينات، 
والربيعــي ممثــل لل�ســتينات، هذا 
خطاأ النقــاد. فمثال حممد �ســعيد 
ال�ســكار اأ�ســدر ديوانه الأول يف 

العام 1960. ولديه ديوانان اآخران، اأما دواوينه التي 
ن�رضها يف باري�ض فالعلم يل بها، و�سلمان الوا�سطي، 
وزميلــي يف الكلية »ر�ســدي العامــل«، عنده دواوين 
وكتــب عنــه الكثر. هوؤلء ي�ســكلون ثالثي و�ســط ما 
بني ال�ســياب وخالد علي م�سطفى، وعندما تدر�سهم، 
جتد اأنهم ميثلون جيل ما بعد ال�سياب، خا�سة حممد 
�سعيد ال�سكار، واأنا ل تعنيني الدرا�سات الأكادميية، 
واإنا تعنيني الدرا�ســات التي �ســدرت عــن جيل ما 
بعد ال�سياب ل�سامي مهدي وفا�سل العزاوي.. فكتاب 
العزاوي لعالقــة له باجليل،اإنا 
حتّدث عن �سرته الذاتية، و�سامي 
مهــدي اتخــذ املنحــى التاريخي 
بدل من املنحى الفني، وبالن�سبة 
الكتــاب  كتابــني،  اأنهيــت  يل، 
الأول: �ســعراء البيان )ومل ُيعِجب 
مــن كتبــت عنهــم(، ول عالقة له 
بال�ســرة، الكتاب الثاين: �ســعراء 
خــارج البيــان ال�ســعري، واأخذت 
فيه ح�ســب ال�ســيخ جعفر ورّكزت 
ق�ســيدة  بطــل  باعتبــاره  عليــه 
النــث يف العــراق، وبغ�ــض النظر 
عمــا قلته فيه، ولكن هــو الوحيد 
الذي ي�ســار له باأنه بطل ق�ســيدة 
النــث، وهذا ل�ســك فيــه باعتبار 
اأن مــا اأجنــزه هو الجنــاز الأول 
حل�ســب ال�ســيخ جعفر ل�ســعراء ما 
بعد ال�سياب، اأما فيما بعد، وفيما 
قبل فم�ساألة اأخرى، رمبا تعرفون 

حممد �سعيد ال�سكار

�سادق ال�سائغ 
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ح�ســب ال�ســيخ جعفر ودواوينه وقد عــاد اإىل ما كان 
عليه يف اأ�سلوب ال�سياب والبياتي واأحمد �سوقي.

عالوي كاظم ك�صي�ش: عن م�ساألة النتحار يف الكتابة 
اأنقل لكم موقفا.. خالل فرتة الع�ســكرية اإذا عرفوا بك 
�ســاعرا، فُيفرت�ض اأن جتّند �ساعريتك للحرب، ما اأدى 
ب�ســعراء مبدعني لأن يزيحوا عنهم �ســفة »ال�ساعر«، 
والكثر �سمتوا لأن املاأزق كان كبرا جدا، لأن عليك 
اأن تطّبل للحزب والثورة ولكل املنا�ســبات الوطنية.. 
لهذا كانت الكتابة متيل لل�ســوفية والرمزيةاأكث من 
ميلها ل�ســواهما.. ومنهم َمن اختــار النث، وكثر من 
ال�ســعراء �ســمت ومنهم حممد علي اخلفاجي، �سمت 

عقودا طوال فرتة الثمانينات، وهذا مبثابة انتحار.
اأحم���د الزبي���دي: اأ�ســتاذنا خالد علي م�ســطفى قال 
»ل تعنيني الدرا�ســات الأكادميية«.. واأنت اأكادميي، 
والكثر من الر�ســائل والأطاريح ناق�ست »التجييل«، 
وهناك اأطروحة اأ�رضف عليها الدكتور �ســمر اخلليل 
عن الأجيال ال�ســعرية وقد طبعت وهي موجودة الآن 

يف املكتبة النقدية العراقية.. ما راأيك؟
عالوي كاظم ك�صي�ش: اأنا اأميل يف هذا لالأ�ستاذ خالد 
علي م�ســطفى، مبعنى هنــاك فرق اأن يكتب �ســامي 
مهدي عن ال�ســتينيني اأو فوزي كــرمي، وهناك كتابة 
اإبداعيــة بهــا تق�ضٍّ وفيها حقيقة �ســواء كانت مع اأو 
�سد، ولكن الدرا�ســة الأكادميية هي م�رضوع، مبعنى 
بع�ض الطروحــات كحطب ليل.. مادة يجمعها طالب 
باحــث وي�ســّنفها اأكادمييًا، اأما اأن يكتب �ســاهٌد من 

جيل معنّي فهي كتابة ابداعية.
اأحمد الزبيدي: النقاد الكبار كـ)فا�سل ثامر ويا�سني 
الن�ســر( ل تخلــو كتاباتهــم مــن م�ســطلح اجليــل. 

وعندما ناأتي اإىل املدونــة النقدية العربية جندها ل 
تبايل مبثل هذه امل�ســميات. لقد كتب �ســالح ف�ســل 
وجابر ع�ســفور عن �ســعراء عراقيني من دون جتييل 
لهم. هل يعني هذا ان فكرة اجليل حملية، ومل ت�ستطع 

اأن تلمع عربيًا؟ هل هو ف�سل؟
عب���د الزهرة زكي:اأنظر لهذا املو�ســوع من جانبني؛ 
اجتماعي، واأخالقــي. يف التقاليد الثقافية العراقية، 
ثمــة هيمنة للزهــد بالنظــر اإىل الأفراد دائمــًا، نحن 
نزهــد بالثنــاء على فــالن، كفــرد، من النا�ــض، لكن 
عندما ي�ستحق هذا الثناء، فاإننا نثني عليه من خالل 
الثنــاء على جمموعــة، ما العمل؟ اإنهــا تربية قبلية.. 
هــذه ق�ســية اأخالقية تربويــة اجتماعيــة؛ اأنتم جيل 
كبر اأو اأنتم جيل �سعيف، جيل ال�ستينات كذا، بدون 
الدخول بالتفا�سيل، الأحكام عامة والعمومية تعفي 

ما عادت قضية األجيال 
مهمة، وال فكرة األدلجة 

مهمة، لذلك ال يعبأ 
الشعراء اآلن بقضية 

األجيال

عارف ال�صاعدي 
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من املرور على التفا�ســيل، جهــود الأفراد باملنظور 
اجلمعي هي جمرد تفا�ســيل.. عندما تريد اأن تتحدث 
عن ال�سعر يجب اأن يكون احلديث عن تفا�سيل ال�سعر، 

ينبغي اأن ت�سل اإىل ال�سعر نف�سه، بغ�ض النظر عّمن 
هــو املوؤلــف، هذا الأمــر به زهــد، لأنه ي�ســّهل العمل 
النقــدي، ويخّفــف تبعــات اإطــالق الأحــكام، وهــو 
بع�ــض دواعي التعكز علــى )الأجيال(، الوهم اجليلي 
هــو رغبــة يف ال�ســتظالل بالآخرين وال�ســر معهم. 
ل جتــد �ســاعراً جــاداً تعنيه ق�ســية اأن يكون �ســمن 
جيل �ســتيني اأو �ســبعيني، مثل هذا ال�ساعر عنده من 
احل�ســانة الذاتية ما يعفيه عن البحث عن اأية مظلة، 
لكــن جتــد باملقابــل ع�رضات مــن ال�ســعراء ل امتياز 
لهم �ســوى اأنهم )�ستينيون( اأو )�ســبعينيون(، اأو اأنهم 
عا�رضوا ال�ســياب. هذه م�ســادفات تاريخية، وهذه 
هي نتيجتهــا؛ الرغبة بالتعّكز على الآخرين، بالأخذ 
من مغامن الطراء، واأي�سا التخفف من العقوبات مّلا 
يراد به نقد جتربة �ســاعر معني. فعندما تنتقد با�سم 
اجليل يكون امل�ســتهّدف عاّما، �ســبحيًا، لأن العقوبة 
�ســتكون جماعية، نحن نعرف ح�سا�ســيتنا من النقد 
يف جانبيه اليجابي وال�سلبي، فال ال�سعراء متقبلون 
للنقــد ول النقاد جريئون بحيث ل يعباأون مبا يقوله 
ال�ســاعر، ولذلــك يجري الرتكيــز على الأجيــال بهذا 
الإطار.. فكرة اجليل اأ�سا�سا، قامت على الزهد بحركة 
الأفــراد، يف حــني عندمــا تتابع بيــان ال�ســتينيات، 
�ســتجد اأن قيمتــه تاريخيــة، لكــن قيمتــه اجلوهرية 
يف اأعمال �ســعرية مثل »الطائر اخل�ســبي« اأو ق�سائد 
لفا�سل العزاوي اأو �سامي مهدي، اأو ق�سائد مـــعينة 
لعبــد الرحمن طهمازي. اأيــن البيان من حركة اجليل 

ال�ســتيني.. املقــال الأول وكان الأقــرب اإىل �ســيغة 
بيــان، كان لطهمازي �ســنة 1964 ون�رض يف اإحدى 
املجالت اأو ال�ســحف )ن�سيتها الآن(، لقد اأعدنا ن�رضه 
يف جملة اأ�ســفار بالت�ســعينيات، وهو مقــال ينطوي 
على روؤية لل�سعر، متقدمة كثراً على بيان �سعر 69.

اأحمد الزبيدي: دكتور عارف ال�ساعدي، �سعر ما بعد 
2003 مال�سق رمبا للجيل الت�سعيني، بع�سهم عتب 
علينــا باأن جيل ما بعــد 2003 ل توجه له الدعوات 
يف فعاليات ومهرجانــات الحتاد. فماذا تقول بهذا 

ال�سدد؟ وهل هوؤلء ي�سكلون جياًل مغايراً؟
مهرجــان  فعاليــات  اأثنــاء  ال�ص���اعدي:  ع���ارف 
»جواهريــون«، لل�ســعراء ال�ســباب اأقل من 25 �ســنة، 
كتبــت مقالعنوانــه »اجليل ال�ســاد�ض« قلــت فيه اإن 
هــوؤلء من ال�ســعراء الذيــن يكتبون النــث والعمودي 
والتفعيلــة، وبعــد خم�ــض �ســنوات �سي�ســكلون جيــال 
�سعريا مهما وجيدا ومتميزا، وي�سكلون جيال �ساد�سا، 
امل�سكلة هي �سيا�سية وتنح�رض بالت�سمية، ال�ستينات 
ال�ســبعينات الثمانينــات ووو، بعــد الألفــني اليقاع 
انك�رض، �ســوء حظ ميالدهم اأي�سا.. الق�سية ال�سيا�سية 
تغــّرت بالعــراق، وما عادت ق�ســية الأجيال مهمة، 
ول فكــرة الأدجلــة مهمــة، لذلــك ل يعبــاأ ال�ســعراء 
الآن بق�ســية الأجيــال مثلمــا يعبــوؤون بحركة فنية 
ملجموعــة منهــم، وهــذا امتياز مهــم لهــم.. يتوجب 
عليهم اأن يقراأوا لالأجيال ال�سعرية العراقية املوجودة 
من اخلم�سينات اإىل الألفينات، ومن ثم ي�سكلوا حركة 
�ســعرية ونحن بانتظار هذه الولدة، واأعتقد اأن فكرة 
الأجيــال انقطعت يف العــراق، لأن ال�ســتينيني الذين 
اأ�س�ســوا لفكرة اجليل ال�ســعري، هيمنوا على املوؤ�س�سة 
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الثقافية لأربعني عاما من احل�سور وقد كتبت عنهم، 
وهم ي�ســتحقون.. اجليل ال�ســتيني هيمن على امل�سهد 
ال�ســعري ويكاد يكون عقبة ملن جاء بعده، وا�ســتمر 
اإىل الت�ســعينات م�سيطرا على الو�ســع الثقايف، وهذا 
مل ياأت من فراغ، بل هم ي�ستحقون، لأن معظم اجليل 
ال�ســتيني يجيد لغتني وقــد ترجموا ل�ســعراء غربيني 
بخــالف بقيــة الأجيــال التــي رمبــا ل جتيــد اللغــة 
النكليزية.. �سامي مهدي منتج اإىل الآن، فوزي كرمي 
منتــج اإىل الآن، خالد علي م�ســطفى منتج اإىل الآن، 
هذه الف�سيلة جليل ال�ســتينات، مازالت مهيمنة على 
امل�ســهد ال�ســعري العراقي.. ما بعد الألفــني اأعتقد اأن 
فكرة الأجيال انقطعت ب�ســبب الآيديولوجيا وب�ســبب 

الت�سمية.
اأحم���د الزبي���دي: اأ�ســتاذ خالــد.. كنــت رئي�ــض جلنة 
مناق�ســة لأطروحة دكتوراه باإ�رضاف الدكتور �ســمر 
اخلليــل، حــني حتدثَت بالآتــي: بعد مراجعــة وجدُت 
اأف�ســل �ســاعر عراقي ل ميكن اأن يعلو اأحــٌد عليه هو 
ال�سياب. وقد ردَّ عليك �سمر اخلليل مت�سائال: هل هذا 
»كالم ر�ســمي«؟فقلَت له حينها:نعم«كالم ر�ســمي«. 

هل هذا تنازل منك عن البدايات ال�ستينية الأوىل؟
خال���د عل���ي م�ص���طفى: عــادة، نحــن �ســعراء جيلنــا 
ال�ســتيني،دائما نّدعي اإننا جئنا لنكتب �سعراً خمالفا 
للجيل ال�ســابق ومتميزاً عنه.. طيب، اإذا جئنا واأخذنا 
ال�سياب اأنوذجا، والبياتي بعد »�سفر الفقر والثورة« 
وديوانــه العظيــم »قمر �ســراز«، وو�ســعنا اأمامهما 
نــاذج لنا، اأنــا و�ســامي مهدي ويا�ســني طه حافظ 
وح�ســب ال�ســيخ جعفر، على اأن ناأخذ بنظــر العتبار 
الطاقة التخييلية التي تنتج عن لغة خا�ســة متميزة 

يف بناء كلي غر مت�ســظ، واإنا بناء كلي متما�ســك، 
فاأيــن �ســنذهب نحــن؟! خــذ يل اأيةق�ســيدة لفا�ســل 
العزاوي وادر�ســها بهذا الطار الفني: اللغة، الت�سور 
الكلــي، التما�ســك، الإيقاع...اإلــخ.. اأنا �سخ�ســيًا اأقول 
وما زلت اأقول: اأما قد يكتب فا�ســل العزاوي ق�سيدة 
متميــزة جــدا »على را�ســي« وكذلــك �ســامي مهدي، 
وحتى اإذا كتبا ق�سيدة متميزة عن ال�سياب والبياتي 
ونازك فكاأنهما مل يكتبا �سيئا!! ل يعرتف ال�ستينيون 

بهذا لكني اأعرتف.
ع���ارف ال�ص���اعدي: �ســامي مهــدي اعــرتَف �ســمنيا 
بهــذه الق�ســية، عندمــا كتب كتابــه »يف الطريق اإىل 
احلداثة«.. لقد در�َض جممل ال�سعر اخلم�سيني، البياتي 
ونازك وُبلند، وخ�ســ�ض كتابا لل�سياب، والآن يكتب 
كتابا عن ال�ســياب اأي�سا، والغريب اأنه اأ�ساف �سفاء 
احليدري بو�ســفه واحداً من الــرواد واملجددين، ول 
اأدري ما الذي يق�ســده يف ذلك. اإهتمام �سامي مهدي 
�سين�ســّب على روؤيــة: ف�ســل البياتي على ال�ســياب، 
و�ســعدي يو�ســف ف�ســله على بقيــة ال�ســعراء، وقال 
بالن�ض: اإن التحديث الذي ح�ســل جليل اخلم�ســينات 
هــو ب�ســبب احتكاكه بجيــل ال�ســتينات، وبــداأ يكتب 
تنظراتــه يف هــذا الإطــار بــاأن اجليل ال�ســتيني هو 
الأهــم يف احلداثــة العربيــة، وما �ســار مــن حتديث 
يف ال�سعر ال�ســتيني، جاء لحقًا يف ال�سبعينات، وبداأ 

ل مقا�سات احلداثة ح�سب وجهة نظره.. يف�سّ
خالد علي م�صطفى: هذا كالم غر �سليم ل�سبب ب�سيط 

جدا،هو اأن ال�سياب تويف �سنة 1964.
عب���د الزهرة زكي: الن�ســج الأهم للبياتي، هو ن�ســج 
�سبعيني. هنا من املمكن اأن يقال:اإن ال�ستينيني كانوا 
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حمر�ســني ممتازيــن �ســواء ملــن 
قبلهم اأو ملن جاء بعدهم. هم جيل 
ٌثــوري حمّر�ض.. وهم جيل ثوري 
بالتعبر ال�ستيني الراديكايل، )اأو 
دعوي بالتعابر ال�ســائدة الآن(.. 
هذه القيمة التحري�ســية ل تعني 
اأن لي�ض هناك �ســعر �ســتيني جيد 
يقابل وي�ســفع لتلك التحري�سية؛ 
�رضكون بول�ض، فا�سل العزاوي، 
ح�سب ال�سيخ جعفر، موؤيد الراوي، 
�ســامي مهدي، �ســادق ال�سائغ، 
فــوزي كــرمي، جليل حيــدر.. لكن 
ح�ســب ال�سيخ جعفر �ســاعر كبر، 
ويف بع�ــض دواوينــه ال�ســبعينية 
اأجــد اأنه من اأهم اإجنازات ال�ســعر 

العربي خالل القرن الع�رضين.
النقدية العربية  اأحمد الزبي���دي: 

منــذ ن�ســاأتها تقوم علــى هــذه الطبقية مــن طبقات 
فحول ال�سعراء.. اأعني ال�ســعر وال�سعراء، وهي قدمية، 
فمــا ال�ســر اأن يكون النقــد احلديث قــد ت�رضبت اإليه 
هــذه الظاهــرة النقديــة، وهــي تق�ســيم ال�ســعراء اإىل 
طبقــات واأجيــال؟ هل ميكن اعتبارهــا من املوروث 

النقدي العربي القدمي؟
عالوي كاظم ك�ص���ي�ش: ل اعرتا�ــض على ما يدور يف 
النقد ولكن ل يوؤ�س�ض عليه اإبداعيًا.. اأحيانًا اأت�سور اأن 
الناقد ي�ســبه �رضطي مرور يراقب ال�سيارات بال�سارع 
مع احرتامي لعدد من النقاد املبدعني الذين يكتبون 

من �سمن التجربة.

خال���د عل���ي م�ص���طفى: اأرجــو اأن 
مــن  كثــرا  وا�ســحا،اأن  يكــون 
جيــل  مــن  وخا�ســة  ال�ســعراء 
ال�ســتينات ومــا بعدهــم، لديهــم 
روؤى نقدية متميزة، وهذه م�ساألة 
اخلم�ســينات  جيــل  اإن  غريبــة، 
اأن  نــازك - ل يعرفــون  عــدا   -
يكتبــوا نــثا.. الوعي النقــدي بداأ 

بال�ستينيني ومازال م�ستمراً.
عالوي كاظم ك�صي�ش: هناك ناقد 
اأ�ســبه باملعلق الريا�ســي الذي ل 
ي�ســارك يف اللعبة، وهنــاك ناقد 
ي�ســارك باللعبــة، مبعنــى اأنك اإذا 
كتبــَت وكــذا احلــال مــع �ســامي 
يف  ا�ســرتكتما  فاإنكمــا  مهــدي 
اللعبة. ولذلك اختلف ال�ســتينيون 

عن باقي النقاد.
اأحم���د الزبي���دي: دكتور عارف ال�ســاعدي، لــو اأردنا 
اأن نوظف ثنائية دي �سو�ســر مب�ســتوييها التعاقبي 
والتزامني، تزامنيا لو �ســاء لــك على البعد العمودي، 
األ تــرى اأن مــن املمكــن مراجعــة النقديــة العراقية 

واإلغاء البعد التعاقبي وحتويله اإىل بعد تزامني؟
عارف ال�ص���اعدي: الفكرة الأخرى هي جيل ق�ســيدة 
ال�سعر احلر، وجيل ق�سيدة النث، وجيل ق�سيدة ال�سعر، 
ممكن اأن يكون هذا التق�سيم. ولكن تق�سيمات الأجيال 
بــداأت باحلداثة العربية..اأعتقد ل ميكن اأن ندخل ذلك 
اإىل فكــرة التجييــل ال�ســعري. الآن اجلواهري لجيل 
له، الزهاوي والر�ســايف ل جيل لهما، لكن لهم جيل 

ح�سب ال�سيخ جعفر

ددعبد الرحمن طهمازي
لع

ة ا
دو

ن
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معــريف اأكــث مما هو جيل �ســعري، كانــت معرفتهم 
بال�ســعر، وفكــرة التحديــث والتنوير لديهــم اأكر من 
طاقتهم ال�ســعرية.. بقية ال�سعراء كمحمد بحر العلوم 
ونعمان ماهر الكنعاين ل ميكن ان يتم جتييلهم حتت 
يافطة �ســعرية، التجييل فكرته احلداثة بالأ�سا�ض،اإن 
مل تكــن هناك فكــرة التحديث والتجــاوز ل ميكن اأن 

ي�سمى باجليل.
اأحمد الزبيدي: عندما نقول ق�سيدة تفعيلة، ق�سيدة 
نــث.. هناك ُبعــد معريف ي�ســبق هذا امل�ســطلح.. يف 
اإحــدى مقالتك ذكــرت اأنك كنت يف دعــوة غداء يف 
ق�ســاء العزيزية، قال فائز ال�رضع ن�ســميها »ق�سيدة 
�ســعر«.. هل هذا يعني اأن امل�سطلح وليد مائدة غداء؟ 

اأين البعد املعريف؟
عارف ال�صاعدي: ل اأبداً، امل�سطلح كان وليد اللحظة، 
ولكن احلركة وليدة �ســنوات قبلهــا.. نحن ملدة اأربع 
�ســنوات جنتمــع ا�ســبوعيًا يف مقر رابطة الر�ســافة، 
لكنــه  موزونــًا،  نكتــب  ال�ســعري،  و�ســعنا  نتــداول 
يختلف عّما يكتبه حممد ح�ســني اآل يا�ســني، را�ســي 
مهدي ال�ســعيد، وغرهما.. ماذا ميكن اأن ن�ســمي هذه 
الق�ســية؟ هــذا احلديث قبل ع�رضين �ســنة، الآن اأنا ل 
اأوؤمــن بالكثر مــن املنطلقــات التي انطلقنــا منها، 

ولكن الت�سمية هي جمموعة مفاو�سات.. 
وحتى م�ســطلح ق�ســيدة ال�ســعر، مل نكــن وحدنا َمن 

اطلــق هذه الت�ســمية، علــي عبا�ض علوان، �ســّمى هذا 
امل�ســطلح يف اإحدى مقالتــه، وكانــت الدللة التي 
يق�ســدها غر الدللــة التــي نق�ســدها.. فكرتنا هي 
ق�ســيدة �ســعر.. يت�ســور الآخــرون اأننــا بال�ســد من 
ق�ســيدة النــث، بالأ�ســا�ض منطلقنــا هو بال�ســد من 
الق�ســيدة الرديئــة، اأتذكر يف اإحــدى املرات قال عبد 
الزهرة زكي:اإن ال�ســعر اجليد ما يعك�سه لي�ض ق�سيدة 
النث، ال�ســعر الرديء هو عك�ض اأي �سعر جيد موجود. 
كّنــا نعتقداأن ال�ســعر املــوزون الذي ي�ســكل اليافطة 

العامة لل�سعر العربي يف العراق، هو �سعر رديء..
اأن تكتب للتعبويات، بحيث ل ميكن لل�ســعر العمودي 
اأن يكتــب ق�ســيدة وجدانيــة، ولكننا وجدنا اأنف�ســنا 

نكتب ق�سيدة وجدانية معقولة.. 
ما هي امل�سكلة يف هذا الإطار؟ لقد انطلقنا بالت�سمية 
مــن هــذا الإطــار، وكّنــا نتجــاذب هــذا امل�ســطلح، 
ومتخ�ض يف جمل�سنا يف بيت ب�ّسام �سالح عن طريق 

�سديقنا فائز ال�رضع.
خال���د علي م�ص���طفى: الغريب اأن م�ســطلح ق�ســيدة 
ال�ســعر، وجدته يف كتــاب مرتجم اإىل اللغــة العربية 
عن ق�ســيدة النث، ترجمه مرتجم »ق�ســيدة النث من 
بودلــر اإىل اأيامنا«، اأق�ســد »زهر جميــد مغام�ض«، 
وذكر فيه م�ســطلح ق�ســيدة ال�ســعر مقابل م�ســطلح 

ق�سيدة النث.
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تاريٌخ؛
ملتب�ٌض،
مهوو�ْض

، وفلو�ْض مكتوٌب بدٍم، وَمِنيٍّ

اإىل  راأ�ســي  تاأخــُذ  ال�ســنِة؛  راأ�ــِض  و�ســوارُع   ..
وهــي  بال�ســفِة  ماأخــوًذا  اللغــِة،  كرنفــالِت 
جتل�ُض القرف�ســاَء ل�ســَق اإعالٍن �ســينمائيٍّ عن 
"Shakespeare in Love" بينمــا يُدها 
�ُض دكنَة الأوراِق الطافيِة، املتال�سقِة، يف  تتلمَّ
لوحٍة Claude Monet وحتنُّ اإىل ذكرياِت 
الت�ســاقاِتها يف املــرتو. قريبــًا مــن النعناِع، 

قريبــًا من "راأ�ض املــال" الذي تركُتُه يف فندٍق 
بائ�ٍض قرَب كراِج "عالوي احللة"، وهربُت قبَل 
مداهمــِة ال�رضطــِة، قريبــًا من "نهــج البالغة" 
عًا ب�ســفني واجلمل والنهــروان، قريبًا من  ُمبقَّ
رولن بارت الذي بعُتُه اأياَم احل�ســاِر من اأجِل 
كيلــو طحنٍي، قريبًا من جواد الأ�ســدي ي�ســوُط 
خيوَلُه ال�سبقَة اإىل يوتيبوري، قريبًا من ال�ساعِر 
الذي �ســاَر حاجبًا يف باِب اللغــِة اأو الوظيفِة. 
بينمــا حاجبــا ال�ســيدِة املائــالِن اإىل النعا�ِض 
 Jenna ي�ســهقاِن قــرَب الإعالِن الفا�ســِح لـــ
ِة حيُث  Jameson، ويلــوذاِن بعمــوِد املحطَّ
مو�سيقى �ســحاٍذ يحكُّ ظهَرُه عازفًا على قو�ِض 

ـر 
ــــــ

شع

ُمضاٌء بدهشِتِك.. ُمنَطِفئ بمنفاي

عـــــــدن�ن الص�ئـــــــــغ
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حاجِبها، اأم�سُك قو�سي واأجتُه اإىل الغرفِة دافنًا 
بــني الكتــِب �ســهقاِتِه امللتاعــَة، وهــي ترف�ُض 
الأغلفَة الالمعَة وخ�سَب الإ�سطبِل و�سيمون دي 
ِة  بوفوار، اأناُم حتَت ظالِل اأ�سجاِر الآ�ْسِك املمتدَّ
قريًبــا من حاجبــي ال�ســيدِة، تلَك ال�ســيدة وقْد 
عــرْت قبَل قليٍل جتــرُّ وراَءها رتاًل مــن اأباعَر 
لٍة بالذهــِب واحلرماِن.. كاأنَّ ما يتبّقى يل  حممَّ
ِة ومن اأعمدِة �ســارِع الر�ســيِد  مــن عموِد املحطَّ
ومــن عمــودي ال�ســحفيِّ ومــن عموِد ال�ســيدِة 
الليلكيــِة هــذاِن العقربــاِن اللذان �ســيتعانقان 
عمــا قليٍل يف �ســاعتي، اأو هذا النديــُف؛ نديُف 
املو�ســيقى، نديُف ال�ســحِك، وهذه الطوفاناُت 

التي ل تخلُِّف غَر الزبِد.
وقريبًا من اأنفا�ِســها، قريًبا من املل�سِق، متخُر 

املراكُب بعيداً، ُمطلقًة عواَءها ال�سهيِّ الطويل.
�ســاخًرا مــن حياتــي امل�ســتهلكِة يف الأنفــاِق 

والكتب، حياتي التي مْل اأع�ْسها بعُد.
وُهْم ُهْم ُهْم ُهْم ُهْم؛ بجزماِتهم الثقيلِة وعجاِج 
ــاِتهم ال�ســخمِة ترتاق�ــضُ يف  التاريــِخ، مبق�سّ

اأيديهم، يعروَن �سوارَع روحي..
باجتاِه الق�سيدِة التي مْل اأكتْبها بعُد

وقبــَل اأْن يختلــَج قلبي من الرعِب وامل�ســامِر 
والالفتاِت 

قبَل اأْن حتا�رَضين نظراُتهم الكونكريتيُة
قبَل اأْن اأطلَق �ساقيَّ للريِح

�سيخرجون م�سد�ساِتهم
ثم يطلقوَنها على احلقوِل،

احلقوِل التي مْل اأَرها بعُد
و

مي�سون
بهدوٍء،

تاٍم
مْل يلحْظــُه الناقُد الذي كان يجل�ُض اإىل طاولتِه 
املليئــِة بالعقاقــِر واملحابــِر، ُي�ــرضُِّح هــذي 
الق�سيدَة، مب�رضِطِه ال�سلِد ليفهَم �رضَّ ارتباكاِتها 
�رِضَّ خوِف ال�ســاعر �رِضَّ خوِف القارئ �رِضَّ خوِف 

النا�رِض �رِضَّ خوِفِه هو..

املطُر لِك
والدموُع يل

اأيتها ال�سحُب العابرُة
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على مدى اأقمارِه ،،
كاَن يحلُم 

اأحالمه ب�سيطٌة وفقرة
ل تتعدى ذاكرَتُه ..

و�سواأًل يرتدد دائمًا :ــ
ــ ُترى هل نعود ؟!

مّلا تزل الأيام تراوُغُه ،
ويتم�سُك بها !!

ذات يوم حملته قدماه وهواج�ُسُه
�سوب ِمراآِتِه الأوىل
لُيب�رَض عاملًا اآخَر...

ــ اأّي �سحٍر هذا ؟!

�سوؤاٌل تكرر .....
وهو يب�رُض نخياًل / اأعنابًا /وجداول

و�سبّياٍت يلعنَب ،،
و�سبيًة ميرحون !!

ــ اأّي �سحٍر هذا ؟!
بيوٌت تلّتم لُتم�سك بزمام اأرومتها

وتلثم بع�سها
تتعانق اأحيانًا

وتتنافر اأخرى ،،، تاركًة ف�سحًة ،،،
.....ورذاِذ ُقَبل !!! من الودِّ

ــ اأّي �سحٍر هذا ؟!
�سدًى يرن يف اأذنيِه

ـر 
ــــــ

شع

لّما تزل تسكنَك األحالم

عبــــــــــدالس�دة البصــــــري
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وده�سٌة تخّيم على عينيِه
وحلٌم طويٌل .......

ماانفّك يراودُه
 يحمُلُه اأّنى يويّل الوجَه 

لُيب�رِضَ اأباُه واأمُه ،،
و�سط عامٍل  ،، من غب�ٍض ومرايا،

وحكاياٍت عالقٍة يف الروِح
تتناثُر كلّما َهمَّ  بها

وُتب�سط مالءته على فرا�ٍض ،، من اأمل !!
يف الطريق اإىل مراآتِه الأوىل

كان يغّني ،،،،
غّنى ل�سنيَّ الفرِح
وغّنى ل�سنيِّ الأمل

وغّنى ،،،،وغّنى ،،، وغّنى
كان غناوؤُه مبحوحًا
وال�سوُت مّلا يجيء

قمٌر يف احللم
قمٌر يف املرايا

قمٌر يف الفرا�ض
قمٌر يف الأر�ض ،، وبني يديه

وقمٌر ما انفّك يبحث عنه
بني �سماواٍت �سّتى ،،،،،،،،،

هل ينزل من عليائِه ،،ذات م�ساٍء ؟!
َم اإىل قالدِة اأقمارِه ،، لين�سّ

وعقِد اأحالِمِه
الذي ميتد م�ساحة عمٍر،،،

تاأكُلُه الأيام  !!!!!!!!!
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منذ اأن اقتطع الكو�سج
كما ن�سمي �سمكة القر�ض

هنا يف اجلنوب
�ساَق اأحِد الأولِد

منعتني اأّمي
من ال�سباحِة حتى يف الرتِع
اأو القرتاب من نهِر اخلورة

بيد اأين كثراً
ما كنُت اأغافلها

فاأن ياأكلني الكو�سج

اأو اأغرق
اأف�سل من اأن يقول عني اأ�سحابي؛

يخاف من اأمه
وكانت حني تعرف

من مالب�سي امُلطينة اأو بلل راأ�سي
فتتناو�سني مبكن�سِة اخلو�ِض

ت�رضبني وتبكي
ت�رضبني

وتبكي فيا حلبِّ الأمهات
تتبعه ب�سيِل �سباٍب

غــــــــــــــــــــــرق

كريـــــــــــــــــــم جخيـــــــــــــــــــور

ـر 
ــــــ

شع
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مطوحة ب�سابع جدٍّ
من اأجدادي.

اأمي التي كانت تخاف عليَّ
من الغرق يف الأنهار والرتع

مل تكن تعرف

اأن ولدها ال�سقي
�سيكُر

يكُر
فيغرُق وهو يف عقده اخلام�ض

يف عينيك حبيبتي
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كفٌّ
تف�سي نحو اأبديٍة وا�سعٍة،

الأكفُّ تتقُن عزَف الأبديِة على م�ســاحٍة 
�سفرٍة من الفراغ.

كّف املاء 
قمــٌر يغ�ســُل الوجــوَه املطبوعــَة علــى 

اخل�سب
غيوٌم عذبٌة 

 تتغزل بالظل
لها �سحبٌة قدميٌة مع املاِء

تنحني

ت�ستقيم
وهي ت�سلك الف�ساء

لكنهــا تــرتدد كثــًرا، حني تدخــل باب 
املاء!

كّف الزوال
ن�سك باللحظة الأوىل

حني نخرُج منها
ومل ننتبه اإىل �سكِل الباِب

امل�سادفة
تتقا�سم قب�سَة اليِد، الأجنحُة امل�ستكينُة

بخفٍة

خرائــــــــــط األكـــــــــــف 

حبـــــــــيب الســـــــــــــ�مر 

ـر 
ــــــ

شع
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من فرِط البحث عن الزوال!

كف العذوبة
هــذه قرنفلٌة ل ميكن قطفها اإل من باٍب 

حتر�سه كفُّ ال�سوء
كفٌّ مرتهنة، حتوي خطوها النجوم

باأعجوبٍة
ها املجهدين. ل توقظ حرا�سَّ

كّف احلكاية
ي�ستدّل بها ال�ساعُر

ي�سع يده على حرِف التكوين
يدخلها من حيِِّز الورقة

ليوؤرخ مملكة احلر.
كّف االأبدية

اجلميُع يبحُث عن مالِذ
البيت كوٌن من اأزهاٍر ومو�سيقى

الروح: خرائط من اأن�ساٍغ تت�ساعُد
 حتلُم باملكوِث طوياًل يف ال�سماء

الأبدية: تبحُث عن كفٍّ
. ل يفارقها احلبُّ

كّف االأ�صئلة
بخفٍة حتتمي الوم�سُة الأوىل للحرة

من فرط احلرائق
تلوذ بالوهِج املب�رِض

لليقظِة
وهي تنتظُر خيوَط الأجوبة!

اأبواٌب عدة 
يطرقها يفَّ الآخرون

لكن ال�ساعَر
ي�ساأُل عن كفٍّ واحدٍة 

ت�سافح اجلميَع
كّف الوطن!
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هم اأخوتي، لكنهم اأبناوؤك                                                                                                                                           
          يعقوب.. تعمى.. فالظالم جزاوؤك 

فاذهب كاآدم مل تفده جنانه....
          �سينّز مـــــن موتي الطويل بالوؤك

من كان �سيطاًنا رجيًما بينكم؟ 
          اأبنــــــاوؤك الأعداء اأم حـــــــواوؤك؟

يا راعي الأغنام، جئُت نبوًة 
         كـــي ت�سرتيح وتبـــــتدي اأ�سماوؤك 

اأ�سفي عليك وقد كفرت بنعمتي.. 
          وغــــًدا �ستعرف ما تقول �سماوؤك 

للماء طعم ل ميوت، ورمبا 
          �سمات التذوق كي ي�سَدّك ماوؤك 

ورميتني خلف العراق فلم تكن 
           �سيارٌة تنـــجي.. هنا �سحـــراوؤك 

يتظاهرون ويحرقون ق�سيدتي 
           واأنا هــــويتك التـــــــــــي لألوؤك 

من حنطة الآهات قمُت ق�سيًة 
           والكــــافرون جميعـــهم اأ�سماوؤك

دع عنك وهم الذئب وا�ساأل كلبهم 
           حتى متـى يطاأ الكالم عـــواوؤك؟؟ 

ها هم يبيعون اجتاه �سنابٍل 
           فيزول من عــــطر الكالم �سناوؤك 

يعقوب.. ما بال ال�سغار ومن ترى 
           مـــن بعد وجهي جتتبيه �سياوؤك 

الى يعقوب ما.. مع ذلك عليه السالم 

حســــــــــين الق�صــــــــــد

ـر 
ــــــ

شع
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ماذا عن النخل القدمي، قمي�سه 
              وجهي، ومتر الذكريات اناوؤك 

يعقوب يا ولدي الذي ربيته 
              حتى يكون اأبي.. فمن اآباوؤك؟؟

حني انحدرنا من �ساللة نخلٍة 
              قد كنت جذًعا.. اإذ اأنا اأ�سالوؤك 

يا خدعة الأديان، كانت كذبًة 
              تلك الأبـــوُة فاجلمــــيع اإماوؤك

�سدقت كذبك بالقمي�ض، وطاملا 
              فّر القمي�ض لكي يدوم عماوؤك 

يعقوب.. ما نفع النبوة..ها اأنا 
              ل م�رض تعرفني ول اأجـــواوؤك 

اأقتات بالأحالم.. ن�سف نبوتي 

              لزليختي.. وبقيـــــتي اإر�ساوؤك
يعقوب.. انظر لالأمام حمدًقا 

              حدق بقلبك... فالأمــام وراوؤك 
يعقوب )اأعر�ض( عن اأذاي لأنني 

              معناك... ل تعـــبْث..اأنا علياوؤك 
اأنا من جتاعيد اخلراب خرجت، 

              من اأ�سيائك الأوىل.. اأنـا اأ�سياوؤك 
ورميتني.. واأنا النخيل جميعه 

              يف بئرهم.. واخلـــائنون دلوؤك 
اأنا طفل تلك الآه.. يوم تكد�ست 

          يف �سدرك املخنوق حيث �ستاوؤك 
وكرت اأرعى مقلتيك مكذبا 

              نف�سي باأين مقلتاك.. �سياوؤك
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ب�سعادِة مندائيٍّ مقتَلِع اجلذوِر
تراءى له دجلُة يوَم تعميد

عرُت التْيَر على ج�رٍض روماينٍّ عتيق
َخَلَل نافذٍة من دموع..

واأ�سواِر روما
كانت جدراُن امل�ستن�رضيِة تلوُح

جامُع الوزيِر يختاُل بُزْرَقٍة ان�ســّدْت لها 
ال�سماء 

ومن بنِي رفرفِة النوار�ِض 
تتبنُي قامُة الر�سايفِّ 

متطّلعا لذوي روؤو�ٍض �سوٍد 

َتَخّطَفْتُهم على اجل�رْض 
كتٌب 

اأو عيوٌن
تبْغددْت

........................
ُمْر.." "على �َسواطي دجله 

"على �َسواطي............"
"يا ُمنيتي..."...............

ُمرٌّ هو الغياب
من فوِق جامِع اخلّفافنَي

حتّدُق يف النهِر قبـٌّة تهاوى ن�سُفها
فيما هجرِت اللقالُق ُع�ّسًا تفّكَك 

ـر 
ــــــ

شع

الُرصافيُّ مسموًما بفحيِح الَهَمرات

حســــين محمد عجيــــل 
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ــُن بقايا ال�رضفــاِت ذّكَر الكرخينَي  تغ�سّ
بخدوِد حبيباِتهم 

ومّوَه رائحَة الكتِب القدميِة ُدخاٌن اأحرَق 
اأحالَم قا�سم حممد الرجب 

بدا ال�رضايُّ كباقي و�سٍم يف يِد بغداد
......................

الُر�سايفُّ امَلْكروُب مُب�ساجراِت احَلّمالني
كارُه بائعــي �ســكائَر يذّكروَنــه باآِخــِر 

ِمَهِنِه
كاَن �سعيداً اإذ ياأويهم ِظلُّه 

كلَّ هجٍر 
َمه فحيُح الَهَمرات  قبل اأن ي�سمِّ

�سيوٌخ بِلحًى ُم�ستعارٍة 
ل�سو�ٌض 

انتحاريوَن
َترَتٌ

طردوا الوزيَر يوَم وّدعِت امل�ســتن�رضيُة 
اآخَر طالِبها

لتعوَد م�ستودعًا للكمارِك 
.........................

�سديقي املندائيُّ ذو الراأ�ِض الأبي�ِض
يتح�ّس�ُض ُخطاُه 
يف اأر�ِض الثْلج
على كتِفه لقلٌق

يحلُم ببقايا ع�ضٍّ
ل اأراه

من فوِق ج�رْضِ ميلفيان
على نهِر التير
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تغ�سُب الع�سافُر
عند ذكِر ح�سناِت الرياِح،

ول متيُل اإىل �سداقتها!

حلظة
عقد ِقران القحوانِة

على الربيِع،
تفي�ُض قرائُح الدبابِر

غيًظا .. و�ستائْم!

كتاُب املطِر 
اآخُر ما ُتفّكُر ال�سحراء

يف قراءتِه!

ابتهاًجا
بعيِد ميالدِه،

يوّزُع ال�ستاُء جماًنا
اأثواَب الثلِج.. واملطْر!

الليُل
باذٌخ يف �سكونِه،

وهو يحر�ُض نوَم ال�سفادِع 

ل تتو�ّسُل

ـر 
ــــــ

شع

هايكـــــــو عربــــــــــــي 

عــــــــذاب الرك�بــــــــــــــي 
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الأر�ُض اخل�سبُة �سحابة 
متّيزها م�سيُة الطاُوو�ض!

اأ�رضاُر املاِء
جُتّدُد ذاكرُة الزنابْق!

كّلما نزَل املطُر
�سعرِت النحلُة،

باأنَّ ُدعاءها ُم�ستجاْب!

تاأّمْل
نحلًة تتنا�سُل

جتْد اأماَم بيِتَك
نهَر ع�سٍل!

الظلمة واحلزُن
يتبادلِن ال�ستائَم،
حتَت اأكاليِل النور!

مهما
امتلَك الياأ�ُض من بالغٍة

حَر ل ُيلغي ال�سَّ
يف مزامِر الأمْل!

غُر مُمكٍن
اأْن تبعَث احلمامُة الوديعُة
بطلِب �سداقٍة اإىل ال�سقر!

ُيحزُن ال�سلحفاَة
رف�ُض طلبها،
يف ال�سرتاِك 

ب�سباِق امل�سافاِت الطويلة!

ل يخجُل
النَّهُر الوحيُد

من ال�سِر عارًيا
احتجاًجا..

على رتابِة املكاْن!

املزارُع الطيُب
ُيخفي منجَلُه،

حنَي ت�ستقبلُه الثماُر
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يف طعٍم جديٍد!

ترتُك
ال�سنابُل املجل�َض

لْو جاَء احلديُث
عن مو�سِم احل�ساْد!

حنَي 
ُينادى على القحوانِة: يا �سيدة!

يغاُر النَّهُر 
ُمتخًذا لنف�سِه

لقَب الأخ الكبر!

�ستائُم ال�سحّو
، تطاُل الُكلَّ

لْو ُجِرحْت قرنفلٌة
ُت�سّلي لراءة عا�سْق!

حتلُم الذبابُة
بقيلولٍة

على غ�سِن الع�سفوِر
مُلجرِد اأنها تطُر!

ـر 
ــــــ

شع
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مَل تزرع العثاِت
والريَح التي لالأر�ض تق�سط؟
ثّم تخطو، للت�سافح غار�سًا

قبالتك احلّرى،
كطفٍل يتقن التمثيل،

حمتاجًايداً
للظهِر،تطرد 

ُت،ما ي�سلُّ خطاه، اإذ تربِّ
ًة بجداِر �سمِتَك فافتْح كوَّ

واترِك الكلماِت تر�سُم �سوَت ُحْلِم ال�سوِء
يجذُب ما يدعُّ الليّل يف بحِر الرحيِل

يه حمموًل مدى الت�سايف ال�سمَع يف كفَّ
يقزَّم بالتقّطر

ُر امل�رضى ل جماَل يحوِّ
فبــاُب احلــبِّ م�رضعــٌة حلامــِل �ســورِة 

القلبنِي 
يفتتحان غاراً للنجاِة وللتغّني

فاربِط الأ�سواَء 
حتنو حْنو اأمِّ ل يغيُب البحُث

عن اأثٍر يلوُِّح 
ة ما ميّد القبلَة احلّرى ثمَّ

فتنطلُق العطوُر

الــــــــــــــــــــــــــزارع

ميـــــــــــر الحـــــــــــــــلج
أ
ا
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ُب الأجواَء ترتِّ
�سدَّ ال�سكِّ يفتُح باَب رفِع ال�سفِو

يعلُن: من يروَم �سكينًة
حتمًا يجرُّ القلَب،

مبتهجًا بعطٍر مّد �سحراً،

ير�سُل الأنغاَم
يف قيثــارٍة لل�ســمِع، ت�ســحُر مــن دعــا 

لل�سوِت 
ينمو قلبه ال�سّواُع

يف الو�َسِط العليل

ـر 
ــــــ

شع
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مللُت من احلنني
اأقتني اأواين الغربة،

واأزرع 
يف كل اآنية 

بالداً.
....

مللُت القوادين اإىل اجلنة
كفروا بالُقبلة 

ومالأوا امل�رضح بالطغاة،
تركوا الوطن يتعرى 

خلف ال�ستارة
يتوافد اإىل حجرته

الر�سا�ض.
......

مللُت اأ�سابعَك الداع�سية 
تندب طرها،

تب�سمل وحتوقل
كلما دبَّ يف ج�سدي الدعاء.

......
مللُت املنائَر 

اأريُد رجال م�سنوقا على اجل�رض.
....

مللُت الِقباب 
اأريد ثدي اأمي.

ملـــــــــــــــــــــــــل

نجـــــــــــــــ�ة عبد هللا
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كم هي �سعبة حياة ال�ساعر!
ي�ســحو قبل اأن تزيل ال�سم�ض �ستائر 

نوافذها 
يعدُّ الفطور للفرا�سات 

ينف�ض عن الثواين ذكرياتها املوؤملة 
يعيد للبالبل تغريدها 

مي�سح الأ�رضار من اأقدام املوج 
ير�سم لل�سناجب بلوطًا 

للغزلن تفاحًا
للحقول ن�سيمًا

لالأنهار اأ�سماكًا 
ويلقن الطيور ما �ســيغنونه للع�ساق 

يف احلدائق 
و.......
.........

يف نهاية اليوم
ينام على م�سطبة ل حتمل ا�سمه!

ـر 
ــــــ

شع

حيـــــــــــــــاة الشـــــــــــــاعر

فليحــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــن
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ر )ِخْنياب( عن �ســاعديه، بدت ع�سالته مفتولة،  �ســمَّ
وج�ســده كتلــة �ســلبة، دخــل اإىل احلديقــة، وقف يف 
منت�ســفها، غرز اأ�سابع كفه يف الأر�ض وحمل حفنة 
مــن ترابها املري�ض، نظر اإليهــا ومتّعنها بعمق، راح 
يتاأملهــا ويرّكز فيهــا، اأغم�ض عينيه كاأنه ي�ســتذكر 
�ســرًة اأو �ــرّضاً مــا، اأخــذ ي�ســّمها، فتغــّر وجهه وهو 
ي�ستن�ســق الــرتاب املائل للحمرة، ثم نظر اإىل ال�ســاب 

�سالم و�ساأله:
-كم �سجرة زرعت يف احلديقة؟

-اأ�ســجارا كثــرة يف �ســنوات متعاقبة كلها يب�ســت 
وماتت.

-ما نواعها؟
-اأكثها اأ�سجار نخيل.

-واأين زرعت اآخر نخلة؟
اأجابه �سالم وهو ي�سر نحو زاوية احلديقة:

-هنــا زرعــت اآخــر نخلــة، لكنهــا مل ت�ســمد طويال، 

ف�رضعــان ما بداأ �ســعفها مييل اإىل ال�ســفرار، جميع 
الأ�سجار التي زرعتها واجهت امل�سر نف�سه. 

اأوراق املخطوطــة ل تــزال رطبة، تهــّب من حروفها 
رائحة احليــاة واملوت، حبيبات حمــراء تتناثر فوق 
�ســطورها، الكلمات تبدو غام�ســة اأو متداخلة، ولكن 
عندمــا جتــف ورقــة، يت�ســاقط منها الطــني الأحمر، 
وتظهــر املعاين وا�ســحة، قــد تبقى بع�ــض الكلمات 
م�سو�ســة، فتحتاج اإىل عناية وتنظيف، وهكذا ب�سر 
طويــل ورثُه �ســالم عن اأبيــه، اأخذ يجفف �ســفحات 
املخطوطة بعناية، ينظفها بفر�ســاة �ســغرة مل�ساء 
من حبْيبات الطني، ول يرتكها حتى ت�سبح كلماتها 
قابلة للقراءة، �رضعت اأ�ســعة ال�ســم�ض جتفف الأوراق 
امل�ســتلَّة مــن اأر�ــض احلديقة علــى مهل، العــرق ينّز 
مــن جبني ال�ســاب �ســالم واأماكن اأخرى يف ج�ســده، 
امل�ســادفة وحدهــا قادته اإىل هــذه املخطوطة التي 
ُطِمرْت يف حفرة تختفي بعمقها قامة اإن�ســان طويل، 

طبيـــــــــــــــب األرض

عــــــــــــلي حســــــــين عبيــــد
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ص
ص

ق

لي�ض هو َمن عث عليها، واإنا اأحد الفالحني الأ�سّداء، 
كان ال�ساب �ســالم قد جلبُه من القرية التي ُولَد فيها 
اأبــوه، لي�ــض مــن اأجل العثــور على هــذه الأوراق لأن 
�ســالم ل يعــرف بوجودهــا يف حديقــة داره اأ�ســال، 
واإنــا ا�ســتعان بالفــالح )ِخْنيــاب( ملكافحة مر�ض 
خبيث اأ�ســاب الرتبة منذ �سنوات ورمبا عقود بعيدة، 
اإ�ســتمر �ســالم يف حماولته احلثيثة لإحياء اأر�ســه، 
فقــد ورث عــن اأبيه حب احلدائق وزراعــة النخيل، مل 
يخطر يف باله اأن كالم الآباء كان ُيدَفن حتت الرتاب، 
وعندمــا �ســارت املخطوطــة بــني يديــه، توّقــع اأن 
الكالم املوجود فيهــا، من النوع غر املقبول اآنذاك، 
وقــد يقود �ســاحبه اإىل التهلكة، يقول �ســاحب هذه 
املخطوطة: )ما كان بو�سعي اأن اأطبعها اأو اأن�رضها، اأو 
حتى اأ�رّضبها بني النا�ض، بل خ�ســيت اأن اأ�رضبها بني 
اأقرب الأ�ســدقاء يل، مع اأّن النا�ــض كانوا على دراية 
بهــا لأنهــم عاي�ســوها، ولكــن يف الوقت نف�ســه كان 
اجلميع يخ�ســى التحدُّث عنهــا اأو اخلو�ض فيها علنا، 
حتى زوجتي جواهر حتا�سيُت اأن اأخرها مبكان هذه 
املخطوطــة من باب احلذر، لهــذا اأتوّقع اأن القادمني 
يحتاجــون لها اأكث مّنا، اأرجــو اأن تدققوا يف اأحداث 
املخطوطــة وت�ســكروا الأر�ض التــي حفظتها لكم يف 
رحمها كل هذه ال�سنني الطويلة، ولي�ض اأمامكم �سوى 
اأن تت�ســوروا تلــك الأخطار التي واجههــا الراحلون، 
ميكنكم اأن ت�ســتعيدوا تلك الأحداث املعقدة وتتعلموا 
منها ما يجعل حياتكم اأكث �ســالمة واأمنًا ورفاهية، 
فمن و�سايا الراحلني لكم اأن ل ت�سكتوا على الأخطاء 
الكبــرة، ول ترتكوها متر بي�رض بني �ســفوفكم، ففي 
حالة ال�ســمت اأنتم موتــى، اأما يف حالة الكالم فثمة 

حما�ســن تقطفون ثمارها، اإنه �ســوف ي�سع اأقدامكم 
على درب اخلال�ض، اأما ال�ســمت فــال يقودكم اإل يف 

م�سار واحد هو املوت من دون مقابل(.
نظــر �ســالم اإىل تربــة حديقتــه، لحظ اأنهــا تتعافى 
ولكن ببطء، قال لنف�ســه كاأنه يتكلم مع �سخ�ض اآخر، 
واأخــرا ُهِزم املر�ض الع�ســال بالتدريــج، اأفرحه اأن 
الأر�ــض بانــت ناعمة نقية، ت�ســلح لزراعــة النخيل 
والرتقال والأعناب، فاحلديقة كما يقول الآباء هي 
روح البيت، الفــالح )ِخْنياب( امللقَّب بطبيب الأر�ض 
والذي َقِدَم به �ســالم من قرية اأبيه مب�ســورة من اأمه 
)جواهــر( مل يّدخــر جهدا يف اإنقاذ تربــة الأر�ض من 
املر�ــض اخلبيــث، مل يكــن باإمــكان �ســالم منذ ورث 
البيــت من اأبيه، اأن يزرع �ســيئا يف احلديقة اجلرداء، 
كان يحلــم اأن يزرع نخلة فيهــا، اإنه مغرم بالنخيل، 
كان ي�ســاأل دائمــا )اأين اأنــِت يا عمتي النخلــة؟(، اإنه 
ينظر للنخلة كاأنها كائن ب�رضي، اأو وليد جديد ين�سّم 
اإىل عائلته ال�ســغرة، ولكن اأر�ض احلديقة عانت من 
دة، لي�ض هذا فح�سب بل كانت  العقم والأمرا�ض املعقَّ
تقتــل كل نبتــة ُتــزَرع فيهــا، مل يرتك �ســالم عالجا 
اإل وجلبــه لهــا، قــام باأنــواع املعاجلات بالأ�ســمدة 
وتقليــب الأر�ض ور�ّض املبيدات، لكنه كان يكت�ســف 
اأن املبيدات والأ�سمدة نف�سها مزيفة ومغ�سو�سة، لهذا 
مل يتغر لون الرتبة الأحمر ومل تتخل�ض من الرائحة 
اخلانقة، كاأّن اأدميها معدن موؤك�َســد، ما اأن تد�ّض فيه 
بــذرة اأو جذور �ســجرة حتــى تذبل وتْيب�ــض ومتوت، 
جميــع البذور تهمد يف مكانها، حّرْتُه هذه احلديقة، 
ل يعرف ماذا يفعل لها كي تكون مثل حدائق النا�ض، 
كانــت روح الدار عليلة منــذ اأن ورثها اأبوه عن جّده، 
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وعندما انتقلت ملكيتها لل�ســاب �سالم، بقَيْت روحها 
عليلــة، لي�ض روح البيت وحدها بــل روحُه هو كانت 
تعاين من عّلة يجهلها، ذهب �سالم اإىل اأطباء نف�سيني 
وج�ســديني ولكــن ل فائدة، عجــز الكل عــن مداواته 

مثلما عجز اآخرون عن مداواة احلديقة. 
)ِخْنياب( الفالح الذي ي�ســفه اأبنــاء قريته بـ)طبيب 
الأر�ض( و�سع حدا لهذه الآفة، اأمه )جواهر( ن�سحته 

بجلب هذا الفالح اخلبر، قالت له:
-اأبوك كان يحدثني كثرا عن )ِخْنياب(، هذا الفالح 
الذي خر اأمرا�ض الرتبة باأنواعها، فاذهْب اإىل قرية 

اأبيك واأجدادك، وعْد منها بطبيب الأر�ض.
عمل �ســالم بن�ســيحة اأمــه و�ســافر اإىل الريف وعاد 
بالفالح من قرية اأجداده، قرية ا�ســمها )اأم الرمان(، 
مل ميانــع )ِخْنياب( يف املجيء مع �ســالم مبجرد اأن 
عــرف باأنه ابن �ســديقه )جميل(، غّر مالب�ســه على 
الفور و�ســحبه اإىل املدينة، مل ينده�ض الفالح عندما 
لحــظ بقايــا الأمرا�ض وهــي تعيث ف�ســادا بالرتاب 
وتك�سوه باللون الأحمر، كان يعرف بفطرته وحكمته 
اأن هــذه الأر�ــض تعاين مــن علل مرتاكمــة، ومع اأنه 
يتمتع بثقة عالية بنف�ســه وقدرتــه على تطبيبها، اإل 
اأن هــذا وحــده ل يكفــي، لأن احلــل املكّمــل جلهوده 

يوجد عند اأهل الأر�ض وحدهم وقد اأخرهم بذلك. 
يف زاويــة احلديقــة ويف املــكان الــذي زرع �ســالم 
فيــه اآخر نخلة، بداأ )ِخْنياب( ي�رضب الأر�ض بفاأ�ســه 
ال�ســخم احلــاد، وا�ســل احلفر ثالثــة اأيــام متتالية، 
نــادى على �ســالم اأن يقــرتب منه، ن�ســحه اأن يتعلم 
لغــة الأر�ض واأن يبتكر طرقا جديدة يف احلفر ودربه 
بحنكــة على ذلك، وطلب منه اأن يتابعه بدقة و�ســر 

خطوة بخطوة كي يتقن التعامل مع الأر�ض، ويتعلم 
فن احلرث والتطبيب جيدا، وعندما �سمع �سالم لهاث 
ــد عرقًا، فكر اأن يجلب  )ِخْنياب(، وراأى ج�ســده يتف�سّ
لــه عمــال اأجانب اأقويــاء لي�ســاعدوه يف احلفر، لكن 

)ِخْنياب( اأبى ذلك وقال ل�سالم بحزم:
-اتــرك الأجانــب، هذه الأر�ــض لها لغة خا�ســة، ل 

يفهمها اإل اأهلها.
وا�ســل )ِخْنياب( احلفر من دون كلل، كانت �رضباته 
تختلــف بــني حني وحــني �ســدًة ولينًا، كاأنــه يعزف 
حلنــًا مل ياألفــه اأحــد يف هــذه املدينة، بــدا )ِخْنياب( 
كمــا لــو اأنــه يتعامل مع كائــن حــي، كان بني وقت 
واآخــر يهمهــم مــع نف�ســه، �ســفاهه تتحــرك، ثــم يف 
حلظــة ي�ســبح متع�ســبا، يقّطــب حاجبيــه وينكم�ض 
جبينــه ويتعــّرج وجهه، وبعد حني تن�رضح اأ�ســاريره 
وي�ســحك، قد تعلو �ســحكته من دون �ســبب مفهوم، 
كان يكلم الأر�ض عندما ل ت�ســتجيب، مي�سح وجهها 
بكفــه، كاأنــه يناغيهــا علــى الرغم من اأنــه ي�رضبها 
بالفاأ�ــض، ثــم يــرتك ال�ــرضب، يتنــاول )امل�ســحاة/ 
املجرفة( ويبداأ يجرف الطني الأحمر املوبوء مبر�ض 
غام�ــض ويقذف به خــارج احلفــرة، واأحيانا ترافقه 
قطــرات مــاء حمــراء، ورائحــة حريفــة، تقــرتب من 
رائحــة الكريت اأو البــارود، وا�ســل )ِخْنياب( عمله 
بتاأٍن ورفق وخرة، م�سى وقت طويل وهو يتكلم مع 
ــل اإىل �ســيء اأمل�ض كاأنه  الأر�ــض بلغتها، حتى تو�سّ
�ســه، رمبا  جلــد حيوان مطلــي باملخاط، مّد يده وتلمَّ
وجد جثة، وقد يكون ظهر اإن�سان، غرز اأظفاره باجللد 
َت اأ�ســابع كفه فيه، و�ســحبه اإىل الأعلى،  الأمل�ض، ثبَّ
اأتت مع اأ�ســابعه قطعــة من النايلون، وا�ســل احلفر 
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حول الكتلة امل�ستطيلة امللفوفة بغالف نايلون، اأكث 
من طبقة نايلون حتيط بهذه الكتلة، بعد �ســر وحفر 
فــالح يتقن التعامــل مع الأر�ــض، اأخــرج )ِخْنياب( 
قطعة م�ستطيلة ال�ســكل مغطاة بغالف �سميك مغّطى 
بــدوره برتاب رطب اأحمر، خرج )ِخْنياب( من احلفرة 

التــي كان يغيــب فيها ج�ســده الطويــل، واأخرج معه 
الكتلة التي عث عليها، قال ل�سالم:

-لن�ســعد اإىل �ســطح البيت، امل�ســاحة هناك وا�سعة، 
والهواء طلق، واأ�سعة ال�سم�ض قوية.

دخــال اإىل البيــت و�ســعدا معــًا اإىل ال�ســطح، فقــام 
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)ِخْنياب( بو�سع الكتلة امل�ستطيلة على حجر ال�سطح، 
و�ــرضع الرتاب الأحمريجف منهــا اأو هكذا كان يبدو 
لهمــا، واأخذت ُحبْيبات الطني تيب�ــض، فتح )ِخْنياب( 
غــالف النايلون، طبقة بعد اأخــرى، فعث على اأوراق 
رطبة كانت هي الأخرى ملفوفة بدقة ومغطاة باأكث 
مــن طبقة نايلــون وحماطة بغالف �ســميك وتغليف 
متقن، و�ســع الأوراق جانبــا، واأ�ســندها اإىل اجلدار، 
جعلهــا حتــت اأ�ســعة ال�ســم�ض، وا�ســل فتــح الغالف 
النايلــون، فظهرت لهما بندقيــة بهيكل معدين مثّقب 
متهرئ م�ساب بتاأك�سد �سديد، هّبْت منه رائحة اأقرب 
اإىل البــارود، تخالطهــا رائحــة موتى بعدمــا يتاأخر 
دفنهم، اأعــاد )ِخْنياب( البندقية املثّقبة اإىل مكانها، 
ولفَّ عليها غطاء النايلون، وقال ل�سالم بنرة اآمرة:

-ارِم هذا املر�ض اخلبيث بعيدا عن بيتك واأر�سك.
اأنهى الفالح عمله وغادر اإىل قريته، ومنذ ذلك اليوم 
بــداأ لــون الطني يتغــّر يف حديقــة البيــت واحلدائق 
املجاورة لهــا، و�رضع الحمرار الذي اأ�ســاب الرتبة 
ي�ســمحّل بالتدريــج، وبــداأت بع�ــض الأ�ســجار تنمو 
باإ�ــرضار غريب، وثمة نخالت جميــالت بداأَن يحّلقن 
ب�ســفائرهّن يف فناء الدار الأمامي، واأ�ســجار اأخرى 
من الرمــان والأعناب اأخذت جذورها ت�ســق طريقها 
َن بع�ض الزهور والورود اأر�ض  يف الرتبة اجلديدة، لوَّ
احلديقــة، و�رضع يك�ســوها فرا�ــض اأخ�رض، عبــٌق ِبْكر 
ينبثق مــن اأر�ض الدار ليمالأ الف�ســاء القريب، عادت 
الروح اإىل الدار التي ورثها �ســالم عــن اأبيه، وعادت 
الروح اإىل ج�سده اأي�سا، هكذا كان ي�سعر، اإت�سل �سالم 

بـ)ِخْنياب( و�ساألُه:  
-هــل كانت الأوراق اأم البندقية �ســببا بعقم اأر�ســي 

ومر�ض حديقتي؟
اأجابه )ِخْنياب( باإ�سهاب: 

-اأيها ال�ساب، اأر�سك تنتمي للحياة، فاحر�ض عليها 
مــن اخلبــث، راقبها جيــدا، قد تعــاين من اأمرا�ســها 
القدمية جمــددا، فاإذا راأيت ذلك عاجلها بنف�ســك كما 
تعّلمــَت معي، وعليــك اأن تعّلم اأخوتــك واأهلك طريقة 
التعامل معها، يجب اأن تتوقع مر�ض الرتبة واحمرار 
الأر�ــض جمددا، حاوْل اأن تتقن التعامل معها وعليك 
بال�ســر والرفــق والدقــة، اإيــاك اأن ت�ســتعني عليهــا 
بالأجانــب، فهــي ل تفهــم لغتهم ول ت�ســتجيب لهم، 
فتبقى على مر�ســها اإن مل ي�ســبح داوؤهــا اأكث فتكًا 

بها وبكم.  
-وماذا ب�ساأن ما جاء يف الأوراق؟؟

-هــذا بع�ــض تاأريخــك، اّطلع عليــه وتعّلــم منه اأنت 
واأولدك واأحفــادك، هذه الأوراق هي ر�ســائل الآباء 
لكــم، حفظتهــا الأر�ض يف رحمهــا، ونقلتها لكم من 

اآبائكم لكي ل ترتكبوا الأخطاء نف�سها.
ف�ســول كبر دفع ال�ســاب �سالم كي يعرف ما حملته 
الأوراق املدفونــة الرطبــة من اأحداث، قلََّب بع�ســها، 
وذهبــت عينــاه اإىل اآخرها، فــراأى توقيعا غر معّقد، 

ُكِتب حتته كلمة )الراحلون(.
 تنّبــَه اإىل الفــارق بــني الزمنني، واإىل الو�ســية التي 
و�ســعها الراحلــون يف الورقــة الأخرة، فقــد حّملوا 
فيهــا اأول �ســخ�ض يعــث علــى هــذه الأوراق اأمانــة 
الحتفــاظ بهــا، والعمل علــى تو�ســيلها للنا�ض قدر 
الإمــكان، كــي يطلعــوا عليها، ثــم ختموا و�ســيتهم 
بــوا احلروب التي  بجملــة جاءت ب�ســيغة الأمر: )جتنَّ

عانى منها الراحلون(.
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عامــل املقهــى مل يجبنــي عــن �ســوؤايل بالتحديــد، 
هــا…ا، وعلــيَّ اأن اأعيــد املنــوال حتى لو عــرف اأن 
اأ�ســبارنيت هي اأمي لن ت�ستقيم ال�سورة يف ذهنه، ثم 
اأخذت اأبحث يف املكان ذاته / اأي مكان اأو بالأحرى 
اأي اإن�سان تراه اأو ت�سادفه تدرك مدى فداحة اللحظة 
القا�سية التي مير بها عر هذا النفق الذي و�سلته توا، 

قد يلومني اأحد على اأنه لي�ض نفقا، هذا �سحيح، ولكن 
هذا ما راأيته حني تخلى ال�ســارع عن �ســر املركبات 
وان�سم حلركة ال�ســابلة، ال�سبل تتقاطع يف مهرجان 
الواقيات والقفازات واأ�رضطة اخلوذ املح�ســورة على 
الوجــوه امللونة وهديــر امل�رضفات التــي تعج خلف 
املتاري�ــض وعلى امتداد النقــاط املرورية، ل عالمة 

ص
ص

ق

ما جاء في منمنمة عابر السبيل عن وقائع النسيان

  عــــــــب�س خلف عـــــــــــــلي 

يقول العراف، لي�ش يل بحر لكي اأخون ال�صحارى.
وتقول النا�ش اأين ذاكرة الرمل من ذاكرة امل�صهد؟
اأ�صاع الكهنة نهاية املطاف اأن ال م�صا�ش يف اأ�صل–

املعرفة ال�صرية- 
اإذن مل يب���ق يل اإال اأن اأ�صف ال�صورة لكي اأدح�ش 

ما ين�صب اإيل.
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دالة ت�ستطيع اأن تقاوم �سع�سعة الطرق، حتددت لها 
اأ�ســكال مل تخطــر على بــال اأحد، وم�ســالك جديدة مل 
تكن يف احل�ســبان، ويف تلك الأثناء �ســمعته ينبهني 
من و�ســط احل�سد وي�ســر يل باإ�ســبعه، تبعته، اأجري 
واأنا اأقول لنف�سي تذكرين اأخرا، قال: )مل اأ�سمع �سيئا، 
النا�ــض حم�ســوة يف املمر اإىل حد اللت�ســاق( �ســعد 
علــى تلــة ترابية )ا�ســطناعية( وحني زجره �ســوت 
مــن اخللــف خّف�ــض قامته واند�ــض مــرة اأخرى بني 
ال�ســفوف املرتاميــة الأطراف، وتطلعــت يف الوجوه 
حلظــة، �ســمعتهم يقولــون ل تقف، وا�ســلت اإخفاقي 
واأنــا متذمر، تده�ــض عذاباتي خيبــة الالجدوى، هل 
األقــاه، مــن..؟ هـــو.. اأنــا، اأنــت األ، ل.. "اهلل يخلق من 
ال�ســبه اأربعني"،خ�سيت اأن ل يكون ثمة اأحد قد راأيته 
اأو اأوماأ يل.. اأو �ســـاح خلفي اأو ثمة من ينتظرين.. اأو، 
اأو، من ي�سدق ذلك؟ املمر �سيئا ف�سيئا يعك�ض �رضا�سة 
اخلطوات/ اإختلطت رائحة الرتاب بعادم املحركات، 
الرمــاد الزاحــف نحونــا ببــطء يخلــق هواء فا�ســدا 
وثقيال/ تت�ســابه الوجوه التي ي�ساعف �سدة الزحام 
مالحمها ال�ســارمة، وت�ســاءلت يف �رضعــة التحامي 
بالرتــل، اإن كنــت ابنــا لل�ســدفة اأم ابنــا لهــذا القدر 
العجيب، اأ�ســك بوجود خيار يل بينهما..ت�ساألني؟ ل..
اأ�ســاأل نف�ســي.. املوكب العفوي يــزداد اأو يقل حجمه 
يف ب�ســع ثواٍن، الوجوه املتقابلــة، الأذرع الطويلة، 
الفتيات، ال�ســبيان يف لغط دائم يختلط مع اأ�ســوات 
مــن خــارج املمــر/ ال�ســم�ض يف بــالدي اأجمــل من 
�سواها/ من يتذكر ال�سم�ض يف ع�سية املوانع والكتل 
الكونكريتية والأ�ســالك ال�ســائكة علــى اخلرق، ومن 
يحلــم بلقاءاأ�ســبارنيت يف غمامة ال�ســدة وال�ســيق، 

وميني النف�ض ب�سفر �ســاحر ومبهر يف عوامل مل نرها 
اإل على الو�ســادة/ اأين ومتى نغتنــم لأحوالنا مالنا 
مــن نعم اهلل… مل يبق من الأمواج الب�رضية اإل العدو 
يف هذا املمر الآمن، اأق�رض امل�ســافات لتناأى بجلدك 
عــن املحظــور، كيــف ل والنا�ــض هنا علــى خمتلف 
طوائفهــم ومللهم يدخلون قوقعة الرمال �ســاغرين، 
اأعــر؟ م�ســتحيل اأن تخــرتق ال�ســف، �ســوابط املنع 
اأق�سى من اأن تغدو لعبا ماهرا يف اجتياز العتبة، خذ 
الق�سا�ســة التي ن�ســيتها يف يــدي اأول النهار، اأردت 
اأن اأقــول، ولكن اأ�ــرضار الروح هي للــروح ول موطن 
لها �سواه ومع ذلك �سبقني وقال: ع�سى اأن تعث عليه 
قبل اأن يداهـمك الـوقت، وعلى م�ســاحة ما ا�ســتبدلته 
اخلرائط على اأر�ض الواقع مل تعد ذاكرتي تتحمل رقم 
ال�سفر، عندما تتال�ســى الأ�سياء وتغيب يف مثل هذه 
الأو�ســاع املزرية واملنحو�ســة، يت�ســاءل املرء.. هل 
من فر�سة.. هل من ق�سة اأعلق عليها اأمال يف النجاة.. 
هل من �سبيل اأم ل�ســبيل لعابر مثلي يبتغي ال�سبيل، 
ك�ســفت نهاية املمر عن وجه الق�سا�ســة/ الر�سيف 
املقابــل اأكث تعر�ســا للنظر/ الق�سا�ســة ل حتتمل 
اخلطاأ اإل اأن املكان املق�ســود ل ي�ســمح بالت�ســال 
مادامــت احلاويــات الكبرة تقطع الطرق والأ�ســالك 
ال�ســائكة حتا�ــرض الزحــام واأكيا�ــض الرمال ت�ســهق 
فوق القامات على اختالف اأ�ســكالها واألوانها، ملاذا 
التاأخــر، توقعتــك../ ). . .(، اأذهب اإىل هناك واأ�ســاأل، 
رجــل خــارج وم�ســات لفتــة الإ�ســعاف اأ�ســار اإىل 
حار�ض املدر�سة، قال لفتاة لها عينان خ�رضاوان اأن 
تنتبه اإىل نف�ســها من العجالت/ من الذي اأتى بك يف 
هذا الظرف، مايل والظروف، اأنتظر، ثم اأح�رض حمارا 
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وقال: اركب، مل اأت�ســلق بعمري جدارا واطئا ومع ذلك 
فعلتها، يف الطريق قال: كثرون الذين ي�ســاألون عن 
�ســيد ارزوقــي واأنت ل�ســت اآخرهم، قلت واأنــا اأحاول 
ا�ســتمالة عواطفه اأو ا�ســـتدراجه قدر الإمكان اإىل ما 
اأنا فيه، اأتعتقد اأنه �ســيلبي دعوتي، قال يتوقف ذلك 
على قناعاته يا بني.. ثم اأردف بعد �سمت قليل، ماذا 
تريــد منــه؟، اأريده اأن يح�ــرض روح اأمي اأ�ســبارنيت، 
قال بعد اأن راأيت قب�ســته ال�ســديدة تطبق على وثاق 
احلمار )من كم �سنة توفاها اهلل( قلت واأنا اأ�سعر باأن 

امل�سافة اأبعد مما اأت�سور )منذ اآلف ال�سنني(.
اأنــا ل اأدري رمبــا قلــت لــه اإنك تعــود بــي اإىل اآلف 
ال�ســنني ورمبا مل اأقل �سيئا يف ذلك الركوب امل�سني 
اأو اإين اأفكــر بعظمة احلمار الهزيل التي حتتك بعظمة 
موؤخرتــي فاأكبت اأملها يف نف�ســي على م�ســ�ض من 
دون اأن اأدعه ي�سعر بلحظات ال�ستياء امللعونة وهي 
حتــاول اأن ت�ســلب تلــك الإرادة مني، واأنــا ل اأريد اأن 
اأكون يف موقف �ســعيف على الأقل يف هذه ال�ساعة، 
�ســرت ومتهلت وحتملت وحتاملت على بع�سي من 
�ســدة ع�رض احلال و�ســيق البلوى وكــرب النف�ض واأنا 
اأرى تذمــر النا�ــض يف كل منعطــف و�ســـارع وممــر 
وزقاق وهم بال اأدنى �سك يقيمون فداحة هذا النهار، 
من اأجاز لل�ســحر اأن يغر لون الرماد ومن يدع خلية 
ال�ســياطني اأن ت�ســتاأنف قــراءة الكــف اأو مــن قرر اأن 
البحر امتداد للظماأ، ل يهمني اأن اأرى الأ�ســياء تتغر 
وال�ســم�ض تبتعــد مدة من الزمــن عن مغازلــة الرمل 

الذي تكتب عليه الن�سـاء اأدعيتها اخلا�سة.
اإن الألــوان تاأتــي من ثوان قد ل ندركهــا، فمن الذي 

يتح�سـ�سها اإذن؟ 

خلــف ت�ســور الأمكنة من عبــث اجلنــود املنبوذين، 
عاد من حلظــة غارقة بالقهوة املرة وال�ســجائر)من 
ي�سع نف�سه بني رهان ال�سح واخلطاأ( يف تلك الأثناء 
قراأت م�ســاحة الزقاق الذي يثره �ساأم  دم ال�سحايا، 
حدثنــي عن �ســحرة جمهولني �ســككوا مبقــدرة )ابن 
العلقمــي( ثم اختفــوا يف اأبخرة املقابــر والأ�رضحة 
والأوليــاء ال�ساحلني،يخ�ســون ماقــد قالــوه قبل اأن 
ياأذن لهم وهم يدركون اأن ما جتمعه الريح حت�ســده 
العا�ســفة، هوؤلء ل ينفــون ما توقعــوه.. ولذا كانوا 
يتح�س�ســون وطاأة الليل، ل نوم ياأتــي، الأفكار تناأى 
بدورانهــا عن احللم، ي�ســفونها غر حمــددة الأفق..
كل ذلــك يحــدث لهــم لأنهم قالــوا يف النبــوءة مامل 
ُيقــل، اأحاديث النبوءة من الأ�ســياء التــي يلجاأ اإليها 
القدي�ســون يف موا�ســم املعادلت، يف اإر�ســال اإ�سارة 
اإىل نكبة الرامكة ليتهياأ اأ�سحاب املدينة حتت مظلة 
اخلوف اإىل بناء �سور الزعفراين واإعادة ت�سكيل حرمة 

الأولياء من الأدعياء.  
ثم قــال املتحدث بعــد ن�رضة اأخبار امل�ســاء، �ســرتاه 
يخرج من ولدة جديدة، حافلة ب�ســور الذاكرة )اأ�سك 
اأن يفرت�ــض راكــب احلمــار اإن الــدرب اأو الطريــق ل 

يتقاطع اأبدا مع ال�سائعات(. 
اإن ال�سائعات التي كنا ن�سمعها يف احلرب كانت حتل 
اإ�سكالت الهو�ض اجلن�سي واإننا �سوف ننام على اأ�رضة 
من حرير وا�ســترق وناأكل املن وال�ســلوى ول جنوع 
بعدهــا اأبــدا وتبقــى حياتنــا يف امل�ــرضات والأفراح 
تغمرها ال�ســهرات والحتفــالت البهيــة يف املرابع 
اخلالبــة  وال�ســواطئ  بال�ســواقي  املزدانــة  اخل�ــرض 
التي ت�ســطاف على رع�ســاتها ال�ســاحرة حور العني 
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ويتمــددن على الرمــال ب�ســيقان كالبلــور والولدان 
املخلــدون يطوفــون حولنــا بكوؤو�ــض كان مزاجهــا 

زجنبيال.
واإننــا �ســوف نكون علــى اأعتاب اأ�ســجار ال�ســنديان 
)الإ�ســارة تختزن يف طياتها مــا يتوقعه املا�ض من 

الرماد(
وكثرا ما جــرى مابني الرق وال�ســحاب الثقال من 
�ســجال، كنا ن�ســمعها ون�ســك بقدرتنا علــى مواجهة 

ال�سواعق اخلارجة عن �سيطرتنا من حدوث �سيء ما.
قــال الــذي لــه معقبــون مــن بني يديــه ومــن خلفه 
يحفظونه: مالكم تخ�ســون ح�ســوة امللــح، فاعتقدنا 
حقا وكنا هكذا دائما حينما يظهر ا�سمه على ال�سا�سة.
ومن اأجل الدعاية يقول غوبلز، مادمنا مل نكن ر�ســال 
اأو مالئكة مت�سي على الأر�ض فماذا يتوقع منا الآخر.
لالأ�سف كنا نتوقع اأن امتداد البحر ي�ستوعب اأحالمنا 
الطريــة والهادئــة واأن بالإمــكان كتابة ال�ســعر مثل 



17
/2

01
8

135 AL ADEEB AL IRAQI

اأراغــون ودانتــي واليــوت وطاغــور ومــن ثــم اإهداء 
اأغنيــات الع�ســق اإىل حبيباتنــا الولهــات بتخيــالت 

مالحمنا املتناثرة وراء اأغلفة دفاترهن املدر�سية.
بينمــا كنا نوا�ســل التعلم يف اأبجديــة )طبلة الرمل( 
لكي نحطم من خاللها اأ�ســطورة جيم�ض بوند ورامبو 
يف ت�ســوراتهن الغ�سة )هل ر�ســمت مالمح البطولة 
اأثرهــا يف الــولدة اجلديــدة( كنــا ل ن�ســك حلظة يف 

انحناء الريح ل ل�سيء غر اأن تهدي الدليل. 

حينما نن�ســلخ مــن الواقع حتلق اأحالمنــا واأمنياتنا 
ورغباتنــا املوؤجلة يف الوهم الكاذب واملقنع، جمرد 
انتقال اللحظة يثي �سعادتنا، اأي التحام يتناغم مع 
امل�ســاعر مينحنا فر�ســة مثالية للتاأمل، يف ظروف 
احلرب كنا نت�ســفح كتاب ال�ســتياق ون�ستكني حتت 
�سغط ر�سائل اأمهاتنا الآتية من خارج خيوط اللهب.
مل تكن تلــك الر�ســائل بالتاأكيد مثل ر�ســائل الرمال 
التي �سرتنا اأ�سباحا يف مهرجان العناقيد الكا�سفة 

عن وجه الظالم )الأدق م�سابيح الأر�ض احلرام(
ولكــن بني ر�ســائل الأمهــات ور�ســائل الرمال حدث 
مامل يكن باحل�ســبان )حتريف م�ســقط الراأ�ض، غياب 
الأ�ســل، قلــب الأماكــن راأ�ســا علــى عقــب، اإغتيــال 

الذاكرة.. فمن اأين ياأتي الفرج(.               
توؤكــد ال�ســائعات، اإن الفئران �ست�ســن حربا ل هوادة 
فيها على اآلياتنا وعرباتنا وب�ساطيلنا وغرف نومنا 
)موا�سعنا( ونوافذها )فتحات اأنبوبية �سيقة مت�سلة 
من اخلارج اإىل الداخل( وتغر على اأثاثنا )�سناديق 
حتتوي على مدخراتنا ال�سخ�ســية( و�ســوف ن�ســحو 
اأو نفهــم مدى ه�سا�ســتنا اأمام هــذا الزاحف من بطن 

الرتاب كاأنا الأر�ض متد كفها له ليقراأها الرمل.  
يقــول الني�ســابوري، اأ�ســعف املواقــف اأن ترى مال 
يــراه غــرك ول تقوى على الرد )مــاذا لو كان عبدك 

بالأم�ض ي�سوقك اإىل �سوق النخا�سني(.
اخلراف امله�ســومة ل تن�ســى اأبــدا مطامعها الدنيئة 
يف البقاء، يف ع�ــض الظالم اأباطيل ت�رضي على كتف 
البالد )خذ مثال اأن يبت�ســم التمثال، وهل اإن ابت�سامة 
موناليزا دافن�ســي تف�رض ح�سور ابت�سامة اأ�سبارنيت( 
وهــل ابت�ســامة كارينينا ذلــك الكلب الــذي يحت�رض 
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يف روايــة خفة الكائن هــو من جلب الغم لباتري�ســا 
و�سلب رحيق عنفوانها وهل يجوز يف غمرة امل�ساعر 
النقية وال�ســافية اأن يتمرد الب�رض على الأ�سياء وهل 
اأن البت�سامة اإيحاء كاذب وملفق تتوارى فيه حقيقة 
�ســباغ الأحذية وهــو ينقر على قدم رجــل اأنيق من 
اأجل ا�ســتبدال وجــه احلذاء مــن دون اأن يرفع وجهه 
عن ذلــك الولع املفرط باألعاب الت�ســلية التي درجت 

على تكري�سها وت�سنيفها ال�سحف اليومية.
يف عز مالمح ال�ســورة اكت�ســفت اأن ابت�سامتي اأي�سا 
لهــا مــذاق خا�ض واإل كيف نف�رض البت�ســامة و�ســط 
هالــة من الغمو�ــض اإن لها مقدرة على ت�ســكل اللغز 
الذي ي�ســبهه الإمام الغزايل بلغز املــاء الذي اختفى 

يف النبع.
مــرة واأنــا علــى قمــة الراقــم )دانــوب( امل�ســحون 
بال�ســباب والثلج ناداين عريف حظرة )الإ�ســطبل( 
اأن اأفتــح النــار على دبــة ترتبـ�ض بنقطة احلرا�ســة، 
يف تلــك اللحظة توقعتها �رض�ســة، عنيدة، عنيفة ولذا 
تهياأت متاما ملواجهة اأي طارئ وعلى ب�ســعة اأمتار 

خرج الهاج�ض من نف�ســي وبدل من �سحب "الأق�سام" 
�سحبت نف�ســا عميقا وقلت يا اأ�ســبارنيتتوقعوك دبة 

يف هذا الف�ساء الثلجي. 
قالت )تعال(

قلت )اإىل اأين؟( 
قالت )اأنت هنا تنتظرين ول تنتظر اأحدا �سواي(

وحــني جتا�رضت على الأوامر ورحت مع املياه حتت 
اأمطار ال�ستات اإكت�سف العريف اإنها حماولة م�سللة، 
مل تكن اأ�ســبارنيت كما اأزعم واإنا ر�ســالة م�ستعجلة 
و�ســلت للتو من اأمي حتثني فيهــا على املجيء قبل 

فوات الأوان.
وملــا ماتــت غفــر اهلل لها ولكــم وبقيت اأنــا مطعونا 
ب�ســتيمة التاأخر والنتظار ومتاأثرا بلذعة الوح�ســة 
قلت يف نف�سي )اأما الآن وقد �سدقت روؤيا اأ�سبارنيت(  
وعلــَى اأن اأحتــرى بع�ســي )مادامــت احلرب �ســوف 

تتبعني بال نبيذ بال اأ�سوار بال اأحد(...
كان وقــت التحري متاأخرا كما اأ�ســار اإىل ذلك عامل 

املقهى.
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هي حكاية عني وعنهم.. وعن الق�ســة والرواية.. هي 
�سيء فينا وفيهم.. ويف اأننا حني نقول كل �سيء عنا 
وعنهــم وعنــي.. نقول ذلــك بحرقة )كلبنــه حمروك( 
�ســواء كنا يف �ســاعة ياأ�ض اأو �ســجر اأو دمار.. اأو كنا 
على و�ســك املوت.. اأق�ســد يف �ســاعة احت�سار.. نحن 
الكتــاب والق�سا�ســني يف وقت احت�ســارنا نختلف 

عمن يحت�رض من النا�ــض الآخرين.. ونحن نحت�رض.. 
نراقــب عــن كثــب عيون مــن يرتقبــون موتنــا ومن 
يودعوننــا.. وكنــا جنــول يف خواطرهــم واأفكارهــم 
وخالياهم وم�ســاماتهم، واحلقيقــة اأين كنت اأحت�رض 
منذ اأ�سبوع.. هذا الأ�ســبوع كان طويال عليهم و�ساقا 
وع�ســيا.. كنت اأرقد على الأر�ــض.. واملردة.. كانت 
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كانت لــــــــــــي حكــــاية

عــــــــــــلي  حـــــــــــــــــــــــداد  

الكلمة
كل احلكايات.. هي متعة نحكيها..

االهداء
م���ن  واإىل  اخلطي���ب،  عاتك���ة  اإىل 

يحبون املتعة يف القراءة
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ت�رضب علــى وجهي لكنها مل متنــع عيني عن قراءة 
وجوههــم وعيونهــم املحدقة بي.. عيــون خمادعة.. 
ومراوغــة.. وعيــون حمتالــة.. ولئيمــة.. لقد �ســئموا 
يرومــون  وكانــوا  �ســتاء..  الوقــت  كان  النتظــار.. 
الذهــاب اإىل فرا�ســهم الدافــئ.. اأنــا اأكتــب الكثر من 
الق�ســ�ض والروايــات عن احليــاة واملــوت والبهجة 
والن�ســوة واملعــارك واخلــراب يف العــراق ومل تتمرد 
اأي �سخ�ســية علــى قلمــي، منــذ �ســبعة اأيــام اأراهــم 
يتمردون علــي.. اأولدي.. وبناتي كلهم.. اأولء الذين 
كنــت اأحملهم على ظهري مثل حمار واأدور بهم على 
امل�ست�ســفيات واألف واأدور بهم يف الردهات متو�سال 
بهذا وذاك.. مثل مت�ســول، اليوم ال�سابع لحت�ساري، 
كانــت املروحة الكهربائيــة تدور، ت�ــرضب بهوائها 
على راأ�ســي على جمجمتي الناحلة، كان يوم اجلمعة 
الرابعــة ع�ــرضا وكان تلفزيون بغــداد يعر�ض فيلما 
لعنــرت وعبلة وكنت قد �ســاهدته لأكــث من مرة وهو 
يحــاول اأن يجمع النوق البي�ض ليقدمها مهرا لعبلة.. 
اأحببــت هذا الفيلم، بل ع�ســقته، ومتنيت اأن يطيل اهلل 
يف احت�ســاري حتــى نهايتــه كــوكا و�ــرضاج منر.. 
لكــن مــا يعر�ســه التلفــاز غر مــا تعر�ســه عيونهم 
مــن طمع وتقــولت "دمــوت.. موت ال�ســالك"، كتبت 
الكثــر، لكنني واأنا اأحت�رض مل اأكتــب عن هذا املنظر 
املهــول.. عــن اأولد وزوجة واأحفــاد يدفعون بي اإىل 
املــوت.. بــدوا يل �سخ�ســيات هزيلة.. ل ت�ســتحق اأن 
اأتعب نف�ســي يف الدوران بهم مثل حمار، مرة واحدة 

فلتت مني �سخ�ســية هي �سخ�سية�ســوريل يف رواية 
)التعي�ــض الذي راأى نف�ســه( �ســارت عاهرة، لكني مل 
اأ�ســتطع اإيقافها رغم حمبتي لها.. لكن اأن تفلت مني 
زوجتــي.. واأزواج بناتــي.. ووو.. يتمنون يل مغادرة  
احلياة.. اجلمعة اخلام�سة ع�رضا.. عنرت ال�ساعر.. واأنا 
الكاتب.. والقا�ض.. الفارق بيننا مئات من ال�ســنني.. 
عبلــة اأحبته حد املوت و�ســوقيةاأحمد ال�ســكره.. تريد 
موتــي هــي واأولدي وزوجاتهم واأولدهم.. �ســوريل 
تركهــا ادمــون ارتــني اأمــا لطفلــني.. اأنــا مل اأتركهم 
للحظــة.. اأت�ســوق لهــم واأرمم لهــم البيــت واأ�ســبغه.. 
واأفتح لهم املجــاري.. واأدفع فواتر الكهرباء واملاء 
و)نزاحة الطهارة(، اأ�سعدين منظر النوق البي�ض التي 
اأتــى بها عنــرت والع�ســرة كانت تزغرد لــه يف حني 
كانــت ع�ســرة من العيون قد �ســئمت مــن النتظار.. 
هــم يريــدون الن�ــرضاف اإىل اأعمالهم.. وم�ســاغلهم 

وفرا�سهم الدافئ.
- دموت وخل�سنه، انوب علينه عنرت وعبله.

كنت اأ�سمع هذا هم�سا..
 مل اأكتــب ق�ســة اأو روايــة مثــل هــذه، تلــك ق�ســة 
احت�ســاري.. كاأن �رضكة وهمية حملية ا�ســتاأجرتها 
اأ�رضتــي للقيام باملاأمت واجلنازة والت�ســييع املهيب، 
بــزواج عنــرت وعبلــة يف اخلام�ســة  الفيلــم  اإنتهــى 
والن�ســف.. فيلم متقــن.. وحب جميــل.. يقابله موت 
كئيــب، موكــب جنائــزي ر�ســمي كاأنــه مــوت لقائد 

ع�سكري.. ومن ورائه جنود مرتزقة.
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يف حلظــة غائبــة عن الزمــن وجدتهــا تقتحم �رضح 
عاملي امل�ســيد بوهم الكلمات، اأطلت ويف يدها لوحة 
بي�ساء مع علبة اأ�سباغ ت�ستبقها! قالت بغرور كفاين  
لأكــون  الأدوار  لنتبــادل  الأوان  اآن  فلقــد  تلميذتــك 
اأ�ســتاذتك وتكوناأنــت تلميــذي! ل اأذكــر اأننــي كنــت 
تواقــا يوما من الأيام اإىل مهنة التدري�ض ورمبا كنت 
اأمقتهــا لأين كنــت على يقني باأن العلــوم مواد حّية، 
وجمــرد ح�رضهــا وتقييدهــا يف املناهج الدرا�ســية 
�ســوف يقتلها! فاأجبتها اأمتنى اأن اأظل تلميذك طاملا 
اأوؤمن باأنه لن ي�سيع حق وراءه مطالب!! ردت �ساخرة 
كفــاك تالعبــا بالألفــاظ واعرفك حمرتفا ب�ســياغة 
التعابــر لذلك قررت اأن اأختــرك لأرى مدى براعتك 
يف ر�ســم الكلمــات واأظنك لن تخيب اآمــايل! اأردت اأن 
اأ�ســتثمر فر�ســة ال�سمت الق�ســرة كي اأ�ســاألها ماذا 
تريــد مني بال�ســبط لكنها فاجاأتني وهــي تناولني 
اللوحة مع علبة الأ�ســباغ وتطلب مني اأن اأر�ســم لها 

�سورة ال�سمت، حيث ختمت حديثها املقت�سب قائلة 
وبثقة كبرة، ما عليك �سوى اأن تقلب احلروف األوانا.. 
اأعــرتف باأنهــا اأبهرتنــي بــذكاء طرحهــا فوجدتني 
اأقلــب ذاكرتي م�ســتنجدا بطريقة ميكن بها اأن اأر�ســم 
ال�ســمت، حاولــت اأن اأ�ســتف�رض منها كيف �ساأر�ســمه 
وباأي اللوان؟ لكنها وكعادتها، لذت بال�ســمت مرة 
اأخــرى وبــاءت حماولتي كلها بالف�ســل واأنا اأحاول 
اأن اأخرتق حاجز �ســمتها الذي اأ�ســفى عليها جمال 
و�سحرا بالقدر الذي جعلني اأوؤمن وبعمق باأن الكالم 
اإن كان مــن ف�ســة فال�ســمت من ذهــب، بالرغم من 
بالغة تلك احلكمة التي اأغرتني لأر�سم ال�سمت ذهبا، 
اإل اأننــي ارتاأيت اأن اأفكــر مليا قبل اتخاذ اأي قرار قد 
اأنــدم عليه لحقا.عــدت من جديد مت�ســائال كيف يل 
اأن اأر�ســم ال�سمت واأي الألوان جديرة باأن متثله؟ هل 
با�ســتخدام لون واحــد اأم بخلط عدة األــوان؟ ولكنني 
انتبهــت اإىل اأنهــا رمبــا مار�ســت معي لعبــة اخلداع 
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سحــــــــر الصــــــمت

حســـــن ه�شم دمـــــرجي
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حينمــا اأعطتنــي كل هــذه الألوان لت�ســللني بها 
فرمبا يكفيني اأن اأعيد اإليها اللوحة بي�ساء دونا 
تغير كي اأعلن انت�ســاري عليهــا! األي�ض الأبي�ض 
معــرا عن ال�ســعادة وال�ســمت والر�ســا كما يف 
لون بدلت الأعرا�ض؟؟ وممثال عن الراءة والنقاء 
واخلال�ض من الذنوب كما يف اإحرام احلجيج؟ بل 
واأكث من ذلك الي�ض هو رمزا لل�ســالم؟ بل وحتى 
ال�ست�سالم امعر عنه بعّز الراية البي�ساء؟  اأقلعت 
عن هذه الفكــرة حينما تطَرت من بيا�ض الكفن 
الذي يلف �سمت احلياة وعدت اأبحث عن لون اآخر 
اأكــث مقبولية فخمنت باأن اللــون الرمادي رمبا 
هــو اللون الذي اأبحث عنه فهو اللون الذي تخلفه 
النار بعــد خمود ثورتها وهــي النهاية الطبيعية 
ال�سامتة لالأحالم، اأعجبتني الفكرة ولكن مل اأجد 
بــني تلك الألــوان ما يحمل اللــون الرمادي لذلك 
كان علي اأن اأخلط اللونني الأبي�ض والأ�ســود كي 
اأبداأ بر�ســم اللوحة، ولكن كيف يل اأن اأخلط لونني 
اأو لنقــل حرفــني لنخلــق منهمــا ال�ســمت؟ األي�ض 
ال�سمت هو النعزال والتوحد؟ فكيف يل اأن اأخلط 
لونني مت�ســادين بتطرف �ســفاتهما كي اأح�سل 
علــى لــون معتــدل باهت يف �ســكونه؟ ثــمَّ األي�ض 
اأجمــل الكلمات �ســدى وحلنا تتاآلــف من اقرتان 
حرفــني؟ اأمل يخلق منهما احلب الدافق الذي ميالأ 
احلياة بهجة و�سخبا؟ كان علي العودة لختيار 
مــا ينا�ســب لوحتــي اأكــث، كان الوقــت مي�ســي 
وعقارب ال�ســاعة تلتهم �سري ب�سمت واأما تلك 
التــي اختــارت اأن تكــون ا�ســتاذتي فكانت تلوك 
ال�سر ب�سمت اآخر �سمت غريب جعلها تبدو اأكث 
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اأناقة يف حزنها وحرتها وهي ترتدي ال�سكينة ثوبا 
لها حتى بدت وكاأنها حترتق ببطء كي تنث عطرها 
املكتنــز بالأنوثــة، تركــت فر�ســاتي لأتاأمــل عمــق 
ب�ســاطتها فبــدت هادئة ورائعــة اأكث مــن اأي وقت 
م�ســى حيث �سحر ال�ســمت يلف وجهها حياًء ورقة 
بينما �ســعرها الفاحم املتموج يلف رقبتها ب�ســهوة 
الليــل حتــى بــدت يف بدلتها ال�ســوداء اأمــرة اأنيقة 
تف�ســح بفو�ســى األغازها �رض اخللــود. كيف اأخفقت 
يف مالحظــة ذلك اللون، األي�ض الأ�ســود �ســيد الألوان 
حقا؟ وهو اللون الذي ميت�ض الأ�ســواء ول يعك�سها؟ 
األي�ض هو الأكث دفئا وحنانا؟ هل كنت حقا بحاجة 
اإىل هذا ال�سمت لأكت�ســفها؟ وهل كانت هي بحاجة 
اإىل اأن تتلفع بال�ســواد كي ت�ســخ�ض وحتدد موا�سع 
�ســعفي؟ كانت فر�ســاتي تتاأملها خل�ســة كي تروي 
ظماأها حتى اأح�س�ســت بثمالة فر�ساتي التي اأ�سكرت 
اأناملــي وقادتهــا لرت�ســم �ســمت ظلهــا املرتنح، ل 
اأدري مــن اأيــن بــداأت اأو بالأحــرى اأيــن انتهيت من 
وجههــا اأم �ســعرها اأم مــن عينيهــا؟ اأم منهــا هــي 
بال�ســبط حيــث كانــت تلــف ال�ســكينة بح�ســورها 
الطاغــي! ل اأدري اإن كنت قد ر�ســمتها اأم فر�ســاتي؟ 
اأم هي من اقتحمت اللوحة لت�ســكنني؟ اأو رمبا كانت 
اللوحة من �ســكنتنا  لكن ال�سيء املوؤكد اأنهما كانتا 
مت�سابهتني كثرا ب�ســمتهما و�سخبهما وجنونهما 
وحكمتهما وق�سوتهما ورقتهما ووفائهما وغدرهما 
بل حتــى يف ح�ســورهما القوي وغيابهمــا البارد، 
كنــت اأتاأملهــا مليا لأر�ســم بالغة نظراتهــا الغارقة 
يف الغمو�ــض لذلك كنت اأ�ســتعني باليقني كي اأزداد 

�سكا، وكنت بحاجة اإىل اأن اأ�ساألها ب�سمت الإ�سارات 
املبتــورة كــي جتيبنــي مبلــل لمبالتها ال�ســاخرة 
وابت�ســامتها املغلفــة بلون البكاء، هــل تراين وفقت 
يف ر�ســمها؟ اأم هــي مــن وفقــت يف ف�ســح مالمــح 

حتالفي وتواطئي مع الفر�ساة؟
 وهــل اآن الأوان كــي اأعــرتف واأ�ســارح فر�ســاتي 
امللطخــة باأناقــة الهــدوء واأجازيها بذاكــرة مغلفة 
برائحة ال�سك؟ ل اأدري كم من الوقت ا�ستهلكت اأو كم 
ا�ســتهلكتني اللوحة يف ر�سمها؟ ال�سيء الوحيد الذي 
تيقنــت منه اأنها كانت موفقــة بامتياز يف اختزايل 
باإطــار اللوحة التي اأوكل القدر اإىل الفر�ســاة لبيانه 
بالو�ســوح الذي ل تك�سفه ف�ســاحة الكلمات، كانت 
اللوحــة ب�ســيطة جــدا بقــدر الغمو�ــض الكبــر الذي 
يكتنفهــا، لذلــك كنــت بحاجــة اإىل اثبــات وجودي 
وحتــرري من كل معامل احلريــة مثلما كانت اللوحة 
بحاجــة اإىل اأن تتخل�ــض مــن خيوطها التــي اأتعبت 
جدار ال�ســمت املعلق بها، اأح�س�ســت ب�ســيق �سدري 
وعمــدت اإىل اأن اأرمــي نف�ســي خــارج الغرفــة التــي 
�ســاقت باإطــار اللوحــة، لكننــي تفاجــاأت بالغرفة 
وهي تطرحني خارجا حيث كانت ال�ســم�ض قد بداأت 
متيل نحو الغروب وهي مت�ســد قمــم اجلبال برودة 
عري اخلريف، وبدا الليل ي�ســدل �ســتائره بال مبالة 
كي يجيز للظالم ومينحه حرية ن�رض و�ساحه الأ�سود 
على املدينة لتنث بذور الريبة وحت�سد اخليبة لتغدو 
الألــوان اأكــث و�ســوحا وهي تلقــي اآخر �ســعاع لها 
على الــركام املتخلف عن حماقــة الأقدار يف ترير 

غزواتها.
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حتقــق حلمــي، وهــا اأنــا اأمتلــك "كيا"اأخــراً. اأتذكر 
اأين قــد رددت هــذه العبارة كثراً مع نف�ســي مغتبطًا 
قبــل عّدة �ســنوات، اإذ مل اأدرك حينهــا اأن ذلك احللم/ 
احلقيقــة ميكــن اأن ي�ســبب الآلم التي مــررت بها. ل 
اأعنــي الزحام وم�ســاكل الركاب وما �ســابه ذلك، بل 
اأعنــي م�ســاعر الأمل التي تخلفها حكايــات يتبادلها 
الركاب با�ســتمرار ولمنا�ض يل من �ســماعها. حتى 
اأين بعــد مــا حدث اليوم قــررت مغادرة هــذه املهنة 
نهائيــًا. فلــو مل اأكن "�ســاحب كيا" ملا ا�ســتوقفتني 
جمموعة من ال�ســباب طالبــني نقلهم ذهابــًا واإيابًا 
الأجــرة،  مبلــغ  علــى  اأوًل  نتفــق  مل  امللعــب،  اإىل 
اأحرجــوين بتو�ســالتهم املرحــة ودماثتهــم  لكنهــم 
وا�ســتنجادهم بـ"غرتي"... كيف ل والفريق املحلي 
�سيلعب اليوم مباراة م�ســرية... فقبلت ومل اأعرت�ض 
كذلك على تكّد�سهم باأعداد اأكر مما ت�ستوعب املقاعد 
اخللفيــة. بعد جتاوزنا �ســارعني، عرفــت ملاذا تركوا 

املقعد الــذي بجانبــي فارغــًا، وجدنــاه بالنتظار، 
حامل الراية، �ستيني ق�ســر، له كر�ض وا�سح، اأ�سيب 
كثيف ال�ســعر ما مّيزه عن كل الواقفني يف ال�ســارع، 
اأنــه يرتــدي مالب�ــض ريا�ســي كاملــة بيمينــه راية، 
بالتاأكيد هي �سعار الفريق. اإرتفع الت�سفيق والتهليل 
وتعليقات ال�ســباب التــي رّد عليها �رضيعا وب�ســوت 
اأعلى م�ســحوبًا ب�ســحكات رنانة. حّياين بينما كان 
يح�ــرض عود الرايــة بني فخذيه تــاركًا جزء القما�ض 
منهــا يرفرف خــارج نافــذة ال�ســيارة. ربع �ســاعة، 
و�ســلنا بعدها الباحة التي تف�ســل موقف ال�سيارات 
عن باب امللعب الرئي�ســة، كانت هذه املدة ل�ســاحب 

الراية ح�رضاً. هم�ض يل: 
ـ اأنا رئي�ض رابطة م�سجعي الفريق.

ــه، فــازداد تركيزه علّي  بــدا اأن تاأثرهــا يفَّ مل يْر�سِ
ب�سر تثقيفي: 

ـ مثابرة، دعم يف كل الظروف، الزهد باأ�سياء يحر�ض 

زين مقاربات دولة المميَّ

خ�لــــــــــد ن�جي نــــــــــــــــــــــ�صر
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عليهــا الآخــرون... وهكــذا لأجيــال، واإل كيف تكون 
"ُملِهمًا"؟

تزحزح نحوي قليال وقال بجدية اأكر:
ـ املباراة �سعبة وم�ســرية لكننا �سنبذل و�سعنا، ما 
ينق�سنا لعب �رضيع،هداف، مثل الرغوث  امل ت�سمع 

به؟
هززت راأ�ســي نفيًا وقد اأح�س�ست اأن ال�سباب يحاولون 

ا�ستدراجه حلديث اآخر لكنه عاد �رضيعا:
ـ كانــت لــه �ســورة معلقــة يف لوحــة ال�ــرضف مبقر 
النادي،لكنهــم اأزالوهــا قبــل فرتة ق�ســرة، يبدو اأن 

اللوحة مل تعد ت�سع كل ال�سور.
مل اأ�ستطع جماراته فاأنا ل اأفقه �سيئًا من هذا ف�سكُت، 
حــاول ال�ســباب ثانيــة تغير م�ســار احلديــث لكنها 
كانت حماولة مك�ســوفة ورديئة، فما اأن توقف قليال 

حتى عاد للحديث باإ�رضار اأكر وتفاعل اأ�سد:
ـ كانــوا ي�ســمونه"الرغوث" لي�ــض ل�ســغر حجمه بل 
لأنــه كان مزعجــًا لدفاعات اخل�ســوم، ولــو مل يكن 
الأمــر كذلك لرف�ســت تلك الت�ســمية بقــوة، فهو ابني 

على اأية حال.
تهّدج �ســوته قليال ف�ســعرت اأن جو املرح الذي كان 

�سائداً تغر وبداأ يخّيم ال�سمت عليه. 
ـ نعم اأنــا اأبوه، وكان من حقي العرتا�ض، مثلما هو 
حقــي الآن اأن اأعتقــد بحتمية عودته، رغم الت�ســكيك 
الذي ي�ســلني من هنا اأو هناك، مرة ب�سبب طول مّدة 
غيابه واأخرى باحلكاية اإياها.. طبعا لن يعود ليلعب 
ثانيــة فقد جتاوز الأربعني الآن، لكن ميكن اأن يكون 

رئي�سًا للرابطة، فاأنا لن اأعي�ض لالأبد.
وجدت نف�ســي مدفوعًا اأن اأ�ســاله عن كيفية اختفائه 

كل هــذه املدة. �ســحك �ســاخراً وقد ا�ســتوىل احلديث 
عليه:

ـ ت�سّور، اأن زمياًل له مل يخجل من نف�سه وهو يخرنا 
بــاأن الذئاب قــد اأكلتــه، كان عليه اأن ي�ســعر بالعار، 
جنــدي و�ســط زمالئــه تاأكلــه الذئــاب! جمــّرد هذر، 
مزحة �ســخيفة، والأدهى اأن اأمه �سّدقت احلكاية، بل 
وتلقــي الالئمة على نف�ســها، عقل امراأة! ل ت�ســتطيع 
اإل اأن ت�ســفق عليها وهي تّدعــي اأن نبوءات الوالدين 
لأبنائهــم حقائق حتــى واإن كانت للمزاح، اهلل يجعل 
املــزاح حقيقة. اأذّكرها: يا امــراأة، نحن مل نكن نزح 
حتــى، كنا نريــده اأن يهداأ قليال ً وهو ابــن الثانية اأو 
الثالثة، ولي�ض من و�ســيلة اأ�ــرضع من قولك له "هكذا 
�ســتاأكلك الذئبــة" فينزوي �ســامتًا اأو نائمــًا مل ُنِعر 

اأهمية لذلك األ تتذكرين؟!
حينها �ســعرُت اأن قلبي �سيخرج من حلقي، اأميكن اأن 
يكــون هذا الرجل الأ�ســيب والد "ال�ســنفور" �ســاحب 
النبــوءة؟! يف حملتــه ي�ســمونه الرغــوث ونحــن يف 
اجلي�ض كنا ن�ســميه "ال�ســنفور"!هنا كنا قد و�ســلنا، 
ومــا اإن وطــاأت قدماه الأر�ــض حتى تبّدلــت اأحواله 
هازا ًرايتــه فتدافعت نحوه جمموعات من ال�ســباب، 
اأهازيــج ممزوجة باأنغام بوق و�رضبات طبل.اأما اأنا 
فقد نزلت مثقاًل بحكايتي، معزول ًعن ما حويل، كاأين 
يف كب�ســولة مرئية لي�ض معي فيها اإّل الرجل الأ�سيب 
وابنــه الــذي كان زميلي، هذا هــو كل وعيي يف تلك 
اللحظة، لكنه تال�سى يف حلظة خاطفة تالية، خارجة 
عن ال�ســياق، �ســوت مهول اهتزت له الأر�ض حتتي، 
اندفــاع ريــح عاتية حملــت معها ب�رضعــة متناهية 
حرارة وغبارا ثم روائح خمتلفة غريبة. ل اأعرف الآن 
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اإن كانت هذه الأ�سياء الت�سقت بذاكرتي قبل مغادرة 
وعيــي؟ اأم اأنها خاتلتني وت�ســللت ببــطء اإليها بينما 
اأنا ممّدد وخدي مطبوع على الأر�ض ال�ســلبة؟ وهي 
احلال التي وجدت نف�ســي فيها بعد عودة الوعي اإيّل. 
تناهى اإىل يقيني اأن انفجاراً قريبا ًهو ما ت�سبب بكل 
هذا، حاولــت احلركة وبعد جهد نه�ســت لكني خائر 
القــوى، ترنحــت فجثــوت على ركبتــّي اأنوء براأ�ســي 
الثقيل جداً، بداأ �سمعي ميّيز الأ�سوات، �رضاخ واأنني، 
وقع اأقدام راك�ســة، نداءات باأ�ســماء متعــددة، اأردت 
معرفــة املزيــد فدرت بوجهــي، الدخان ميــالأ احلّيز، 
خيــالت لأ�ســخا�ض يتحركون باجتاهــات خمتلفة. 
عــادت اإيّل اللحظــة التــي �ســبقت النفجــار، حلظــة 
الوعي فنه�ســت ثانيًا، اأح�س�ســت اأن جناتي �ســتكون 
داخــل امللعــب، تذكرت �ســيئًا مهمــًا للغايــة، وقفت 
متفح�ســًا ج�سدي باحثًا عن اإ�سابة حمتملة، تلّم�ست 
وجهي باأ�ســابع مرتع�ســة، جمرد خدو�ض، اطماأننت 
فوا�ســلت دون تاأخر. ب�ســع خطوات و�ســقطت، هذه 
املــرة ب�ســبب تعــثي بعامــود ملقى عر�ســيًا �ســادا 
ًالطريق، اأم�سكته لأنحيه جانبا ًفاإذا هو عامود الراية 
التي ما زالت �سليمة هي الأخرى �سعرت برغبة، رمبا 
غــر مررة، حلملها معي اإىل امللعب، ففعلت، �رضطي 
مرتبــك عند الباب يحــث الداخلني على الإ�رضاع. بعد 
العتبــة، اأدركــت اأين قــد تخطيت للتو هــوًل، باإمكاين 
اجللو�ض يف الأمام لكني ف�ســلت اأن اأتو�سط الآخرين، 
فجــررت قدمــّي املنهكتني �ســعوداً ب�ســع درجات، 
بع�ســهم جتــاوزين مرتفعا ًواآخرون ا�ســتقروا اأمامي 
فكانــت روؤو�ســهم حتت ناظــرّي با�ســتمرار، ل اأدري 
ملاذا اأ�ســعرين مكاين هذا بالراحة، بقيت الراية ت�سغل 

مقعدا ًاإىل جانبي حيــث مل يجروؤ اأحد على حتريكها، 
خفتت �رضيعا اأ�ســوات الإ�ســعاف وكذلك الطالقات 
املختلفة، واأطبق �ســكون موح�ض على امللعب اإّل من 
بع�ــض همهمات م�ســتنكرة اأو متاأ�ســفة اأو لئمة. هل 
�ستقام املباراة؟ ت�ســاوؤل خجول دار بني املدرجات، 
بعــد حلظات حتــول اإىل مطالبات جريئــة باإقامتها، 
ثــم هياج عارم نبهنــي اإىل اأن الفريقــني قد نزل اإىل 
ال�ســاحة فعال ًوهاهي اجلماهر تبتهــج، اأما اأنا فقد 
عاودين اإح�ســا�ض العزلة، وال�سوؤال املخيف: اأهذا والد 
"ال�سنفور" ذاته؟! اأية م�سادفات؟! نهايات، م�سائر، 
اأهذا ما ندعوه احلياة؟! ع�رضون جنديا ًتقريبًا، نتطي 
ظهر "الإيفا" ال�ســلب الذي ي�ستجيب اهتزازاً وقرقعة 
معدنيــة لكل مــا يعرت�ض �ســبيل اإطاراتها يف طريق 
�ســحراوية وعرة، كنت يف الثالثة والع�رضين حينها، 
مل يكن يومًا للن�سيان. يبدو اأن ال�سيوف �سجلوا هدفًا 
يف مرمى فريقنــا املحلي، خفتت الأ�ســوات وفرتت 
احلما�ســة، مل يعد اجللو�ض ممكنــًا بانتظار رد الفريق 
املحلي، فاأ�ســبح معظم اجلمهور واقفًا، ما منع عني 
الروؤية، مل ي�ســغلني الأمر كثراً لأين اأ�ســبحت اأ�ســر 
ذكــرى ذاك اليوم، حيث اأ�ســبنا فيه برعب م�ســاف 
لأننا اأ�ســعنا بقية "الرتل" الع�سكري املن�سحب بغر 

انتظام من "املطالع" اإذ مل نعد نَر اأية اآلية اأخرى.
قفــز اأحــد امل�ســجعني بانفعــال فتداعــى �ســاقطًا اإّل 
اأنــه اتكاأ يف اللحظــة الأخرة على ركبتّي ليتما�ســك 
ثانية، مل يعتذر بل توجه اإيّل بوجه �ســاحب و�سفتني 

نا�سفتني قائاًل:
ـ اإذا مل يفعل املدرب �ســيئًا فاإن الربع �ساعة املتبقية 

لن تكفي للتعديل.
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ذكرتنــي حالــة الرجل هــذه بزميلــي يف "الإيفا" التي 
توقفــت اأخرا لنفاد الوقود، حيــث وجهه املكفهر رعبًا 

يقول بياأ�ض:
ـ ل اأظــن اأن الربع �ســاعة املتبقية من النهار �ســتكفينا 

للنجاة.
بعدهــا ن�ســحنا نائــب ال�ســابط امل�ســوؤول اأن نق�ســي 
احلاجــة بهذه الف�ســحة من الوقت لأنه لن ي�ســمح لأحد 
مبغــادرة حو�ــض ال�ســيارة خوفــًا مــن الذئــاب حتــى 
ال�ســباح. اجلنــدي ال�ســغر �ســنًا وحجمــًا الــذي كنــا 
ن�ســميه "ال�سنفور" حني �سمع ذلك فزع وردد م�ستف�رضاً: 
الذئاب؟ و�سار يرتعد ويبكي �سارخًا: الذئبة..اأجندوين. 
حاولنــا تهدئتــه لكنه متــادى يف هياجه اله�ســتري، 
جل�ض يف منت�ســف حو�ض ال�ســيارة ليقول: اأمي كانت 
تقول يل دائمًا منذ �ســغري"هكذا �ســتاأكلك الذئبة". ثم 
اأخذ يردد: هكذا �ســتاأكلني الذئبــة... نزل اأكثنا ب�رضعة 
وارتبــاك لق�ســاء احلاجــة. مل تكن لدينا ذخــرة تذكر، 
بنادقنا جمرد ع�ســي ثقيلة، ثماين طلقات يف م�ســد�ض 
نائــب ال�ســابط فقــط، �ســحكنا مبــرارة: ماذا لــو جاء 
ع�ــرضون ذئبًا يف منطقة ت�ســتهر بكثتها حتى قيل يف 
ذلــك الكثر مــن احلكايات املرعبة؟ جندي �ســخم نفد 
�ســره فركل الولد ال�ســغر على خا�رضته �سامتًا اإّياه 
واحلظ الذي �سّر الأمور هكذا، �سقط "ال�سنفور" �سارخًا 
باأعلــى �ســوته: هكــذا �ســتاأكلني الذئبــة. غــاب القمــر 
�رضيعــًا، ريح بــاردة، ليلة ظلماء مريبة، يف منت�ســفها 
تقريبًا ح�رضت الذئاب، �ســمعنا عويلهــا اأوًل، ثم راأينا 
عيونهــا امل�ســاءة تل�ســف بوقاحــة وا�ســتهاء، تنــذر 
مباأ�ســاة و�سيكة، مرتوية وواثقة، فاجاأتنا اأطالقةنائب 
ال�ســابط: الذئــب اجلريح اأخطــر منه جائعــًا. هكذا برر 
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اإطالقــة عزيزة يف الهواء، �ســمت الولد املرتعد قلياًل 
كما تراجعت الذئاب ب�ســعة اأمتار احرتاما،ً وتوج�سًا 
من الدوي املفزع يف ذلك الليل املهيب، وتوقفت عن 
حركتها امل�ستهرتة لت�ســكل قو�سًا يطبق على حو�ض 
اأم�ســك طريف القو�ض  "الإيفا" ا�ســتعداداً لعمل جاد، 
ذئبــان كبران �ســامتان طــول الوقت ومل ي�ســاركا 
يف عمليــات القرتاب من ال�ســيارة التي نفذتها بقية 
الذئــاب اأما منفــردة اأو جمتمعة والتي كنــا نقابلها 
باأ�ســوات مرتفعة وقرقعة حتدثها حركتنا املرعوبة 
بحو�ض ال�ســيارة، لقد كان هذا كافيًا لإقناع الذئاب 
بــرتك املحاولــة والرتاجع اإىل مراكزهــا، لكنها مرة 
بعــد مرة فهمت اأو تعــودت الطريقة وبــدا اأنها قريبًا 
لــن تعــر ذلك اهتمامــًا يف اجتاههــا اإلينــا، تداولنا 
ذلك على م�ســمع من "ال�ســنفور" الــذي مل ينقطع عن 
ترديــد العبــارة ذاتهــا، بــل ازدادت �رضعتــه وارتفع 
�ســوته، كنا يف �ســغل عنه، نتلفت يف اأرجاء ال�سيارة 
باحثــني عن و�ســيلة للدفاع يف هجمة �رض�ســة رمبا 
�ســتكون الأخــرة، يف الزاويــة وجدنا تلك الو�ســيلة، 
بطانية مهملة ملوثة بالزيت، بالكاد اأ�سعلتها قداحة 
وحيدة كانت تلفظ اأنفا�ســها، ا�سطرمت النار ب�رضعة 
ــة، اأجرتها الرمية  فرميناهــا جتاه الذئــاب املنق�سّ
احلارة امل�ســيئة واملفاجئة و�ســط الليل البهيم على 
هدنــة كنا باأم�ــض احلاجة اإليها، ك�ســفتنا النار اأثناء 
ارتفاعها يف حو�ض "الإيفا" ب�سكل فا�سح للحظات، 
انتبهت اإىل اأن "ال�ســنفور" قد غادر مكانه لأول مرة، 
وهاهو يقف منت�ســبًا كخ�ســبة، مل نهتــم باأمره لأن 

�ساغلنا كان: اخلال�ض.
جمهــور يقــف خائــب الظن، هكــذا ميكن و�ســفه يف 

امللعــب حني انتبهــت، اإنهــا اللحظــات الأخرة قبل 
نهايــة املبــاراة، الياأ�ــض يخيــم علــى اجلميــع، اأحد 
امل�ســجعني اختــار كتعبــر عن غ�ســبه، القفــز على 
مقعــد يعرت�ــض طريقه نحو ممر اخلروج، و�ســع يده 
الي�رضى اأعلى املقعد لالإ�ســتناد ناقاًل ج�ســده النحيل 
بر�ســاقة اإىل اجلهــة الأخــرى فالتحقــت يــده بهدوء. 
بنف�ــض الطريقــة، وقد ظننا اأنه يريــد روؤية ما فعلناه 
بالبطانيــة امل�ســتعلة، اقرتب "ال�ســنفور" من حاجز 
ال�ســيارة احلديــدي �ســائحًا باأعلــى �ســوته: هكــذا 
�ســتاأكلني الذئبة. حلظة ل ميكن احت�ســابها، لي�سبح 
خارج ال�سيارة مردداً عبارته للمرة الأخرة، اأجلمتنا 
املفاجــاأة و�ســحنا جميعــًا بهلع: ماذا تفعــل اأيها... 
مــع وقع حذائه الثقيل على الأر�ض اخل�ســنة، التفتت 
الذئــاب نحــوه منده�ســة وب�رضعــة مل تعــط فر�ســة 
التفكــر باأي �ســيء انفرط قو�ســها املحكــم وتقارب 
الذئبــان الكبران حتى تدافعا. بداأ كل �ســيء يختفي 
يف الظالم، حيث كنا م�سلولني واأخذ النباح وال�سخر 
املفــزع والغبــار املتال�ســي كل وْعينــا بعيــداً. اأطلق 
نائب ال�ســابط الر�ســا�ض بالجتــاه ذاته حتى فرغ 
امل�ســد�ض فرماه كذلــك بقوة كمن تخل�ــض اأخراً من 
عــبء ثقيل مزعج، ثم اأخذ يردد ب�ســوت ك�ســر وهو 
ينظر اإىل بقايا رماد البطانية املحرتقة تخمدها اأول 
ن�سيمات الفجر الباردة: هكذا اأكلته الذئبة... امل�سكني. 
كم �ســعرت نف�ســي م�ســكينًا و�ســط اجلموع اخلارجة 
ب�ســمت من البوابة الكبــرة للملعب، كنت يف اآخرها 
تقريبًا، اأعاين خدراً وبع�ض اآلم يف اأطرايف، مل اأفطن 
متــى التقطت راية فريقنا املحلي، لكنها يقينًا كانت 

تلت�سق بخا�رضتي.
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ـــ هل انتهت احلرب؟؟ 
ت�ســاءل ال�ســايبورغ العجــوز وهو ي�ســغي باهتمام 
لهدير املحركات والآلت الثقيلة املتال�سي. اإن�سحبت 
ظالل وا�ســعة و�ســقط ال�سوء ب�ســورة فجائية داخل 
البهــو الرخامــي.. اأخــذت الكرتيدات ت�ســتجيب لذلك 
الدفــق ال�ســوئي، فـبدت تقعــرات القما�ــض احلجري 
اأكث جاذبية وفتنة وهي ترز تلك املعامل ال�ســامتة 

منذ ع�سور. 
ـــ ل اأثر لغارة جديدة!! 

هم�ــض ال�ســايبورغ العجــوز لنف�ســه.. وبداأ يتح�ســ�ض 
الأ�ســياء بقفا اأ�ســابعه بحذر.. ل�ســيء يهتز. �ســمت 
موح�ــض غلــف املكان حتــى ال�ســتائر املعدنية التي 
�سكت له زوجته مراراً وتكراراً باأنها كيانات ملعونة 
تتحــرك ذاتيًا واإن لها حياة �رضيــة تنب�ض بداخلها.. 
بــدت هاجعــة يف مواقعهــا املعتــادة. اإقــرتب مــن 
النافذة الفرتا�ســية واأزاح اإحداها بكب�سة زر فالتف 

املعــدن املرن علــى ذاته كرعم خجــول. راح يتطلع 
نحو اله�ساب الرملية م�ســتخدمًا اأق�سى حد م�سموح 
بــه مــن برنامج الروؤيــة الــذي مل يغر ن�ســخته هذه 
منــذ مــدة طويلة علــى الرغم مــن نفاد �ســالحيتها 
وامل�ســاكل اجلمــة التــي واجهته ب�ســببها. اإرت�ســمت 
عالمات الده�ســة بلون اأخ�رض ع�ســبي فوق جم�ساته 
الب�رضيــة ))يف الن�ســخ املتطــورة تظهر بلــون اأحمر 
دموي ت�ســاحبها مو�ســيقى حــادة(( حيث اكت�ســف 
اأن امل�ســتعمرات النباتيــة التي حتــد منزله من جهة 
الغــرب قد حتولــت اإىل غابة.. كان مدهو�ســًا بالفعل 
لكن �رضعان ما اعرتاه انزعاج �ســديد.. فهو مل يغادر 
منزله منذ اأ�ســهر طــوال، حتديداً منذ اأن ا�ســتدت هذه 
احلرب يف القطاع الكوين الذي ي�سكنه. فال �سيء يثر 
الهتمــام باخلــارج غر اجلثــث املن�ســحقة والدمار 

الفظيع. 
 ـــ ل اأثر لغارة جديدة.. يبدو باأنها قد انتهت فعاًل!! 
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هتــف ال�ســايبورغ العجــوز بحما�ــض قبــل اأن ي�ســيف 
واأخــراً ات�ســح لل�ســادة باأنــه مل يكن ثمة مــا هو فخم 
وجليــل وراء احلرب.. فاحلرب هي احلرب!! حان الوقت 
لكــي تختــار الب�رضيــة اأو مــا بقــي منها طرقــًا جديدة 
للمــوت اجلماعــي.. دعونــا نختــار كيــف نــوت على 
الأقل!! قالها وهو يطوح بع�ســاه يف الفراغ.. بدا كاأحد 
�سخ�ســيات �سك�ســبر امللوكية، لطاملا اأخرته زوجته 
بذلك. لف اأ�ســابعه بحركة دودية حول مقب�ض ع�ساه 
اللكرتونيــة والتي قدمها اأمامه ب�ســع خطوات ))لكن 
كيــف للحرب اأن تنتهــي فجاأة؟؟(( حا�رض نف�ســه بهذا 
ال�ســوؤال وهو يراقب هيمنة ال�ســمت اللذيذ على اأح�ساء 
املنزل املمزقة بفعل القنابل الإ�ســبعية.. فقد ملح قبل 
اأيام عـدداً منها حم�سوراً يف رئة املنزل الي�رضى.. عليه 
اأن ينتظــر الدعــم لإزالتها قبل اأن تنتقــل عدوى التلف 
التــي ت�ســببها هــذه القنابل القــذرة اإىل بقية مفا�ســل 
منزله املحبب.                                                                                 

عرج يف البداية نحو لوحته الأثرة، فلم�ســات الفر�ساة 
املحملــة بالألــوان الكثيفــة ل تــزال ظاهــرة للعيــان 
رغــم غبار احلــرب. مرر اأ�ســابعه فوقها بحــذر فهو ل 
ينــوي اإزعاج بــان املحبو�ض يف م�ســهد الربيع الفاخر 
مــا بني اأ�ســجار اللــوز واملــروج النامية قــرب بحرة 
مّلاعــة.. كان الأخــر منغم�ســًا بعزف حلــن مقد�ض من 
نايــه ال�ســماوي جلوقة مــن املخلوقــات الظريفة التي 
اأحاطــت بــه بتحبب واألفــة عجيبــة. جفل ال�ســايبورغ 
العجــوز مــن �ســوت فجائــي خلفــق اأجنحــة حممــوم 
بالقــرب مــن موقعــه مل يلبــث عــدة حلظــات واختفى 
لدرجــة ظن اأن اأحــد الطيور املتمركزة علــى قرين بان 
قــد حترك مــن مكانه!! يف حني ت�ســللت اإىل اأنفه رائحة 

ليمون �سعيفة ذكرته وب�سدة باللون الأ�سفر ال�سارخ.. 
دفع بع�ســاه اللكرتونية ب�ســع خطوات حذرة و�سحب 
ج�ســده اإىل الأمام.. هيمنت تلك الرائحة املجهولة على 
كامــل خالياه ال�ســمية، �ســعر بتوعك ب�ســيط وخدر يف 
�ســاقيه.. لكن اأنفه اأ�رض علــى مطاردة تلك الرائحة عر 
ممــرات املنــزل. هذا العطر من اأين ياأتي؟ ما م�ســدره؟ 
ت�ســاءل بحما�ض وهو ي�ستن�ســق املزيد منه حيث بدا له 
اأف�ســل مــن العطر الذي ي�ســتخدمه بعد نوبــة احلالقة.                                                                                                     
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بــداأ اخلــدر يهيمن على �ســاقيه ب�ســورة ت�ســاعدية 
فتوقــف حيث ترقــد زوجته. اإنها نائمــة... بل غارقة 
بالنوم وكاأن ل�سيء مما ح�سل اأو �سيح�سل يعنيها.. 
فهي من النوع املعتد بذاته لدرجة التطرف الأخرق!! 
كانــت مكــورة علــى نف�ســها، اأمــا ذراعهــا الي�ــرضى 
املك�سوفة فقد قب�ست على و�سط ال�رض�سف بقوة حيث 
بدت وكاأنها �ســتقطف الوردة املر�سومة عليه!! اإبت�سم 
وهو يبتعد.. اإنها لن ت�ستيقظ، فهي ومنذ زواجهما مل 
تعد له الفطور.                                                                                

مر على مكتب بي�ســوي اأدار منه اأعماله يف ال�سنوات 
اخلم�ــض الأخــرة بعــد اأن اأجرتــه وقائــع احلــرب 
وحالته ال�ســحية على ترك ور�سته ال�سغرة. ت�سفح 
بع�ــض الأوراق وهــو يتمنــى اأن ل تكون ور�ســته قد 
حلقــت بركــب الدمــار.. تفح�ــض احلجــرات امللحقة 
باملكتب حيث يخزن مواد عمله اخلام وتفقد النوافذ 
الدائريــة ال�ســبيهة بالكــوات التــي طــرزت جوانــب 
ال�ســفن يف الأزمنــة ال�ســحيقة. اإبت�ســم وهــو يتطلــع 
اإىل ال�ســحلبيات املتكاثفــة فوق الأعمــدة احلدائقية 
اخلا�ســة مبنزلــه حيــث بــدت زاهيــة بذلــك اللــون 
الأخ�رض الوح�سي. اإن�ســحب عائداً نحو البهو وانهمك 
بتلميــع جم�ســم ليكارو�ض بطــرف كمه.. بــدا باهتًا 
وخاليــًا من التعبر، فا�ســتمر بدعكــه حتى توهجت 
عينا املج�ســم كالرق الذي ي�ــرضب الأدغال البعيدة 
الناع�ســة يف بطون الوديان. بدا ال�ســايبورغ العجوز 
م�ــرضوراً باللمعان.. اإنه ي�ســبه احليــاة القادمة التي 
بــدت له ملونة وواعدة.. �سيم�ســي اأيامه يف ور�ســته 
اأو يف حديقتــه يقــوم باأعمــال اعتياديــة اأو باأعمال 
تدعــو للفخــر اإىل ما طــاب له مــن الزمن فمــا زالت 

لديه جاهزية فطرية للعي�ض كالآخرين. قدحت فكرة 
براأ�سه ك�سهم ناري �رضيع.. بدت فكرة حمببة وحلوة، 
فبعد انتهاء كل �سيء وانزواء احلرب اإىل ثقب اأ�سود ل 
رجعة منه �ســيقدم على اإجراء عملية ا�ستبدال للعمود 
الفقري خا�سته و�سيتخل�ض من الع�سا اللكرتونية، 
رمبا �ســيعلقها كتذكار يف ور�ســته عندما يعود اإليها 
واإىل اأعمالــه النحتيــة. �ســحب نف�ســًا عميقــًا وموؤملًا 
خملوطــًا بذلــك العطر اأعقبــه  ب�ســعال مفاجئ.. رفع 
راأ�ســه وكاأنه تذكر ما جاء لأجله.. هذا العطر.. العطر 

الفاخر.. من اأين ياأتي؟؟                                        
حترك من موقعه وهو يتبع تلك الرائحة حتى اأ�رضف 
علــى حجــرة ابنــه.. راح يراقــب الوم�ســات اللونيــة 
التناق�ســية وهي تكافح متدفقة بالــكاد عر داراته 
الكهربائية واأليافه اللينة. كانت عيناه ال�ســغرتان 
املحببتان منطفئتني بال �ســوء وبدت رقبته مقو�سة 
وذراعاه مطوحتني يف الفراغ الكوين. مل ت�ســدر عنه 
ول حتــى جمــرد حركة �ســامتة فبدا اأ�ســبه بنافورة 
خاملة ومهجورة. اإبت�سمال�ســايبورغ العجوز وهم�ض 
يف ذاتــه.. لبد اأن اأمه هي مــن قامت باإطفائه، عليه 
اأن يرتــاح فهــو يتحرك كثراً هذه الأيــام!! راح يفكر 
باأيامه الرائعة القادمة.. �ســياأخذه معه اإىل الور�سة.. 
�ســيعلمه الأ�ســغال اليدويــة والنحــت.. �ســيرع بها، 
�سي�ســر النا�ض له بالبنان و�ستمتلئ بيوتهم النا�سئة 
باأعمالــه و�ســيقولون بفخــر اإنــه ذلك الفتــى البارع 
ابن ال�ســايبورغ العجوز... كم �ســيكون ذلك رائعًا،بل 

عظيمًا وخالداً!!                                                   
�ســعر بالعط�ــض.. عط�ــض مباغــت مــن نــوع خمتلف 
يفتــك بــه. اإن�رضف نحــو البهــو واألقى ن�ســف نظرة 
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على جم�ســم ايكارو�ض.. املج�ســم كان حماطًا مبادة 
اأثرية ملونة.. �ســبابية القوام. يف الواقع البهو كان 
غارقًا بها. العطر املجهول �سار اأقوى واأنفذ ك�سكني 
جديــدة.. تقدم نحو البوابة الأ�سا�ســية، �ســعر باأنه مل 

يعد يقوى على ال�سر..
 مل تعــد قدمــاه ت�ســتجيبان له!! فتوقــف مرغمًا وهو 
يحــاول فــك �ســفرة مــا يح�ســل معه.داهمــه �ســيق 

بالتنف�ــض.. بــدا وكاأن الهــواء حولــه ل يكفيه.. �ســعر 
باأمل رهيــب بالأجــزاء املتبقية من ج�ســده الب�رضي. 
راح يكافح ل�سخ الهواء لرئتيه اللتني اأخذتا بالتمدد 
ب�ســكل تلقائــي ينذر بالنفجار. بداأ ي�ســهق وي�ســهق 
كغريق بال ماء... �ســقط اأر�ســًا وهو يت�ســاءل ب�سوت 
ذائــب يف حني تدحرجت ع�ســاه اللكرتونيــة بعيداً 

عنه... بني... يا بني... هل انتهت احلرب؟؟ 
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اأهميــة الثقافة ال�ســعبية، التي تت�ســع يومــًا اإثر يوم. 
الثقافيــة  الدرا�ســات  انتباهــة  يف  فقــط  تكمــن  ل 
لأهميتهــا والإلتفات اإليها بعــد اإهمال طويل، عمدت 
ال�سيا�ســية  وال�ســلطات  الثقافيــة  املوؤ�س�ســات  اإليــه 
علــى مدى قــرون عديدة. وقد اإنفتحــت اأمامها اليوم 
الأبواب كلها )درا�سًة وبحثًا(.. لميكن اأن نقول بهذه 
الفر�سية باعتبارها ال�سبب ال�سائع واملتداول يف هذا 
امل�سمار، اإنا �ستكمن اأهميتها بالدرجة الأ�سا�ض، يف 
التحولت الجتماعية وال�سيا�سية الهائلة التي جتري 
يف عاملنا ال�سا�سع، وهي حتولت �سخمة وقا�سية ل 
ترتكن اإىل منطق، ول تتناغم مع املتغرات العاملية 
الن�ســاين بالطريقــة  التاريــخ  ي�ســهدها  التــي كان 
التقليدية التي ينمو بها التاريخ وترتاكم احل�ســارة. 
اإذ اأن الفهــم القــدمي للطقو�ــض والعــادات والتقاليــد 
والديــن، مل يعــد ذاتــه، اإنا �ســهد ذلك الفهــم، حتوًل 
كبراً، كانــت العوملة واحدة مــن اجرتاراته الطويلة 

يف التنظــر الــذي ميالأ اليــوم بطون الكتــب ومتون 
، ُتعّر عن ده�ســتها و�سدمتها  املقالت التي ل تنفكُّ
حيــال ما يجري من عنــف واإرهاب وحتول يف القيم 
وال�سلوك، و�ســوًل اإىل اأعتى حتولت ال�رضاع الديني 
والطائفــي الذي بقي لقرون طويلة حبي�ض النظريات 

وتقاطعاتها.. 
وفــق هــذه التحــولت، يجــري البحــث عــن اجلــذور 
الأوىل للهويات، وعن اجلذور الأوىل حلياة الن�ســان 
واأمكنته وعاداته واألعابه وممار�ســاته لكل تفا�سيل 
احلياة. عن خطابه الديني يف �سوء طقو�سه ال�سعبية 
بو�ســفها الأكث حميمية من �سواها... هذه التحولت 
يف الواقــع، حا�ــرضت الثقافــة واأخــذت بيدهــا اإىل 
"الثقافــة  األ وهــي  مو�ســوعة غايــة يف الأهميــة، 
ال�ســعبية" باعتبارها البوتقة التي تن�ســهر فيها كل 
املمار�ســات الن�ســانية، مــا يجعلهــا ت�ســمر خزينا 
هائاًل ومتنوعًا مبقدوره اأن يف�رّض لنا �سيئا مما يجري 

الثقافة الشعبية والدراسات الثقافية 
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حولنا. لعلنا بذلك نلم�ض عن كثب فهمًا علميًا عميقًا 
لتاأثــر الثقافات على حياة الن�ســان، على ما�ســيه 
وم�ســتقبله يف اآن واحد.. ومبقدورها اأن تقول اي�ســًا 
باأن احلكايات القدمية، حكايات التعبر عن املخيلة 
وعن الطريقة التي عا�ض بها ال�ســالف، دون الت�سليم 
بفر�ســيات التخريــف التــي ي�ســبغها الباحثون عن 
كل الأدب ال�ســفاهي القــدمي، دون وازع مــن التحليل 
والنقــد واملعرفــة احلقــة. �ســتقول لنا هــذه الثقافة، 
ومبحمولت معرفية هائلة، اإن هذه احلكايات، تراث 
ك منظوماتــه ال�رضديــة وُتقــراأ بعني  ينتظــر اأن ُتفــكَّ
فاح�ســة. واإننا لن نكون منتجــني حقيقيني للثقافة 

دون اأن نت
وقف طوياًل عند هذه العتبات ال�سعبية اأو اجلماهرية 
التــي تخت�ــض بعلــم الن�ســان، حياتــه ومعتقداتــه 
ونوازعــه القدمية التي تاأ�س�ســت مبوجبهــا انفعالته 

املعا�رضة يف قراءة التاريخ واحل�سارة.
اإنهــا اإذن نــدوة مميــزة عــن الثقافــة ال�ســعبية، عــن 
جذورهــا العراقية، وتاأ�سي�ســها، قّدم فيها الأ�ســاتذة 
املنتدون: ال�ستاذ با�سم عبداحلميد حمودي والدكتور 
علي حداد والدكتور �سالح زامل ع�سارة جهدهم يف 
هذا امل�ســمار، فاأف�ســحت النــدوة عن قــراءة علمية 

فاح�سة لرتاثنا وخميالنا ال�سعبي الكبر.. 
 و�ســيقّدم يف هــذا العدد نخبــٌة من منتجــي ثقافتنا 
مداخــالت وتعقيبات عن تلك الندوة املميزة، حتاول 
للنــدوة وت�ســتدرك  الرئي�ســة  تــثي املو�ســوعة  اأن 
مفا�ســل اأخرى مهمة يف الثقافة ال�ســعبية بو�سفها 
واحــدة من اجلوانــب املهمة يف الدرا�ســات الثقافية 

التي تت�ساعد وترتها اليوم ب�سكل لفت..  

�سالح زامل با�سم عبد احلميد حمودي د. علي حداد

عــــــــــــــلي سعـــــــــــــــــــــدون
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اإنها ل�ســعادة ما بعدها �سعادة؛ اأنا، هاوي الفولكلور 
والتلميذ يف ح�رضته اأبداً، اأُكّلف مبراجعة ندوة مهمة 
اأبطالهــا اأ�ســاتذة تتلمــذت علــى اأيديهم، هــم كل من 
الناقد الرائد با�ســم عبد احلميــد حمودي والدكتوران 
علــي حــداد و�ســالح زامــل. لي�ســت ال�ســعادة بكون 
التلميذ يظهر معلقا على اأ�ساتذته، بل لأن هذا التلميذ 
ا�ســتمتع كثــرا مبا قــراأ، ومتنى لو كان جال�ســا بني 
املتحاورين، ين�ســت ويتاأمل وقد ي�سارك بفكرة هنا 

اأو اإلتماعة هناك.
ح�ســنا، لــن يكــون بو�ســعي التعليق علــى كل ما دار 
يف النــدوة، فهذا يتطّلب كتابًا كاماًل رمبا. �ســاأكتفي 

باملرور احلّي ببع�ض املحاور.
تعريــف الــرتاث ال�ســعبي مثــاًل، هل ميكــن عزله عن 
جممل الق�سايا التي يثار حولها النقا�ض، مثل عالقة 
الثقافة ال�ســعبية بالرتاث عمومًا اأو معار�ســتها مبا 

ي�سمى "الثقافة العاملة" خ�سو�سا؟ 

اأو الفولكلــور اأو املاأثــورات  نعــم، الــرتاث ال�ســعبي 
ال�ســعبية اأو الفنــون ال�ســعبية، كل هذا مــرتادف كما 
قــال الأ�ســتاذ با�ســم عبــد احلميــد حمــودي، ولــكل 
ا�ســطالح �سياق حملي ظهر فيه، لكنه بالعموم ي�سر 
ملتخيــل عري�ــض تتميــز بــه ال�ســعوب واملجتمعات 
جميعًا، وبه تتمّثل تراثهــا كله، قدميه وحديثه. هذه 
الرتاثــات، اإذا �ســح التعبر، ت�ســهر دائمــًا العنا�رض 
املغرقة بالقدم، بغ�ــض النظر عن تغر اللغات وُنِظم 
املعرفــة. بالأحــرى، تتحــول العنا�ــرض العتيقة اإىل 
روا�سب ثقافية كما يعر جيم�ض فريزر، اأو كما يقول 
�ســيغموند فرويد: "على املرء اأّل ين�سى اأنه حتى اأكث 
ال�ســعوب املعا�رضة بدائية وحمافظة هي مبعنى ما 
�ســعوب قدميــة، واأنها قد خّلفت وراءهــا زمنًا طوياًل 
حيث لقى ما هو اأ�سلي الكثر من التطور والتحوير". 
هــل ثمــة اأدلة على هــذا؟ اأجل، هنــاك اأدلــٌة بقدر ما 
ميكن اإح�ســاوؤه من متخيلنا ال�ســعبي، يف كل حركة 
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ويف كل ناأمة، يف كل مثل �سعبي ويف كل كناية، يف 
كل طق�ض ويف كل حكاية، هناك را�ســب قدمي يتطّلب 
جهداً للو�ســول اإليه، وثمة باحثون تخ�س�سوا بتتبع 
هذه الروا�ســب. لهذا يجب اأن ننتبه اإىل اأن ثمة مرونة 
يف مو�ســوعة الفولكلور ت�ســمح لدار�ســيه، مبحايثة 
النثوبولوجيــا وامليثولوجيا والدرا�ســات الثقافية 
حديثــا. ولهــذا اأي�ســًا، كثــٌر مــن الباحثــني يعّدون 
الثقافة ال�ســعبية تخت�رض اخلارطة اجلينية لثقافات 

ال�سعوب و�سحناتها ومالحمها ال�سيكولوجية.
قــدر تعلــق الأمــر بالعالقــة اجلدليــة بــني الثقافــة 
ال�ســعبية والثقافة العاملية وهو حمور مهم ناق�ســته 
النــدوة وعر�ــض فيه الدكتــوران علي حداد و�ســالح 
زامــل راأيًا جديــراً بالإنتبــاه، يجدر النتبــاه اإىل اأن 
اأوربا �ســهدت منــذ اخلم�ســينيات ظهــور اأطروحتني 
متعار�ســتني بهــذا ال�ســدد، وكان نّوه عنهمــا نّقاد 
ثقافيون مثــل "راميوندويليامــز" و"ديني�ض كو�ض" 
و"تــري اإيغلتون" وغرهــم. ميكن نعــت الأطروحة 
الأوىل باأنها "اإنتقا�ســية" حتتقر الثقافات ال�سعبية، 
ول تعــرتف لهــا بــاأي حيويــة اأو اإبــداع. احليويــة 
ــة. ووفقــًا لهــذه  والإبــداع رهــٌن بالثقافــات العامِلَ
النظــرة، لي�ســت هــذه الثقافات �ســوى م�ســتقات من 
الثقافــات العاملة، اأو ت�ســويه لها. اإنهــا كما يعّرون 
اإ�ستالباإجتماعي  "�سرورة تفقر"، كونها تعّر عن 
مي�ّض الطبقات ال�ســعبية. اأي اأن "ال�سعبوي" حالة من 
حالت النق�سان والتحريف وعدم الفهم باإزاء ثقافة 

النخب الكاملة والعميقة. 
مقابــل هذه الأطروحة التحقرية، ثمة "�ســعبويون" 
يــرون العك�ــض، وهــو اأن الثقافات ال�ســعبية اأ�ســيلة 

ول تديــن ب�ســيء للثقافات العاملة. ومــن هذا ميكن 
ا�ست�ســفاف اأنــه لي�ــض هنــاك تراتــب بــني الثقافتني 
ال�سعبية والعاملة. لكٍل منهما عامل قائم بذاته. تري 
ايغلتــون مثال، ينقل عــن حمتقري الثقافة ال�ســعبية 
قولهــم اإنها حتمــل "نزعة طائفيــة جاهلة". ومقابل 
هوؤلء، يرى الطرف املقابل الثقافة العامة بو�ســفها 
خمادعــة، ومغرقة يف ا�ســتعالئها وجتريديتها. ويف 
املح�ســلة، ال�رضاع يبقــى جوهريــا؛ النخبوي يلمح 
اإىل دنيويــة الثقافــة ال�ســعبية واهتمامها ب�ســغائر 
الق�ســايا.. يف حــني يناق�ســه ال�ســعبوي فيقــول اإن 
غرميه �ســابٌح يف الأوهام ويزعم نزعة كلّية عاملية، 

واإن�سانية. 
لقد اأ�ســار د. �سالح زامل لق�ســية اأخرى مهمة، وهي 
اأن املناهــج الثقافيــة احلديثــة ما عــادت تفّرق يف 
ميــدان الثقافة وفق معاير قيمّيــة، فتعّد هذا رفيعًا 
وذاك و�ســيعًا. وهذا �ســحيح ولرمبا اأحدث ثورة يف 
التعاطي مــع الثقافتني، ال�ســعبية والعاملة. الأحرى 
اأن اأحــد مبــادئ النقــد الثقــايف اليوم هــو اأنه يجب 
اأن يعــزل القيمة الفنية للعمل اأثناء درا�ســته ثقافيا، 
وهذا يعني اإمكانية اأن ندر�ض اأغنية اأوبرالية توؤديها 
مطربة من الطبقة الأر�ستقراطية، بنف�ض الطريقة التي 
ندر�ض بها اأغنية �ســعبية يرتمّن بها عامٌل يف م�سطر. 
فرانك لينرتيكيا، الذي هو اأحد اأبرز النقاد الثقافيني 
الأمريــكان، كان كتب يف الثمانينيــات اأن "العن�رض 
الأدبي لي�ض اأبداً ن�سق الأعمال العظيمة النخبوي، بل 
هو كذلك ما ن�ســميه الأدب ال�ســعبي، وهــو فوق ذلك 
اأكــث حتى مما ي�ســمح به ذلك التعريف املو�ســع. اإنه 

كل الكتابة من ناحية كونها ممار�سة اجتماعية". 
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املحور الآخر الذي اأثار اهتمامي 
هــو مراحل ظهور درا�ســة الرتاث 
ال�ســعبي يف الثقافة العربية وقد 
اأ�ساء الأ�ساتذة با�سم عبد احلميد 
حمــودي و�ســالح زامــل وعلــي 
حــداد هــذه النقطــة بالتف�ســيل، 
التــي  املرحلــة  علــى  مرّكزيــن 
ر�ّســخت الدرا�ســات الفولكلوريــة 
ابتــداًء مــن نهايــة اخلم�ســينيات 
يــوم   1963 عــام  اإىل  تقريبــا 
اأُ�س�ســت جملة الرتاث ال�ســعبي يف 
العــراق. نعــم، اإن هــذه املرحلــة 
اأن  متنيــت  لكننــي  مف�ســلية، 
التــي  الريــادة  ي�ســيئوا مرحلــة 
لولها ملا اأمكن الو�ســول للحظة 
املرحلة  هذه  ال�ســعبي".  "الرتاث 
تعود اإىل بدايات القرن الع�رضين، 
اجلبــارة  اجلهــود  اإىل  وحتديــدا 
التي بذلها الأب "اأن�ســتا�ض ماري 
الكرملــي" ورفاقه يف جملة "لغة 

العــرب". كانت تلــك املجلة رائدة بحــق، ففيها جند 
مباحــث رائعة ُدّر�ســت فيها اللهجــة العراقية �رضفًا 
ونحواً ودللت، وباأقالم اأ�ساتذة كمعروف الر�سايف 
وم�ســطفى جــواد ورزق عي�ســى، وفيها اأي�ســًا تتّبع 
بع�ُض الباحثني الأمثال العامية و�رضحوها واأوردوا 
ق�س�ســها، بــل اإن هناك مقــالٍت �ســابقة لع�رضها، 
تتّبعت روا�ســب اللغات القدميــة يف الّلهجة العامية، 
وهــو مــا فعلــه يو�ســف رزق اهلل غنيمــة يف �سل�ســلة 

مقــالت ممتازة. ناهيك عن ذلك، 
قّدم اإبراهيم حلمي مقالت رائعة 
عن الثقافة الإجتماعية العراقية، 
رمبــا األهمْت علي الــوردي بع�ُض 
اأحمــد  كتــب  حــني  يف  اأفــكارِه، 
حامــد ال�ــرضاف يف مــا اأطلقــوا 
عليــه حينهــا "علــم العاديــات" 
م�ســطلح  وهــو  "الأوابــد"،  اأو 
مــرادف للفولكلــور ويعني الآثار 
القدميــة. ف�ســاًل عــن هــذا كلــه، 
فــاإن الكرملي نف�ســه، كان ل يكل 
ول ميل يف الــرواح �رضقًا وغربًا، 
الفولكلــور،  روائــح  عــن  بحثــًا 
الفولكلــور الــذي حــدَث يومــًا اأن 
عّرفــه للقــراء وهــو يقــّدم جتربة 
اأحمــد حامــد ال�ــرضاف املثــرة. 
لقــد اأطلــق الكرملــي علــى العلــم 
املذكور ت�ســمية "علــم القوميات 
العراقيــة"، قائــال اإنــه "فرع من 
يبحــث  العريقياتالأركيولوحيــة 
عــن اآداب الأقوام وماأثوراتهــم واأوابدهم وخرافاتهم 

ومعتقداتهم وعاداتهم واأخالقهم واأغانيهم".
يف تلــك املقالــة الق�ســرة، ولكــن الغنيــة، و�ســع 
الكرملي للعلم اجلديد حدوداً م�سبوطة، بل ذكر ال�سنة 
التي �سهدت اأول ذكر له، وكان ذلك يف العام 1836 
حني اعرتف به املجمع الإنكليزي امل�ســمى اأثينيوم، 
رغــم اأن الفولكلور اأقدم زمنًا يف الظهور، ويرجع اإىل 
اأواخر القرن ال�ســابع ع�رض حني ن�رض ماكفر�سن كتابًا 
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بعنوان »مقاطيع من ال�ســعر القدمي«، ثم جاء »علماء 
�ســائر الأمم الإفرجنيــة ون�ــرضوا ما يدخــل حتت هذا 
البــاب«. بعد ذلــك، حتديدا العام 1880، ن�ســاأت يف 
اأوربا جمعيات وموؤ�س�سات غايتها »البحث عن اأغاين 
العــوام وتقاليدهــا وماأثوراتها واأمثالهــا واأوهامها 
واألعابهــا وخزعبالتهــا وم�ســحكاتها ومبكياتها"، 
اأي درا�ســة كل ما يتعّلــق بـ"العامة" كمايقول. ولعل 
عبقرية الكرملي ل تكمن يف و�سف حدود الفولكلور 
فقــط، بــل يف ذهابــه اإىل حتديد وظيفتــه بالقول اإن 
الغر�ــض منه »معرفة البيئة الفكرية بل اجلو الفكري 
الذي ي�ستن�ســقه القوم الفالنيون ليكون الباحث على 
بينــة ممــا كان عليــه اأولئــك القــوم من حالــة العلم 

واحل�سارة وتتبع لغاتهم ولغياتهم". 
كنــُت كتبُت عن هذه املو�ســوعة اأكث من مرة ل�ســدة 
�سغفي ولهاثي خلف مو�سوعة ريادة الرتاث ال�سعبي 
عراقيًا وعربيًا. وهنا اأود الإ�سارة اإىل �سيء جد طريف 
كان اأ�ســار له اأحد كتاب جملة "لغــة العرب" اأو رمبا 
قّرائهــا لأين مل اأطلــع له علي اأي �ســيء اآخر. هو رجل 
ا�ســمه "اأحمــد التلنجفــي"، وكان كتب عــام 1928 
وا�ســفًا مــا ميكــن اعتبارهــا اأقــدم خمطوطة ت�ســم 
حكايات �ســعبية عراقية كانت بحوزته، وهو يف تلك 
املقالة ي�ســفها بالقول اإن عمرها قرابة 300 �ســنة 

)يف ع�رضه(، ثم يرّجح اأن كاتبها رجل فار�سي يبدو 
حري�ســًا على اإثبات احلكايات كما �سمعها من اأنا�ض 
ذلــك الزمان. الطريف حقا اأن ذلك الرجل الفار�ســي، 
موؤلــف املخطوطــة، كان عنونها بـ"�ســوالف" ولي�ض 
"حكايات �ســعبية"، وامل�ســطلح هذا عراقٌي حم�ض، 
بل دقيق جداً ويعني الق�س�ض ال�سعبية التي تدور يف 

�سالف الأزمان، ومفرده �سالوفة. 
اأمــا عناويــن "ال�ســوالف" فهي علــى هذه ال�ســاكلة: 
�سالفة امللك �سامان وحرمة اليهودي، �سالفة �سلطان 
عبا�ض مع الرّقاع، �سالفة ابن �سلطان عبا�ض مع بنت 
الوزيــر، �ســالفة العامل مــع الراعي، �ســالفة حامت مع 

الولد الذي جاب بنت امل�رضي واإلخ. 
وبعــد، هــل ثمة �ســيء اآخر ميكــن اأن يقــال عن ندوة 
الأ�ساتذة التي اأمتعتني وجعلتني اأمتنى لو اأنني كنت 

معهم فيها؟ 
نعم، ثمــة الكثر بجعبتي، فالندوة غنية والأ�ســاتذة 
با�ســم عبــد احلميــد حمــودي وعلــي حداد و�ســالح 
زامــل قاموا ب�ســياحة ممتعة ومفيــدة يف العديد من 
املحــاور. لكنمــا الأمــر مثلما كتبــت يف البداية؛ من 
ال�ســعوبة مبــكان الإحاطة بكل ما قيــل يف مراجعة 
عابرة كهــذه. فليعذرين الأ�ســاتذة والقراء، و"خرها 

بغرها" كما يقولون يف الكناية ال�سعبية.. 
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اأود اأوًل اأن اأبدي اإعجابي باأ�سلوب عمل جملة الأديب 
العراقي، فطرح املحاور بطريقة الندوة، ثم مراجعتها 
يعطي زخمًا معرفيًا للقارئ من اأجل اإدامة املعلومة 

وروؤيتها من اجتاهات متعددة.
حــول مفهــوم م�ســطلح "الثقافــة ال�ســعبية"، اأتفــق 
مــع راأي الأ�ســتاذ با�ســم عبد احلميدحمــودي، بكون 
الثقافة ال�ســعبية تطوراً ملفهوم الرتاث ال�ســعبي، لأن 
حماولة فهم ور�ســد م�سطلح الثقافة ال�سعبية، يعود 
بنــا اإىل مرحلة ما قبل التاأريــخ العلمي، لأن جذوره 
اأبعد غــوراً واأكــث ارتباطًا بتاريخنا القــدمي وتراثنا 
ال�ســعبي. ومــن خــالل م�ســطلح "ال�ســعبي"، يجري 
دمج "ال�ســعب" بكونه منتجًا وم�ســتلهكًا لكل ما نتج 
مــن اأناط التعبر الفنــي، كذلك من اأجــل اأن تتوافر 
�سفة ال�سعبي، فعلى ذلك التعبر اأن ينطلق من هموم 
ال�سعب واإرادته وي�سمل تطلعاته واآماله، ويرى بع�ض 
الآنثبيولوجييناأن الثقافة ال�سعبية، لي�ست هي التي 

خلقها ال�ســعب، بل هــي التي قبلها ال�ســعب وتبناها 
وحملهــا، فهــي لي�ســت حمليــة بال�ــرضورة، بــل من 

املمكن اأن تكون وافدة من �سعوب اأخرى.. 
بــني م�ســطلحي" الــرتاث  الفــرق  بخ�ســو�ض  اأمــا 
ال�ســعبي، والثقافــة ال�ســعبية"، فاأعتقــد اأن ال�ســياق 
الزمنــي يحدد الفرق بني امل�ســطلحني، اإذ اأن الرتاث 
ال�سعبي يرتبط مبفهوم القدم، اأي اأنه الثقافة ال�سعبية 
لزمن قد م�ســى، اأما الثقافة ال�ســعبية، فهو م�سطلح 
ذو دللة اأو�ســع، فهو ي�ســم الرتاث والثقافــة الآنية، 
وبذلك تكــون الثقافــة، جمموعة الرتاث واحل�ســارة 
وال�ســلوكيات والقيــم املتوارثة واحلالية ل�ســعب من 
ال�ســعوب، ومــن هنا، فــاإن الثقافــة تقوم بــدور نقل 
املــوروث ال�ســعبي، �ســواًء اأكان �ســفاهيًا اأم مدونــًا، 
اأو متوارثــًا يف الاّلوعي اجلمعــي، ويرتكز هذا النقل 
على قاعدة امل�ســافهة، وهي مدونة يف اأفكار النا�ض 
وذاكرتهــم، وهــذا العن�ــرض مينحها يف نف�ــض الوقت 
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جتــذراً متميزاً، يجعــل الأجيال تتناقــل اآدابها جياًل 
بعــد جيــل، وكذلــك فر�ســة الإ�ســافات والتغيرات 
والت�ســويهات والتحريفــات والإحتــواءات، ومن هنا 
تاأتي �ســعوبة البحث لل�سخ�ض الذي يريد التدوين اأو 

الدرا�سة.. 
لقد اأ�ســار الدكتــور علي حداد اإىل ق�ســية مهمة جداً، 
وهي اإهمال الرتاث ال�سعبي العراقي بطريقة متعمدة 
مــن قبل احلكومــة، اأو من قبل املوؤ�س�ســة الأكادميية 
العراقية، التي ما زالت –ولالأ�ســف- ترف�ض ت�ســليط 
ال�ســوء على ق�ســايا الرتاث ال�ســعبي العراقي، علمًا 
يف  �ــض  تدرَّ ال�ســعبية  ال�ســعبي/الثقافة  الــرتاث  اأن 
معظــم الــدول الأخرى، لأنهــا متنح لالأدب الر�ســمي 
فعلــى  وح�ســاريًا،  تاريخيــًا  بعــداً  /املوؤ�س�ســاتي 
�ســبيل املثال ال�ســعر العربي الف�ســيح هل ن�ساأ بلغته 
الف�ســيحة ب�ســورة مبا�رضة؟ مــن املوؤكد اأنــه قد مر 
مبرحلة طفولة �سعرية متثلت باإن�ساده ح�سب لهجات 
القبائل التي ينتمي لها ال�ســعراء، بــل اأنني اأعتقد اأن 
كل �ســاعر كان لديه نتاج �ســعري �ســعبي يــوازي اأو 
يفوق نتاجه للف�ســيح، لكنه اأهمل ب�سبب علماء اللغة 
الذين ان�ســغلوا بالف�ســيح الــذي يوافق القــراآن فقط، 
واأعــد ذلك خ�ســارة كبــرة، فقــد فاتنا كــم كبر من 
املفــردات واملفاهيــم والأفكار واملرويــات التي قد 
تف�ــرض وتثر عندنــا كثراً من الق�ســايا، وجتيب عن 
اأ�ســئلة قد تتبــادر لأذهاننا حول بع�ض ال�ســلوكيات 

والعادات التي مازالت �سائدة بيننا..
ولذلك اأود اأن تثار يف الو�سط الأكادميي ق�سية الرتاث 
ال�ســعبي، لكونه مادة وفرة �ساحلة للدر�ض والبحث 
والتنقيب، وقد ذكر د.�سالح زامل اأمثلة عن درا�سات 

جــرت للرتاث ال�ســعبي العراقي، ولكــن يف جمهورية 
م�رض العربية اإبان خم�سينات القرن املا�سي، ونحن 
اإىل الآن مــا زلنــا نفتقــد درا�ســات واأبحاثــا جــادة 
عــن الــرتاث ال�ســعبي العراقي، ومــا زالت املوؤ�س�ســة 
الأكادمييــة متثل اجلانب الر�سمي/ال�ســلطوي وتبعد 
عن الطلبة كل ما ي�سّر الت�ساوؤل ويوؤدي اإىل البحث..
والراأي الذي طرحه د.�سالح زامل يجيب عن الت�ساوؤل 
حــول تبنــي املوؤ�س�ســة الأكادميية خلطاب ال�ســلطة، 
فمنــذ اأن ت�ســنمت الأحــزاب القوميــة مقاليــد احلكم، 
بــداأت تفر�ــض هوية ح�ســب م�ســاحلها، مــع اهمال 
كبر لرتاث العراق وح�ســارته العميقــة، وهنا بداأت 
الهويــة العراقية ترتاجع اأمام الهوية القومية، ولذلك 
كان ت�ســليط ال�سوء ين�ســب على مو�سوعات معينة، 
دون ال�ســماح للباحثني بالتنقيب والبحث عن هوية 
العــراق وتراثــه – اجلنوبي ب�ســورة خا�ســة- اإذ اإن 
جنوب العراق هو منبع احل�سارة اأ�سا�سًا، وهناك من 
املرويــات والعــادات وغرها مادة تكفي لدرا�ســات 
وبحــوث كثرة، ولعل اأطوار الغناء وال�ســعر والر�ســم 
هي �ســواهد علــى تراث املدن اجلنوبيــة، والتي تكاد 
تكــون هويــة عراقيــة جامعة اأي�ســًا لــكل الناطقني 
باللغة العربية، وقد اأ�سار د.علي حداد لق�سية مهمة، 
وهــي البيئة، والعراق متنــوع يف بيئاته، ولهذا فاإن 
لكل بيئة خ�سو�سياتها الثقافية وتراثها احل�ساري، 
املــدن  ثــم  وال�ســهل، واجلبــل،  ال�ســحراء،  فبيئــات 
وغرها، كلها ترفد الثقافة ال�ســعبية العراقية بتنوع 
وتتالقــح مــع بقية الثقافــات املجاورة لهــا، ولذلك 
من املمكن اأن تكون الثقافة ال�ســعبية حمطة لدرا�سة 
التاأثــر والتاأثر بني الثقافات واحل�ســارات، العربية 
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وغر العربية..
اإن تو�سيح الأ�ساتذة علي حداد و�سالح زامل وبا�سم 
عبد احلميدحمــودي حول عالقــة الثقافة باملخيال 
والت�ســاقها بذاكــرة ال�ســعوب كان وافيــًا، ولبد من 
الرتكيــز حــول ق�ســية اللغــة والأ�ســطورة، فاملــزاج 
ال�ســعبي العــام يف�ســل احلكايــات الأ�ســطورية ملــا 
فيهــا من خيــال وجمالية، ف�ســاًل عن كــون الرتاث 
يحاكــي املزاج العام وينطق من خالل �ســمره، اأما 
ق�ســية اللغة فبالتاأكيد متثل اجلانب الأهم يف رواج 
الثقافــة ال�ســعبية، ورمبا فاتنا اأن نركز على م�ســاألة 
الفــرق بــني ال�ســعبي والعامي، فــالأدب ال�ســعبي ل 
يعنــي الأدب العامــي فقط، بل هو ال�ســائع بني اأبناء 
ال�ســعب، ولأن الــرتاث مثل اللهجــة العامية يف كثر 
مــن مفا�ســله "كالأمثــال واحلكايــات" فقد تر�ّســخ 
الرتابــط بني ال�ســعبي والعامــي، لكن اللغة ال�ســعبية 
اأو�سع واأ�سمل من العامية، ورمبا هذا الرتابط اخلاطئ 
جعل املوؤ�س�ســة الأكادميية تعزف عن درا�ســة الرتاث 
ال�ســعبي العراقي، ولكن هنــاك حماولت خجولة يف 

بع�ض اجلامعات لتاأ�ســيل بع�ــض الألفاظ املتداولة 
يف لهجــة معينــة – كما جرى يف جامعة �ســامراء- 
فقــد در�ض اأحــد الطلبــة اللهجة ال�ســامرائية درا�ســة 
تاأ�ســيلية، كا�ســفا بذلــك عن كثر مــن الألفاظ التي 
ترتبط دللتها بحكايات معينة تتناقلها املجتمعات 

دون اأن تعرف اأ�سلها و�سبب ت�سميتها..
اأما حول عالقة الثقافة ال�ســعبية بالدين، فاإنني اأرى 
اأن عالقة الثقافة ال�سعبية –العربية- بالدين عالقة 
وثيقة، بل يكاد يكون الدين املنبع والغاية من وجود 
بع�ض ال�ســر ال�سعبية مثل �ســرة الأمرة ذات الهمة 
و�ســرة الظاهر بير�ض، فاإذا قراأنا هاتني ال�ســرتني 
لوجدنا اأنهما اأُوجدتا بق�سدية دينية/تعبوية بحتة، 
مــن اأجل اإ�ســفاء �ســفة القد�ســية اأول علــى احلكام، 
ف�ســاًل عن �ســحذ الهمــم للقتال مع اخللفــاء والولة، 
وجعــل تلك املعارك كلها دفاعا عن الدين والعروبة، 
كذلك يجري دومًا ا�ســتغالل ال�سخ�سيات الدينية يف 
ال�ســر مــن اأجل اإيهــام املتلقي بواقعية هذه ال�ســر، 

1 حتى واإن كان احلدث خياليًا بحتًا.
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قبل ال�ــرضوع يف الكتابة، لبد اأن نثّمن اجلهد املمّيز 
للمتحاورين يف الندوة، وقدرتهم يف ت�ســليط ال�سوء 
على اأهم اأ�ســباب تراجــع العناية بالثقافة ال�ســعبية 
والــرتاث ال�ســعبي وتغييبهــا مــن قبــل ال�ســلطة ذات 
التوجــه القومــي العروبي، التــي حاولت اأن ت�ســهر 
التنــوع الثقــايف بطريقــة تع�ســفية ل�ســالح الثقافة 
العروبيــة، خوفــًا منهــا - كمــا تزعم- على ت�ســتت 
الهوية، اأو حماولة منها يف اإجها�ض الهوية العراقية 

وحماولة ربطها بالهوية العربية.
اأدارت  العراقيــة،  الثقافيــة  النخــب  اأن  اإىل  اإ�ســافة 
ال�ســعبي،  الثقــايف  الــرتاث  عــن  بالكامــل  ظهرهــا 
مري�ســة،  ونرج�ســية  بفوقيــة  معــه  وتعاملــت 
لإعتقادهــا باأنهــا نتــاج النا�ــض العاديــني الذين ل 
ينتمــون اإىل الثقافــة والبــداع، اأو اأنهــا )اأي الثقافة 
ال�ســعبية( ل تنتمــي للمنجــز الثقايف الر�ســمي، غر 
مبالني بق�ســية مهمــة مفادها: اإن الأدبني ال�ســعبي 

والنخبــوي، ينتميــان اإىل نف�ــض الأن�ســاق الثقافيــة 
احلاكمــة باأدوات وطرق تعبريــة خمتلفة، واأن الفن 
اأو الأدب ال�ســعبي، لي�ض مبحاولة فا�سلة لإنتاج اأدب 
نخبوي، اإنا هو فٌن واأدٌب يعمل داخل حدود ال�سعبي 
)التداويل اأو الراغماتي(.. هذه الأ�سباب التي ذكرها 
املتحــاورون يف نــدوة "الديــب العراقــي"، حالــت 
دون دخــول الثقافة ال�ســعبية اإىل الدر�ض الأكادميي، 
اإ�ســافة اإىل حماولتهم فك ال�ستباك املفاهيمي بني 
الثقافة والثقافة ال�سعبية والرتاث ال�سعبي والفلكلور، 
اأو حماولة جتذير مفهوم الثقافة ال�ســعبية من خالل 
ربطه مبفهوم الثقافة من وجهة نظر اأنثوبولوجية، 
توؤمنبــاأن الثقافَة جمموعة مــن التقاليد واملعتقدات 
والأعراف وكل ن�ســاط لالإن�ســان بو�ســفه ع�سواً يف 
جمموعــة ب�رضيــة ميكنهــا اأن متنحــه روؤيــة للحياة 
بح�ســب فهم "تايلور" للثقافة.. وما اأريد اأن اأ�ســيفه 
مــن خــالل هــذه املداخلــة، هــو اأن املف�ســل املهــم 

الثقافة الشعبية في اإلعالم الجديـــــد 

ع�مـــــــــــر ك�ظــــم مطلك
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والإ�ســكالية التي يدور حولها اأي حــوار عن الثقافة 
ال�ســعبية والــرتاث ال�ســعبي - يف العــراق علــى اقل 
تقديــر -، هــو عملية اإحيــاء الــرتاث اأو اخلوف على 
هــذا الرتاث من الندثار والزوال، ل�ســيما اأن معظمه 
ينتمي اإىل الرتاث ال�ســفاهي غر املــدون، مبعنى اإن 
جمال تداولها ال�سعبي املعتِمد على التجربة املعا�سة 
للطبقــات الدنيــا للمجتمــع، اأُق�ســي عن قــرار اإنتاج 
الثقافة ب�سبب عدم قدرتها على التوا�سل مع الثقافة 
النخبوية الر�ســمية لأ�ســباب كثرة، منها اقت�سادية 
وتعليميــة، وطبقيــة وجغرافيــة، اإ�ســافة اإىل الرغبة 
ال�ســلطوية ذات الطابــع القمعــي للثقافــة املكتوبــة 

باإق�ساء كل ما هو �سعبي.. 
ومبــا ان النتــاج والتــداول الثقايف عمليــة مرّكبة، 
اأي اأن التــداول الثقايف، هو جــزء ل يتجزاأ من عملية 
النتــاج الثقــايف، والإنتــاج والتــداول يف الثقافــة 
املكتوبــة، اإنح�ــرض اإىل درجــة اإغفــال البعــد الكمــي 
للتــداول، مع عــدم الأخذ بنظــر الإعتبــار اأن الثقافة 
ال�سعبية، كما ي�ســر "جون �ستوري" حتظى بتف�سيل 
وا�ســع النطاق من قبل النا�ض، ورمبا و�ســل التع�سف 
لــدى النخــب الثقافيــة اإىل احلــدود غــر املعقولــة، 
وهــي اأنها باتت حُتدَّد وفق معاير جمالية و�ســكلية 
ــلت على َمقا�ض ِمزاجها املتغطر�ض، َمْن  وقيمية ُف�سِّ
ينتمــي اإىل الثقافــة الراقية ومن ينتمــي اإىل الثقافة 
الدونية. مبعزل عن اإعتبارات التداول والتف�سيل لدى 
قطاعات وا�ســعة من النا�ض، وباإخت�سار فاإن النخب 
الثقافية، قد �ســّيقت اخلنــاق على الثقافة ال�ســعبية 
علــى م�ســتوى الإنتــاج والتــداول، عندما �ســعت اإىل 

ح�رض ذلك النتاج والتداول بالثقافة املكتوبة...

وعلــى الرغم مــن ذلك كله، فــاإن التحــولت التقنية 
الكبرة يف و�سائل التوا�سل اأو ما يطلق عليه بالإعالم 
اجلديد، �ســتقول كالما اآخر وروؤيــة اأخرى، اإذ حتولت 
م�ســامني واأ�ســكال التــداول الثقــايف وفقــا للثورة 
التقنيــة اجلديدة، اإىل بنية مغايرة وخمتلفة، تتقاطع 
وتتناظــر مــع ان�ســاق التــداول ال�ســائد، الأمــر الذي 
اأدى اإىل بــروز الأدب ال�ســعبي يف الواجهــة، وتراجع 
النخبــوي مع مــا ي�ســمى بـ)ثقافة ال�ســورة وثقافة 
الفيديو فيما بعد( بح�ســب عبــداهلل الغذامي.. ومَل يعد 
النتــاج الثقايف حكراً على النخب الثقافية، ولن مير 
عــر فلرتتها لتقرر يف النهاية ما ي�ســلح للن�رض وما 
ل ي�ســلح، اإنا اأ�سبح اإعالمًا متحرراً من كل �سوابط 
التقنــني والتع�ســف والهيمنــة النخبويــة.. وبالتايل، 
تفتيــت املركزية النخبوية مع ظهــور مرحلة جديدة 
من الإعالم اجلماهري الذي حتول فيه اجلمهور من 
متلٍق �سلبي، اإىل فاعل اإعالمي ومنتج للثقافة، ورمبا 
اأي�ســًا و�سيلة اإعالمية قادرة على القيام بكل الأدوار 
يف وقــت واحد)انتاجــًا وتلقيــًا( و�ســيكون باإمكانه 
حتقيق فاعليته دون ا�سرتاطات م�سبقة من املوؤ�س�سة 
النخبويــة يف نوع املادة الإعالميــة والثقافية التي 
ي�ســتهلكها.. لقد اأ�ســحت )ع�ســمة( خيــارات التلقي 
والنتاج بيد اجلمهور ل املوؤ�س�ســة. الفرد ل املوؤ�س�سة 
الثقافية، بعد ان �سار بو�سع كل منهما تبادل الأدوار 

على نحو مده�ض وفاعل ومنتج اأي�سًا.. 
لقــد ا�ســتعادت الثقافــة ال�ســعبية عافيتهــا بف�ســل 
و�سائل الت�ســال الجتماعية، لتحتل بذلك ف�ساءات 
اإ�ســهارية كانــت حمّرمــة عليهــا يف اأوقات �ســابقة 
علــى ثــورة التكنولوجيــا، وات�ســعت رقعــة التلقــي 
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ــَمَن  بعدمــا انعتقــت مــن ربقة التداول يف �ســياق �سَ
لها النت�ســار ال�رّضيع والتوا�سل مع قطاعات وا�سعة 
من اجلمهور.. اإ�ســافة اإىل اأن �سيوع اإ�ستخدام و�سائل 
التوا�سل الجتماعي كان �سببًا مهمًا يف فك الإقرتان 
ما بني �ســعبية الثقافــة ودونيتهــا، واأن القوى التي 
كانت ت�ســع وتــدمي الفروقات بني الثقافة ال�ســعبية 
)الدونيــة( والثقافــة النخبويــة )الراقيــة(، ما عادت 
هــي �ســيدة املوقف يف الرت�ســيمة اجلديــدة لالنتاج 
والتداول والتوا�سل الثقايف.. وبهذا مل يعد عامل احللم 
اجلمعي - كما ي�سفه "مالتبي" بالثقافة ال�سعبية- 
اأمــايَن ورغبــاٍت مكبوتــة، بل تنف�ســت هــذه الثقافة 
ال�ســعداء حتــت غطاء تنظري لتيار مــا بعد احلداثة 
الــذي ب�رض بالنفتــاح على كل ما هو هام�ســي غّيبُه 
طــوق املركزيات احلداثية وال�رضديات الُكرى.. ومع 
انهيــار كل ما هو يقينــي وواقعي يف اأفــكار ما بعد 
احلداثــة، اأي "عندما ل يعود الواقعي كما كان عليه، 
فاإن احلنني اإىل املا�سي ي�ستاأنف معناه الكامل" مع 
الثقافــة من خالل املا�ســي الذي يعــاد اإنتاجه كما 
ي�ســر اإىل ذلــك فردريك جم�ســون.. ومع اإعــادة هذه 
املا�سوية، ظهر اإىل ال�سطح كل ما هو �سعبي.. ورافق 
هــذا الظهور، اإنهيار كل ما قننته النخب احلداثية يف 
جّديتهــا املفرطة يف التمييز ما بني الثقافة الرفيعة 
والثقافة ال�ســعبية...هذا النفجــار والنفتاح املذهل 
للثقافــة، دون اللتفــات اإىل التمييــز بــني النخبوية 
الأطــراف  لــكل  م�رّضفــًا  متثيــاًل  كان  وال�ســعبية، 
الجتماعية املتقابلة واملت�ســادة واملتجاورة، دون 

النظر اإىل اخللفيات الطبقيــة اأو اجلغرافية، وقد اأعاد 
اإىل املنت كل الهوام�ض الثقافية يف حماولة اإنعا�ســه 
مرًة اأخرى، وبث احلياة فيه من جديد... وقد �سهد هذا 
"النفجــار"، ذوبانــًا للتخوم بني احلقــول الثقافية 
واملعرفيــة، تفككــت مبوجبه تلك الثنائيــة التقليدية 
)�ســعبي / نخبوي(وتفّككــت اأي�ســًا، ثنائية )الفرد / 
اجلمهور( فت�سّكل بدًل عنها مزيٌج، يكون فيه اجلمهور 
اأفــراداً والأفراد جمهوراًكما ي�ســر عماد عبداللطيف 
يف كتابــه "بالغــة اجلمهــور".. لكــن هــذا النفتــاح 
اأحدث اإرباكا ًمعرفيًا بعد اأن اقتحمت كل ال�سعبويات 
الرّثــة، بــاب الثقافــة حتت مظلــة الثقافة ال�ســعبية، 
وحتولت تلك ال�سعبوياتاإىل �سلطة قمعية تعيق حركة 
املقاربات النقديــة وتن�ّشها وتعّدها عقوقًا ثقافيًا، 
ولهذا على النخب اأن تعيد ح�ساباتها بهدف التاأ�سي�ض 
لن�سق ثقايف جديد، ين�سجم مع طبيعة التحولت، من 
خالل لغة قادرة على اإعادة متف�سل املنجز الإبداعي 
والثقــايف مــع احلياة وحركتهــا املعا�ســة، اأو اإعادة 
ربــط املنجز الثقــايف والإبداعــي باحليــاة اليومية، 
والعنايــة باخلطــاب ال�ســعبي الــذي تفــرزه التجربة 
املعا�سة، طاملا اأن اأحد املكا�سب التاريخية للنظرية 
الثقافية، هو الرهنة على اأن الثقافة ال�سعبية جديرة 
بالدرا�سة اأي�سًا، وقد جتاهلت املعرفة التقليدية لعدة 
قــرون )احليــاة اليوميــة لعامــة النا�ض( مــع بع�ض 
اأن  واعتــادت  الواقــع،  يف  املرموقــة  ال�ســتثناءات 
تتجاهل احلياة نف�ســها ولي�ض فقــط احلياة اليومية، 

على حد تعبر تري اأيغلتون. 
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مقدمة: المسرح العبثي "رؤیة نقدیة"

لقد ظهر مفهوم العبث* �ســابقا يف لغة الفكر الغربي 
مع نيت�ســه ومارك�ــض ورامبــو، بكلمات اأخــرى مثل 
"الالحقيقــة، والالمعنــى، والتفاهــة" وهــو �ســعور 
اإن�ساين يدل علـى فقدانـه الـ�سعور بوجـوده. فقـد مهـد 
هـوؤلء املفكـرون الالمنتمـون لهـذه القـ�سية منذ زمن 
بو�ســفها تنبوؤات مبا �ستوؤول اإليه الأحوال الإن�سانية 
م�ســتقبال. هــذا التنبوؤات موجهة لالإن�ســان ال�ســاذج 
القانــع بواقعــه غر املجــدي وحتريره مــن اأوهامه 
عن طريق توجيه �سدمة اإىل ذهنه ليخرج من �سباته 
الدوغمائــي. اإن املفاهيــم التــي هي مثــل الالمعنى 
والالحقيقــة والتفاهــة اأخــذت جمالهــا لتتطــور اإىل 
مرحلــة ياأ�ــض ول جدوى من الوجود الإن�ســاين الذي 
ل يعر �ســوى عن العبث باأق�ســى �ســوره. فقد تطور 
املفهوم لي�ســر عبثــا نتيجة ال�ســدمة التي تعر�ض 

لهـــا العقـــل الغربـي والتـي و�ســـعته اأمـــام حقيقـة 
ل مفــر منهــا، هي حقيقة احلــرب الدامية. هــذا الكم 
الهائل من الدمار والقتلى اأفرز حالة من الإميان بال 

جدوى الفعل الإن�ساين وعبثية احلياة.
"ميكــن تف�ســر ظهور العبثية املفاجــئ جزئيا على 
اأنهــا ردة فعل عدمية علــى الوحـ�ســية وغـرف الغاز 
والقنابـــل الذريـة التي �ســـهدتها احلـرب. لقد كـ�ســف 
مـ�رضح العبث عن اجلانب ال�سلبي يف وجودية �سارتر، 
 .)i("وعــر عــن بوؤ�ض وعقــم عامل بــدا بدون اأهــداف
فالإن�سان اأ�ســبح بال هدف لأنه اأهمل تلك الإ�سارات 
التــي حذر بها الالمنتمي )الأديب( العامل اأجمع باأنه 
يتجــه اإىل املــوت واىل التنافــر مع هــذا الكون الذي 
ل يكون الإن�ســان فيه �ســوى جزء �ســغر من ذراته، 
وهــذا هو الالمعقول الذي يعــر عن عدم التناغم مع 
العامل، ومن ثم"فاإن ال�سيء غر املتناغم اأو املتنافر 
وغر املن�ســجم هو: و�ســع الإن�سان مع نف�سه املليئة 

ح
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نقد العقل الغربي المعاصر وحضارته 

عن مسرحية )في انتظار جودو( لصموئيل بكيت

د. حسین عبد علي الیوسفي 
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بالتناق�ســات التــي ي�ســعب التخل�ــض منهــا بدون 
.)ii("املعرفة

الالمنتمــي كـان قـــد اأدرك عـدم التنـاغــم هـذا لـذلك 
كـــان هدفـه الو�ســـول اإلـــى نـوع مــن املعرفة يعيد 
التناغــم الإن�ســاين مع الكــون ُوُيعيد معنــاه اإليه من 
طريــق املعرفـــة وهـــذا هــو امل�ــرضوع ال�ــرضوري 
الــذي يعــر عــن الت�ســاوؤل عــن مــدى وجــود معنى 
للحيـــاة)iii(. وهـوم�ــرضوع الالمنتمــي يف ال�ســوؤال 
هـــل للحيـــاة هـدف فـــي ظـل الالجـــدوى التـي هـي 

.)iv("نقـي�سالأمل"
  

مسرحیة "في انتظ�ر جودو"
سرد تف�صیل المسرحیة  

تتمحــور اأحـــداث املـ�رضحية حـــول قـ�ســية واحـدة 
هـــي "النتظـار" وهـي مهمـة جـــدا للـذين ينتظرون 
فهـــم ي�ســيعون وقـتهــم يف هـــذا النتظــار. اإنهـــم 
ينتظــرون �سخـ�ســًا ا�ســمه "جــودو". ويبــداأ احلــوار 
كله بــني �سخ�ســيتني "فالدمــر واأ�ســـرتجون" عـن 
هـــذا الـ�ســخ�ض،لكنهمـا ل يتحدثــان عنــه كثرا بل 
واأ�ســكال  وجودهمــا  تخ�ــض  اأمــور  يف  يتحــاوارن 
ثيابهمــا واأمــور اأخرى لي�ســت مهمة البتة ل�ســخ�ض 
يكون لــه هدف معني يف الوجود.فهما ل هدف لهما 
ول حتى �ســيء يتحدثان عنه واملكان الذي هما فيه 
�سبه ميتوهما يجل�سان على اأنقا�ض مباٍن قد هدمتها 
قذائــف احلـــرب وبقربهمـا �ســـجرة جافـــة ترمـزاإىل 
اأن احليــاة عداهمــا ميتة متامــا ول روح فيها. وهذا 
اأي�ســا ل ي�ســاعدهما على اأنيكون لهمــا اأي خيال اأو 

اأي ت�سور للحياة فهما يف �سلب ل جدوى ول معنى 
من وجودهما. اإنهما ينتظران �سخ�ســًا ا�ســمه جودو 
لكنهمــا ل يعرفانه ومل يريا �ســكله ول يعرفان ماذا 
يطلبــان منــه. اإنهمــا يومــا بعــد يــوم ينتظرانه يف 
لجدوى من ح�ســوره اأو عدمه. حتى اإنهما يتحدثان 
عمــا اإذا كان جاء لهـــم ولـم يعرفـاه، كمـــا اأنهمـا ل 
يعرت�ســـان ول ي�سـاألن عن معنى انتظارهما، وهما 
يف �ســوق ملعرفة مــا �ســياأتيهما دون اأن يعرفا ماذا 
ينتظران وما الذي �ســيقدمه لهما النتظار م�ستقبال. 
يثثـران فـي الـزمن فـي حماولـة لقتل الوقت ل اأكث 
وهــذا الفعــل يعك�ــض رمزيا نظـــرة وجوديـــة "تـرى 
الإنـ�ســان خملوقـــًا وحيــداً يعاين القلــق والياأ�ض يف 
عــامل ل معنــى لــه، وكاكان كان موجـــوداً جمـــرد 
وجـــود اإل اإن قــام بتحديد خيار حا�ســم وم�ســري 
يتعلق مب�سار حياته امل�ستقبلية. من خالل هذا اخليار 
يك�ســب املــرء هويتــه، اأي هدفــه وكرامته كاإن�ســان، 
وهــذا الإن�ســان الوجـــودي يفـ�ســل اعتنــاق ق�ســية 
�سيا�ســية اأو اجتماعيــة لكــي يحدد الهدف وي�ســمن 
الكرامة")vii(. فالرمز اإنا هو التعبر عن الإن�ســان 
هو الذي يحدد م�ســاره واختيــاره. لكن كل ما يفعله 
فالدمر واأ�ســرتجون اأنهما ل يحددان م�سرهما ول 
يحاولن اإثبات وجودهما اأبدا بل اأنهما ينتظران من 
يحقــق لهما هذا الوجود، بال ت�ســاوؤل بــال هدف بـال 
مـ�ســر بـال اإميـان ب�ســيء، بال اإن�ســانية، بال معنـى. 
هـــذا هـــو هـدف املـ�ــرضح العبثـــي الـذي هـــو طـرح 
�ســـورة اإن�ســان ما بعد احلرب، املمـزق، والـ�سعيف، 
واملتهـاون فـي �سـوؤون حياتـه. فقـد اكتـ�سف بعد كل 
هــذا الدمار الذي حققته الب�رضية اأن كل فعل يـ�ســدر 
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منـه اإنـا يعـد تـدمرا ذاتيـا للب�رضية ول يوجد �سيء 
مطلــق وثابت يف هذا الوجــود. ولي�ض احلــوار الدائر 
بينهمــا �ســوى هذيــان يف�ســح عــن خــواء الب�رضية. 
فهما ل يقولن �ســيئا مفيدا رمبا لأن فاجعتهمـا، اأي 
حياتهمـــا اأكبـــر مـن اأن يعثـر لها علـــى حـل نـاجح. 
هكـــذا نراهمـــا يتحدثان عـن اأي �ســـيء كـــان يقتـل 
الـ�ســمت املفــزع و�ســـط طبيعـة جـــرداء، والنتظـار 
اأكثـــر رعبا.هكذا هــي اأحداث هــذه امل�رضحيةذريعة 
ل�ســيء اآخر هو كيف نرر الـزمن عنـدما يحا�ســـرنا 
الالمعنـــى، الالتـاريــخ، وعنـدمــا نكـــون عـاجزيــن 
حتـى عـن النتحـار كمـا "يف�سل فالدمر واأ�سرتجون 

يف النتحــار". وهــذا يعنــي اأنهمــا يف اجتــاه قبول 
احليـــاة الـذيهــو قبــول ل فحواهــا، وقبــول عجزنــا 
ووحـدتنا العميقـة وخال�ســـنا املفقـــود، ولكـن مـن 
ينقـذمــن؟ ل اأحــد قـــادر علـــى اإنقـــاذ اأحـــد. وممـن 
ينقـذ بعـ�ســنا بعـ�ســًا؟ مـن املـوت؟ مـــن العـدم؟من 
املفارقــة؟ مــن القدريــة؟ مــن العجز؟ كلنــا حمكوم 
ب�ــرضوط لزمة وعلينا تدبر اأمورنــا، بتمرير الزمن، 
حيث ي�سبح النتظار قناعا، لالانتظار، ملوت الروح 
اأو حلطامها اأو بالأحرى لهذه املهزلة الأر�سية حيث 
ت�سبح احلياة نف�ســها نوعا من دونكي�سوتية*العبث 
هــذا الالانتظار، اأو النتظار اأو كقنــاع اأو كم�رضح اأو 
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كذريعة،كاأنه ال�ســيغة الف�سلى 
للك�سف عن خراب هذا الوجود، 
وكمــا يقــول بكيت* نف�ســه يف 
فعــل النتظــار: جنــرب مــرور 
الزمــن يف �ســكله الأنقــى وهنا 
فبــاإزاء  الــكالم:  دور  ياأتــي 
بــكل �رضوحــه  الكــوين  العبــث 
الإن�ســانية والالان�سانية ي�سبح 
الــكالم ج�ــرضا وهميــا لعبــور 
تظهــر  هكـــذا   .)viii(الـزمــن
ال�سخـ�ســيتان بـــال هدف، لكـن 
هـذه احلركة الـ�ســادرة عنهمـا 
قد تعطينا تلميحات عن �ســكل 

احلياة وكيف يجب اأن يكــون، فلي�ض من املعقول اأن 
الكتابة بهذا ال�ســكل لي�ض لها هدف! اإن العامل يعي�ض 
اخلـراب! نعـم اإنـه فـي فو�ســـى مـــا بعد احلرب. لكن 
امل�رضحيــة موجهة اإىل اإن�ســان ما بعــد احلرب كيف 
يتعامــل مــع وجــوده، هل ي�ســتمر يف التوجـــه نحـو 
العـدم؟ ل �ســـك فـــي اأن الإجابـة هـــي ل. وكاكان ل 
كـان بكيت قد قتل فالدمر واأ�سرتجون واأنهى العمل 
ب�ســفحات قليلــة. لكنه اأي�ســا مل يقــدم احلل لهاتني 
ال�سخ�ســيتني عندما وافقتا على احلياة واأن ت�ســتمرا 
فيها فقد بقيتا على حالهما متالآن الزمن كالمًا. هذه 
هي الر�سالة، هذه هي ال�سدمة فقد ابتعدت امل�رضحية 
يف فل�ســفتها اجلديــدة عن املـ�ــرضح التقليـدي. فهـي 
بـال موقـف حمـدد ول مو�سـوع معـني.بل هي كيفية 
حُمــاكاة الالمنتمــي الواقــع باللغــة نف�ســها ولكـــن 
مــن طريــق اإعــادة تكويــن هــذا الواقع اللغــوي مرة 

اأخــرى على وفــق روؤيته الإ�ســالح 
للب�رضية كيف ميكــن وكيف يكون، 
فهــو الذي يــرى ال�ســوائب يف اللغة 
يعيــد  ثــم  ويخرجهــا منهــا ومــن 
كتابتهــا مــرة اأخــرى وطرحها اإىل 
العــامل ليعــرف اأين وقــع املجتمع 
يف اأخطــاء اأو مــا احللـــول للعـــامل 
بعـد اأن �ســـار �ســـحية �سـوء الفهـم 
للواقـع والإميـان املطلـقباآليـات ل 
تـوؤدي اإلـى �ســـوى مـوت احلـ�سارة 
ونفيهـــا مـــن وجودهـــا الطبيعـي. 
فقـد �ســـرد لنـابكيت جمموعة �سور 
عــن الواقــع مثــل احلــرب واملــوت 
والدمــار احلا�ســل للبـ�رضية. كتـب بلغــة الواقع كما 
يــراه ولكنهــا ممزوجــة بتلــك الروؤيــة العميقــة التي 
هدفها اإعادة �ســياغةاللغة مرة اأخرى ليكون امل�سار 
الب�رضي بعد الدمار �ســـحيحا، اأي اأن تتنبـه البـ�رضية 
اإلـىهذه الأخطاء ول تعود اإليها. وهو يوؤكد "�رضورة 
و�رضعية الت�ساوؤل حول وجود اأميعنى للحياة. وحول 
اإح�ســا�ض الإن�ســان بـــال انتمائـــه فـــي هـــذا العـامل 
الغريـــب، اأكـــد اأن هـذا التعار�ض يف هــذا العامل بني 
الإن�ســان واحلياة هو ذاته الإح�ســا�ض بالعبثية  فهل 
النتحــار هو ال�ســبيل لقتالع هذا الإح�ســا�ض؟ كال، 
بــل بالتـ�ســدي ملـا هـــو غيـر عقالنـــي ميكن جتاوز 
العدميــة، ذلـــك لأن القلـــب الإنـ�ســاين يحمـــل توقـا 
�سـديدا للو�سـوح")ix(. وهـذا يعني اأن �سعور الإن�سان 
اإنا هو موجه دائمًا اإىل معرفة الأ�ســياء وهذا ال�سعي 
هو نف�سه هدف الالمنتمي اإنه تواق دائمًا اإىل معرفة 

�سمويل بيكيت
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احلقيقة وظهارها للعامل اأجمع.
اإن م�رضحية بكيت هذه هي "عبارة عن موقف لإلقاء 
ال�سوء على ظرف اإن�ساين يعنى بو�سـع اجلـن�ض ككـل 
ل جمتمـع معـني. لـم يكـن الهتمـام الـدرامي منـ�سبًا 
على ال�سخ�ســية اإنـا علـى اخليـــار ووكاكان رادتـه 
و�سـبب اختيـاره لـه")x(. اأي اإن العمـل هـذا لـم حتدد 
فيه الأهداف وهو ي�ســبه اإن�ســان ما بعد احلرب الذي 
هــو بال هدف لــذا كـان هـــدف بكيت و�ســف احلالة 
الب�رضيــة لنا كما هــي دون ان يكون فيها خُمل�ٌض اأو 
منقــٌذ على الرغم مــن اأن مو�ســوعها املنقذ املنتظر 
جــودو لكنـــه ل ينقـذ اأحـدا اأبـدا كمـا اأن حـ�ســوره مل 
يــرد اأبــداً، كمــا اأن العمــل ل توجد فيه بــوؤرة ينطلق 
منها الكاتــب، والبوؤرة هنا هــي الطريقة التي ي�رضد 
بها الكاتب الأحداث من طريق ال�سخ�ســيات وحتليل 
املواقف،لكنهــا غــر متوافــرة يف هــذه امل�رضحيــة، 
والغيــاب البــوؤري هذا اإنــا يعنــي اأن العمل ل يوجد 
فيــه زمان ول مــكان، فتمحى الزمكانيــة  على نحٍو 
غريب وتبداأ ال�سخ�سيات تعي�ض يف تيه ويف ح�سارة 
ل تاريخ لها وحا�رضها مبهم ومـ�ســتقبلها جمهـول. 
وهـذا مـا يك�سبها الروؤية الكونية ملعاجلة امل�سكالت 
الإن�ســانية عامة وهذا هو م�رضوع بكيت الذي يهدف 
اىل "م�ــرضح يعالج خــرات عامة وحقوقا اإن�ســانية 
م�ســرتكة و�رضاعات �ســـاملة وقيمًا عليــا وعواطف 

.)xi("اإن�سانية
  

بوزو والكي "السلطة والعبودیة"

فـي مـ�رضحية بكيت �سخـ�سيتان اأخريان همـا )بوزو 

ولكـــي(، تظهران فجـــاأة علىفالدمر واأ�ســرتجون، 
ويف حلظــة ظهورهمــا يظــن فالدمــر واأ�ســرتجون 
اأن اأحدهمــا هو"جــودو"، في�ســاألنهما مــن منكمــا 
"جــودو"؟ فيجيـــب بـــوزو معرفـًا با�ســـمه ومعرفـا 
اأيـ�سًا با�سـم "لكي" خادمه.ثم يقول لهما بوزو: هل 

ظننتماين جودو؟بوزو: من يكون؟  
اأ�سرتجون: اأبداً ل نكاد نعرفه  

فالدمر: طبعا.. ل نعرفه جيدا... ولكن نوعا ما.
.)xii(اأ�سرتجون: اأما اأنا... فرمبا ل اأعرفه اإذا راأيته

اإن املحــر يف هاتني ال�سخ�ســيتني هو اأن ظهورهما 
كان على �سكل �سيد وعبـد، فال�سيد هـو بوزو �سخـ�سية 
قويــة ومتزمتة ولكـي عبد حقيـر �ســعيف، اإذ يظهر 
وهو مربوط بحبل مــن عنقـه ويحمـل حقائـب بـوزو 
وهـو يجـره خلفـه مثـل احليـوان، وهـو منحني الظهر 
دائما ول يرفع راأ�ســه اأبداً لكنه اأحيانا يكون �ســوتا 
واعيا للحظات ثم ي�ســكت ويغـط فـي �ســـمت اأو كمـا 
يعبـــر عنـــه بكيـــت برمزيتـــه "تـتكلم ل كـــي تقـول 
�ســـيئا،بل كــي يتدفــق الفــارغ يف النتظــار الذي ل 
ياأتي، ونعرف انه ل ياأتي ون�ستمر فيه.هاج�ض زمني 
غام�ــض، ينبع اأول واأخرا من ل معقولية العامل فهو 
لي�ــض زمنــًا "داخليـا اأو حتــى خارجيــا باعتبار اأن 
الثنني ي�ســتمران ويف ا�ستمرارهما ح�سور، انه زمن 
مي�ســي ول مي�ســي. يتحــرك ول يتحــرك، يفعــل فعله 
فينا. نهرم، ناأكل، ن�رضب، ت�ســقط �سعورنا،اأ�رضا�سنا، 
يف  يحــول  غائــب  ذاتــه  الوقــت  يف  لكنــه  نعجــز، 
�ســكونه يف حتفيــزه، اإىل النقرا�ــض اإىل املجهــول 
اإىل النعطاب")xiii(.وميكننـــا حتليــل ربــط لكــي 
باحلبــل مــن رقبتـه، فمــن غر املعقول بعــد كل هذا 
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التقــدم يف العلـــم اأن يكـون هنـاك �ســـخ�ٌض مربـوٌط 
مـــن عنقـه بحبـــل ويجـره �ســـخ�ض اآخـر،لكــن الأمر 
اإنا يعر عن قيود الإن�ســان التي اأذعن لها وو�سعها 
قاعــدة يف حياتــه، اإنهاقيود العبوديــة الأبدية لذلك 
بقــي الإن�ســان حتت �ســطوة هــذه القيود لأنــه الذي 
ف�ســحاملجال لها وكذلك قــرر اأنها ل مفر منها حتت 
�سطوة ال�سلطة ب�ســتى اأ�سكالها. فقدجعل نف�سه اأ�سرة 
للزمـان واملكـان حتـى بـــداأ ل ينتمـي اإليهمـا. لـذلك 
يفـ�سح بكيـت علـىل�سان �سخ�سياته عن هذه احلرية 
املفقودة وعن �سبب فقدانها فنجد لديه احلوار الآتي:

اأ�سرتجون: فقدنا حقوقنا
.)xiv(فالدمر: لقد تخلينا عنها

وهـذا يـدل علـى اأن البـ�رضية ظلـت تـ�ساأل نف�سها: هـل 
فقـــدت حقوقهـــا؟ ثـم جتيـب نف�ســها باأنها هي التي 
تخلــت عنها واأن العلــة فيها ل يف الأ�ســياء املمكنة 
لهــا، لذلك يقــول فالدمر:"هذا هو الإن�ســان! ي�ســكو 
مــن حذائه والعلــة يف قدمــه")xv(. وهــذا هو دليل 
عجز الإن�ســان عن فهم عامله حتى الأمور ال�ســغرة 
الب�سيطة لذلك يردد فالدمر: لكي نفهم العامل "علينا 
األ نهمل الأمور ال�ســغرة يف حياتنــا")xvi(. لذلك 
كانــت العلــة يف الإن�ســان ولأنه املهمــل يف حقوقه 
وواجباتـه فقـد �سـيع حريتـه ووجـوده، ولكـي يكـون 
حـــرا يجــب اأن يكون م�ســوؤول عن وجــوده، وحريته 
تتحــدد بفعله الذي يحـدد وجـــوده وخيـاره فـي هذا 
الوجود. وعليـه اأن يتحـرر مـن قيـوده التـي و�سـعها 
لنفـ�ســه مثـــال ذلـــك النتظـــار فـي هــذه امل�رضحية 
لذلك يتكلم الثنان يف �ســاأن القيود و�ســياع احلرية 

يف احلوار الآتي:

األ�سنا مقيدين؟ "اأ�سرتجون: 
فالدمر: ل اأ�سمع �سيئا. 

اأ�سرتجون: اأ�ساأل اإذا ما كنا مقيدين.
فالدمر: مقيدين!  

اأ�سرتجون: مقيدين!  
فالدمر: كيف مقيدون؟

فالدمر: مبن، ومم؟  اأ�سرتجون: ب�ساحبك.
فالدمر: بجودو! مقيدون بجودو! يالها من فكرة! ل 

اأبدا، لي�ض بعد.
اأ�سرتجون: ا�سمه جودو!  

.)xvii("فالدمر: اأعتقد ذلك
ي�ســاأل اأ�ســرتجون هل هما مقيدان بانتظــار جودو؟ 
وهو ال�ســوؤال عن اإ�ساعةالوقت يف هذا النتظار، لكن 
ال�ســوؤال يعــر عن حيـــرة كبيـرة يعيـ�ســها الإنـ�ســان 
املعا�ســـرهل ينتظــر اأم يحدد م�ســره! لأنـه ل يجـد 
مـا يـ�ســعفه فـي الواقـع وكـــل مـا يحـدث اأمامـهلي�ض 
�ســوى خراب و�سـياع للحقـوق فـي ل زمانيـة اأبديـة 
وهـو كـذلك ل يعـــرف اأمقيـد هـواأم حر؟ حتى اأنه بداأ 
ينتظــر اأن يكون مقيداً ب�ســيء وهــذه �رضورة فطرية 
يف الب�ــرض عموما فهم يف�ســلون اأن يكونــوا مقيدين 
ب�ســلطة اأو قوة تفر�ض عليهم حدودا وقوانني على اأن 
يكونوا بال هدف فلي�ض لهم خيار وهـم �سـعفاء اأمـام 
الواقـــع والوجـود. وهـذا هـو ما يحدده فالدمر حني 
يقول: نحن ل�ســنا مقيديــن فلي�ض بعد، ولأن جودو مل 

يـاأت. لـذلك يدعم قوله هذا بقرار عن الإن�سان:
"فالدمر: ل حيلة لنا.

اأ�سرتجون: عبثا املقاومة.
فالدمر: الإن�سان هو الإن�سان.
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اأ�سرتجون: عبثا املقاومة.
.)xviii("فالدمر: اجلوهر ل يتغر

وهذا فقدان الإنـ�ســان الإميـان بنفـ�سه حتـى يظـن اأن 
ل حيلـــة لـه �ســـوى النتظـار،ومقاومتــه لأي ظرف 
كان اإنــا هــي عبــث، وهو هدف بكيت لر�ســم �ســكل 

الإن�سان املعا�رض.
"اإن �سخ�سية اأ�سرتجون، هي �سخ�سية غريزية مادية، 
ج�سعة ترتاوح بني احلاجات املبا�رضة كالأكل والنوم 
وكذلك الن�ســيان وبني التفا�ســيل. اإنهــا من احلثالة 
التي ترى كل �ســيء مــن خالل حاجاتهــا الغريزية. 
وفالدمــر الوجــه الآخــر، املثالية،احلكمــة، ر�ســد 
 .)xix("النتظار، التذكر، والتم�سك باحلوار واحلركة
اإن �سخ�ســية فالدمــر هــي التعبــر عــن الالمنتمي 
الذي يتمتع بر�ســد الأحداث والزمن وعر�ض �ســورة 
الآخر اجل�ســع الذي ل خيال له والغارق يف الن�ســيان 
وفقــدان وجوده. على الـرغم مـن اأن فالدمر ل يقدم 
اأي فعــل بطـويل وعاجز عن فعل اأي �ســـيء وهذا كله 
اإ�سارة اإىل اأن الالمنتمي اأي�سا رمبا ل يفعل �سيئا لأن 
الآخــر كان قد انقاد بقــوة اإىل مـا حـدث له من دمار 
وهــذا جنده وا�ســـحا فـي هـذه املـ�رضحية وجمـ�ســداً 
فـي �سخـ�ســية لكـي العبـدالذي ل ي�سع اأحماله على 
الأر�ــض وهو واقف علــى الرغم من تعبــه والإرهاق 
الذياأ�سابه. هنا جت�ســد �سخ�سية"لكي" اأن الن�سان 
هــو من يحمل نفـ�ســه ثقـال ل داعـــي اإلـىحمله، وهو 
الــذي ي�ســع نف�ســه يف مــاأزق هـــذا احلمـــل الـذي ل 
يتحملـه لكنـه يوا�ســـل معـهبكل عبودية. لذلك ياأتي 
فالدمــر ويقــرر انه ل ينبغــي اأن يعامل اأي اإن�ســان 
هذهاملعاملــة. فيجيبه لكي قائال: "تبــدو الطريقة 

طويلـة عنـدما يقطعهـا الإنـ�سان وحـده")xx(. وهذا 
يعني اأن الإن�سان يف�سل العبودية على اأن يكون حرا 
وهو بال �ســلطة تقوده،فبغر العبودية ي�سعر الن�سان 
بال�ســياع وهذه هي فطرة الإن�ســان اجلاهل الذي ل 
ميتلك وعيا وهذه هي �ســورة الإن�سان املعا�رض انه 
ميـال اإلـى العبوديـة دائمـا والبحـث الدائم عن الأبوة 
وانتظارها وال�ست�ســالم حتت غطائها. وهذه ال�سلطة 
التــي يتحدث عنهـا "لكي" هي التي ل ي�ســتطيع اأن 
يتخلى عنها واملتمثلة يف بوزو "الذي ميثل ال�ســلطة 
الغا�ســمة الظاملة، الال اإن�سانية، احل�سية، الإقطاعية، 
والنعجــة  واخلادم،واملطيــع،  امل�ســود  هــو  ولكــي 
واخلــروف، اأي الــذي يلعب لعبــة اخلادم باأ�ســولها 

.)xxi("ومتطلباتها
اإن هـــذه ال�سخـ�ســيات متثيـــل خمتـ�ــرض لالأنـــواع 
الب�رضيــة فمنهـــا مـــن هـو ميـــال اإىل النكفــاء على 
الــذات ول هــدف له �ســوى اإ�ســباع غرائــزه وهذا هو 
مثال �سخ�ســية اأ�ســرتجون. وهناك ال�ســخ�ض امليال 
الأمـــور  اإلـــى  النظـــر  فـــي  واخليـــال  احلكمـــة  اإىل 
العامـــة للب�رضيــة وحماولــة اإ�ســالح الفكــر عمومًا 
وهــو بالتحديـد ميثـل �ســـورة الالمنتمـي وهـذا هـو 
فالدمــر. وهنــاك �سخ�ســية اأخــرى متثــل الطغيان 
وال�ســلطة والنفــوذ والظلــم وهنــا تتمركز �سخ�ســية 
بوزو. هذه ال�سخ�ســية هي رمز ال�ســطهاد. فم�رضح 
العبـث ميتلـك اأي�ســا �ســـيغة رمزية عميقـة للتعبيـر 
عن املواقـف الإن�ســانية الكثيـرة وهي تر�ســخ قاعدة 
ترف�ــض علــى نحــٍو كبــر كل �ســور الطغيــان التي 
يتعر�ض لهـا الإنـ�سان فـي حياته ابتداًء من النتظار 
اإىل ت�ســييع احلقــوق الق�ــرضي متجهــا نحــو عر�ض 

ح
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الكيفية التي ي�ســطهد بها الن�ســان. وبــوزو هنا هو 
رمــز الطغيان احلا�ســل لالن�ســان الــذي ميثله لكي 
وهـو الـ�سخ�ض املـ�سطهد الـذي ميثـل الإذعـان التام 
ومنطقــه الغريب زيــادة على رف�ســه هــذا الإذعان، 
فمنطق الإذعان عنده يحمل �ســورتني الأولـى قبـول 
العبوديـة والثانيـة رفـ�سها مـن طريـق قبولهـا لأنـه 
قـــد وجـــد الواقـع يفر�ــض عليه هــذا القبــول ولكنه 
ق�ــرضي، فالعبودية مبعناها العبثي تعني عدم قبول 
ظروفها لكنهــا قـ�رضية ولـي�ض باإمكـان اأي �ســـخ�ض 
احلقيقـةعلــى  فـــي  يـ�ســاعد  ل  فـالواقــع  رفـ�ســها 
ال�سعود فوقها لذلك جند بوزو يقول عن هذا الرف�ض 
وهــو يتحــدث عــن لكيالعبـــد عنده:"لكن بــدل من 
طرده، كما كـان يف و�ســعي اأن افعــل، اعني بدًل من 
اأناأطرده اأ�ستطيع اأن اركله ب�سع ركالت، واآخذه معي 
وهذا من طيبة قلبـي الـى الـ�ســوق اخلريـة واحـ�سل 
بـه على �ســـعر جيـــد، الواقع اإنـه ل يجـــدر طرد مثـل 
هـــذه املخلوقات،مــن الأف�ســل قتلهــا")xxii(. لــو 
حللنــا هذا الن�ض بـاملعنى العبثـي نفـ�ســه الـذي ورد 
فيـــه لقلنـا اإنه لي�ض من املمكـن بعـد التطـور العلمـي 
وفـــي احليـــاة املعا�ســـرة اأن يكـــون هنـــاك عبيـــٌد 
مثلمــا كان عنــد الإغريــق حيث يحق لــكل من ميلك 
عبــدا اأن يفعل به ما ي�ســاء. فقد ذكر هذا يف حماورة 
�ســقراط لوطيفرون)xxiii(. هنــا ياأتي دور املعنى 
العبثي الذي يرمز اإىل جت�سيد العبودية التي اأ�سبحت 
باملعنى اجلديد امل�سمى برف�سها. فذكرها يف احلياة 
املعا�رضة اأ�سبح يعني رف�سها، وكاأنه يقول لقد وىل 
زمن العبودية حني يذكرها. وهذا الذكر اإنا هو اأي�سا 
لتذكر مــن يريد اأن يبقى قابعا حتتهـــا لـذلك يقـدم 

لنـا بكيت على ل�ســان اأ�ســرتجون م�سطلحات جديدة 
ل�ســكل العبودية حني يقول: "نولد جمانني كلنا. لكن 
البع�ــض منا ي�ســتمر يف ذلــك")xxiv(. واجلنون هو 
�سكل العبودية ولكن باأدوات العبثية. فمن اجلنون ان 
نولـد مـع عبوديـــة ول نـتخل�ض منهـا، الـولدة بحـد 
ذاتهـــا هي نقي�ض العبودية، فمن العبث واجلنون اأن 
ن�ستمر يف قبول العبودية مرة اأخرى ومن التفاهة اأن 

نولد جمانني ون�ستمر يف ذلك.

له نتظ�ر االإ اإ

يف ظل كل هذا ال�ســياع يف العــامل املعا�رض نتيجـة 
تزعـــزع الثقـــة بكـــل املفـاهيــم التــي باتــت تهــدد 
اأنــواع  اأق�ســى  الب�رضيــة باملــوت وجعلتهــا تواجــه 
التعامل الالان�ســاين اأ�سـبح الإن�ســان يعاين ال�سياع 
الذي يولد الإح�ســا�ض بالعبث ول معقولية ما يحدث 
لذلــك يطلـب النجاة من املخل�ض لكنه ل ياأتي وهـذا 
اخلال�ض املن�ســود هــو طلــب املجتمع الذي اأ�ســاع 
حياته بنف�ســه وهو عاجــز عن تخلـي�ض نفـ�ســه مـن 

املـ�سكلة التـي وقـع فيهـا.
وبداأ ي�ســعر باأمل هذه ال�ســقطة يف هوة العدم العميقة 
كما يقول اأ�ســرتجون حني �ســاألهفالدمر: هل ت�ســعر 
بالأمل، فيجيبه: ت�ساألني هل اأ�سعر بالأمل؟ والتف�سر هو 
ماذاميكـن ان تقـول اأمـام العـدم. فكـرر العدم بالعـدم، 
اأمـــام العجـــز والـ�ســقاء والبـوؤ�ــض والوحدةوالفراغ، 
اأي اأمــام التفاهــة الالمعة يف ال�رضط الن�ســاين ازاء 
البلية الكونية)xxv(. وهــذا هوالتعبر الكث فائدة 
لهذه التفاهة القا�ســية وال�ســوداوية. يحــدث اأحيانا 
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اأن حياة البوؤ�ســتتكرر كل يوم يف حياتنا ال�سخ�ســية 
وو�ســعنا اخلا�ض ل يختلف عن اأحــداث امل�رضحية، 
فنحن اأي�ســا نر بهــذه احلال وكلنا نن�ســد اخلال�ض 
لكــن هــذا اخلال�ــض متفـاوت من �ســخ�ض الـــى اآخر 
ويف املـ�رضحيــة العبثيــة التي كتبهـــا بكيت يعطينا 
اكــث من نوع واحــد للخال�ــض من ذلــك "النتظار، 

والنتحار، والندم"، لذلك جند فالدمر يقول:
ماذا لو ندمنا؟

اأ�سرتجون: على ماذا؟
اأ�سرتجون: على اأننا ولدنا.

هنا الندم يعر عن نف�ســه بو�سوح، هل نقدر اأن نندم 
علــى اأننــا ولدنا، ل ميكن اأن ننـــدم اأبدا، فلم يكن قط 
خيارنــا يف الولدة ومل يكـن خيارنـا اأن نـ�ســل اإلـى 
مرحلـــة الـوعي بهـذهاحلـال يـاأتــي متـاأخرا فنكـون 
قـد نـدمنا علـى اأننـا ظللنـا نعـي�ض كـل هـذه الـ�سنوات 

البائـ�ســة،اإنه الندم على اأننا قدمنا اإىل احلياة �ســيئا 
ل ت�ســتحقه، لأننــا مهمــا فعلنا فهناك مــن ُيخطئنـا 
ُوُيحبطنــا ويـ�ســتغلنا ويقتلنــا لــذا نحـــن ن�ســتحق 
اخلال�ــض اأو نـ�ســتحق ان يكون لنا قــرار يف اأن نولد 
اأو ل نولد. اإنها عينها امل�ســكلة الوجودية التي حتثنا 
على التفكر يف مـ�ســاألة وجودنـــا وهـدفنا فـي هذه 
احليـــاة. ل يفكـر اجلميـــع هكذا مـا عـــدا الالمنتمـي 
الــذي ي�ســيبه هذا املر�ض وي�ســعى جاهداً لي�ســحح 
الواقـــع وقناعـــات البـ�رض. يـ�ســف بكيـــت فـي هذه 
امل�رضحيــة م�ســاألة النتظــار باأنهــا روؤيــة الب�رضية 
يف للخال�ــض، اأي انتظـــار املخلـ�ض وهــي اإىل ابعد 
حــد فكــرة دينية تقــول اإن الب�رض بعــد اأن حتدث لهم 
كارثــة يبــدوؤون يفكـــرون يف اخلال�ــض مــن طريق 
الإلــه وهو جــزء من فطرة الإن�ســان وميله نحـو قـوة 
اكبـــر واأعلـــى مــن قدرته علـــى ا�ســـتيعاب املوقـف 
اأو املـــاأزق الواقـــع فيـه. لكننـــا قلنـا 
اإن بكيـــت لـــو طـرح مو�ســوعا معينًا 
فمعنــاه العبثي عك�ســه متامــا فكـان 
هـــدف بكيـــت اإيـ�ســال فكـــرة معينـة 
اإلـــى الإن�ســان الغربـي املعا�ســـر هي 
اأن اخلـال�ــض ل يطلـــب مـــن اخلـــارج 
بـــل اخلـال�ض يكمـــن فـيالداخــل. اأي 
اأنـــه داخـــل الإنـ�ســان فهـــو علـى كـل 
حـــال الـــذي ينتظـــر وبـــدًل مـــن اأن 
ينتظـريجب اأن يفعل �ســيئًا فالنتظار 
ل يحثــه الإلــه عليــه بل الإن�ســان يف 
�ســميم اإرادته ينتظـروهــو الذي يبدد 
وقته وطاقتــه دون اللتجاء اإىل طرق 
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احلياة الأخرى التي حتقق الوجودواحلرية. وهذا هو 
الخـتالف بـني البـ�رض ككـل والالمنتمـي، الخـتالف 
هنـا هـو امـتالكاخليال وامتالك النظرة اىل املجتمع 
واحل�ســارة، لذلك كان الالمنتمي هــو الفرد املتميز 

يف هذه احل�سارة.
ويعرت�ــض بكيت بل�ســان فالدمر على الو�ســع الذي 
متــر بــه احل�ســارة الب�رضيــة، وقد بينــا �ســابقنا اأن 
فالدمــر هو �ســوت احلكمـــة واخليـال وهـــو مثـال 
الالمنتمـــي فـي عـامل املـ�رضحيــة التـي متثـل العقـل 
الغربـــي فـي مـا بعـد احلـــرب العامليـة الثانيـة. هنا 
يقــول فالدمــر: "نحــن ننتظــر، ن�ســجر، ل نحتــج، 
ن�ســجر حتى املوت هذا موؤكد.عال. ياأتي ما ي�ســلبنا 
فمــاذا نفعل؟ هــل نبدده، هيــا اإىل العمــل. بعد قليل 
كل �ســيء �ســـيزول ونكـون مـن جديـد، وحـدنا و�سـط 
هـذه التفاهـــات")xxvi(. وهـذا هـو عينـه اخلال�ض 
الكامــن يف داخــل الإن�ســان هــذا اخلال�ــض النهائي 
مــن التفاهة لكنه ل يكـون بـالفكــر فقـط بل بالعمل 
اأي�ســا فالنتظــار هو الالمعنـى هـــو الالحقيقـة هـو 
قمـــة التفاهـــة والالمعقوليـة.والعمــل هــو حتقيــق 
الوجود، لزم علينا اأن ن�ســتمر يف العمل لكي ن�ستمر 
يف حتقيــق وجودنا ومن ثم بناء احل�ســارة والتقدم 
نحــو الأمام. "والواقع اأن كل تقـدم اإنـ�ســاين يتوقـف 
علــى التقــدم يف نظريــة يف الكــون. وافتقارنــا اىل 
ح�ســارة حقيقية مرجعه اإىل افتقارنا اإىل نظرية يف 
الكون")xxvii(. لذلك قرر بكيت على ل�سان فالدمر 
ل منتمي عامل امل�رضحيــة اأن العمل الذي هو نقي�ض 
النتظار"ال�ست�سالم للقدر" هو احلل لبناء احل�سارة 
الإن�ســانية، لأن احل�ســارة بكل ب�ساطة "معناها بذل 

املجهود الإن�ســاين بو�ســفنا كائنات اإن�ســانية، مـن 
اجـــل تكميـل النـوع الإنـ�ســاين وحتقيـق التقـدم، مـن 
اأي نـــوع كان، يف اأحوال الإن�ســانية واأحــوال العامل 
الواقعــي. وهــذا املوقــف العقلي يت�ســمن ا�ســتعداداً 
اأن نكــون متاأهبــني للعمــل  اأول  مزدوجــا. فيجــب 
ايجابيــا يف العــامل واحلياة،ويجــب ثانيــا اأن نكون 
اأخالقيــني")xxviii(. وها هنــا ميكنني اأن اأقول اإن 
هذا هو التعبر الـذي �ســعى اإليـه بكيت وهـو ال�ســعور 
بــاأن احليـاة تخ�ســنا. اأمـا ما يتعلـــق بانتظار الإله 
فهو من �ســلب �ســعينا ونظرتنا اإىل �رضورة وجوده 
يف احل�ســارة وهــذا هــو جوهــر اخليالودليــل علــى 
اأن الب�رضيــة مّلا تفقــده بعد، لكننـــا اإذا انتظرنـا هـذا 
القـدوم، وهـو مـن �ســـنعخيالنا فباإمكاننا اأن نخلق 
يف خيالنا جمــال اآخر لالإبداع يف هذا العامل ميكننا 
منتجــاوز العقبــات التي َتعوق ح�ســارتنا. فاهلل من 
�ســنع عقولنا ونحن القادرون على�ســنع كل �ســيء 
فـي حياتنـا ونتجـه نحـو التقـدم فـي حـ�سارتنا كمـا 
 ،)xxix("يقـــول ريلكـه "لأن اأحداً �ســاءك ذات يــوم
لأن اأحــدا قــرر اأن ي�ســنعك، لأن اأحــدا قــرر اأن يخلق 
اهلل مــن طريـــق اخليـــال، لأنـه وجـــد احلاجـــة اإليـه 
فـــي احلـ�ســارة، ولكنـــه ل ينفــع ول ي�ــرض، بــل هو 
جمرد حتفة خيالية ت�سد الثغرة اخلياليـة فـي الـذهن 
البـ�رضي فكـل ما ي�سيب الب�رضية هو من فعلها �سواء 

اأكان خرا اأم �رضا.  

* يرمز مفهوم العبث اىل ال�ســيء الذي ل فائدة منه. 
وهو امتــداد للتفاهــة والالمعنى وميكن اخت�ســاره 

بكلمة الالمعقول.
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)1(

حــاول الفنانــون منذ الع�ســور القدمية حتــى اأواخر 
القــرن التا�ســع ع�ــرض، حمــاكاة الأ�ســكال الطبيعيــة 
القــرن  وبدايــة  الت�ســكيلية،  اأعمالهــم  يف  املرئيــة 
الع�رضيــن �ســهد تغــراً جذريــًا يف تاريــخ الفنــون. 
الر�ســام العاملــي بيكا�ســو وزميله براك قــادا حركة 
بالثقافــات  متاأثريــن  التكعيبيــة  تدعــى  ت�ســكيلية 
القدمية البدائية، حيث �ســعى الر�سامون )الوح�سيون 
الفرن�ســيون والتعبريون الأملان( منذ العام 1905 
اإىل اقتناء ناذج من النحت الزجني، يذكر اأن بيكا�سو 
كان يحتفــظ يف م�ســغله باأعمــال نحت مــن اإفريقيا 
ومن منطقة الوقيانو�ض ومنذ العام 1906 اأ�ســبح 
جامعــًا لالأقنعة الزجنية، وهــذا يوؤكد تاأثر التكعيبية 
بالفــن الأفريقي، ولوحة بيكا�ســو اآن�ســات افيننيون 
عــام 1907 خــر دليل علــى تاأثره بالفــن الزجني، 

فتلك النماذج النحتية والتي من�ســاأها �ســاحل العاج 
وامل�ســتعمرات الفرن�ســية الأخــرى يف غــرب اإفريقيا 
والتي �ســاهدها بيكا�ســو، اأما يف متحف تروكاديرو 
اأو �ســمن املجموعــات اخلا�ســة لأ�ســدقائه اأو يف 
حمــالت بيــع الأمتعــة امل�ســتعملة، هي التــي اأوحت 
اإليه اأن يعامل اجل�ســم الب�رضي تعاماًل ت�ســوريًا اأكث 
مما كان ممكنًا حتقيقه �ســمن تقاليد ع�رض النه�سة. 
فالنحــت الإفريقــي لعــب دوراً كبــراً يف التكعيبيــة 
فــكان للنحاتني الزنوج القــدرة واملوهبة على جمع 
ع�رضين �سكاًل يف �سكل واحد وان يعملوا ج�سمًا �سلداً 
مــن النحت ميكــن اأن يعر عــن الفــراغ اأو اأن يعملوا 

�سكاًل مقعراً قد ميثل �سيئًا حمدبًا يف الطبيعة. 
امل�ســدر الآخر للتكعيبية هو اأعمال الفنان الفرن�سي 
�ســيزان، حيث عاجلــت لوحاته الطبيعــة انطالقًا من 
ال�ســطوانة والكرة واملخروط، فتيار التكعيبية ن�ســاأ 
اأ�ســاًل يف فرن�ســا وكانت له روؤيته اخلا�سة ومنهجه 

الوجه اآلخر للتكعيبية في السينما

علـــــــي خ�لـــــد حنون جبـــــــ�رة 
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اخلا�ض، وهو ح�ســيلة تطور فني �ســهدته اأوربا منذ 
اأوا�ســط القرن التا�سع ع�رض، فهناك �سمة م�سرتكة بني 
تطور الر�ســم )وبخا�ســة التكعيبية( وتطــور العلوم، 
والتكعيبية ظاهرة باري�سية بحته ومل يكن بالإمكان 
اأن تولــد يف مــكان اآخــر لأ�ســباب تتعلــق بالتاريــخ 
واجلغرافيــة والثقافــة حيث مل تكــن يف بداية القرن 
الع�رضيــن مدينة اأخرى يف العامل لها ما لباري�ض من 
تاريخ حافل بالن�ســاط الفني كما اأن موقعها والذي 
يقع يف غرب اأوربا �ســاعد على هجرة ال�ســباب اإليها 
من الفنانني والكتاب من اأ�ســبانيا وايطاليا واأملانيا 
ورو�ســيا وفتحت متاحفهــا الفنية لهــم ووفرت لهم 
بيئة فنية وثقافية ما كانوا ليحلموا بها يف اأوطانهم. 
التكعيبية )Cubism( كعبارة ا�ستخدمت لأول مرة 
مــن قبل الناقــد الفني لوي�ض فوك�ســيل، والذي يعمل 
يف جملــة جيل بال�ض الفرن�ســية، وذلــك يف مقالة له 
عن معر�ض الفنان براك �سنة 1908 الذي اأقامه يف 

�سالة كانويلر بباري�ض حيث نعت اأعماله املعرو�سة 
بالغرائب املكعبة. 

رف�ســت التكعيبيــة الو�ســائل التقليديــة املتبعة يف 
الت�ســوير الغربــي، منــذ ع�ــرض النه�ســة كاملنظــور 
العلمــي وتقابل الظــل والنور والتــدرج اللوين والتي 
ت�سمح للفنان بنقل العامل املرئي ذي الأبعاد الثالثة 
لوحــة  اأمــام  البعديــن  ذات  امل�ســطحة  اللوحــة  اىل 
توهمنا باأننا اأمام الواقع نف�سه، الفنانون ا�ستخدموا 
م�ســاحات م�ســطحة متجاورة ومتداخلــة ومرتاكبة 
بوا�ســطة خطوط ذات طبيعة هند�سية واألوان اأحادية 
فالتكعيبيــة متثــل ال�ســيء املرئي مــن زوايــا روؤية 
اختــرت كيفيًا )الروؤية اجلانبية مع الروؤية الأمامية 
املواجهــة( والتــي تتعار�ــض مــع الروؤيــة الطبيعية 
لالإن�ســان، والــذي ل ميكــن اأن يــرى الأ�ســياء اإل من 
زاويــة واحدة )جهة واحدة( اأي اأنها تقوم بالت�ســور 
املجــرد لالأ�ســياء ولي�ــض مــع الروؤية املبا�ــرضة لها. 
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واحلال هذه فاإن التكعيبية ل تتخلى عن الواقع فهي 
تيار جديد يف الفن ت�ستخدم الأ�سكال والألوان ل نقل 
الواقــع وحماكاته ولكــن لإعادة بنائه وفقــًا لروؤية 
جديــدة للعــامل والإن�ســان، ولكن املالحــظ لالأعمال 
التكعيبية يرى انها تظهر تخطيها للواقع و�سوًل اإىل 
نــوع مــن التجريد اأي اأن العامل املمثــل قد حتول اإىل 
�سيغة بنيوية هند�سية معقدة غر مقروءة، مع وعي 
التكعيبيــني ذلك وخوفهــم  من الوقــوع يف التجريد 
اخلال�ض، جعلهم ي�ســعون اإىل اإدخال الواقع اإىل بنية 

اللوحة عر اأجزاء اقتطعت منه واأل�سقت به.  
فهــي تطــرح واقعــًا مت�ســوراً ذهنيــًا ولي�ــض واقعــًا 
مرئيــًا، واأن التكعيبيني كانوا يبحثــون عن احلقيقة 
يف التجربة املرئية. فاللوحة التكعيبية بف�ســائيتها 
اجلديدة القائمة على تعدد ال�سطوح وتعدد الجتاهات 
الأ�سا�ســية )الأفقــي والعمود املائل وقو�ــض الدائرة( 
والتقائهــا يف نقاط مركزية خمتلفة تدفع امل�ســاهد 
لأن يعيــد تاأليــف اللوحــة جميعًا من خــالل قراءته 

لعنا�رضها املفككة وفقًا للمنهج التحليلي.
واإنهــا حركــة اأرادت اأن تكــون �ســاملة جتمــع بــني 
خمتلف جمالت الإبداع كالت�ســوير والنحت وال�سعر 
واملو�ســيقى وتعر من خاللها عن حالة فكرية، هي 
حركــة جماعيــة اأ�ســهم ممثلوها فنانون ت�ســكيليون 
و�ســعراء يف العمــل على بلــورة روؤية جديــدة للعامل 
والإن�ســان، وجميع احلركات التي ارتبطت اأو تاأثرت 
بهــا اأو انبثقــت عنهــا، كانت ت�ســعى هي اأي�ســًا اإىل 
احتــاد القوى ملختلــف الفنون من خــالل اجلمع يف 
اأطار واحد بني الت�سوير والنحت وال�سعر واملو�سيقى 
والعمــارة واإن كانــت هــذه احلــركات قــد اعتــرت 

التكعيبيــة ناق�ســة اإل اأن اأيــًا منهــا مل تنــف اأهمية 
الثورة التي اأحدثتها.  

كانت التكعيبية تعر عن اأهداف ترمي اإىل اإعادة بناء 
ف�ســاء اللوحة الت�ســكيلي على اأ�ســ�ض جديدة ومتينة 
بعيداً عن ال�سهولة والإغراءات الب�رضية احل�سية التي 
جلاأ اإليها النطباعيون والوحو�ســيون، فللمرة الأوىل 
يتخطى الفنــان الغربي املفاهيم التقليدية للف�ســاء 
الت�ســكيلي املبني علــى الروؤيــة الأحاديــة والإيهام 
الب�رضي، فهي با�ســتخدامها اأجزاء من العامل املرئي 
وتفكيكهــا الأ�ســكال اخلارجيــة للمو�ســوع املمثلة 
وحتويله اإىل م�ســاحات �سغرة م�ســطحة وبتمثيلها 
الأ�ســياء من خمتلف وجوهها يف اآن اإنا حاولت اأن 
تعر عن حقيقة مطلقة مّدعية اإنها تقدم بذلك �سورة 
عن املو�ســوع اأكث مو�ســوعية من خالل ا�ســتخدام 
بنى هند�سية يف التعبر عن دللة الأ�سياء احلقيقية. 
اللوحة التكعيبية حتمل فكرة ما يعتقده الفنان لأنها 
جوهــر الأ�ســياء، فالتكعيبيــون يرف�ســون التفاعــل 
املبا�ــرض بني العامل املرئي والعامل امُلمّثْل ويقدمون 
الفكرة علــى احل�ــض لعتقادهم اأن "احلوا�ض ت�ســّوه، 
فيمــا الفكــر يبني" على حــد تعبر بــراك. التكعيبية 
Cubism  من خالل بيكا�ســو و براك اللذان طورا 
اأ�ســلوبًا جديداً يف الت�سكيل والذي ل يحاكي الطبيعة 
واإنا يوؤ�ســ�ض مظهراً خارجيًا جديداً لالأ�ســكال ومن 
خــالل هــذا املظهر ميكــن روؤية الأ�ســياء )مو�ســوع 
اللوحة( من جوانب متعددة ويف الوقت نف�ســه تن�ســاأ 
عنها عدة مراكز روؤية للم�سهد الواحد، هذا الأ�سلوب مت 
تطبيقه يف ال�سينما من خالل خمرجني عاملني حيث 
اأ�ســبح بالإمكان م�ســاهدة احلدث نف�ســه مرات عدة 
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من زوايا خمتلفة واإن كان قد بداأ ر�ســامو التكعيبية 
ذلك اأوًل كما ي�سر �ستاند�ض لودر يف كتابه ال�سينما 
التكعيبية عام 1975 حيث حتدث عن طرح بيكا�سو 
و�رضفاج لفن الفيلم ويحلل فلم )الباليه امليكانيكي( 
العام 1924 لفرنان ليجيه الذي هو ر�سام اأي�سًا يف 
الوقت نف�ســه، ومن خالل املونتاج )التكعيبي( اأمكن 
النظــر اىل ال�رضد الق�س�ســي اأو الأحداث مرات عديدة 
ومن خالل وجهات نظر خمتلفة، ومن الأمثلة املهمة 
علــى التكعيبية يف ال�ســينما العاملية جتربة املخرج 
اليابــاين اأكرا كورا�ســاوا من خالل فلم )را�ســامون( 
عام 1950، يف هذا الفيلم تتعر�ض امراأة لالغت�ساب 
ويقتل زوجها، تروى هذه الق�سة على ل�سان املتهمني 
باجلرميــة وعددهــم اأربعة ومــن اأربــع وجهات نظر 
خمتلفــة كل رواية من هذه الروايــات الأربع تختلف 
عــن الأخرى، فيلم را�ســامون الذي جــر على املخرج 
غ�ســب النقاد اليابانيني الذين راأوا يف الفيلم )هدمًا 
للقيم ومــوالت للغرب يف نظرتها لليابان( ل�ســيما 
اإنهــا كانــت تعي�ــض هزميتهــا بعــد احلــرب العاملية 
الثانيــة وحتــاول الرد على تلــك الهزميــة بالرجوع 
اىل املا�ســي الذي كان عماده ال�ســاموراي فهو بطل 
احلكايات و�ســيد املغامرين واملقاتلني الذي ميتزج 
لديــه العنف بال�ــرضف والنبل بالقــدرة الهائلة على 
القتــال، الكاتــب اليابــاين رونيــو زوكي اأكــو تاناوا 
حطــم تلــك ال�ســورة مــن خالل ق�ســتني ق�ســرتني 
لــه وهما "را�ســامون" و "يف الدغــل"، املخرج اأكرا 
كورو�ســاوا مزج بني الق�ســتني ليخرج منهما بفيلم 
را�ســامون الــذي عر�ض يف مهرجــان البندقية اأوائل 
اخلم�ســينات وحاز على اجلائزة الكرى فيه كما اأنه 

اأظهر للعامل �سينما واأدبًا يابانيًا.
لكــن )تبقــى العنا�ــرض التــي يتمثلهــا الفيلم، اأ�ســبه 
مبــواده الأوليــة، وتبقى قــدرة الفيلم على ا�ســتغالل 
الفنون الأخرى هي اأ�ســا�ض تطــوره ال�رضيع والفريد، 
لأنه ي�ستعمل ويه�سم يف تطوره اخلا�ض اأي اكت�ساف 
يف التقنية، يف ال�ســوت، يف اللون، اأو يف العد�ســات. 
وحينما يتمثــل الفيلم العنا�رض التــي يوظفها، تفقد 
وجودهــا اخلا�ــض، وتن�ســهر كنتــاج لرتكيــب مــن 
عنا�ــرض فنية خمتلفة يف وجود فني اآخر هو الوجود 
الفيلمــي()1( قــدم �ســعيد مرزوق املخــرج امل�رضي 
العام 1976 فيلم املذنبون عن ق�ســة الكاتب الكبر 
جنيب حمفوظ، حيث ترتكز اأحداث الفيلم حول البحث 
عن قاتل املمثلة �سناء كامل التي اأدت دورها بجراأة 
كبرة املمثلة �ســهر رمزي، مرزوق اأراد اأن يعر عن 
النتهاك امل�ســتمر جل�سد املمثلة عن انتهاك اأكر يف 
ج�ســد املجتمع امل�رضي يف تلك الفرتة الزمنية التي 
اأعقبــت حرب 1973 و�سيا�ســة النفتاح التي اأتبعها 
الرئي�ض امل�رضي اأنور ال�ســادات، وبا�ستدعاء كل من 
لــه عالقــة بالقتيلة من قبل املحقق ح�ســني )املمثل 
عمــر احلريــري( للتحقيق معهــم معتمداً على �ســور 
احلفلــة التي اأقامتها �ســناء قبل مقتلهــا تبداأ اإفادات 
)اعرتافــات( املتهمــني الواحد تلو الأخــر لي�رضد عن 
جرائمه بحق املجتمع امل�رضي ممثاًل بج�ســد �ســناء 
كامــل. مــرزوق ا�ســتخدم التكعيبية باأ�ســلوب مغاير 
عن املتعارف عليه يف ال�ســينما العاملية، م�ستخدمًا 
الرمزية حيث مّثل انهيار املجتمع امل�رضي �سيا�سيًا 
واقت�ســاديًا ل بــل تنبــوؤه مبوتــه علــى يــد ثلــة من 
املنحرفــني )املذنبــون( الذين هــم اأنف�ســهم انتهكوا 
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ج�ســد املمثلة �ســناء كامل ومقتلها يف النهاية ومن 
خالل تعدد رواياتهم نالحظ تعدد الف�ساد امل�ست�رضي 

يف املجتمع امل�رضي من اأوجه عدة. 
فيلم املذنبون اأثار �ســجة هائلة لدى عر�سه ونبهت 
ال�سلطة امل�رضية اإىل الفو�سى التي يعي�سها املجتمع 
امل�ــرضي يف كافــة جوانبــه والتــي �ســببها اخللــل 
ال�سيا�ســي وبالتــايل اإىل اخللــل القت�ســادي، وكان 
�ســببًا ملحاكمــة موظفــي الرقابــة الفنيــة باأمر من 
الرئي�ض اأنور ال�ســادات، �ســارك يف مهرجان القاهرة 
ال�ســينمائي يف دورتــه الأوىل ويح�ســل على جائزة 
اأح�سن فيلم ويح�سد املمثل الكبر عماد حمدي جائزة 
اأف�سل ممثل عن دوره يف الفيلم )ناظر املدر�سة األيف 

البحراوي( الذي يبيع اأ�سئلة المتحانات للطلبة.

)2(

يرتبــط اأدب جنيــب حمفــوظ بعالقــة مــع ال�ســينما، 
فبالإ�ســافة اإىل حتويــل عدد من رواياته وق�س�ســه 
اإىل اأفالم �ســينمائية، قام حمفوظ بكتابة ال�سيناريو 
لع�ــرضات الأفالم اأما بخ�ســو�ض رواياته وق�س�ســه 
فاأنه مل يكتب لها ال�سيناريو قط متحججًا بالقول )اإن 
عالقته بن�سو�سه انتهت حني و�سلت هذه الن�سو�ض 
اىل القراء و�ســار كل واحد حراً يف تف�ســرها(. ولكن 
ما ي�ســتحق الوقــوف عنده هــو توليه من�ســب مدير 
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عام الرقابة على امل�ســنفات الفنية يف م�رض )رقيبًا 
علــى ال�ســينما( خالل الفــرتة من العــام 1959 اإىل 
العــام 1961 وجاء تنحيه من من�ســبه ب�ســبب ن�رض 
روايتــه اأولد حارتنــا واجلدل الــذي رافقها مما حدا 
بوزير القت�ســاد اآنذاك ب�سن حملة على وزير الثقافة 
)ثروت عكا�ســة( لإ�سناده مهمة الرقابة، لرجل متهم 
يف عقيدتــه الدينية مما ا�ســطر الأخــر اإىل نقله من 
من�ســبه، درءاً لالزمــة، اإىل من�ســب رئي�ض موؤ�س�ســة 
دعم ال�ســينما، ل نريد البحث عن كون جنيب حمفوظ 
وخــالل عمله مبن�ســب مدير عــام الرقابة هل انحاز 
للحريــة والإبــداع �ســد �ســلطة الرقيــب اأم انحاز اإىل 
ال�ســلطة، لأن ذلــك يجعلنــا نبحث عن الأفــالم التي 
اأنتجــت خــالل تلك الفــرتة ولكن نكتفــي بكالمه عن 
عمله يف تلك الفرتة حيث قال )قبويل ملن�ســب مدير 
عام الرقابة، ر�ســم على وجه الكثرين من اأ�سدقائي 
وقّرائــي عالمة ا�ســتفهام كبرة، فكيــف اأكون رجاًل 
يدعــو للحرية وينــادي بها ويتخذ مــن الدميقراطية 
�ســعاراً ثابتــًا لــه، ثــم ير�ســى اأن يكون رقيبــًا على 
الفــن، ويحد من حريــة الفنانني ؟ لذلــك اأقول لأزيل 
عالمــة ال�ســتفهام الكبــرة هــذه، اإن الرقابة – كما 
فهمتها – لي�ســت فنية، ول تتعر�ــض للفن اأو قيمته، 
ووظيفتهــا – بب�ســاطة – اأن حتمــي �سيا�ســة الدولة 
العليا ومتنع الدخول يف م�ســاكل دينية قد توؤدي اإىل 
الفتنــة الطائفية، ثــم املحافظة علــى الآداب العامة 
وقيم املجتمــع وتقاليده يف حــدود املعقول، وفيما 
عــدا ذلك يحق للفنــان اأن يقول ما ي�ســاء، ويعر عن 
نف�ســه بالأ�ســلوب الذي يراه منا�ســبًا، وطوال الفرتة 
التي اأم�ســيتها بالرقابة كنــت منحازاً للفن، رغم اأن 

الأجــواء بها حتمــل روح العداء للفن، ومل اأ�ســعر، يف 
حلظة من اللحظات اإنني اأخون نف�سي كاأديب وفنان، 
بل كانت اأ�ســعد اأيام حياتي الوظيفية هي تلك الفرتة 
التي اأم�ســيتها يف الرقابة، رغم امل�سايقات الكثرة 
التي تعر�ســت لها مــن هوؤلء الذيــن ل يوؤمنون باأن 
الرقابة ميكن اأن تكون ن�ســراً للفــن، واتخذت قراراً 
بوقــف تعامالتي مع ال�ســينما طوال فرتة رئا�ســتي 
للرقابــة، كانــت هنــاك بع�ــض التعاقدات ال�ســابقة، 
وتلــك مل اأتدخــل فيهــا ولكنــي رف�ســت اأي تعاقدات 
جديــدة اىل اأن تركــت عملــي بالرقابــة ()2(  حتتــل 
الأفــالم التي كتب لهــا جنيب حمفوظ ال�ســيناريو اأو 
الق�ســة اأو اأخذت عن اأعماله الأدبيــة مكانه متقدمة 
يف تاريــخ ال�ســينما امل�رضيــة ويكفــي اأن نعرف اأن 
)17( فلمــًا من اأ�ســل )100( فيلم كاأح�ســن الأفالم 
امل�رضيــة هي من ق�ســ�ض وروايــات جنيب حمفوظ 
كما اأن اأغلب تلك الأفالم اأخرجها خمرجون كبار يف 
ال�سينما امل�رضية ولهم تاأثرهم على ال�ساحة الفنية.
حــث املخرج �ســالح اأبو �ســيف جنيــب حمفوظ على 
الكتابة لل�ســينما، حيث ّكّونا ثنائيًا اأ�ســاف لل�سينما 
العربيــة وامل�رضيــة الكثــر ور�ســخا اأهم تيــار وهو 
تيــار الواقعيــة، ا�ســتغال جنيــب حمفوظ بال�ســينما 
كان لــه تاأثــر علــى اأدبــه حيــث اأنــه )ا�ســتمراأ الفن 
ال�سينمائي وتطور لغته اإىل درجة نالحظ معها كيف 
اأن كتابته نف�ســها تطورت منذ بداية �سنوات ال�ستني، 
بحيــث اأن من يقــراأ اأعماًل له مثــل )الل�ض والكالب( 
و )الطريق( و )ال�سمان واخلريف( وع�رضات الق�س�ض 
الق�ســرة يخيل اإليه اأنها ن�ســو�ض كتبت خ�سي�ســًا 
لل�سينما. �سحيح اأن حمفوظ اأنكر هذا دائمًا، ول�سيما 
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بالن�ســبة اإىل ن�سو�ســه الكــرى، لكن قــراءة متاأنية 
لهــذه الن�ســو�ض �ست�ســعنا اأمام منت �ســينمائي من 
املوؤ�سف اأن الذين ا�ستغلوا على �سينما جنيب حمفوظ 
مل يدركوه جيداً()3(. بعد تقاعد جنيب حمفوظ العام 
1971 بداأ بالكتابة يف جريدة الأهرام وهناك ويف 
العــام 1975 كتب مقــاًل طالب فيه الــدول العربية 
بالتعاي�ــض مــع اإ�رضائيل من خــالل البحث عن طرق 
لذلــك كما قــام بتاأييــد اتفاقيــة كامب ديفيــد علنًا، 
على اأثر ذلك منعت رواياته وق�س�سه يف كافة الدول 
العربية ولكن مقابل ذلك ويف مقالت اأخرى اأف�ســح 
عن انزعاجه من �سيا�ســات ال�سادات القت�سادية من 
خالل اإتباع �سيا�سة النفتاح القت�سادي والتي اأدت 
اإىل اأت�ســاع الهــّوة بــني الأغنياء والفقــراء يف م�رض. 
تــرى هل كانــت تلك هــي الأ�ســباب التــي دعته اإىل 

كتابة رواية املذنبون؟! 
يقول تول�ســتوي الروائي الرو�سي "اأنه يريد اأن يكتب 
كمــا ت�ســور ال�ســينما" واملخــرج الأمريكــي غرفــت 
يعرتف اأنه ا�ستمد من روايات �سارلزديكنز املونتاج 
املتوازي وكان تاأثر ال�ســينما وا�سحًا على روايات 
كتبهــا اأدباء كبار مثل جيم�ض جوي�ض... تلك املالمح 
ميكن ر�ســدها العام 1907 يف فرن�ســا والذي �ســهد 
اأن�ســاء جمعية الفيلم الفنــي Filmd.Art. الأفالم 
التــي اأنتجتها مقتب�ســة مــن اأعمال روائيــة لفيكتور 
هيجــو وجوتــه واأناتول فران�ض بــل طلبت من بع�ض 
الكتاب كتابة ن�ســو�ض لإنتاجها �سينمائيًا. امللمح 
الــذي ميكــن مالحظتــه هــي تلــك العالقــة  الأخــر 
املتبادلــة بني الفن الروائي والفن ال�ســينمائي حيث 
مت البدء باإنتاج اأفالم حتمل عناوين اأعمال م�سهورة، 

وخــر مثال على ذلك رواية البوؤ�ســاء لفيكتور هيجو 
وطبعــًا على النطــاق العربي، خــان اخلليلي وزقاق 

املدق وبداية ونهاية والثالثية لنجيب حمفوظ. 
الفيلم الناجح هو الذي ير�سد الواقع ويك�سفه، والذي 
يج�ســد ق�ســ�ض حقيقية ولي�ســت خُمتلقــة وبالتايل 
يخــدم هدفًا بابتعاده عن اجلمايل ال�رضف واقرتابه 
مــن العامل املحيط  به، وهــذا يرز اإبداع املخرج من 
خالل جدلية املو�ســوعي والذاتي يف الر�ســد الفني 
للعامل )الواقع( فاإبــداع الفنان هو دائمًا تعبر ذاتي 
لن املجتمع ل يوجد حول الفنان بل يف داخله اأي�سًا، 
واإذ يعــر الفنان عــن ذاته فهو يعر عن املجتمع يف 
الوقت نف�ســه ، عندما تتكون فكرة الفيلم فاأنها تعر 
مــن خالل كلمــات ومن ثم يتم اإلبا�ســها ال�ســيناريو 
الفنــي الــذي يحولــه املخــرج اإىل فيلــم �ســينمائي 
فال�ســورة الذهنية التي تولدها الكلمات تختلف عن 
ال�سورة الب�رضية التي تولدها ال�سورة لأن )ال�سورة 
تعر عن الأ�ســياء بينما تعر الكلمة عن الأفكار، لأن 
ال�سورة تاأتينا من خالل الب�رض بينما الكالم ياأتينا 
مــن خالل ال�ســمع()4(  ومع نهاية احلــرب العاملية 
الثانيــة بــداأ الهتمــام بالوثيقــة وطبعــًا ا�ســتغلت 
ال�سينما ذلك وا�ستطاعت اأن جتد املادة لها من الواقع 
وتاريخ الإن�ســان يف منعطفاتــه التاريخية الكرى، 
واأ�ســبحت الوثيقة ال�ســينمائية تعر عن الواقع ولها 
تاأثرهــا يف الإقنــاع ملا لل�ســورة املتحركة القدرة 
على الإيهام بالواقع كمــا اأن هناك خمرجون قدموا 
اأفالم مل تت�ســالح مــع الواقع على اعتبــار )اأنه كلما 
كر حرمان النا�ض ومعاناتهم اأ�سبح من ال�رضوري 
اأيجــاد بدائل حتافــظ من جهة على ا�ســتقرار النظام 
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الجتماعــي وتعو�ــض من جهة اأخــرى عن احلرمان 
الذي ينفيه النظام، وبح�سب التناق�سات التي تولده، 
وبالقــدر الذي ي�ســبح فيــه الفيلم بدياًل عــن الواقع 
ي�ســع باأيدي الفئة الجتماعية التي جت�ســد ال�ســلطة 
املاديــة ال�ســائدة، اأداة �سيا�ســية يف املجتمــع قوية 
الأثــر()5( هــوؤلء املخرجون �ســنعوا اأفالم خاطبت 
عقل املتفرج اأكث مما خاطبت خيالهم وكان هدفهم 
التطويــر الدرامي وفقــًا لتعبر اأر�ســطو والنتيجة اأن 
تلــك الأفالم لقت �ســعوبة يف عر�ســها يف خمتلف 

دول العامل ومنها فيلم املذنبون ل�سعيد مرزوق.
)يف العا�رضة من عمري بداأت اأتذوق الفن... �ســاهدت 
الو�ســايا الع�رض للمخرج �سي�ســيل دي ميل وع�ســقت 
هذا املخــرج اجلاد والفنان، بــل واتخذته مثاًل اأعلى 
يل... متنيت اأن اأجل�ض على هذا الكر�ســي الذي يتحرك 
عاليــًا والــذي يجل�ض عليه املخــرج... وقتها بداأ حب 
الفن ينمو بداخلي ب�سكل غريب... كنت اأمار�سه ب�سكل 
اأخر يف الر�سم والنحت... وبداأ م�سواري الفني وابتداأته 
بالقــراءة فقــط( بتلــك الكلمــات يبــداأ �ســعيد مرزوق 
حديثــه عــن بدايات ولعــه بال�ســينما، ذلــك املخرج 
امل�رضي املبدع والذي تفتحت عيناه على ال�ســينما، 
وهو يف �ســن الثانية ع�رضة، فقد كان منزله مال�سقًا 
لأ�ســتوديو م�ــرض، فهــو مل يدر�ــض ال�ســينما درا�ســة 
اأكادمييــة حيث اعتمد على نف�ســه من خــالل قراءته 
يف تنمية موهبته ال�ســينمائية ويكفي فيلم )زوجتي 
والكلــب( الــذي اأخرجه يف بدايــة �ســبعينيات القرن 
املا�ســي والذي يعتــر عالمة من عالمات ال�ســينما 
امل�رضيــة واأهــم مئــة فيلــم يف تاريخها مــع اأفالم 
اأخرى لــه منها )اأريد حاًل( وطبعــًا فيلم )املذنبون(، 

�ســعيد مرزوق اأحد املخرجني القالئل الذين يجيدون 
ال�رضد ال�سينمائي بال�سوء والظالل

)3(

كلمــا كان الفنــان اأكــث اإبداعــًا زاد ال�ــرضاع بــني 
حاجاتــه ال�سخ�ســية واحتياجــات املجتمــع. فــاإذا 
كان الفنــان يعي�ض يف �رضاع دائم مع املجتمع فاإن 
ذلــك ل يرجــع اإىل اإنــه اإن�ســان مري�ــض اأو بالأحرى 
)ع�ســابي... Neurotic( كمــا يزعــم فرويد، واإنا 
يرجع اإىل اإنه اإن�ســان )مبــدع... Creative(، يقول 
الكاتــب حممــد علي اإبراهيــم )رئي�ض حتريــر جريدة 
اجلمهوريــة امل�رضية �ســابقًا(  "بني الإبــداع عمومًا 
والأدب خ�سو�سًا والواقع، بغ�ض النظر عن زمن هذا 
الواقع، ت�ســابه يف اأحيان وتطابق يف اأحيان اأخرى" 
فالكاتــب الكبــر العاملي جنيب حمفــوظ وهو يكتب 
روايــة املذنبــون العــام 1970 هل كان ي�ســت�رضف 
امل�ســتقبل ملرحلة بطلهــا حممد اأنور ال�ســادات، هذا 
ال�ســوؤال اأجاب عنه املخرج �ســعيد مرزوق من خالل 
ترجمــة الروايــة اإىل فيلــم �ســينمائي العــام 1976 

وبال�سم نف�سه.
حيث اأتخذ من مقتل �ســناء كامل املمثلة ال�سينمائية 
حموراً لفيلمه، املذنبون، ومن خالل حتقيق ال�رضطة 
�ــرضده  واأثنــاء  الفيلــم  اأن  نكت�ســف  املتهمــني  مــع 
جمريــات التحقيق يف جرميــة القتل نراه يغو�ض يف 
جرائم اأكر اأرتكبها املتهمون اأنف�ســهم �سد املجتمع 
امل�ــرضي باأكمله ل تقل اأهمية عن جرمية قتل ممثلة 
يف فرا�سها، فالنتهاك امل�ستمر جل�سد املمثلة �سناء 
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كامــل اأراد منــه املخــرج اأن يعــر عن انتهــاك اأكر 
يف ج�ســد املجتمع امل�ــرضي املري�ض. فا�ســتخدامه 
التكعيبية من وجهة النظر اخلا�سة به، وتدجينها يف 
اأ�سلوب يح�سب له يف ال�سينما العربية، من خالل �رضد 
الــرواة )املذنبون( جلرائمهم بحق املجتمع امل�رضي 
ومــن عــدة اأوجــه عك�ســت اأ�ســباب انهياره �سيا�ســيًا 
واقت�ســاديًا واجتماعيًا يف فرتة من اأ�سعب الفرتات 
التــي عا�ســتها م�رض حتــت حكــم الرئي�ض ال�ســادات 
وتخبطه ال�سيا�ســي والقت�سادي والذي اأنعك�ض على 
الواقــع الجتماعــي امل�ــرضي وهذا يوؤكــد ردة فعله 
لــدى عر�ــض الفيلــم الــذي اأوعــز مبحاكمــة موظفي 
الرقابة الفنية يف حينه ملوافقتهم يف عر�ض الفيلم. 
يبــداأ الفيلــم مب�ســهد لثالثة رجال يف �ســيارة ت�ســق 
طريقهــا يف ال�ســارع العام بعد ذلــك يدخلون ق�رضاً 

فارغــًا من اأي اأثاث ميالأه �ســوت رنــني هاتف وبعد 
رفــع �ســماعة الهاتف من قبل �ســاحب الق�رض اأحمد 
�ســابر )املمثل ح�ســني فهمي( ي�رضخ باأعلى �سوته 
)من هم الذين يقتلونك( ويذهب راجعًا اإىل �سقة يجد 

فيها �سناء كامل مقتولة ويتهم ال�سغالة بقتلها...
ولكن لنقف قلياًل عند امل�ســهد الأول �ســورة ال�سارع 
العام الذي تتو�سطه �سيارة �رضطة من خالل الأ�سوية 
اخلا�ســة بها، فكما هو معروف اإن الأجزاء الو�ســطى 
من ال�سا�ســة حتجــز لأكــث العنا�رض املرئيــة اأهمية 
فهــي مركــز الهتمام ال�ســمني ومتثل نقطــة التبوؤر 
واخت�ســاراً فــاأن العنا�رض ذات ال�ســيطرة ال�ســورية 
تو�سع يف الو�سط، فماذا اأراد �سعيد مرزوق )فيل�سوف 
ال�ســورة( اأن يقــول من خالل هذا امل�ســهد؟! هل اأراد 
اأن يخرنــا اأن احلكومــة بولي�ســية من خــالل اأحكام 

�سيطرتها على ال�سارع اأم ماذا؟! 
�ســابط ال�رضطة ح�ســني )املمثل عمر احلريري( وهو 
يحقق مع املتهمني اكت�ســف غفلتهم عن جرائم اأكر 
معتمــداً اأثنــاء التحقيــق علــى جمموعة من ال�ســور 
للحفلة التي اأقامتها املمثلة �ســناء كامل ليلة وقوع 
اجلرمية، وبعد التدقيق يف ال�سور يتم جلب املتهمني 
واحــداً تلــو الأخر ويبــداأ باأليــف البحــراوي )املمثل 
القديــر عماد حمــدي( مدير املدر�ســة الــذي يتعرف 
على �ســناء كامل لدى قيامها بالتو�ســط لديه لقبول 
اأبــن ال�ســغالة يف مدر�ســته، وبعد رف�ســه يت�ســل به 
مديــر عام املنطقة التعليمية وياأمــره بقبول التلميذ 
خالفــًا للتعليمــات، األيــف البحراوي يقــوم بعد ذلك 
باإعطائــه درو�ســًا خ�سو�ســية حتــت �ســغط العــوز 
املادي ويف اأحــدى املرات يح�ــرض لإعطائه الدر�ض 

أثار موضوع البغاء 
خيال األدباء والفنانين 

فوثقوا ذلك في الرواية 
والسينمــــــا والتـــلفزيون 

حيث كان فقر وحاجة 
المرأة والتغرير بها من 

قبل الرجال األغنياء 
تحديدًا الموضوع 

المفضل لديهم
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ليجــد حفلة وي�ســرتك فيها بعــد اندها�ســه وانبهاره 
باأجوائها )خا�ســة اجلن�ســية( وبعد و�ســوله ملرحلة 
ال�ســكر نتيجة ال�رضب يبداأ بالــكالم ليعر عن حالته 
املعا�ســية املزرية وعدم املوافقــة على ترقيته، ويف 
هذه الإثناء يدخل �سامي اجلعر )املمثل وحيد �سيف( 
مدر�ــض اللغة العربية ال�ســابق يف مدر�ســته ليبادره 
بال�ســوؤال، منده�ســًا لتغــر اأحوالــه، مم�ســكًا �ســرتته 
ويراهــا مفتوحة مــن اخللــف وكانت اإجابة �ســامي 
اجلعــر )لقيت النا�ــض كلها فاحتة ففتحــت اأنا... اأنت 
ل�ســه ما فتحت�ض، اأفتحها يا راجل خلي ربنا يفتحها 
عليك( يف اإ�ســارة وا�ســحة اإىل �سيا�سة النفتاح التي 
اأنتهجها الرئي�ض اأنور ال�سادات، ولكن ما هي �سيا�سة 
النفتــاح تلك ؟! األيف البحراوي لإثبات عدم تواجده 
يف م�رضح اجلرمية حلظة مقتل �سناء كامل يعرتف اأنه 
قام ب�رضقة اأوراق المتحانات للطلبة )الأ�ســئلة( من 
خالل دخوله وقت ح�ســول اجلرمية وبوا�سطة �سامي 
اجلعر الذي �ســّول له ذلك فما كان من ال�رضطة اإل اأن 
توجه له تهمة ال�ســبب يف ت�رضب اأ�ســئلة المتحانات 

ويحجز على ذمة التحقيق.
املتهم الثــاين فهمي الأيوبي )املمثــل القدير توفيق 
الدقن( كان حا�رضاً هو اأي�ســًا احلفلــة التي اأقامتها 
�ســناء كامــل ليلــة مقتلها، مديــراً جلمعيــة تعاونية 
)�رضكــة الأهــرام للتجمعــات ال�ســتهالكية( مظهــراً 
اآخر من مظاهر الف�ســاد يف م�رض حيث رواج ال�ســوق 
ال�ســوداء من خالل بيع الفــراخ )الدجاج( من الباطن 
اىل جتــار اجلملة ومل يفت �ســعيد مــرزوق وهو يظهر 
ومن خالل م�ســاهد عــدة طوابر النا�ــض والزدحام 
لغر�ض احل�ســول على دجاجة يف حني �ســناء كامل 

يف ات�ســال هاتفي واحد ت�ســلها مئــة دجاجة وبيد 
مديــر اجلمعيــة نف�ســه، املخــرج اأراد اإظهــار ف�ســاد 
النظام ال�سرتاكي يف م�رض الذي بداأه الرئي�ض جمال 
عبــد النا�رض من خالل قــرارات التاأميم التي �رضبت 
الطبقة الراأ�ســمالية يف م�رض وهي يف طور الت�ســكيل 
بــل مل يتوان يف الت�رضيــح عن ذلك من خالل احلوار 
بني �سخ�سيتني من الفيلم، الذي بداأه حت�سني )املمثل 
يو�ســف �ســعبان( حيث قال )م�رض طــول عمرها بلد 
اخلــر حــرام تو�ســل للحالــة دي حتــى امليــه م�ض 
عارفني ن�رضبها اأنتو عايزين ال�رضاحة التاأميم كان 
اأكر خ�سارة للبلد( وجاء الرد الذي و�سعه املخرج – 
كاتب ال�ســيناريو على ل�سان اأحمد �سابر ولي�ض غره 
فهــو مــن بقايا الطبقــات التي �ســملها التاأميم حيث 

قال )حبو ياأمموا القطاع اخلا�ض فاأمموا القوة(... 
  فهمــي الأيوبي ولغر�ض عــدم اإحلاق تهمة القتل به 
اعرتف اأنــه وقت حدوث اجلرمية كان يبيع �ســاحنة 
حمملة بالدجاج املخ�س�ســة للجمعية اإىل اأحد جتار 
ال�سوق ال�سوداء فما كان من ال�رضطة اإل توجيه تهمة 

الجتار يف ممتلكات القطاع العام له.
املتهــم الثالث هــو اإبراهيم املغربــي املنتج اللبناين 
الــذي، اأرتبــط ب�ســناء كامــل بعالقــة كونــه منتــج 
ملعظــم اأفالمهــا وباملقابــل كانت جتلب له الن�ســاء 
ملمار�ســة اجلن�ض ولكن كل ذلــك كان غطاءاً لتهريب 
الذهــب من م�ــرض والعرتاف الذي اأدىل بــه اإبراهيم 
املغربــي لإبعــاد التهمــة عنــه، ولنقف عند الن�ســاء 
اللواتي مار�ض اجلن�ض معهن والتي هيئتهن له �سناء 
كامل من خالل �ســبكة الدعارة التــي تديرها.. اأمينة 
)املمثلــة حياة قنديــل( طالبة جامعية حتت �ســغط 

ما
ــــــ
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النفقات اجلامعية وفقر اأهلها تلجاأ اإىل بيع ج�ســدها 
مقابل مبلغ من املال مل حت�سل عليه يف النهاية من 

اإبراهيم املغربي.
اأثار مو�ســوع البغاء خيال الأدباء والفنانني فوثقوا 
ذلك يف الرواية وال�ســينما والتلفزيون حيث كان فقر 
وحاجة املراأة والتغرير بها من قبل الرجال الأغنياء 
حتديــداً املو�ســوع املف�ســل لديهم لي�ــض يف الوقت 
احلا�ــرض فقــط )فقبل حــوايل ثالثة األف �ســنة نرى 
كيف ا�ســتخدمت مفاتن البغي يف الغواية، وتوظيف 
املراأة لرتوي�ض الوح�ض اأنكيدو، فخلق الند لكلكام�ض 
القوي من جهة، ولك�رض حدة الوح�ض الذي ي�سكنه يف 
اأعطــاف اأنكيدو من جهة اأخــرى()5( جنيب حمفوظ 
من الكتاب املعا�رضين الذي تناولوا �سخ�سية البغي 
يف موؤلفاتهــم كمــا يف الثالثيــة والل�ــض والــكالب 
)وكان وا�ســحًا اأنــه مل ي�ســور البغــي مبعــزل عمن 
يحيط بها مــن الرجال من موؤثرات اجتماعية، تطيل 

من عمرها، ومتدها باأ�سباب البغاء()6(.
املتهــم الرابــع اأو الوجــه الآخر للف�ســاد امل�ســت�رضي 
الدكتــور حت�ســني )املمثــل يو�ســف  يف م�ــرض هــو 
�ســعبان( يتعرف على �ســناء كامل بعــد اإجراء عملية 
اإجها�ــض لها من حمل غر �رضعــي، ولكي يبعد عنه 
تهمة قتلها يعرتف اأنه �ســاعة مقتلها كان قد اأجرى 
عملية اإجها�ض لفتاة متت ب�ســلة اإىل اأحد �ســديقات 
�ســناء كامل التي متار�ض الدعارة، ولتوقفه ال�رضطة 
علــى ذمة التحقيق لكــون الإجها�ض مبوجب قانون 
العقوبات واملهــن الطبية يعتر جرمية، ومرة اأخرى 
يتنــاول املخرج البغاء من خــالل الفيلم، فاملجتمع 
امل�ــرضي الــذي اأقامته الطبقــة الع�ســكرية احلاكمة 

والــذي حكــم الــدول العربيــة والإ�ســالمية تقريبــًا 
فيــه ميــزة اقت�ســادية هامــة هــي تــدين دور املراأة 
وانح�ســاره يف الإجنــاب واخلدمــة ورعايــة منزلها 
فقــط، وابتعادها عن اأي ن�ســاط اقت�ســادي اإنتاجي 
فمــا كان منهــا وحتت �ســغط العوز املــادي اّل بيع 
راأ�سمالها الوحيد )ج�سدها( للذكر، واإنها ل متلك غر 
اجلن�ــض تقاي�ــض به لتعي�ــض اإذ ان )العــامل املتخلف 
هو عامل فقدان الكرامة الإن�ســانية مبختلف �سورها، 
العــامل املتخلــف هو الــذي يتحول فيه الإن�ســان اإىل 
�ســيء، اإىل اأداة اأو و�سيلة، اإىل قيمة مبخ�سة، اإنه اأ�سر 
العتبــاط حني ير�ســخ لغوائــل الطبيعــة التي تهدد 
يف �ســحته، واأمنــه، وقوتــه، و�ســالمته، اإنــه ل يولد 
لذاته ول يعي�ض �ســيانة لذاتــه، ثم هو يتعر�ض لغزو 
املر�ض، ول�ســيطرة الأمية واجلهل، ولق�ســوة الطبيعة 
وغوائلهــا بدون حماية اأو �ســالح كافيــني، يتعر�ض 
ل�سوء التغذية وفقدان فر�ض العمل، و�سعوبة املاأوى، 
يقف عاجزاً اأمام عامل ال�رضورة هذا، ل يعلم اأي نوع 
من ال�ســحايا ميكن اأن يكون، اأين ومتى ؟ واأما عامل 
القهر الت�ســلطي، فهو عامل �ســيادة القلة ذات احلظوة 
التــي تفر�ــض هيمنتهــا علــى الغالبيــة بالتحالــف 
مــع قوى خارجيــة ا�ســتعمارية �رضيحــة اأو مقنعة، 
خالقة نوذجًا عامًا من عالقة الت�ســلط والر�ســوخ، 
متار�ــض فيها اأنواعًا متعددة مــن العنف املــــــــادي 

واملعنوي()7(.
بــني عمارة حتت الإن�ســاء نتعرف على ال�ســيد حافظ 
)املمثــل �ســالح ذو الفقــار( املديــر العــام لأحــدى 
ال�ــرضكات العامــة للمقاولت، والوجه الآخر لف�ســاد 
القطاع العام للدولة من خالل مقاي�ســة �سناء كامل 
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علــى ح�ســة من �ســقق العمــارة التي تبنيهــا مقابل 
موافقتــه علــى طلبهــا ب�ســحب املــواد التي �ســتبني 
العمــارة وبعــد ح�ســول التفــاق يذهبون اإىل �ســقة 
�ســناء ملمار�ســة اجلن�ــض... حافــظ �ســديق الدكتــور 
حت�ســني ولكي يبعد عنه تهمة قتل �سناء كامل كونه 
اأحد احلا�رضين للحفلة يعرتف اإنه مار�ض اجلن�ض مع 
زوجة �ســديقه حت�ســني وقت ارتكاب اجلرمية، حيث 
ا�ســتدرجها لكونها طلبت منه مراقبة زوجها ل�ســكها 
فيه فما كان من ال�رضطة اأن وجهت اإليه تهمة الزنا؟! 
مرة اأخرى يطرح املخرج ق�ســية اجلن�ض وهذه املرة 
لي�ض ب�ســفة بغي ولكن ب�ســفة زوجة تخون زوجها 
مبمار�ســة اجلن�ــض مــع �ســديق زوجها، امــراأة غنية 

وجميلة فلماذا فعلت ذلك؟!
�ســيغموند فرويــد يعزو )اأ�ســل النحــراف يف املراأة 
اإىل "�ســيء" مــن "نق�ــض" اأو ت�ســويه العالقــة بــني 

الأب واأبنتــه، فــكل �ســّد اأو ازورار اأو جمافــاة اأو ل 
مبــالة مــن جانب الأب لالأبنة، ُي�ســعّد حقــد البنت، 
وُي�ســعّد عدوانيــة مكبوتــة لديهــا، طفلــة، وحبيبة، 
و�ســابة، وامراأة. وكيما تنتقــم من اأبيها الذي اأهملها 
اأو جافاهــا، فاإنهــا ت�ســعى اإىل احلط من قــدر اأبنته، 
اأي قدر نف�ســها هــي()8( وهذا ما فعلتــه منى حلظة 
غ�ســبها وانهيارها باأنها مار�ست اجلن�ض مع �سديق 

زوجها انتقامًا منه ومن نف�سها.
)كل الفــن احلديــث فــن جن�ســي، لأن اليدولوجيــا 
الوحيــدة ال�ســغالة هــي ايدولوجيا املتعة اجلن�ســية 
احلــرة، ولأن الفــن هو دائمًا واأبداً تعبر �ســادق عن 
�ســلوك ون�ســاط وهموم اجلماعة، ولأن بلداننا فقرة 
فاأن املتعات الأخرى الرتفيهية وال�سياحية والثقافية 
غــر متوفرة، فال عجب اأن ننكب كراأ�ســماليني فقراء 
علــى طلب املتعــة الوحيدة وهي اجلن�ــض فاملجتمع 

ما
ــــــ
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غا�سبًا  ال�سلطة  رجــل 
ـــاء كـــامـــل  ـــن ـــس مـــــن �
يف  احلفلة  مل�ساهدته 

�سقتها حلظة و�سوله.
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العربــي اليــوم هــو جمتمــع يطبــع �ســلوكه اليومــي 
طابــع البحــث الدائم والــدوؤوب عن اجلن�ــض "اجلن�ض 
اأوًل واأ�سا�ســًا"،()9( وهــذا مــا حاول املخرج �ســعيد 
مــرزوق وهــو يظهــر لنا مــن خالل م�ســهد، ي�ســبط 
عد�ســات الكامرا والتي ت�سوره، �سناء كامل يف اأحد 
اأعمالهــا مرتديه املايوه يف اأحد امل�ســابح يف واحد 
من امل�ســاهد اجلن�سية املثرة وهنا تقع عني ممدوح 
فريــد )املمثل عــادل اأدهــم( عليها حمــاوًل التقرب 
منهــا خمتلقــًا عذراً واهيــًا لقى قبــوًل لديها يذهب 
اإىل �ســقتها ويبداأ ب�رضبها ومن ثم مبمار�ســة اجلن�ض 
معهــا، يف م�ســهد جماع �رض�ض ت�ســاحبه مو�ســيقى 
ت�ســويرية �ســاخبة، املخــرج اأراد اأظهــار مازوخية 
�ســناء كامــل، فاملازوخي يطلــب الأمل مبا�رضة وعن 
علم ودراية لغر�ض احل�ســول على الإ�سباع العاطفي 
التنا�ســلي، فاملازوخية ال�ســهوية هي على اختالف 
مــع املازوخيــة الع�ســبية )املعنويــة( والتي يجهل 
فيها املري�ض اأ�ســباب �ســلوكه. املراأة وخ�سو�سًا يف 
�سلوكها اجلن�سي يت�سمن )وتلك حالة طبيعية( درجة 
معينة من املازوخية وما يوؤكد ذلك كالم �ســيغموند 
فرويــد يف ذلــك عندما و�ســف )املازوخيــة املوؤنثة 
باأنهــا تعر عن طبيعة املــراأة(. ولكن ماذا وراء ذلك 
امل�ســهد )م�ســهد اجلماع( اأنه انتهاك جل�سد املجتمع 
امل�رضي من خالل ج�سد �سناء كامل فممدوح �سارق 
خزن حمرتف اعرتف بعد توجيه تهمة القتل له باأنه 
قام ب�رضقــة خزنة �رضكة التاأمــني الأهلية امل�رضية 
وبالتعاون مع م�سوؤول كبر يف جمل�ض اإدارة ال�رضكة 
الــذي له ثلث مــا �رضقوه من خالل تهيئة الأو�ســاع 
و�سفره لإبعاد ال�سبهة عنه ولتدارك مو�سوع ال�رضقة 

مت حــرق ال�رضكــة بالنــار. فهــل اأراد املخــرج القول 
بال�ســورة اأن م�رض تتلذذ بالف�ســاد ؟! ال�رضطة توجه 
اإىل ممدوح تهمة ال�رضقة وت�ســع عالمات ال�ستفهام 
على �رضقات مماثلة منها ال�رضكة الهند�ســية الدولية 
و�رضكة املباين احلديثة و�رضكة الإحالت الهند�سية. 
عقد ثمني اختفى من �ســقة �ســناء كامل بعد مقتلها، 
وبعــد البحث مــن قبل ال�رضطــة عليــه، يخرهم اأحد 
ال�ساغة اأنه جلبه من اإيران وباعه اإىل ال�سيدة �سهناز 
هــامن الدرملــي وحاليــًا ل ُيقَدر بثمــن ويعتر حتفة 
فنيــة. بعد اأخذ عنوان �ســكن �ســهناز هــامن الدرملي 
وذهــاب ال�رضطــة اإىل ال�رضايا يجدون خطيب �ســناء 
كامل )اأحمد �ســابر(، وهنا حتــدث املفاجاأة، اإذ بعد 
التفتي�ــض يجــدون العقــد ويعــرتف اأحمد �ســابر اأنه 
قتلها بعد م�ســاهدة رجل ال�ســلطة )كمال ال�ســناوي( 
يجامعها يف احلفلة ولكن ملاذا اأحمد �سابر يقتلها؟!. 
اأحمد �سابر ينتمي اإىل م�رض قبل 1952 اإىل ال�رضايا 
والنظــام امللكي ويعي�ض حالة الغــرتاب عن النظام 
احلــايل ورف�ســه التــام لــكل اأعمالــه والتــي اأهمها 
)قرارات التاأميم( كما اأ�ســلفنا مــن قبل والتي طالت 
عائلته، فماذا اأراد املخرج اأن يعر من خالل م�ســهد 
القتل؟! هل اأراد تطهر �سناء كامل )م�رض( من الف�ساد 

باملوت وعلى يد رمز من رموز النظام امللكي؟!
يقول �ســعيد مرزوق عــن فيلم املذنبــون )هو جتربة 
اأخرى ولكن يف حجم كل التجارب الأخرى جمتمعه. 
اإنه عن م�ساكل كل املجتمع ؟ اإنه يتحدث عن احلقيقة 
وهــذا ما اأدركه اجلمهــور... اأريد اأن اأعر عن نف�ســي. 

واأريد اأن اأو�سل روؤيتي لالآخرين()10(.
ومل يرتكنــا املخرج هكذا )ليختم الفيلم مب�ســهد ذي 
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دللت �سيا�ســية عميقــة يعك�ــض الو�ســع امل�ــرضي 
برمتــه فرتة ال�ســبعينيات وهو م�ســهد توزيع رغيف 
اخلبز على املتهمني والفو�ســى التي رافقت التوزيع 
ال�ســجن  داخــل  الو�ســع  ل�ســبط  ال�رضطــة  ودخــول 
بال�رضب بال�ســياط و�ســوت جر�ض املدر�ســة خارج 
اإطار ال�ســورة ومدير املدر�ســة )عماد حمدي( يقول 

)كل تلميذ يوقف يف الطابور لي�ســتنى دوره عل�ســان 
ي�ســتلم الكتــب اأتعلمــوا النظــام بقه(. مديــر منحرف 
كيف ي�ســبط النظــام ؟! ال�رضطة تقول لــه )اأجل�ض يا 
جمنون( وت�ســتمر ب�رضب امل�ساجني مع املدير اأي�سًا 
وهــو يقــول )اأنــا ح�ــرضة الناظر.النظــام. اأوقف يف 

الطابور(.
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الظــروف  نتــاج  هــي  املتعــددة  الفنيــة  املدار�ــض 
واملراحــل املالزمة لهــا واملنتجة لالأفــكار والروؤى 
التي تــرتك اأثرهــا عند املتلقي املتخ�ســ�ض ب�ســكل 
وا�ســح من خالل املنجز املعــر عنها، واملعني هنا 
الفنان الت�ســكيلي،لمتالكه جم�ســات خا�سة للواقع 
وب�ســرة متعمقــة يف بواطــن الأحداث ثم ت�ســكيلها 
ح�ســب اإمكاناته واأبعاد م�ســمونها عنــده وبالتايل 

تتحكم امللكة اخلا�سة يف الت�سوير والتعبر.
قد يت�ساءل البع�ض: هل يحتاج الفن اإىل ثقافة وا�سعة 
اأم امكانية ت�ســكيل كحرفــة؟ هنا يتوجب اأن نوؤكد اإن 
هذا ال�ســوؤال ي�ســمن جوابه دميومة الفن وتاأثره يف 
حياتنا برمتها.فامل�ســمون حمرك و�ســانع لل�سور 
واحلرفة ت�ســمن �ســالحية خطابهــا وامتالكها قوة 
التاأثر يف اإي�سال اخلطاب املراد حتى اإنه جتاوز اإىل 

اجلمال واملتعة الب�رضية املحركة للمتعة الفكرية.
مــن هذا نفهــم اإن الفن هــو خطاب �رضيح ووا�ســح 

ل�ســاحبه متحايال علــى الواقع للحوار �ســمن فكرة 
الأ�سكال والألوان واحلجوم وابتكار ال�سورة النهائية 
لأ�سل الفكرة واختزال امل�ساحات يف جدل قائم على 
ما ت�سغله من حيز يف الوجود،فحني ظهرت املدار�ض 
الفنيــة كانــت نتاجالتغــرات ال�سيا�ســية والفكريــة 
والجتماعية،فمنهــا من ا�ســتطال بالعمر ومنها من 
انــزوى خلــف ال�ســائد.ومع تناف�ض املدار�ــض الفنية 
علــى الظهــور والتاأثــر اإل اأن املدر�ســة الواقعية لها 
قوتهــا يف ذلــك و�ســاأدخل مــن ن�ســاأتها ومفهومها 
اأوًل،حيــث تبّنْت هذه املدر�ســة حرفية عالية يف نقل 
الواقع بكامل تف�ســيالته ك�ســور ماديــة تبحث عن 
الدقة يف نقل الواقع،لكنها اأي�ســًا تاأثرت بانفعالت 
وم�ســاعر واأفكار الفنان ليتالعب ببع�ض التفا�ســيل 
واإ�ســافة مل�ســة حمركة �ســوب اجلمال الــذي يبغيه 
الن�سان كغاية ومن�سود فان�سطرت اإىل واقعية رمزية 

وواقعية تعبرية.

بين الواقعــــــية والتجــــريدية

رؤى ومفاهيم

غـــــرام الربيـــــــــعي
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�ســارت  املختلفــة  والظواهــر  البيئيــة  التغيــرات 
مرجعــًا ي�ســب يف تطويــر الــروؤى الت�ســكيلية بفعل 
احلــراك والتطور العلمــي ال�ســناعي والتقني لتغير 
منحــى النتــاج وت�ســكالته املظهرية لي�ســبح لوحة 
جمدّدة وبــروح متزامنة مع الواقع اجلديد،ول يخفى 
علــى املتلقي الواعــي ل�ســيما الفنــان املعا�رض اأن 
الواقعيــة كانــت ردة فعل على الرومان�ســية احلاملة 
والبتعــاد عــن الواقع جم�ســداً للحقيقة غــر القابلة 
للتحريــف والتاأويــل واأجــادت ب�ســد املتلقي جلمال 
الن�سخ والت�سوير،وهذا حتما يف �سرورته يدل على 
امتعا�ــض الإن�ســان وقتها من الأحــالم دون حتقيق 
الواقع، واإ�رضاره على النغما�ض يف ك�ســف احلقائق 

من خالل الواقع.
لكــن هذا اأي�ســا مل يدم طوياًل رغــم املتعة املتحققة 
الفــن  لأن وظيفــة  باملنتــج  الأ�ســل  مــن مطابقــة 
الت�ســكيلي التــي تطلبهــا التطــورات احلا�ســلة عــر 
مراحل التاريخ هي اأخــذ الواقع على اأن يختلف عما 
موجود يف الطبيعة ب�سور باعثة حليويتها من جديد 
وهذا ما ي�ســمى بالت�ســكيل اأيالتالعب بالواقع ح�سب 
روؤية الفنان واأفــكاره لينتج واقعًا جديداً يقرتب من 
ا�ســتحداث املعارف والتقنيات وتقبلها عر الأجيال 
اجلديدة.واأظــن اأنهــا هي فكــرة الفن الت�ســكيلي التي 
تقــرتب من لغة ال�ســعر فهو الكالم الذي ل ي�ســبه ما 

يقال يف ال�سارع لكنه عن ال�سارع نف�سه.
ومبــا اأن الفنــان، متاأثــراً بالواقــع وراف�ســًا اأحيانًا 
كثــرة له، يحــاول اخلروج مــن املعتــادات للتعبر 
عــن ذاته،كما يحــاول الهجــرة اإىل مكنونات جديدة 
وتعبرات اأكث �رضامة للتعبر عن �سدقه، فقداقرتب 

ل 
ــي

كــــ
ش

ت
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كثــراً مــن الإنطباعيــة والرمزية ثم مدار�ــض اأخرى 
و�ســول اإىل ال�ســوريالية لختالق عــامل من ال�رضاخ 
الذي يكبته ب�ســبب ال�ســمت الذي ي�ســاحب الت�سكيل 

وو�سول منطقة التجريد الذي يحتمل عبور 
الأ�ســكال والألــوان والأحجام لت�ســكيل جديد يحتفل 
بامل�ســمون،اأي انت�سار امل�سمون على ال�سكل ب�سكل 
مفتعل.هــذا جعــل الفنان يبتعد عــن املرجعيات بعد 
جتريبها وه�سمها لُتختزل كثر من الهوام�ض اإي�ساًل 
اإىل املنت الذي يعيد ت�ســكيل و�ســياغة الواقع مبظهر 

حديــث يتواءم مع لغة احلداثة التي باتت لغة الفنون 
والآداب وم�ســكـّلة حل�ســارات البلدان والتي ت�ســرتط 
اأن يكون الن�ســان فيها هو الغاية والنتيجة،الن�سان 
العابر لالأمكنة والأزمنة كلغة كونية مع بقاء الهوية 
املالزمــة لــذات الن�ســان واملتحاورة مــع الهويات 
الأخــرى.لأن اجلمــال هو لغة وهدف وهــذا ما ميكن 

حتقيقه من خالل الفن بكل اأناطه.
التجريدية هي اأ�ســلوب مترد على الأ�ساليب املعروفة 
تهجــر  اأنــاط  اإىل  و�ســوًل  وال�رضيحــة  وال�ســائدة 
املالمح وتقرتب من الرمزية لإحياء الأ�سئلة 
والت�ســاوؤلت حــول ماالأمــر ومااملو�ســوع  
وماالفكــرة ؟،وهي من وظائف الفن: حتريك 
الأفــكار والذائقــة نحــو الرف�ــض اأو القبــول 

وحتريك ال�ساكن ودميومة حيوية العقل.
نهايــة  ظهــر  م�ســطلح  التجريــدي  والفــن 
عــام 1945 تعبراً عن لوحــات خالية من 
املــادة اأو املو�ســوع لإبــراز فكرة باأ�ســول 
ر�ســم جديدة وقابلة للتجديد والتاأويل،وهي 
نوع من اأنواع فنون القرن الع�رضين و�ســمي 
اأحيانــًا بفــن الال هــدف واأنا ل�ســت مع هذا 
املعنــى لأن الفن عموما باأهــم وظائفه هو 
املتعتــان الب�رضيــة والفكريــة املرتبطتان 
ببع�ــض عند تلقــي اأي عمل ومــا يرتكه من 
اأثــر يف حتريــك الإح�ســا�ض اجلمــايل عنــد 
املتلقــي، حتــى لــو كان العمــل الفــن للفن، 
و�ســور جمالية ت�ســميمية جتمــل اجلدران 
كمكمالت للديكور والزينة ح�ســب موجبات 
ومتطلبات املعا�رضة يف احلياة حيث يعتر 
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الديكور من اأهم الوظائف التي تخدم احليز واأ�ســباب 
ا�ســتخدامه،وعامل جــذب مل�ســتخدميه وا�ســتقطاب 
الهمم والرغبات يف ا�ســتخدامه والعمل ب�سمنه وفيه 

لأن الن�سان بطبيعته ميال اإىل اجلماليات.
الفعاليــات  �ســمن  هــي  الفنــون  تعــددت  فمهمــا 
فل�ســفيا  وجوانبهــا  تق�ســيماتها  بــكل  الن�ســانية 
وتطبيقــا هــي خلدمة احلياة والن�ســان لــذا ل ميكن 
اإدراج اأي نوع من الفنون حتت م�ســمىالالهدف.لأن 
اأية �ســناعة ان�سانية هي ا�ســتعمال للقدرات الذهنية 
واملهــارات اليدويــة لتحقيــق هــذا الجنــاز ح�ســب 
التعريفــات املعروفــة للفنــون، ومن هنا ن�ســل اإىل 
قناعــات كبرة باأن كل الــروؤى املنتجة لعمل جميل 
يف احلياة �رضورة ل ميكن حتجيمها اأو احلكم عليها 
بالإعدام خل�سوعها لأحكام مدار�ض و�سوابط ظهرت 
ل�ــرضورات مرحليــة يف تاريخ الب�رضيــة واعتبارها 
قانونا ل ميكن تدني�ســه وبالتــايل يتقاطع مع فكرة 
الإبــداع والتجديــد مــع مــا يتنا�ســب ولغــة الع�ــرض 
املحاطــة بالتقنيــات الكبــرة لعبــور مــا هو ي�ســر 
ومتي�رض وماألوف حد الرتابة وامللل.العامل يت�سع فال 

ن�سّيق الفكرة. 
لذا بني الواقعية وبني التجريدية الكثر من التجارب 
التي حتاول التمل�ض من اأقننة الإبداع واأقننة املنجز 

الب�رضي دون اإنفالت يف املعنى والغاية.

ومــن هنا علينــا الإعــرتاف باملرجعيــة الأوىل لكل 
الفنون وهي الطبيعة التي �سكلها اهلل باألوان واأ�سكال 
وحجــوم جلعلهــا خمتلفــة لكن من�ســجمة وي�ســرتك 
اجلمال كعن�رض م�ســيطر جلذبنــا كب�رض واحلياة فيها 
بــكل رغبــة عــرف اهلل حدودهــا واأ�ســماها ملــذات.
والطبيعة خلق اأما الذي نفعله نحن فهو ت�ســكيل من 
عدة عنا�رض تقليدية من موجودات هذه الطبيعة،ولو 
اكتفى الن�ســان مبا وِلَد فيه ملا ع�سق التغير وال�سفر 
مثــاًل. فالتجريــد هــو البــاب القابل لدخــول الأفكار 
والت�ســكيالت املتنوعــة لعــامل باحث عــن كل جديد، 
حيــث احلداثــة تعنــي ا�ســتكمال الطــرق واملدار�ــض 
امل�ســتجدة ل�ســناعة جمــال وروؤى واأفكار تتنا�ســب 
وحجم املتغرات التي تت�ســع مع انفتاح العامل على 
بع�ســه ليكون الفن الت�سكيلي لغة م�ســرتكة ان�سانية 
تطمــر امل�ســافات لتوحد ال�ســعور،وهو مفهوم يطمح 
اإليــه الفن الت�ســكيلي ك�رضورة ح�ســارية جتمع بني 

موجودات الأر�ض وبالأخ�ض اخلا�ض الن�سان.
وعليه اأنا �سد التقولت التي مت�ض املدر�سة التجريدية 

على اأنها تبتعد عن اأ�سالة الفن و�سوابطه.
وعلينا الت�سليم اأن كل املدار�ض القدمية واحلديثة هي 
اإما نقل للواقع ب�سوره احلية والتف�سيلية واإما رموز 
تعبريــة حتاور الفكرة ذاتها اأو مــا يقابلها.واأنا من 

دعاة دعوا الفن و�ساأنه لتبقى احلياة ولودة.
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ُيعــدُّ م�ــرضوع "من�ســورات الحتــاد العــام لالأدبــاء 
والكّتــاب يف العــراق" م�رضوعــا جادا مهما، �ســمن 
الأن�سطة املتنوعة املتوا�سلة لالحتاد، مبا يقدمه من 
دعممبا�رض عملي ملمو�ض لأدبائنا وكّتابنا يف جمال 
ت�سويق منجزهم البداعي الذي �ساهمت عراقيل �ستى 
يف اإبعــاده عــن النور. فهو ميثل م�ســاهمة فاعلة يف 
تبديد بع�ض تلك العراقيل، ويف�سي اإىل التخفيف من 
معاناة اأدباء وكّتاب جراء ع�رض خروج خمطوطاتهم 
مــن الأدراج، وي�ســكل ا�ســتجابة مثمــرة لتطلعاتهــم 
نحو اإر�ســاء املقومات الأ�سا�ســية لبناء جمتمع مدين 
متح�ــرض. اأي اأنه اإ�ســافة منتجة علــى طريق تفعيل 
دور الأديــب والكاتــب، كليهمــا، لتخ�ســيب الذاكــرة 
الثقافيــة وتعزيــز وظيفتها الع�ســوية يف التحولت 

الجتماعية.

تاأتــي اأهمية هذا امل�رضوع مــن كونه يعمد اإىل الدعم 
املادي لالأدباء والكّتاب، ف�ســال عن دعمها املعنوي 
لهــم، حيــث ي�ســاهم الحتــاد بن�ســف كلفــة طباعة 
الكتــاب يف دور الن�رض العربية املعروفة. كذلك يعمل 
على تنويع فر�ض ت�سويقه، بعد اإنتاجه، عر النفتاح 
علــى املظاهر املتعــددة لتوزيــع الكتب:املعار�ض/ 
املوؤمتــرات/ امللتقيــات/ املهرجانــات... و�ســواها. 
بالإ�ســافة ملا حتمله اإ�ســداراته من دللت معنوية 
للموؤلف العراقي، اأديبا وكاتبا، لأنها تخ�سع ملوافقة 
جلنــة ثقافية متخ�س�ســة متنحها تقييمــا فنيا وفق 
موا�ســفات جمالية خال�ســة. كمــا اأن وجود"لوغو" 
الحتــاد على غالف الكتاب، ال�ســادر عنه، يعني اأنه 
يحمل ا�ســم موؤ�س�ســة مهنيــة م�ستقلةاأ�ســيلة، متنحه 
ر�ســانة ثقافيــة اأمام املتلقي. اأي�ســا ُتبعــد املوؤلف 

يهدف إلى تخليد الكلمة،ونشر المعرفة، وتدوين التاريخ

مقدمة وتفاصيل عن مشروع »منشورات االتحاد« 

عــــــــلي شبـــــــــــــــيب ورد
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عن مزالــق الطباعة يف دور ن�رض متوا�ســعة، وتنفي 
عن املطبوع �ســبهة طباعته على نفقة "املوؤ�س�ســات 
غر امل�ســتقلة" التي تخ�ســعه ل�ســرتاطات النحياز 

ملتاري�ض غر وطنية ول اإن�سانية.
واعتمــادا على جــدوى امل�ــرضوع يف دعــم التجربة 
البداعيــة لالأديب والكاتــب العراقّينْي، حتديدا، فاإنه 
يلعب دورا ن�ســيطا يف البحث عن حلول ممكنة لأزمة 
ت�ســويق مطبوعاتنا العراقية عموما. لذلك فاإن اأ�رضة 
حترير جملة "الأديب العراقي" تثمن اجلهود املبذولة 
من لدن القائمــني على م�رضوع كهذا، وتدعو اجلميع 
اإىل امل�ساهمة اجلادة لتطويره، ودوام توا�سله، وذلك 
عر الإفادة من تبــادل الآراء واملقرتحات وحماولة 
توفــر فر�ــض حتقيقــه لأهدافــه املتوخاةعلــى كل 
امل�ســتويات. وانطالقا من اأهميته، ولت�ســليط ال�سوء 
عليــه اأكث، تن�ــرض جملتنا تفا�ســيله، بعــد مقدمتها 
هذه، كما وردت لنا من ال�ساعر عمر ال�رضاي "الناطق 

العالمي لالحتاد":
مــن الجتاهــات اجلديــدة والفاعلــة التــي حر�ــض 
الحتــاد العــام لالأدبــاء والكتــاب يف العــراق علــى 
تبّنيهــا، م�رضوع )من�ســورات الحتاد العــام لالأدباء 

والكّتاب يف العراق(.
والفكرة الأ�سا�ض لهذا التوّجه تقوم على تخليد الكلمة، 
وتكويــن مكتبــة لالأدبــاء عــر ال�ســنوات املرتاكمة، 
لتدويــن تاريخ اإبداعهــم. فالحتاد يت�ســدى يف كل 
�ســنة لطباعة ما يقارب اأربعة وع�رضين كتابًا اأدبيا، 
يف خمتلف اأجنا�ض الثقافة، وهذا ما �سي�ســكل مكتبًة 
عامرًة ترفد ال�ســاحة الفكرية بــكل جديد، كما يحقق 
هذا ال�ســياق دعمًا ملوؤلفات الأدباء، ف�ســاًل عن �سعي 

بــارز لدى هــذا امل�رضوع يف اإعــادة طباعة جمموعة 
مــن الكتــب القدمية واملهّمــة ب�ســورتها الأوىل، بعد 

نفادها، لتكون حا�رضًة بني يدي القارئ املعا�رض.
وقــد جنح الحتاد حقًا يف تو�ســيح كل اإ�ســدار جديد 
ملجلة )الأديــب العراقي( بهدية عــدد مرافقة ميثلها 
عدد قدمي من اأعداد املجلة نف�ســها، وفعاًل جت�سد هذا 
احللــم بطباعة ثالثة اأعداد قدمية للمجلة، رابعها مع 

عددها )�ستاء 2018(.
وبغية ا�ستقبال الكتب اجلديدة واإعطاء الراأي النقدي 
فيهــا، وقبولهــا للطباعــة، اعتمدت جلنــة الن�رض يف 
الحتاد على نخبة طيبة من الأ�سماء الرا�سخة لإعطاء 
خرتهــا علــى املن�ســورات، وقــد مثــل هــذه النخبة 
الأدبــاء والأ�ســاتذة الأكادمييون: ناجــح املعموري، 
فا�سل ثامر، د.مالك املطلبي، اأحمد خلف، د.�سبحي 
نا�ــرض، د.عقيل مهدي، با�ســم عبداحلميــد حمودي، 
د.علــي حــداد، ح�ســب اهلل يحيى، طه حامد ال�ســبيب، 
حنــون جميــد، د.فا�ســل عبــود التميمــي، د.�ســمر 
اخلليل، علي الفواز، د.جا�سم اخلالدي، د.علي متعب، 
د.اأحمد مهدي الزبيدي، د.جا�سم حممد ج�سام، ف�ساًل 

عن اأ�سماء اأخرى �ستعتمد يف قابل املطبوعات.
وانطلــق امل�ــرضوع م�ســتقبـِـاًل نتاجــات الأع�ســاء، 
اجلل�ســات  تقــدم  خليــة  اإىل  الحتــاد  ليتحــول 
واملهرجانــات من جهة، وتن�رض الكتب الر�ســينة من 
جهة اأخرى. وقد تفّوق الحتاد ويف غ�ســون اأقّل من 

�سنة على موؤ�س�سات متخ�س�سة بالطباعة والن�رض.
�ســهد ال�ســاد�ض من اأيار عام 2017 �سدور اأول كتب 
املن�ســورات متزامنــًا مــع موؤمتر ال�رضد الثــاين الذي 
اأقامه الحتاد، عن طريق كتاب )ال�ســارد رائيًا( الذي 
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�ســم بحوثا ر�ســينة للموؤمتر، وقــد وّزع الكتاب يف 
املوؤمتــر على مدى انعقــاد اأيامه، ف�ســاًل عن اقتناء 
الأدباء له يف بغداد واملحافظات عن طريق احتادهم 

البا�سق.
هنــا ك�ســف بعنوانات الكتب ال�ســادرة عــن الحتاد 
يف العــام 2017:ال�ســارد رائيًا-جمموعة موؤلفني–
درا�ســات/ الطيف-هيثم بهنام بردى–رواية/ األف 
�سباح و�سباح-حامد فا�سل-جمموعة ق�س�سية/ 
احلديقــة لي�ســت لأحد-يا�ســني طــه حافظ–�ســعر/ 
مغامرات البالون بوبو-جمموعة اأطفال موهوبني-
جمموعــة ق�س�ســية لالأطفــال/ درا�ســات حــرة يف 

الأدب احلديث-د.جناح هادي كبة–درا�سة/ مزامر 
واأطفــال  دمــى  العّيا�ض–�ســعر/  ال�سطاآن-ن�ســال 
وق�ســ�ض اأخرى-�ســافرة جميــل حافظ-جمموعــة 
النــّواب- �ســعر مظفــر  مــن  ق�س�ســية/ خمتــارات 
لالآداب-ترجمــة  نوبــل  اإىل  النــّواب  تر�ســيح  جلنــة 
الأندل�ســي-د.خليل  الأدب  يف  الزبيــدي/  د.هيثــم 
كــرمي  هّبا�سون-�ســوقي  اإبراهيم–درا�ســة/  حممــد 
ح�ســن–رواية/ املرايا والدخان-يا�ســني الن�سر–
نقــد/ �ســاأقول غــر مايقولــه الع�ســاق-هدى حممد 
اخلطــاب  يف  واإ�ســكالياته  حمزة–�سعر/التو�ســيل 
الب�رضي-د.معتــز عنــاد غزوان–درا�ســة/ م�ــرضح 
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الفتيــان ـ نحــو م�ــرضح للمراهقني-د.ح�ســني علــي 
هارف واإميان الكبي�سي-درا�ســة ون�ســو�ض/ �سغب 
اأنثوي-ر�سمية حميب�ض –�سعر/ و�سم لذكرى وجه-
عمران العبيدي–�ســعر/ مفهــوم الريادة يف امل�رضح 
العربي-د.عقيل مهدي–درا�ســة/ عدد جملة الأديب 
العراقــي عــام 1962/ عــدد جملة الأديــب العراقي 
عام 1963/ العدد الكردي من جملة الأديب العراقي 

عام 1961.
بينما �ست�ســدر قريبًا بعد اإجناز الت�سميم واملراجعة 
جمموعة من الكتب هي يف املطبعة حاليًا:الت�ســاردـ  
فعل اخللق بني ال�رضد وتلّقيه-كوثر جبارة–درا�سة/ 
تراثيون يف الذاكرة-رفعت مرهون ال�سّفار–تراث/ 
كفن ال�ســهرة-علي الإ�سكندري–�ســعر/ راب�سوديات 
ـ ن�سو�ض ل�ســاعرات عراقيات-جمموعة �ساعرات–
احلميــد  عبــد  العراقية-با�ســم  الق�ســة  يف  �ســعر/ 
حمودي–نقــد/ املثــال النقــدي ـ قــراءة يف منجــز 

الناقد فا�سل ثامر-د.جا�سم اخلالدي-درا�سة.
و�سيتوا�سل احتاد الأدباء يف ا�ستكمال هذا امل�رضوع 
بطباعــة الكتــب املقّدمــة اإليــه ومازالــت يف طــور 
اخلــرة الآن، و�ستخ�ســ�ض جلنــة الن�ــرض يف الحتاد 
الن�ســف الأول مــن عــام 2018 لطباعــة نتاجــات 
ال�سباب املعلن عنها يف )امل�سابقة الأدبية لنتاجات 
ال�ســباب( والتي ت�ســتقبل امل�ســاركات حاليًا. لتعود 

كتب اأع�ساء الحتاد بال�سدور يف الن�سف الثاين من 
العام احلايل.

ــدت دوريات الحتاد امل�ســتمرة �سل�سلة  هذا وقد ع�سّ
الكتب ال�ســادرة يف عام 2017. اإذ ا�ستطاع الحتاد 
اأن ي�سدر ثالثة اأعداد من "الأديب العراقي" وعددين 
مــن "الأديــب الكــردي" واأربعــة اأعداد مــن "الأديب 
الرتكماين" وعدديــن من "الأديب ال�رضياين" ومازال 

م�سوار اجلمال م�ستمرا.
اإن اتخــاذ طريــق الكتاب جادًة للتوا�ســل مــع القّراء 
ميثــل تنوعًا يف تقــدمي الأدب املفيد، واإ�ســاعًة لروح 
القــراءة، واإعــادًة ملــا اأ�ســارت لــه كلمــة الحتاد يف 

غالف مطبوعاته، وهي تقول:

"ويف حلــم �ســغر اأنيــق لها، حتاول هذه ال�سل�ســلة 
الّثة الثّية اأن ت�ســحح �ســياغة �ســعار عربيٍّ عتيق 

ليكون: العراق يكتب، العراق يطبع، العامل يقراأ...".
ف�ســكرا لالأديبات والأدباء لتوا�سلهم مع هذه الفكرة 
الفتيــة ال�ســاخمة، و�ســكرا للجانــب الفنــي ال�ســاند 
للمطبوعــات اأناقــًة وجمــاًل متمثــاًل بالأديب حممد 
حّيــاوي، والدكتــور فــالح اخلطاط، والدكتــور فرات 
العّتابــي، وامل�ســمم عطيــل اجلّفال، و�ســكرا ملطبعة 
الرواد الزاهرة، وجهود ال�ســيد حممد عبد حممد: العم 

.) العزيز )اأبو كرميِّ
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على مــدى عــاٍم كامل من العمــل الثقايف،اإ�ســتطاع 
"الحتــاد العــام لالأدبــاء والكّتاب يف العــراق" اأن 
يتوا�ســل مع متلقي الأدب عر بوابات املهرجانات 

والتظاهراتالثقافية، يف اأكث من حمفل.
وميثل العام 2017 عامًا حافال باملعرفة والإبداع، 
اإذ جاء مكماًل مل�ســرة فعالّيتني مميزتني �ســهدتهما 

اأواخر العام 2016، وهما:
1ـ اإنطالق اأعمال )منر العقل( يف بغداد، عن طريق 
املوؤمتــر الفكــري )العراق مابعــد داع�ض( الذي �ســّم 

بحوثًا فكريًة اأ�سيلًة، ونقا�سًا جدليًا وا�سع التفّوق.
2ـ مهرجان الأديب )ر�سا طالباين( الذي احت�سنته 

كركوك املحبة وال�سالم والإخاء.
وممــا يجــدر ذكــره �ســعة التعــاون والتن�ســيق بــني 
الحتاد بو�ســفه جهــًة منظمًة، وبــني وزارة الثقافة 
وال�سياحة والآثار بو�سفها جهة راعية، فالفعاليتان 
املذكورتان عقدتا بدعم مــن هذهالوزارة، وبتفاهم 

مثمر �سّكل اأ�سا�ض النجاح للفعاليات الأخرى.
ومــن اأبرز الن�ســاطات التي رعتها الــوزارة يف العام 

اأعمال الحتاد: 2017 من �سمن 
1ـ مهرجان املربد ال�سعري الذي احت�سنته الب�رضة 

يف اأ�سخم جتمع اأدبي وفني اإبداعي.
2ـ موؤمتــر ال�ــرضد يف دورتــه الثانيــة وهو ي�ســنع 
مــن بغــداد بــوؤرة التقــاء فاعلــة حمتفيــًا بال�ســارد 

)عبداملجيد لطفي( �سعاراً لدورته.
3ـ الفعاليــة الثقافيــة اخلا�ســة با�ســتذكار الأديب 
الراحــل �ســعدي املالــح، مــن �ســمن اأعمــال مكتــب 
الثقافة ال�رضيانيــة يف الحتاد، اإذ رعت الوزارة هذه 
الفعاليــة التــي كان مــن املقرر عقدهــا يف عينكاوا 
باأربيل، اإل اأنها تاأجلت ب�سبب ظروف اإقليم كرد�ستان 

بعد اإجراء ال�ستفتاء.
4ـ مهرجــان املتنبــي يف دورتــه اخلام�ســة ع�رضة، 
مــن اأعمــال احتاد اأدبــاء وكّتاب وا�ســط، والذي كان 

بدعم مميز من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار

االتحاد ينجز مشوارًا مشرق العطاء
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يف  عقــده  املوؤمــل  مــن 
كانــون الأول 2017، لول 
التدخــل املعرقــل للحكومة 
املحليــة، مما حدا بالحتاد 
اإىل تاأجيل هذه الن�سخة من 
املهرجــان، وبتــاآزر جميل 
وقفت الــوزارة مــع الأدباء 
تدخــل  راف�ســة  والكتــاب، 
ال�سيا�ســة مبجريــات الأدب 

والكتابة.
الكميــت  مهرجــان  5ـ 
ال�ســعري الذي يقيمه احتاد 
مي�ســان  وكّتــاب  اأدبــاء 
و�ســط  والعراقــة،  الِطيبــة 
جتمهر ثقــايف وا�ســع، وقد 
عقــد املهرجــان يف كانون 

الأول.
6ـ مهرجان ال�ســاعر لطيف 
هلمــت، مــن �ســمن اأعمال 
املكتب الثقايف الكردي يف 
الحتاد، و�سط ح�سور فاعل 
يف  كــرد  واأدبــاء  ل�ســعراء 

قلــب العا�ســمة بغداد. كما عقد الحتــاد مهرجانات 
وجل�سات متخ�س�سة اأخرى، كمهرجان )جواهريون( 
لل�ســعراء ال�ســباب، وموؤمترين ملنر العقل، الأول عن 
)الفل�ســفة واأ�ســئلة العقل( والآخر عن )الأنا والآخر(، 
ومهرجــان )اأكيتــو( الثقــايف يف كركــوك وعينكاوا 
باإ�ــرضاف املكتب الثقايف ال�رضيــاين، واحتاد الأدباء 

ال�رضيان، ونظم احتاد اأدباء 
دورتــني  النجــف  وكّتــاب 
)بــذار  ملهرجــان  اأنيقتــني 
ال�ســعر( لل�ســعراء ال�ســباب، 
ف�سال عن م�سابقة ق�س�سية 
با�ســم القا�ض الراحل زمن 
عبد زيــد، وامتــازت رابطة 
النّقــــــــاد والأكــــادمييــني 
مبوؤمتــر تخ�س�ســي نقــدي 
ت�سّدت له بحنكة ور�سانة، 
ا�ســتذكارات  عــن  ف�ســال 
ملبدعــني عراقيــني ورموز 
وم�ســابقة  را�ســخة،  اأدبيــة 
حملــت  ر�ســينة  ق�س�ســية 
ا�سم القا�سة الرائدة �سافرة 
جميــل حافــظ بتنظيــم من 

نادي ال�رضد يف الحتاد.
اإ�ســافات  اأجمــل  ومــن 
الحتاد ل�ســلة املهرجانات 
اأدبــاء  احتــاد  عقــده  مــا 
وكّتاب دياىل من مهرجان 
�ســعري يحمل ا�ســم )تامّرا( 
يف بدايــة ناجحــة جمعت املبدعــني العراقيني حتت 
اأغ�سان ربيع بعقوبة، ليتزامن معه الحتفال باليوم 
العاملي لل�ســعر، يف مهرجان �سهد ح�سورا عربيًا يف 
بغداد، ف�ســاًل عن عودة مهرجــان احلبوبي يف دورة 
جديدة من �ســمن اأعمال احتاد اأدباء وكّتاب ذي قار 

احل�سارة واحلرف الأول.

اد
تح

اال
ت 

طا
شا

ن

عمر ال�رضاي 

ابراهيم اخلياط 
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مل�سق املهرجان افتتاح ن�سب اجلواهري يف بناية الحتاد 

ندوة املوؤمتر العلمي الول ملنر العقل   �سافرة جميل حافظ

مل�سق مهرجان املربد

مهرجان بذار لل�سعراء ال�سباب
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اد
تح
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ت 

طا
شا

ن

مل�سق املهرجان 

ا�ستذكار الأديب الراحل �سعدي املالح

لوكو املهرجان 

احتاد اأدباء وكّتاب دياىل يف مهرجان )تامّرا( 

احدى جل�سات موؤمتر ال�رضد يف دورته الثانية
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كذلــك قــّدم املكتب الثقــايف الرتكمــاين يف الحتاد 
ن�ســاطاته بفــرادة مميــزة، عــن طريــق مهرجانــني 

�سعريني حلناجر ت�سدح بحب الوطن.
وعــن ن�ســاطات الحتادللعــام 2018، فالعمل جاٍر 
لعقــد مهرجــان املربــد يف �ســباط، بدعم مــن وزارة 
الثقافة وال�ســياحة والآثــار، وحمافظة الب�رضة، كما 
وعدت الوزارة بدعــم الدورة الثانية ع�رضة ملهرجان 
اجلواهري، التي ي�ســتعد لها الحتــاد يف اآذار برتافق 
مع يوم ال�ســعر العاملي،ويجري التح�سر ل�ستقبال 
ن�ســو�ض ال�ســباب لطباعــة ع�رضيــن اإ�ســدارا جديدا 
يف حفل م�ســابقة املبدعني ال�ســباب يف ال�ســابع من 
اأّيار/يــوم تاأ�ســي�ض الحتــاد، ف�ســال عــن اأن اجلهــد 
مو�ســول ل�ســتقبال اجتماع املكتب الدائم لالحتاد 
العاملالأدباء والكّتاب العرب منت�سف العام اجلاري، 

وثمة مهرجانات يجري التهييء لها تباعًا.
من ربى كل هذه الزهور اليانعة للعمل املنتج، ي�سكر 
"الحتاد العــام لالأدباء والكّتاب يف العراق" وزارة 

الثقافة وال�ســياحة والآثار حل�ســن موقفها، ودعمها 
ورعايتهــا مهرجانات الحتاد املتنوعة، مما ي�ســكل 
رفــدا لل�ســاحة الأدبيــة، كمــا ميثــل نوذجــا للبناء 

الرا�سخ ملعمار العقل املفّكر.
وناأمــل مــن وزارتنــا املتفانيــة �ســمول مهرجــاين 
)تامــّرا( و)احلبوبــي( ال�ســعريني بدعمها امل�ســهود، 
كما ن�سعى ل�ســمول اأحد املهرجانات لأعمال املكتب 
الثقايف الرتكماين بالدعم الوايف منها لإ�ســاعة روح 

اجلمال والتبّني للفعاليات املختلفة التوجه.
ال�ســكر والمتنــان لكل مــن اأ�ســهم يف توّهج الحتاد 
احتــادات  لــكل  و�ســكرا  الروعــة،  الباذخــة  ب�ِســمته 
املحافظات، واملكاتب الثقافيــة، والأندية والروابط 

واملنتديات.

عمـــــــــــــــر السراي
الناطق الإعالمي 
لحتاد اأدباء العراق
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حني ن�ســاأت املقالــة الأدبّية عنــد مونتيني )1533 
– 1592( كانــت �رضبًا مــن التاأّمل، واإدارة الكالم 
على ن�سو�ض قدمية؛ جعل منها الكاتب كاملراآة يرى 
فيها نف�ســه، وخلجــات �ســمره. كان مونتيني على 
جانــب مــن اأناقة الفكــر، واأناقة اللفــظ؛ تلتقي عنده 
روح ال�ســعر، بروح الفل�ســفةعلى مهاد من الت�ســاوؤل 
وال�ســّك.وكان كّلما م�سى مع هذا ال�رضب اجلديد من 
الكتابة؛ انب�ســط له الكالم، ولنت جوانبه، وزاد املاء 
فيه؛ اإّنه يكتب لُيعرب عن نف�سه يف اختالف الأحوال 

عليها؛ �سنيَع ال�ساعر اإذ ُيبني عّما ينتابه.
غــر اأّن املقالــة، حني ذهبــت اإىل اإنكلــرتا، وعاجلها 
فرن�ســي�ض بيكــون)1561 – 1626(؛ م�ّســها �ســيء 
مــن اجلفــاف، وكادت ت�ســبح فكــراً خال�ســًا. واإذا 
كان كال الكاتبــني ذا عــرق يف اأر�ض الفل�ســفة؛ فاإّن 
فل�ســفة مونتيني مغمو�سة بدم القلب، وفل�سفة بيكون 
تر�ســد الظواهر يف اختالفها، وت�ســابهها، وتوؤ�ســ�ض 

منهجــًا جديــداً يف مزاولــة العلــم. وقد �ســبغت كلتا 
الفل�سفتني كتابة �ساحبها ب�سبغتها؛ فجاءت مقالة 
مونتيني من�ســوجة من الفكر والعاطفة، على اعتدال 
يف املقادير؛ على حــني رجحت كّفة الفكر يف مقالة 

بيكون، و�سالت كّفة العاطفة.
لكــّن الأدب الإنكليزي �سي�ســهد، يف القرنــني الثامن 
ع�رض والتا�ســع ع�ــرض، اأقالمًا ُتعلي من �ســاأن املقالة 
الأدبّية، كمثل: جوزيف اأدي�ســون، ت�ســارلز لم، وليم 
هازلــت، واآخرين مّمن يعود بهم امليزان فيعتدل بني 

الفكر والعاطفة.
علــى اأّن من مزّية املقالة الأدبّيــة اأن لي�ض لها قالب 
ــة؛  �ســارم املالمح، كقالب الق�ســيدة، اأو قالب الق�سّ
واإّنــا هــي يف جوهرهــا حديــٌث ُيلقيــه �ســديق اإىل 
�ســديقه؛ فيــه ال�ســدق، والهــدوء، والبــوح اخلفــي، 
و�رضب من التاأّمل، و�ســيء من املناجاة؛ ثّم ل بّد اأن 

يكون حديثًا ممتعًا.
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المقالة األدبّية وآفاقها

ســــــعيد عدنـــــــــــــــــ�ن



202

17
/2

01
8

AL ADEEB AL IRAQI

وقــد ارتبطــت املقالــة الأدبّية بال�ســحافة، واغتذت 
منها؛ ما خال مقالة مونتيني فاإّنها ن�ساأت يف معزل 
عنهــا، وُن�رضت، اأّول ما ُن�رضت، يف كتاب. غر اأّن اأثر 
ال�ســحافة ل يخفــى يف ر�ســم مالمــح املقالة، ويف 

اإ�ساعتها بني النا�ض.
ومل تعرف العربّيُة املقالَة الأدبّية قبل القرن التا�سع 
ع�ــرض؛ واإن كانــت قــد عرفــت، مــن قبــل، يف اأع�رض 
ازدهارهــا، �رضوبًا من الكتابة ت�ســبه املقالة بنحو 
ما؛ كمثل الر�ســائل، والف�ســول. نعــم مل تعرفها، مبا 
هــي عليه من �رضائط، اإّل حني اّت�ســل العرب بالغرب 
يف طالئــع النه�ســة احلديثــة، وعرفــوا ال�ســحافة، 
فعرفوا معها املقالة.لكّنها كانت مقالة من دون فن؛ 
كانت تتوّخى ب�ســط الأفكار و�رضح املعاين، واأق�سى 
مــا تروم؛ اأن تتخّفــف اللغة من ثقلها الــذي األقى به 

عليها ع�رض طويل من اجلمود.
ثقيلــة  ع�ــرض  التا�ســع  القــرن  يف  العربّيــة  كانــت 
اخلطــى، يثقلهــا زمــن راكــد، كثــرة الألفاظ،قليلــة 
املعنــى؛ فلّمــا ن�ســاأت ال�ســحافة، وُعرفــت املقالة؛ 
اأخــذت اللغــة تنف�ــض مــا ران عليها �ســيئًا ف�ســيئًا؛ 
فتهبــط مــن املعجمــات اإىل حياة النا�ــض؛ لتعّر عن 
اأ�سيائهم،وم�ســاعرهم، واأفكارهم. ولقد كان من رادة 
ذلــك؛ رفاعــة الطهطــاوي)1801 – 1873(؛ الرائد 
الأ�ســيل الــذي اأح�ســن املواءمة بــني تراثــه العربّي 
الإ�ســالمّي، والثقافة الفرن�ســّية؛ فالنــت العربّية بني 
يديــه، واّت�ســعت، واجّتهت نحو �ســبل الع�رض. ثّم كان 
مــن اأمر جمــال الديــن الأفغــاين)1838 – 1897( 
ونزوله م�رض،ما كان، فاأيقظ الأنف�ض، و�ســحذ الهمم، 
واألقى يف روع من حوله نزوعًا نحو التجّدد، واأ�ســاع 

�رضبــًا مــن العقالنّية. كان يف احللقــة التي انتظمت 
حوله؛حمّمد عبــده)1849 – 1905(، واأحمد لطفي 
ال�ســّيد)1872 – 1963(، واآخرون، وكّلهم اأفاد منه 
�ســيئًا؛ فقــد كان حمّمد عبده فقيهــًا، ولكّنه مع الفقه 
كان اأديبــًا كاتبًا، يحّب ال�ســعر، ويتــذّوق اجلياد من 
الق�ســائد؛ فــاأراد اأن يجــّدد النظــر يف البالغــة، وقد 
اأثقلتها نزعة عقلّية بعيدة عن جوهرها؛ فاأقّر كتابي 
الإعجــاز" واأ�ــرضار  القاهــر اجلرجاين"دلئــل  عبــد 
البالغة"يف الأزهر، واأجرى درا�ســة البالغة عليهما، 
واأقــّر معهما در�ض الأدب، واأ�ســند القيام به اإىل �ســّيد 
بن علي املر�ســفي الذي تخّرج به طه ح�سني، واأحمد 
ح�ســن الزيات، وحممــود حمّمد �ســاكر، وغرهم من 
اأمية البيان يف مطلع هذا الع�رض. وكان حمّمد عبده، 
مــع ذلــك، يكتب يف �ســوؤون الديــن والعقيــدة، وكان 
يناظــر من يرمي الإ�ســالم مــن امل�ســت�رضقني، ويرّد 
عليهــم اأقوالهم؛ وكّل ذلك يقت�ســي منه عربّية طّيعة 
قادرة على ا�ســتيعاب الأفــكار، والإبانــة عنها. وقد 
�ســحبه، على اأدبه وفكره ومكانته، م�ســطفى لطفي 
1924( ووجــد منــه حدبــًا  املنفلوطــي)1876 - 
ورعاية؛ فم�ســى يكتب نظراتــه، وعراته؛ ويزيد من 
الفــن يف املقالة، فلقي اأدبه اإقباًل من جمهور القّراء 
من اأجل غزارة عواطفه، وتلّهب م�ســاعره، وا�ستقامة 

األفاظه.
اأّمــا اأحمــد لطفــي ال�ســّيد فقد اأخــذ عن جمــال الدين 
الأفغــايّن اجلانب العقلّي؛ ثّم م�ســى به اإىل غايته؛ اإذ 
اأّلف، واإذ ترجم، وكان من الذين جعلوا العربّية ت�ســع 
الفكــر الفل�ســفّي  حني ترجــم جملة من اآثار اأر�ســطو. 
وكان قــد عرف املقالة، ومكانتها يف الأدب الغربّي، 
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وت�رّضب هيكلها؛ فلّما اأن�ســاأ 
اأتاح  �ســحيفته )اجلريــدة( 
للمقالــة حّيزاً كبــراً فيها. 
التــي  مقالتــه  يبنــي  كان 
)اجلريــدة(  يف  ين�رضهــا 
بناء ر�ســينًا حمكمًا، يهيئ 
الوا�ســحة  الألفــاظ  لهــا 
املتينة،  واجلمل  الف�سيحة، 
والفقــرات املرتابطــة التــي 
برقــاب  بع�ســها  ياأخــذ 
الــذي  واملعنــى  بع�ــض، 
يتحــّدر منهــا حتــّدراً؛ غــر 
اأّنــه، مع هــذا كّلــه، مل يكن 
يتوّخــى وجــه الفــن، واإّنا 
هو يريــد اأن ُيبني عّما لديه 

اإبانة �سحيحة وا�سحة.
مّمــن كتــب املقالــة  وكان 
اأي�ســا، يف اأُخريــات القــرن 
واأُوليــات  ع�ــرض  التا�ســع 
القــرن الع�رضين؛ ويل الدين 
 )1921  – يكــن)1873 
نقــد  جملــى  منهــا  فجعــل 

مــع عنايــة ح�ســنة  ال�سيا�ســة واملجتمــع،  بــه  اأراد 
بالألفــاظ وبنائهــا. ومثله كان �ســنيع اأحمد �ســاكر 
الكرمــي)1894 – 1927(، علــى ق�رض حياته، فقد 
زاول املقالــة، وجعلهــا علــى جــاّدة النقــد، وتطّلــب 
الإ�سالح؛ فكانت جمله ق�سرة نافذة، وكان اأ�سلوبه 
نقّيًا �ســافيًا ل كدر فيه، قد جاءت األفاظه مف�ســحة 

عــن معنــاه. ولــو امتــّد به 
العمر لكان كبر ال�ســاأن يف 

املقالة.
الأدبّيــة،  املقالــة  وتخطــو 
يف تلك ال�سنوات الأوىل من 
القــرن الع�رضيــن، خطــوات 
فيها الإجادة يف املحتوى، 
وقــد  الأداء؛  طريقــة  ويف 
ذلــك  مــن  بجانــب  نه�ــض 
ال�ســباعّي)1874  حمّمــد 
علــى  كان  اإذ   )1931  –
ح�ســن بيان، ومتانة ن�سج، 
وتدّفــق م�ســاعر. وكان من 
كّتــاب �ســحيفة )اجلريدة(. 
ميــدان  يف  اآثــاره  ومــن 
يف  �ســّمها  التــي  املقالــة 
كتب: ال�سور،ال�سمر، خواطر 
يف احليــاة والأدب، مملكــة 

احلّب.
اإّنــا  الكّتــاب  اأولئــك  وكّل 
عّرواعــن ع�رضهم اأح�ســن 
تعبر؛ عّروا عــن املجتمع 
وما ي�ســطرب فيه، وعّروا عن الأنف�ض وما ينتابها، 
ويختلــف عليها من حالت، ثّم اإّنهــم مّرنوا العربّية، 

وو�سلوا اأطرافها باأطراف الع�رض.
لكّنهم جميعــًا كانوا كالتمهيد ملن �ســيبلغ باملقالة 
الأدبّية ذروة رفيعة، ويجعل منها، مّدة �سنوات، الفن 
الأدبــّي الأّول؛ اأريد: طه ح�ســني)1889 – 1973(، 

ـد
ــــــ
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مــــ
أ

طه ح�سني

احمد ح�سن الزيات
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اأحمــد ح�ســن الزّيــات)1885 – 1968(، اإبراهيــم 
عبــد القــادر املــازين)1890 – 1949(، م�ســطفى 
�ســادق الرافعــي)1880 – 1937(، عّبا�ض حممود 
 – اأمــني)1886  – 1964(،اأحمــد  العّقــاد)1889 
1954( واأمثالهــم مّمــن هم يف طبقتهــم، اأو دونها 

قلياًل.
وقد كان من �ســاأن طه ح�ســني؛ اأّنه بداأ �ســاعراً يقول 
املنظوم يف الأغرا�ض ال�سائدة يومئٍذ؛ ُيلقي الق�سائد 
يف املحافــل، وين�رضهــا يف ال�ســحف؛ وي�ست�ســعب 
النث، وكان �ســاحبه الزّيات اأوثق �ســلة بالنث منه. 
ثّم اأدرك �ســاآلة ن�ســيبه مــن النظم؛ فمــال اإىل النث 
م�ست�سحبًا روح ال�سعر معه، واأخذ يكتب املقالة على 
ما ا�ستقر يف �ســحيفة )اجلريدة( من قالب لها؛ لكّنه 
مل يكتف ب�ســّحة الهيكل، وترابــط الِفَقر؛ واإّنا بناها 
على األفــاظ متخّرة، وفكر متوّثــب، وعاطفة مّتقدة، 
وخيال رفيع، وجعلها وا�ســعة امليدان، غر مقت�رضة 
علــى منحى بعينه؛ متتّد اأطرافها من التاريخ القدمي، 
اإىل ال�ســاعة التــي هو فيها. وكّل �ســيء متــاح له اأن 
يكتــب فيه؛ بل ما اأن متتّد يــده اإىل اأمر ما حّتى تدّب 
فيــه احلياة. وقد �ســارت مقالة طه ح�ســني �ســرورة 
عظيمــة؛ فكان اإذا كتب، وهو يف القاهرة، قراأ مقالته 
مــن يف املغــرب، ومن يف امل�ــرضق. ومقالتــه اأدبّية 
نقدّية يف كّل اأحوالها؛ كتب عن ال�ســعر القدمي؛ فقّرب 
مداره من النا�ض، و�سار كتابه )حديث الأربعاء( من 
معامل الأدب العربّي يف �سدر القرن الع�رضين. وكتب 
املقالــة م�ســتمّدًة مــن احليــاة، كما ي�ســتمّد ال�ســاعر 
ته، فن�رض: من لغو ال�سيف  ق�سيدته، اأو الق�س�سّي ق�سّ
اإىل جّد ال�ســتاء، جّنة احليوان، مراآة ال�سمر احلديث،  زكي مبارك 

عبا�ض حممود العقاد
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وغرها.
اأّما الزّيــات فاإّنه ُمعرق يف مزاولة الكتابة؛ يفنّت يف 
جتويدها، واإقامتها على �رضب من الزدواج، وعن�رض 
مــن النغم. ن�ســاأ ك�ســاحبه طه ح�ســني علــى املائدة 
نف�ســها؛ فا�ســتوعب القدمي، �ســعراً ونثاً، و�ســّم اإليه 
الأدب الأوربّي؛ فاأقام مقالته على عن�رضيالأ�ســالة 
واحلداثة.ثّم اأراد اأن ين�ســئ جمّلة اأ�سبوعّية؛ تقوم اأّول 
مــا تقوم؛ علــى املقالة؛ فاأن�ســاأ جمّلة )الر�ســالة(يف 
�ســنة 1933، وبقيت ت�ســدر ع�رضين �سنة. ولقد �سعر 
الزّيــات اأن امليدان متــاح للمقالة؛ فقد م�ســى كبار 
ال�ســعراء: كاأحمد �سوقّي وحافظ اإبراهيم؛ ومل يبلغ اأن 
ــة قد ا�ستوت، ومل  ي�ســّد م�ســّدهما اأحد، ومل تكن الق�سّ
يكــن كّتابهــا قد بلغــوا منزلة رفيعــة يف الأدب؛ ومل 
يكن يف ال�ســدارة غر املقالة وكّتابها. فلّما �سدرت 
)الر�ســالة( اأقبل عليها القّراء يف البالد العربّية كّلها، 
واأحّلوها، من اأنف�ســهم، منزلة �ســامية. واأينما �سارت 
)الر�سالة( �ســارت معها املقالة الأدبّية. كان الزّيات 
يكتــب الفتتاحيــة، كّل اأ�ســبوع، وكانــت اأقــالم: طه 
ح�سني، العّقاد، املازين، الرافعي، زكي مبارك، حمّمد 
عو�ــض حمّمــد، ومــن يف طبقتهم؛ تزين �ســفحاتها. 
وكّلهم جمعوا مقالتهم، من بعد، ون�رضوها يف كتب؛ 
وقد جمع الزّيات افتتاحّيات )الر�ســالة( ون�رضها يف 

كتاب عنوانه )وحي الر�سالة(باأربعة اأجزاء.
وقد كان من حميد اأثر )الر�ســالة(؛ اأّنها اأتاحت جليل 
جديــد من كّتــاب املقالة اأن ين�ســاأ على �ســفحاتها؛ 
كمثــل علــي الطنطــاوي و�ســكري في�ســل؛ وكالهما 
من �ســوريا، وكمثل زكي جنيــب حممود وعبد املنعم 

خاّلف واآخرين من م�رض.

الثالثينّيــات  يف  ت�ســود  اأن  للمقالــة  ُقــّدر  لقــد 
والأربعينّيــات، واأن تزاولهــا خــرة الأقــالم؛ فتبلغ 
بهــا مبلغًا رفيعًا من الفكــر والفن. بل اإّن من كّتابها 
البارعني يف �سياغتها من و�سع كتابًا عنها كالذي 
�ســنعه حمّمد عو�ض حمّمد بتاأليفه )حما�رضات عن 

فن املقالة الأدبّية(.
وكان ل بّد اأن يّت�سح الفرق بني �رضبني من املقالة: 
�ــرضب يوؤدي اأفكاراً، ويكتفي من اللغة بف�ســاحتها، 
و�ســالمة بنائهــا، ويتطّلب متا�ســك الِفَقــر، ورجاحة 
احلّجة؛ ومن اأبرز اأعالمه اأحمد لطفي ال�ســّيد وعّبا�ض 
حممــود العّقــاد.. و�ــرضب يريــد مــن املقالــة، فوق 
ذلك،اأن جتري على �سنن الأدب من حيث اللغة املبينة 
النا�ســعة، والعاطفــة التي ت�ســاحب الفكر، واخليال 
الذي يح�سن الت�سوير، والتفنّن يف اإدارة الكالم؛ ومن 
اأبرز اأعالمه: طه ح�ســني، الزّيات، املازين. وبني متام 

ال�رضبني درجات من التفاوت.
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المقالُة األدبّية؛
هل ُطويْت صفحتها، 
وأفل نجمها، وذهب 

الذي كان لها؟!
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وتعاقبــت اأجيــال املقالــة؛ كّل جيــل يزيد �ســيئًا، اأو 
ياأخذ يف منحى جديد؛ اإذ ا�ســتقّرت نوعًا اأدبّيًا قائمًا 
براأ�ســه يختلــف عّمــا �ســواه. ولقــد كان زكــي جنيب 
حممود اأبرز من كتب املقالة بعد طه ح�ســني وجيله، 
واأح�ســن الوقــوف عندهــا مبّينًا ما ينبغــي اأن تكون 
عليــه. ونهجــه فيها؛ اأن تكــون ناقدة، فيهــا نغمات 
مــن ال�ســخط، والتهكــم، واأن تكون حديثًا مر�ســاًل، ل 
يتكّلــف فيه املتحــّدث اأمراً، ثّم هو، مــن بعد، ل يثقل 
علــى ال�ســامع، ومــع ذلــك، ل بّد لهــا مــن اأن يجري 
يف عروقهــا رمز خفّي؛ يّت�ســع به معناهــا، ويبلغ به 
الكاتب املراد.ومن جياد ما اأ�ســدر من كتب مقالّية: 
)جّنة العبيط( و)ق�سا�ســات الزجاج( وهما من ذرى 

املقالة الأدبّية يف الأدب العربّي احلديث.
علــى اأّن زكــي جنيب حممــود يكتب �رضبــي املقالة 
كليهمــا، ويجيــد فيهما، ويجعــل بينهما و�ســيجة ل 
تنقطــع عنــده؛ ذلــك اأّنــه ير�ســل يف املقالــة الأدبّية 
اأطيافــًا مــن الفكر، وميــّد املقالة الفكرّية بن�ســغ من 
الفــن. واإذا كانــت املقالــة الأدبّيــة، ب�رضائطهــا، قــد 
ت�ســاءلت، معــه، كّلما تقّدم بــه العمر؛ فــاإّن املقالة 
الفكرّيــة القائمة على ِعْرق من الأدب بقيت و�ســيلته 
يف التعبــر، واملخاطبة، كّل حياتــه.ول ريب يف اأّن 
ثــوب الأدب قد منح مقالته الفكرية مزيداً من البيان 
املو�ســح، وزاد مــن متكينها لــدى القــّراء؛ على نحو 
مــا جتّلى يف كتبــه: قيم من الرتاث، روؤية اإ�ســالمّية، 
عــن احلريــة اأحتّدث،جمتمع جديد اأو الكارثة، ق�ســور 

ولباب، ويف غرها.
لقد كانت جمّلة )الر�ســالة( مدر�ســة يف اأدب املقالة؛ 
اإذ رعتهــا، وقامــت عليهــا، واأر�ســت مكانتهــا لــدى 

م�سطفى لطفي املنفلوطي

ابراهيم املازين 
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القــّراء؛ وبقيت متّدها بالغذاء مّدة ع�رضين �ســنة. غر 
اأّن اأحــوال الأدب ل تفتــاأ يف تغــّر، وتبّدل؛ من جديد 
ة يّت�سع مداها،  يظهر، وقدمي يختفي؛ فقد اأخذت الق�سّ
وتعلــو منزلتها، ويكث كّتابها؛ ويقبــل القّراء عليها؛ 
ثّم ن�ســاأ ال�ســعر احلر؛ وما لبث حّتى انت�رض، وكث من 
يزاولــه؛ قراءة، وكتابة؛ و�ســار النا�ــض مييلون اإليه، 
ــة؛ ون�ســاأ جيل وجد اأ�ســداء نف�سه يف غر  واإىل الق�سّ
املقالــة الأدبّية؛ فكان ذلــك كّله اإيذانــًا بتقّل�ض ظّل 

املقالة الأدبّية، وخبو توهجها.
غــر اأّن اأ�ســّعة املقالــة الأدبّيــة التــي األقتهــا جمّلة 
)الر�ســالة( وكّتابها الكبار؛ قد وجدت يف العراق من 
اأح�ســن تلّقيها، والن�ســجام معها؛ ثــّم مزاولتها على 
رفيــع �رضطهــا؛ حّتــى اإذا خبت يف م�ــرض، اأو كادت، 
اأنارت يف العراق على قلم علي جواد الطاهر)1919 

.)1996 –
كان الطاهر قد ن�ساأ، اأّول ما ن�ساأ، على اآثار طه ح�سني، 
وعلــى جمّلــة )الر�ســالة(؛ وقد اأحــّل الكلمــة الرائقة، 
والعبــارة املتينة؛ منزلة رفيعة من نف�ســه؛ ثّم اّت�ســع 
اأمامــه املــدى؛ يف القــدمي واحلديــث؛ فكتــب املقالة 

الأدبّية، واملقالــة النقدية، وزاوج بينهما. وكان مّما 
اأ�سدر يف �سياق املقالة: مقالت، وراء الأفق الأدبي، 
اأ�ســاتذتي ومقــالت اأخرى، الباب ال�ســيق، وغرها. 
وكّلهــا علــى �رضيطــة الفــن يف �ســفائه، وحيويتــه، 
ونزوعه الإن�ســايّن. وقد اّت�ســمت مقالته، مع هذا كّله، 
بالأ�ســالة الدالــة عليه؛ من حيث اللغة و�ســياغتها، 

ومن حيث الفكر ومغزاه.
علــى اأّن الطاهــر كان يبدو وحــده يف ميدان املقالة 
الأدبّية، بعد م�سي )الر�سالة( وجيلها؛ ول ينفي ذلك 
اأن جتــري مقالة هنــا،اأو هناك، على عرق من الأدب، 
اأو ي�ســرتيح �ســاعر من ال�ســعر، يف ظّلهــا؛ مثلما كان 
يقع لـ: ح�ســني مردان، �سعدي يو�سف، ر�سدي العامل، 

يو�سف ال�سائغ؛ ولكّنهم �سعراء اأّول.
غــر اأّن �ســاعرين كتبــا �رضبًا مــن املقالــة الأدبّية 

يتاخم الق�سيدة هما: نزار قّباين
وحممــود دروي�ض؛ فقــد اأ�ســدر قّباين)ال�ســعر قنديل 
تاأ�ســرة دخــول(،  و)الع�ســافر ل تطلــب  اأخ�ــرض( 
واأ�ســدر دروي�ض )يوميات احلزن العــادي( و)يف اإثر 

الفرا�سة(؛ لكّنهما �ساعران اأّول.
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- مواليد بغداد 1940 
_ دبلوم معهد الفنون اجلميلة، بغداد 1961
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