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لي�ست مراآة �ستاندال وحدها َمْن تبحث عن واقعية الأدب، ولي�س الفن الربوليتاري 
وحده من يدعو اإىل الهتمام ب� ) الإن�س��ان الكادح ( فالأدب يف بنيته اجلمالية ما 
ه��و اإلرّ نزعة اإن�ساني��ة تف�سرّ الأ�سياء بروؤية خا�سة ومغالطة منطقية، وحتى يكون 
ال��كالم ) واقعًيا ( فلننظر اإىل الت�س��كالت الأوىل لأدبنا العربي، وبخا�سة ال�سعري، 
وهو قب��ل النظريات وا�ستغالت العقل وتف�سريات��ه ، اإذ �سنجد اأدًبا يتو�سل الإن�سان 
ويح��اول اأن يج�سد وجوده وف�ساءه وثقافته.. وحني جررّت الآيديولوجيات املنجز 
الأدب��ي اإىل ماكنتها الإعالمية فه��ذا ل يعني اأن الأدب تخلى عن مهمته املثالية ، 
الت��ي فرح الإن�س��ان بامتالكها، اإمنا هو وعي ال�سلط��ة بفاعلية الإك�سري الأدبي يف 
احلي��اة الإن�ساني��ة والتموج��ات العقلية، وقدرته��ا على متري��ر خطابها من خالل 

جمازات اللغة و�سحرها البياين . 
  ول��و مل تك��ن ل��الأدب تلك املكان��ة الرفيعة يف الوج��ود ملا حتم��ل اأوزار ال�سناعة 
الثقافي��ة يف كل مرحل��ة م��ن مراح��ل التاري��خ العرب��ي ، حت��ى اأ�سبحن��ا نقراأ يف 
مقدمات الكتب النقدية املتحدثة عن تاأريخ الأدب العربي: فائدة الأدب يف توثيق 
الأح��داث واملواقف والتحولت التاأريخية، وكاأن��ه ال�ساهد ال�سعي على ماحدث ، 
بل اأحيانا �سيك مبا حدث  .. الأدب متهم بامل�سوؤولية واإن كان بريًئا  !. وقد  يرتك 
النا���س حماكمة املفكرين للمفكرين والنق��اد للنقاد  لكنهم قلما يرتكون حماكمة 
الأدب��اء ومقا�ساتهم على �سحر ال��كالم واإن كان عن ) جناح بعو�سة (! واإذا كانت 
�سه��رة الأديب قد متنح��ه ) ح�سانة نقدية ( فهي ل متنح��ه ،بال�سورة،   ح�سانة 
اأخالقي��ة ، اإذ حني تنته��ي مرحلة اآيديولوجية معينة وت�سود مرحلة م�سادة لها اأو 
منقلب��ة عليها يكون الأديب اأمام حماكمات خمتلفة : نقدية وثقافية واجتماعية . 
وه��ل هن��اك حتول غري ) النقالب ( يف ثقافتنا العراقية ، على الأقل ؟ .. هل هناك 
يف �سفح��ات تاأريخنا حت��ولت ثقافية خلقتها روؤى فكري��ة وفل�سفية واجتماعية 

اأنتج��ت خطاًب��ا ثورًي��ا ا�ستط��اع اأن يفر�س وج��وده ويخلق كيان��ه الوجودي من 
ق��وت فك��ره وت�سحياته ف�سكل دولة ؟! ل اظ��ن اأننا بحاجة اإىل تاأم��ل كبري ، بحًثا 
رت �سعيتها حتت ظالم الليل ، لت�سق ال�سم�س على  وتنقيًبا ، واأغلب حتولتنا تدبرّ
وج��وه جديدة و�سعارات جدي��دة واإميان جديد.. نعم النقالب��ات وحدها من تقلب 
احلك��م راأ�ًسا على عق��ب، وهي وحدها من تغري اأو تعاقب بع�س الق�سائد ، �سيعة 
ال�ستعال، حتى يكون اخلطاب الأدبي جزءا من اخلطاب ال�سيا�سي وتقومًيا يوؤر�سف 
) الثورة ( ويعلن ولدة ن�س جديد ، بل قد تتحول الق�سيدة اإىل وحي يوحي بر�سا 
ال�سماء عما فعله ال�سلطان اجلديد املوؤيد بحفظ اهلل .. ولرمبا غانيات الق�سائد كفت 
اأخواته��ا الفنية الأخرى �س الن�سال مع ال�سلطان ، ولهذا بقيت املحاكمات تالحق 

الق�سيدة وترتك بنات عمها و�سيكاتها يف اللغة واخليال ! 
وهل انتهى زمن مالحقة الق�سيدة  مع انتهاء مرحلة النقالبات؟ هل اآمن الأديب 
اأن اجللباب ال�سيا�سي ل اأمان له ؟ واأنه اإذا منحه �سلطة وم�سد�ًسا يركنه يف خا�سة 
الق�سي��دة فاأن��ه �سينفجر يوًما ويقتل��ه ويقتل قوافيه املرتا�سف��ة كجنود ياأمترون 
باأمر ال�سابط ؟ اأتبقى الق�سيدة - بنت ال�سلطان- بالقيمة الفنية نف�سها، التي كان 
يتغ��زل بها نق��اد الق�س امللكي؟ هل �ست�سل��ب منها احل�سانة النقدي��ة ؟ وتنه�سها 
املناهج الو�سفية، وياليته��ا بقيت على و�سفية املنهج ون�سيته، اإذا جاءها النقد 
الثقايف الذي يبحث عن ) القبحيات ( ل ) اجلماليات (  .. ولتتعدد املرايا ولتختلف 
اأ�سكاله��ا فلي�س هناك من م��راآة �سافية تك�سف لالأديب ماهي��ة الإن�سان واحلقيقة 

اأجمل من ) مراآة ال�سمري ( .. 

رئي�س التحرير 

ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ
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ل �س��يء ي�سبه �سيئًا، حيث ل يتطابق �سيئان، اذ  لبد 
من وجود عن�س ما يفرق بينها.

يف الرواي��ة هناك ُمت�سابهات عدة، منها مابني �سد 
واآخ��ر مكرر ومابني و�سف يعاد ب�سيغ ل تختلف اإلرّ 
قلي��اًل، وماب��ني حوار يع��ود �سدا اأو و�سف��ا باأمناط 
تركيبية اأقرب مايكون اىل التواتر، غري اأن امل�سابهات 
يف بنية �سخو���س اي رواية تدخلنا يف منط التماثل 
ومن ه��ذه الزاوية نلم�س �سنعة الروائي عندما يبني 
�سخو�س��ًا ذات مالمح عام��ة يف خ�سائ�سها الذاتية 

بيد انها تختلف يف فعلها وحركتها وتركيبتها، 
والتي نح�س بها اح�سا�س��ًا �سفيفًا وتتمثل امامنا يف 
بني��ة احلكاية م��ن خالل وه��م ال�سخ�سي��ة الواقعية 
ذاته��ا. يف الرواي��ة جن��د الوثيقة واملذك��رات كونها 
عنا�س �سدية بديل��ة، اذ هي مبثابة و�سائل يت�سكل 

من خاللها العامل الذي يراد ت�سويره.
يف الرواي��ة ا�ستغ��الل اأمث��ل للعالق��ة ب��ني الوثيق��ة 
بو�سفه��ا الواقع��ي والح��داث بو�سفه��ا الفرتا�سي 
حيث ت�سبح الوثيقة �ساهداً واملذكرات عن����������ا�س 

تشكالت بنية التدهور في رواية 

"فرانكشتاين في بغداد" 

ألحمد سعداوي

د. �شلمــــــ�ن َك��شــــد

ل �سيء ي�سبه �سيئًا، حيث ل يتطابق �سيئان، اذ  لبد 
من وجود عن�س ما يفرق بينها.

يف الرواي��ة هناك ُمت�سابهات عدة، منها مابني �سد 
واآخر مكرر ومابني و�سف يعاد ب�سيغ ل تختلف اإلرّ 
قلي��اًل، ومابني حوار يع��ود ���سدا اأو و�سفا باأمناط 
تركيبية اأقرب مايكون اىل التواتر، غري اأن امل�سابهات 
يف بني��ة �سخو�س اي رواية تدخلنا يف منط التماثل 
وم��ن هذه الزاوية نلم�س �سنعة الروائي عندما يبني 
�سخو�س��ًا ذات مالمح عام��ة يف خ�سائ�سها الذاتية 

بيد انها تختلف يف فعلها وحركتها وتركيبتها، 
والتي نح�س به��ا اح�سا�سًا �سفيفًا وتتمثل امامنا يف 
بني��ة احلكاية م��ن خالل وه��م ال�سخ�سي��ة الواقعية 
ذاته��ا. يف الرواي��ة جن��د الوثيقة واملذك��رات كونها 
عنا���س �سدية بديلة، اذ هي مبثابة و�سائل يت�سكل 

من خاللها العامل الذي يراد ت�سويره.
يف الرواية ا�ستغ��الل اأمثل للعالقة بني 
الوثيق��ة بو�سفه��ا الواقع��ي والحداث 
بو�سفه��ا الفرتا�س��ي حي��ث ت�سب��ح 
الوثيق��ة �ساه��داً واملذك��رات عنا�س 
الفرتا�س��ي  حقيق��ة  عل��ى  اثب��ات 
حت��ى لو �سدقنا باأن م��اكان ُيروى 
ه��و افرتا���س يتحق��ق م��ن خ��الل 
الوثيق��ة او املذك��رات. يف الرواية 
�س��اردون، بناء على فكرة الوثيقة 
عل��ى  يتناوب��ون  واملذك��رات، 
ا�ست��الم الح��داث والرجوع بها 
اىل املا�س��ي والتق��دم بها نحو 

نهاياتها املحتملة، 

كله��م يت�سارع��ون م��ن اج��ل اأن ي�س��ريوا باحل��دث 
نح��و الجت��اه الذي يري��دون لك��ي يوؤك��دوا – ب�سكل 
حم�سو���س- ان ماي���سد م��ن قبلهم ه��و القرب اىل 

حركة الرواية واىل بنية احلقيقة فيها.
يف الرواية ميكن ان يبنى عامل ُمتخيرّل نكت�سف فجاأة 
اأنه عامل واقعي  وفق ايهام امُلتلقي بان مابني كان 
وهم��ًا وتكري�س��ًا لرباع��ة ال�سارد نكت�س��ف اأن ماكان 

وهمًا هو احلقيقة بعينها.
يف الرواية ميكن ان يبنى عامل واقعي نكت�سف فجاأة 
ان��ه عامل خيايل وف��ق ايهام امُلتلقي ب��اأن مابني مل 
يك��ن واقعي��ًا امنا هو الوه��م بعينه، تلك ه��ي اللعبة 
الت��ي يقرت�سها ال�س��ارد وليجد الرّ امُلتلق��ي خ�سمًا 
ل��ه يف ه��ذه الرقع��ة الوا�سعة من الح��داث والوقائع 

والت�سكالت التي تبنى كلها على الفرتا�س.
يف الرواي��ة جمالي��ات اأهمه��ا اأن ميار���س ال�سارد 
وامُلتلق��ي مع��ا لعب��ة اليه��ام  
وك�س القناع��ات وتفكيكها يف 
اي وق��ت يريده ال�س��ارد، وكاننا 
نبحث عن ايهما �سيفكر اأو ي�سبق 
الآخ��ر يف لعب��ة �سدي��ة باذخ��ة 
اجلمال، اذ يف اللحظة التي تت�سكل  
قناع��ات املتلق��ي باأن م��اكان قد 
تلقاه واقعًا يجيء ال�سارد ليوؤكد اأن 
ماكان قد  بثه اىل ُمتلقيه مل يكن ال 
وهما، عك�س ذلك يح�سل اي�سا اإذ يف 
اللحظة التي ترت�سخ قناعات امُلتلقي 
ب��اأن ماكان ق��د تلقاه خي��ال و وهمًا 
ي�سارع ال�س����������ارد لتق�������دمي  فر�سية 
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الالخي��ايل والالوهم��ي، ذل��ك م��ا يلعبه 
�سانع الرواية املاهر، املتمر�س احلاذق، 
اخلبري يف ت�سكي��ل عوامل الوهم واحلقيقة 

وجتاورهما يف عمله.
��ا ن�س��األ انف�سن��ا بو�سفن��ا متلقني  ورمبرّ

نب���س �سخو�سًا اأمامنا ترتاق�س ف��وق الورق، وهي 
تلعب ادوارها يف اأحداث متداخلة ، اأي ال�سخو�س يف 
الرواية هي القرب للن�سيج الفرتا�سي هذا؟، هل هي 
ال�سخ�سي��ة النموذجي��ة او ال�سخ�سي��ة ال�ستثنائية؟ 
ومل اأذك��ر هاتني ال�سخ�سيت��ني ال لكونهما تتكرران 
يف بني��ة الرواي��ة العراقي��ة اجلدي��دة، " رواية مابعد 
التغيري" كما ن�سطلح عليها ولي�ست "رواية التغيري" 

كما يقول
 فيها البع�س.

 
امللمح الع�مة

الغراب��ة حق��ًا ان الرواي��ة العراقي��ة املتداول��ة الأن 
ل تبتع��د اىل ح��د ما ع��ن ن�سيج  الرواي��ة العربية يف 

جمموعة من املالمح العامة وهي:

- اواًل "ال�شري رواية"
- ث�نيً� ال�شراع مع االآخر الغربي،

- ث�لثً� البحث عن الهوية.
- رابع� عودة ال�ش�رد الغ�ئب

ل اعتق��د ان ه��ذه ال�سم��ات واخل�سائ���س واملالم��ح 
العام��ة �سمة خا�س��ة بالرواية العراقي��ة، بل جندها 
يف الرواي��ة العربي��ة اي�س��ا والمثل��ه كث��رية ج��داً، 
غ��ري ان مالف��ت انتباهي ان ملمحًا جدي��دا دخل اىل 
بني��ة الرواي��ة العراقية احلديث��ة الآن حتديداً وخالل 
ال�سن��وات الخرية، وهو تن��اول ال�سخو�س امل�سيحية 
وهجرته��م وعذاباته��م وماآ�سيه��م وحماول��ة خل��ق 

عنا�س ا�ستثنائية منهم.
وياأت��ي دور هذه العنا�س ليوؤكد عل��ى قيمة الهوية، 
وتاأ�سيله��ا، ولناأخذ "يا مرمي" ل���" �سنان انطوان" و 
"احلفي��دة المريكية"،و"ط�ساري" لنعام كحه جي 
و "عراقي يف باري���س" ل�سموئيل �سمعون و" اأموات 
بغ��داد " جلمال ح�س��ني علي و" 
بابا �سارت��ر" لعلي ب��در واأخرياً 
بغداد" لأحمد  "فرانك�ستاين يف 

�سعداوي. 
ال�ستثنائي��ة  ال�سخ�سي��ة  ه��ذه 
امل�سيحي��ة بيئ��ة منوذجية تقدم 
مبالم��ح حم��دده اأهمه��ا البحث 
ب�سب��ب  الهوي��ة  ع��ن  الدائ��ب 
جتربتها بتجاورها م�����ع الآخر 

اللحظة التي تترسخ قناعات الُمتلقي بأن 
ماكان قد تلقاه خياال و وهمًا يسارع السارد 

لتقديم  فرضية الالخيالي والالوهمي, 
ذلك ما يلعبه صانع الرواية الماهر، المتمرس 

الحاذق، الخبير في تشكيل عوالم الوهم 
والحقيقة وتجاورهما في عمله.

احمد �سعداوي

تتغ��رب  ب��داأت  الت��ي  لذاته��ا  الطاف��ح  وحنينه��ا 
و�سيخوختها الراف�سة للهجرة.

اأبني��ة هذه ال�سخو�س تبدو منطقي��ة لكون الروائيني 
ي�ستغل��ون داخ��ل مناطقه��م وانتماءاته��م وفهمه��م 
الوا�س��ح ل�سخو���س ه��م اأق��رب اليه��م، بالرغ��م من 
ان ه��ذا ل مين��ع م��ن ان ي�ستغل��وا داخ��ل ن�سو�سهم 
الروائي��ة على بناء �سخ�سيات اأخرى منتمية لأعراق 
متعددة جتمعها عراقيته��ا بو�سفها الهوية الكربى، 
وم��ن الغرابة حق��ًا  ان هذه ال�سخ�سي��ة يف كثري من 
العمال الروائية ت�سبح مرك��زاً وتتحول  ال�سخو�س 
الخ��رى يف الرواي��ة اىل عنا�س لنق��ل هام�سية بل 
مكملة  لحداثها،  ت�سهم اىل حد بعيد يف ر�سم مالمح 

ال�سخ�سية املركزية، وتبقى العوامل التي 
تتح��رك فيها تل��ك ال�سخ�سي��ة املركزية 
�سائع��ة باهت��ه غري ق��ادرة عل��ى متثل 
�ساعاته��ا اأو كاأن ال�س��ارد ل يري��د ان 
الجتماعي��ة  التناق�س��ات  بني��ة  يق��دم 
لكون��ه معنيًا ب�سخ�سيته الروائية لغري، 
وه��ذا ما اختلف فيه اأحم��د �سعداوي يف 
"فرانك�ستاي��ن يف بغ��داد" عن غريه من 
الروائي��ني العراقي��ني فه��و مل يدخل يف 
ق��راءة الع��امل  الجتماع��ي العراقي من 
بني��ة �سخو�س��ه ب��ل راأين��اه يخ��رج من 

�سخو�سه لقراءة العامل الذي وجد فيه.
اأق��ول م��ن الرباعة حق��ًا اأن يبقى البحث 
م�ستم��راً عن التدهور الذي اأ�ساب  العامل 
الجتماعي حيث الرواية يح�سب لو�سيان 
كولدمان هي "تاريخ بحث متدهور عن 

قي��م ا�سيل��ة يف جمتم��ع متدهور" ولوج��ود لرواية 
تفاوؤلية اذ تظل الرواية -بح�سب كولدمان- ت�سكياًل 
يع��رب ع��ن يني��ة متده��ورة ل ميك��ن ال ان تو�س��ف 
بالت�ساوؤمي��ة كما قراأها كولدم��ان يف اأدب "را�سني" 
يف كتاب��ه " الإله اخلفي" ، وكما نحاول اأن نقراأ ذلك 
يف رواي��ة احمد �سع��داوي "فرانك�ستاي��ن يف بغداد" 
التي �ساأتناول جميع املفا�سل التي حتدثت عنها يف 

مقدمة مقالتي هذه وهي:
1 - متثلها لرواية مابعد التغيري باأمتياز

2 - بن��اء امل�سابه��ة عل��ى امل�سابه��ة يف تركيب��ة 
ال�سخو�س

الذاتي��ة  وال�س��ري  واملذك��رات  الوثيق��ة  بن��اء   -  3
لل�سخو�س

اخلي��ايل  اىل  الواقع��ي  حت��ورّلت   -  4
وبالعك�س

ال�س��ارد  اللعب��ة املخادع��ة ب��ني   - 5
واملتلقي

6 - تع��دد ال�ساردي��ن بالوكال��ة بنية 
الرواية

بني��ة "فرانك�ستاي��ن يف بغ��داد"، تقوم 
على �سد ق�س�س �سخو�س يدخلون يف 
عالقات ا�سكالية ويف �ساعات �سمن 
عامل واقعي، وين�ساأ من تلك ال�ساعات  
ت�س��ادات مقابل��ة يف ع��امل افرتا�سي 

يت�سكل �سمن خم�سة حماور هي:
اأوًل: حمور اجلدة امل�سيحية اي�سيلوا "اأم 
دانيال املغيب" التي ت�سكن داراً قدمية 

اأنعام كجه جي
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والتي تواج��ه بالرف�س، احلاح 
اأبنتيه��ا املهاجرت��ني اىل كندا 
عليه��ا  )ماتيل��دا(  و  )هيل��دا( 
بهم��ا،  واللتح��اق  ملغادرت��ه 
بالرغ��م م��ن �سغوط��ات "فرج 
الدلل"  يف زقاق 7 بالبتاوين 
ل�ساء البي��ت منها و�سغوطات 
��اك ل���ساء الأث��اث   ه��ادي العترّ
وهي التي ت���س عن الحتفاظ 

بهما.
ثانيًا: حمور "فرج الدلل" الذي ميلك مكتبًا يف احلي 
نف�س��ه والذي يطمح يف امتالك ال��دور التي يغادرها 
اأهله��ا باأ�سب��اب الهج��رة م��ع طموح��ه ل���ساء فندق 
العروبة الذي ميلكه "ابوامن��ار" ال�سخ�سية اجلنوبية 

املي�سانية.
ثالثا: حمور "هادي العترّاك" بائع الثاث واليقونات 
القدمي��ة وخال��ق احلكايات و�س��ارد اخلراف��ة والذي 
ا�ستط��اع ان يخل��ق �سخ�سية "ال�س�سم��ه" يف حماولة 
له " الوهم" اىل حقيقة والذي دخل يف  من��ه لأن يحورّ

نهاية الرواية اىل متاثلية حكايتة مع 
ال�سخ�سي��ة الفرتا�سي��ة م�سكاًل بذلك ق�س��ة خلقتها 

الحداث ب�سكل ق�سي مما جعل
 الت�سابة حاًل اأفرتا�سيًا.

رابع��ًا: حم��ور ال�سحف��ي ال�س��اب حمم��ود ال�س��وادي 
اجلنوب��ي ال�سابئ��ي ال�س��ول "يالح��ظ ذل��ك �سمن 
الن�س��ق امل�سم��ر يف ���ساع الرواي��ة" وال��ذي ي�سكن 
فن��دق العروبة حيث يعم��ل يف جملة "احلقيقة" التي 
ميتلكه��ا علي باه��ر ال�سعيدي ال�سخ�سي��ة ال�سكالية 

التي مل ي�ستط��ع املتلقي اأن مي�سك روحها وانتماءها 
وتوجهاتها على وف��ق ما كان يريد ال�سارد الذي هو 
ال�س��وادي هنا او من ين��وب عنه "الوكي��ل باملفهوم 
ال���سدي" والذي ير�س��د عرب "اأنا ال�س��ارد" يف كثري 

من الف�سول عالقته بالبغي "زينة" 
الت��ي ت�سب��ه نوال الوزي��ر الفتاة الطاحم��ة ايل انتاج 
فيل��م �سينمائ��ي، والت��ي اقام��ت عالقة غ��ري �سعية 
م��ع ال�سعي��دي مل ي�ستط��ع املتلقي توكي��د ح�سورها 
يف الرواي��ة،  ب�سب��ب ايه��ام ال�سارد "ال�س��وادي" ذاته 

وطم�سه حلقيقة وجود العالقة اأو عدمها بفعل
 موؤث��رات ال�س��ارد الوكيل العلي��م املتحكم يف توجيه 

الحداث.
خام�س��ًا: دائ��رة املتابع��ة والتعق��ب "والت��ي يراأ�سها 
العميد �سور حمم��د جميد  والتي اأن�ساأها المريكان 
كونه��ا دائ��رة متخ�س�س��ة بال�سحر والتنجي��م والتي 
ا�سطلعت  مبهم��ة تعقب "ال�س�سم��ه" وتوقع الحداث 
وهي املمثل الفرتا�سي للدولة. مبقابل ذلك لبد لنا 
ان نحدد ال�ساردين جلميع ف�سول الرواية ال� "19" 

الروائيون يشتغلون داخل مناطقهم 
وانتماءاتهم وفهمهم الواضح لشخوص هم 

أقرب اليهم، بالرغم من ان هذا ال يمنع من 
ان يشتغلوا داخل نصوصهم الروائية على 

بناء شخصيات أخرى منتمية العراق متعددة 
تجمعها عراقيتها بوصفها الهوية الكبرى، 

ف�ساًل والتي حملت ا�سماء حاولت ان تكون عتبة ملا 
يحدث يف كل ف�سل خيث تتكرر ت�سمية 

واح��دة فق��ط وه��ي "روح تائه��ة" للف�سل��ني الثالث 
واخلام�س ع�س وكالهما يتكون من "5" مقاطع.

ج��اءت العناوي��ن الداخلية للف�س��ول مبثابة مفاتيح 
او مراك��ز م�سعة ملعن��ى الف�سل وتكون��ت اغلبها من 
كلمة واح��دة "املجنون��ة" و"الك��ذاب" و"ال�سحفي" 
و"اجلث��ة"  وغريه��ا ماعدا "5"  ف�س��ول توزعت بني 
ا�سم��اء و�سف��ات "احل��وادث الغريب��ة" او "اخلراب��ة 
اليهودي��ة" او ا�سم��اء معطوف��ة عل��ى بع�سه��ا وهي 
اأم��ا  وبلودمي��ريي"،  "اوزو  و  وتعق��ب"  "متابع��ة 

ال�ساردون للف�سول فهم:
1 - الوكيل عن انا ال�سارد والذي ا�سطلع به موؤلف 

الرواية العارف بكل �سيء.
2 - ه��ادي العترّاك يف ���سده روايته عن �سخ�سية 

ال�س�سمه
ا�ستخ��دم  ال��ذي  ال�سحف��ي  ال�س��وادي  3 - حمم��ود 

التوثيق عرب امل�سجل الديجتال
4 - املوؤلف اجلديد الذي ا�سرتى 
بع��د  ال�س��وادي  حمم��ود  م�سج��ل 

افال�سه وهروب 
ال�سعي��دي  �ساحب��ه عل��ى باه��ر 

رئي�س حترير جملة الهدف.
اب��و  ال�سام��ت  املوؤل��ف   -  5
معرف��ة  الك��ر  املراق��ب  �سلي��م 
تذك��ر. ولك��ي نفه��م  بوقائ��ع مل 
طبيعة رم��وز ال�ساعات القائمة 
نق��راأ  ان  لب��د  ال�سخو���س  ب��ني 

طبيعي��ة ال���ساع يف البني��ة  الجتماعية يف تاريخ 
العراق احلدي��ث والذي ا�ستغله الوكي��ل ب�سكل وا�سح 
وه��و اللتق��اء التاريخ��ي ب��ني ال�س��الم وامل�سيحية 
واليهودي��ة وال�سابئي��ة يف ح�س��ارة الع��راق والتي 
جت�س��دت يف "الكني�س��ة" والآي��ة القراآنية املعربة عن 
امل�سج��د يف الرواي��ة والبي��ت اليهودي ال��ذي ي�سكنه 
العترّاك وال�سارة الدللية ل�سول ال�سوادي ال�سابئية.

 
امل�ش�بهة املفرت�شة

قدم اأحمد �سعداوي م�سابه��ات افرتا�سية، ا�ستطاعت 
ان تنه���س بالرواية ككل وعل��ى �سوئها ا�ستطاع ان 
ي�سكل عامل الرواي��ة احلقيقي و اليهامي معا مابني 
�سخ�سي��ات حيرّة واخرى وهمي��ة ومابني �سخ�سيات 
غائبة واخ��رى حا���سة و�سخ�سيات متتل��ك ا�سماء 
واخ��رى ل ا�س��م لها "ال�س�سمه" وب��ني �ساردة واخرى 

موؤلفة.
واأما تعالق ال�سخ�سيات مع بع�سها عرب امل�سابهة 

قدم أحمد سعداوي مشابهات افتراضية, 
استطاعت ان تنهض بالرواية ككل وعلى 

ضوئها استطاع ان يشكل عالم الرواية 
الحقيقي و االيهامي معا مابين شخصيات 

حّية واخرى وهمية ومابين شخصيات غائبة 
واخرى حاضرة وشخصيات تمتلك اسماء 

واخرى
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فهي:
1 - داني��ال احلفيد "احلا�س" ودانيال 

البن "الغائب"
2 - داني��ال الب��ن "الغائب" و ال�س�سمه 

"احلا�س"
الغائ��ب"   " ال�س��وادي  حمم��ود   -  3
الخ��ري  املال��ك  املفرت���س"  واملوؤل��ف 

للم�سجل الديجتال  "
احلا�س"

4 - هادي العترّاك "احلا�س" وال�س�سمه" 
"الغائب"

"الغائ��ب" وال�س�سم��ة  اب��و زي��دون   - 5
"احلا�س"

"احل�سور" "الغياب" وال�س�سمة  6 - املنجمون 
لعب��ة احل�سور/ الغياب تل��ك هي التي دفعت الرواية 
باجت��اه اليهام امل�ستم��ر وال��ذي  ا�ستطاعت فيه ان 
جتع��ل املتلق��ي يق��راأ ن�س��ًا يظن��ه واقعي��ًا ليكت�سف 
ايهام��ه، واآخ��ر  اأيهاميًا ليكت�سف اأن��ه واقعي وبذلك 
وعرب هذه اللعبة يظل ال�سد قائمًا على منطق  غياب 
احلقيقة مع ا�ستمرار التاأجيل لحداث �سغرية، ولكن 
مهم��ة على وف��ق " الر�س��اد الالت�سميني" من مثل 
حلطة التق��اء العجوز مع ال�ساب ال��ذي ت�سور احلائط 

حني مر القط بينهما.
"اأ�س��اح بب�سه بعيداً ومر القط بينهما وهو يتم�سح 

ببنطلونه ويهررّ بخفوت:
يف  ذل��ك  يتك��رر  ���س77  لتخ��ايف"  �ساع��ود..   -
���س103، واآخر: قال العترّاك ملحمود ال�سوادي "لبد 
ان  ت��روي يل �ساً مقاب��ل �سي"�س122 تتكرر يف 

�س122 .
 

 مفت�ح احلك�ية
 

ت�ستخ��دم الرواي��ة تنق��الت اىل املا�س��ي 
يف اغلبه��ا يف حلظة احلا���س من خالل 
ماميك��ن ان نطلق عليه "مفتاح احلكاية" 
من مث��ل "ا�ستل �سيجارة م��ن علبته وبداأ 
يدخن اأثن��اء ماكانت زينة جال�سة،بحوار 
ناف��ذة البلك��ون وا�ستح���س ماج��رى له 
خ��الل اليوم املا�سي" ���س264. وياأخذ 
الوكيل هنا عن "حممود ال�سوادي" ب�سد 
وقائ��ع الي��وم املا�س��ي. ت�ستخ��دم ه��ذه 
اللعب��ة ال�سدي��ة مع جمي��ع �سخو���س الرواية ويظل 
الوكيل هو يف العم  الغلب من يقوم بهذه املهمة. 

و�سبي��ه بهذا النمط ال�سدي ماجن��ده يف هذا املقطع 
ال��ذي كان الوكيل �سارداً ع��ن حممود ال�سوادي نف�سه 
اي�س��ًا " ظل جال�س��ا يف حانة مبنطق��ة الزوية لوقت 
غ��ري حمدد،  اأظلمت ال�سم��اء يف اخلارج، وهو ي�سب 
حت��ى و�سل اىل حالة من ع��دم التمييز كان ي�ستعيد 
تفا�سي��ل لقائه مع نوال وكي��ف انتهى نهاية بائ�سة 
..حتدث��ا مع��ًا "���س274 وبالرغ��م م��ن ان ف�س��ول 
الرواي��ة الت�سع��ة ع���س ف�س��اًل ق��د عنون��ت تو�سيفًا 
ل�سخ�سي��ات الرواية املتعاقبني يف الظهور تباعًا اإلرّ 
ان كل ف�س��ل يحتوي اق�ساما ه��ي اجزاء ل�سخ�سيات 

جماورة لل�سخ�سية الرئي�سية يف الف�سل الواحد..
كان ال�ستهالل يف الف�سل الول "املجنونة" متتبعًا 
اجلدة امل�سيحية "ايلي�سوا" يف ق�سمه الول، ح������يث 

علي بدر

جمال ح�سني علي

يتح��ول يف الق�س��م الثاين اىل ام �سلي��م البي�سة جازة 
العجوز ويف الثالث منا�سفة بني فرج الدلل، وهادي 
��اك، والراب��ع اىل فرج ال��دلل، وجمي��ع الق�سام  العترّ
ا�سطل��ع الوكي��ل يف �سده��ا نيابة ع��ن ال�سخو�س. 
وه��ذا مايح�س��ل يف الف�س��ل الثاين "الك��ذاب" اي�سًا 
حيث ا�سطلع الوكيل نيابة عن هادي العترّاك بزواية 
ق�ست��ه اخليالي��ة ع��ن "ال�س�سم��ة" يف مقه��ى عزي��ز 
امل���سي  وم��ن الالفت هن��ا " وهي طريق��ة �سدية 
اخرى ت�ساف اىل الطرائق ال�سدية يف "فرانك�ستاين 
يف بغ��داد" اأننا جند عدم تغري نياب��ة ال�سارد الوكيل 
ب�سم��ري الغائب يف نيابته عن ه��ادي العترّاك اي ان 
اق�س��ام الف�سل اخلم�سة جميعها ح�ساً ت�سد ل�سالح 
��اك غ��ري اننا نلحظ تغ��رياً يف "الف�س��اء املكاين  العترّ

حلكاية العترّاك مابني:
1 - املقهى يف )1(

2 - املقهى ثانية يف الق�سم )2(
3 - بيت العترّاك يف الق�سم )3(

4 - يف املقهى ثالثة يف الق�سم )4(
5 - بيت العترّاك يف الق�سم )5(

يف ه��ذا الف�سل متامًا يتداخل الوعي ال�سدي مابني 
��اك" اذ يف املقه��ى ي�سد  "الوكي��ل" و"ه��ادي العترّ
��اك حكاي��ة النفج��ار الذي �ساه��د وقائعه، ولذا  العترّ

جند حالتني �سديتني
 وهما:

1 - املقهى ف�ساء �سدي نهائي
2 - مكان النفجار ف�ساء �سدي اأويل

هن��ا يلع��ب ال�س��ارد على الف�س��اء ال���سدي النهائي 
��اك يروي احلكاي��ة يف املقهى" وعلى  "ه��ادي العترّ

��اك مع  ف�س��اء ���سدي اأويل "ماح�س��ل له��ادي العترّ
الر�سي��ف  م��ن  التقطته��ا  الت��ي  املقطوع��ة  الن��ف 
وو�سعه��ا يف كي���س اجلنفا���س وط��واه حت��ت ابطه 
�س ه��ذا الف�سل البنية ال�سدية  وغ��ادر م�سعًا" ُيلخرّ
للرواي��ة كلها حي��ث ي�سبح الف�س��ل الواحد جمموعة 
م�ساه��د مق�سم��ة اىل اق�س��ام اأربع��ة او خم�س��ة تلتقط 
جوان��ب معين��ة من احلكاي��ة التي تري��د  بناءها يف 
ج�سد الرواي��ة، وعليه فاأن اأحمد �سع��داوي ميزج هنا 
ب��ني ب��وؤر ق�س�سية ق�س��رية م��ع م�ساه��د �سينمائية 
م��ن اوجه خمتلفة وزوايا كا�سف��ة للحكاية يف نظام 
روائ��ي يجم��ع امل�ساهد والب��وؤر ليتك��ون لديه ف�سل 
روائي كامل يقدم في��ه بنية جزئية من بنية الرواية 

الكلية.
بع��د انته��اء ه��ذا الف�س��ل "الك��ذاب" ال��ذي اتخذناه 
منوذج��ًا �سديًا ملجمل ف�سول رواي��ة "فرانك�ستاين 
يف بغداد" جند �سعداوي وقد �سد عرب الوكيل ال�سارد 
��اك مع النفج��ار، وح�سوله على  جمي��ع حكاية العترّ
الن��ف الت��ي يحتاجه��ا يف ت�سكيل ان�س��ان ا�سطوري 
"ال�س�سم��ه" تران��ا وقد تلب�ستن��ا واقعية مامت �سده، 
وبداأن��ا نقتنع باأن ماح�سل كان فعاًل مطابقًا للواقع 
وهن��ا يبادر ال�س��ارد با�ستخ��دام حوار ب��ني "هادي 
العترّاك" و"حممود ال�س��وادي" و"عزيز امل�سي" يف 
املقه��ى ليهامنا بان ما مت ���سده يل واقعيا، حيث 

يحول احلوار احلكاية باجتاه الوهم."اي.. وبعدين؟
-هاي هيه.. انتهى

- �سنو هاي هيه؟. يعني اجلثة وين راحت هادي؟
-ما ادري

-هاي ق�سة مو زينه هادي..�سولف غريها
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فوؤاد التكريل

-انت��م ما ت�سدك��ون، بكيفك��م.. يلله اآين 
اروح ه�سه، وح�ساب جاياتي عليكم"

ال�س��ارد  يلغ��ي  احل��واري  الف�س��ل  به��ذا 
واقعي��ة احلكاية مبجمله��ا ويحيلها اىل 
كذب��ة "يعل��ن عنه��ا العنوان كون��ه بنية 

افتقار" فريد:
"انتم مات�سدكون.. بكيفكم.."

ه��ذا هو النظام ال���سدي الذي لعب عليه 
اأحمد �سعدواي حني ير�سخ واقعية �سد 

الوكيل ث��م يهدمه من داخل ال�سد نف�سه 
عرب حوار ال�سخو�س.

تائه��ة"..  "روح  الثال��ث..  الف�س��ل  يف 
ي�سطل��ع ال�س��اب ح�سي��ب حمم��د جعف��ر 

"حار�س فندق ال�سدير توفوتيل" ب�سد الوقائع عرب 
�سم��ري الغائ��ب "الوكيل" وه��ي مق�سم��ة اىل خم�سة 

اق�سام: اول 
�س��رية "ح�سي��ب حممد جعفر" الذاتية خ��ارج الرواية 
و ثانيا "حلظة توجه �سي��ارة النفايات التي يقودها 
النتح��اري – ال�س��وداين اىل بوابة الفن��دق" و ثالثا 
"حكاي��ة غرائبية 1 " ع��ن لقاء مفرت�س يجري يف 
وادي ال�سالم يف النج��ف بني ال�سارد وح�سيب حممد 
جعفر ال��ذي �ساهده يجل�س على ق��ربه الذي مل يحتو 
ج�سده املتبخر يف النفج��ار الكبري و رابعا "حكاية 
غرائبي��ة 2" بع��ودة ح�سيب حممد جعف��ر اىل الفندق 
واىل بيت��ه لي�ساه��د زوجت��ه وابنت��ه الر�سيع��ة"، و 
خام�س��ا "تو�سيف لحتم��ال �سيارع ج�س��د ح�سيب 
حمم��د جعف��ر". يف ه��ذا الف�س��ل مل جن��د حدث��ا من 
الق�س��ام اخلم�سة وقد ات�سل باح��داث الرواية مطلقًا 

ال عرب امل�سابهة املفرت�سة، اذ هي خارج 
الرواية اأما امل�سابهة فتح�سل بني:

القرب الفارغ من جثة ح�سيب حممد جعفر 
يف النجف امل�سابه فيما بعد للقرب الفارغ 
من جث��ة دانيال ابن ايلي�سوا الذي اختفى 
يف زم��ن احل��رب الوىل املا�سية.يع��ود 
احمد �سع��داوي يف ف�سل روايت��ه ال�سابع 
اىل الطريقة ذاتها الت��ي بنى بها ف�سوله 
الثالثة ال�سابقة عليها واملتكونه من "بوؤر 
لق�س�س ق�سرية، وم�ساهد �سينميائية من 
زوايا متعددة، لتكوي��ن "بنيات �سغرى" 
ترك��ب يف ج�س��د البنية الك��ربى" الرواية 
ككل"، ويعنون هذا الف�سل ب� "ال�سحفي" 
واملق�س��م اىل خم�س��ة  اق�س��ام اي�س��ًا نح��اول هنا ان 
نفكك بناءه كي جند الن�سق امل�سمر الذي ت�سكلت من 

خالله رواية "فرانك�ستاين يف  بغداد":
1 - ال�سحف��ي حمم��ود ال�س��وادي ينه�س من نومه 

�سباحًا يف الفندق ليذهب اىل مو�سع النفجار.
2 - لق��اء ال�س��وادي بن��وال الوكيل وتاأج��ج رغبته 

فيها وثرثرته مع �سديقه ال�سحفي حازم عبود.
3 - ال�س��رية الذاتي��ة ملحم��ود ال�س��وادي منذ عمله 

الول يف �سحيفة "الهدف" حتى عمله 
الخ��ري مع علي باهر ال�سعي��دي يف جملة "احلقيقة" 
اف - " لحظ  ع��رب �سديقهم��ا امل�سرتك –فري��د �س��ورّ
البن��اء ال�س��ريي حل�سي��ب حمم��د جعف��ر يف الف�س��ل 

ال�سابق".
4 - ذهاب ال�سوادي اىل م�ست�سفى الكندي ثم عودته 
ملقر املجلة حيث يفاجاأ بعلي ال�سعيدي وهو يخربه 

عن فكرة "التخل�س "لحظ املفردة"من زيد مر�سد، 
وعدنان النور وهذه الفتاة النحيلة ... مي�ساء، واخرب 
اف ان يغادر الك�سل  قلياًل"�س57  �سديقك فري��د �سورّ
،وتعيني حممود ال�س��وادي "�ساحب العرق ال�سابئي 
الذي �سكل لديه عقدة النتماء الفكري ملجتمع يحور 

يف �ساعات داخلية منذ زمن بعيد"�س58
5 - جل�س��ة ال���سب الت��ي جمع��ت "ال�س��وادي وزيد 
مر�س��د وعدنان النور وفريد �سورّاف" ثم توجههم اىل 
�ساح��ة الندل���س اأمام فن��دق ال�سدي��ر توفوتيل حيث 
ح�س��ل النفجار الثاين الذي �سب��ق لهادي العترّاك ان 

�ساهده.

حركة ال�شخو�س

نلح��ظ يف الرواي��ة ان جمي��ع ف�سوله��ا الوىل توؤدي 
بال�سخو���س اىل ح�سور اعتباطي مل��كان النفجار" 

م��ن  �سدي��ة  طريق��ة  وه��ي 
اح��دى طريقت��ني وهم��ا اما 
اأن ي��روي  ال�ساردون ا ملوتى 
كيفي��ة ح�سوره��م املق�سود 
اىل م��كان املوت" النفجار" 
"م�سح��ة  رواي��ة  يف  كم��ا 
بغداد" لربهان �ساوي حينما 
يف  القتل��ى  الن�س��وة  ت���سد 
امل�سحة  لبع�سهن ق�س�سهن 
املوؤدي��ة اىل ح�سوره��ن اىل 
ان  واأم��ا   ، النفج��ار  موق��ع 
ي��روي  ال�س��اردون الحي��اء 

كيفي��ة ح�سوره��م العتباط��ي اىل امل��كان كم��ا يف 
رواية "فرانك�ستاين يف بغداد".

الن�شق الرب�عي واخلم��شي 

تنق�سم كما قلنا ف�سول الرواية الت�سعة ع�س جميعها 
اىل نظام جزئي ي�سم ن�سقني 

لغ��ري وهم��ا ن�س��ق رباع��ي اأو اآخ��ر خما�س��ي وهذه 
"الق�س��ام" يف الف�سل الواح��د هي اجزاء ن�سو�سية 
ق�سرية معزول��ة �سديًا عن بع�سه��ا للتقاط حركة 
ال�سخو���س ولتاح��ة فر�س��ة وا�سعة لتح��رك ال�سارد 
ب��اأي اجتاه يري��د �سده، مما ي�سهل عل��ى الروائي ان 
يلتقط ماي�ساء من عامله، وهو بذلك ميتلك حرية اكر 

يف التنقل بني مايريد واأهمال ما ليريد او تاأجيله.
م��ن خالل ذل��ك ن�سعر ان ال�س��كل ال���سدي العام يف 
الرواية واخلا�س يف الف�س��ل الواحد ن�سعر ان ال�سكل 
ال���سدي الع��ام يف الرواي��ة 
واخلا�س��ة يف الف�سل الواحد 
يف  الواق��ع  تف��كك  ي�ساب��ه 
البنية الجتماعية الذي تريد 
الرواية تو�سيفه والذي يتخذ 

من حملة 
البتاويني "زقاق 7" منوذجا 
له ، وهذا التطابق بني الن�سق 
ال���سدي والن�سق الجتماعي 
ه��و  وامل�سم��ر،  املتده��ور 
البني��ة الدال��ة عل��ى تطاب��ق 

الوعي باملنجز مع الت�سكل 

البنية الشكلية للفصول 
في تشابه شكلي 
لتناول الموضوعة 

ولتسهيل بؤر  التناول 
ولمنح السارد الحرية 
االوسع لنفسه كي 

يلتقط مايشاء ويلغي 
أو يؤجل مااليريده اآلن.
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الجتماع��ي. نت�ساءل مل��اذا جند يف هذه 
امل�سكل��ة  او اخلم�س��ة  الربع��ة  الق�س��ام 
للف�س��ل املعن��ون ق�سم��ا اكر ط��وًل من 

الق�سام الخرى؟ 
م��ن الطبيع��ي ان الروائي ميي��ل اىل ق�سم 

اكر طوًل وهو لي�س اعتباطيًا اذ ان كل حركة �سدية 
يف ه��ذه الرواية حم�سوبة بدقة خوفًا من الوقوع يف 

خطاأ �سدي،
��ا نعزو �سبب ط��ول الق�سم ال��ذي ل ي�ستقر على   ورمبرّ
موق��ع حمدد م��ن الق�س��ام املكونه للف�س��ل الواحد، 
وذل��ك لأن��ه يحت��وي عل��ى ا�سرتج��اع ل�س��رية ذاتية 
ل�سخ�سي��ة الف�س��ل نف�سه��ا، وه��ذا ماجن��ده بالف�سل 
املعنون "اجلثة"، حيث نلحظ اأن الق�سم اخلام�س منه 
اأط��ول  �سديًا من الق�سام الخرى التي ت�سطلع بها 

"ايلي�سوا" ب�سمري الغائب ويتكون 
هذا الق�سم من:

1 – ان�سغ��ال ايلي�سوا ب�سن��ع الك�سكا لبنها دانيال 
الذي قتل يف احلرب العراقية اليرانية.

2 -ثرثرتها مع دانيال ال�سامت
3 - ا�ستذكارها لعائلة نينو�س ملكو وزواج ماتيلدا 

البنة الثانية ليلي�سوا من الخ 
ال�سغر لنينو�س

4 - ذه��اب داني��ال الب��ن اىل احل��رب على يد ابي 
زيدون احلزبي

"�ساعود.. ل تخايف" �س77 -5 اختفاء دانيال 
جن��د اأن اغل��ب بني��ة الق�سم الك��ر ط��وًل يف الف�سل 

"اجلثة" يتعلق باملا�سي اي ان
 الرت��داد اىل املا�سي �س��واء اكان خارج احلكاية اأو 

داخلها مينح الق�سم الواحد طوًل  اكر .
تلك هي البنية ال�سكلية للف�سول يف ت�سابه 
�سكل��ي لتناول املو�سوع��ة ولت�سهيل بوؤر  
التن��اول وملنح ال�س��ارد احلري��ة الو�سع 
لنف�سه كي يلتقط ماي�ساء ويلغي اأو يوؤجل 

ماليريده الآن.
ت�ستمر اللعب��ة املزدوجة بني منجمي دائرة املتابعة 
والتعقب وبني ال�س�سمه الكر  غمو�سًا، والذي ت�سكل 
��اك وانتهى  وف��ق حكاية كاذب��ة ابتدعها هادي العترّ
حقيقة حا�سة غاب عنه��ا هادي العترّاك من خالل 

هذا الن�س احلواري:
"اروي لنا حكاية اجلثة..

- حكاية ال�س�سمه
- ال�س�سمه مات اهلل يرحمه

- �سل��ون م��ات؟ ،،، ل،،، احكيها م��ن البداية .. �سلون 
�سويت اجلثة؟

- ال�س�سمه
- اي ال�س�سمه.. �سولف وم�ساريبك عليه

- ما اكلك مات" �س96
ونكمل:

بع���س  تنظي��ف  امل���سي  عزي��ز  انه��ى  "وح��ني 
ال�ستكانات وال�سحون اأمام �سماور

 املقهى جاء وجل�س اأمام هادي وتلب�س وجهه هيئة 
جدية..

- انته ايه حكايتك؟ اإن�سه احلدوتة الكدابة بتاعتك
- و�س�سار يعني

- اي���س �ساي��ر.؟ ي��دورو على الل��ي قت��ل ال�سحاتني 
الربعة وابو زيدون والزابط اللي لقوه خمنوق بغرفة 

ماركيز

القحاب يف بيت ام رغد
- واأين �سلي عالقه

- حكايت��ك دي ح تودي��ك يف م�سيب��ه... 
"�س97

ياأت��ي يف  احلكاي��ات  تكذي��ب  اأن  نلح��ظ 
الواقع��ي  ت�سديقه��ا  اأم��ا  غالب��ًا  احل��وار 
فياأت��ي يف ال���سد، اي ان ال���سد ي�سب��ح 
حا�سنًا لفعل احلقيقة بينما ي�سبح احلوار 
حا�سن��ًا م�س��اداً لفع��ل التكذيب"تذكرين 
ل��ه  ا�س��م  ل  ال��ذي  ال�س�سم��ه  �سخ�سي��ة 
ب�سخ�سي��ة " الالم�سمى  "  يف رواية " من 
انت ايها املالك؟" لبراهيم الكوين، وهما 

�سخ�سيتان هالميتان
الروايت��ني،  يف  ال�سخ�سي��ات  اغل��ب  ت�سابه��ان   
ولنلحظ هن��ا ان ال�س�سمه كونه حا���ساً / غائبًا يف 
"فرانك�ستاي��ن يف بغداد" يتخل��ق متقاباًل مع اغلب 

�سخ�سيات الرواية "
��اك واب��و زي��دون  م��ع داني��ال الب��ن وه��ادي العترّ
واملنجم��ني" وجمي��ع ه��وؤلء يدخلون ن�س��ق الغياب 

بينما يبقى ال�س�سمه يف ن�سق احل�سور.
يتقاب��ل يف "فرانك�ستاي��ن يف بغ��داد" عاملان، عامل 
الواق��ع وع��امل اخلي��ال ومابينهم��ا تق��ف احلقيق��ة 
والالمعن��ى وبذل��ك يتح��اذب ال�س��ارد م��ع املتلق��ي 
التاأث��ري والقن��اع ب�سح��ة هذي��ن  العامل��ني، فف��ي 
اللحظ��ة التي ي�س��ل فيها ال�س��ارد اىل اقناع املتلقي 
بالع��امل الواقعي  يفاجئ��ه بك�سف اللعبة باأن ماكان 
واقعيًا ما هو ال  خيال وهكذا تعود اللعبة من جديد.

ه��ذه اللعبة نظ��ام �سدي ي�سرتك في��ه �سخو�س لهم 

حكاياتهم التي ركبت يف تع�سيق  ب�سيط 
يقوم ع��ن حكاي��ة ل غرابة فيه��ا "فرج 
الدلل يريد ال�ستحواذ على بيت العجوز 
العروب��ة،  وفن��دق  امل�سجي��ه  ايلي�س��وا 
��اك مثل��ه عل��ى اثاثهم��ا"  وه��ادي العترّ
ول�سيء اخر يف هذا العامل الواقعي، اما 
العامل الغرائبي فهو الكر غمو�سًا حني 
��اك �سخ�سي��ة وهمية  يخلق ه��ادي العترّ
ه��ي "ال�س�سم��ه" التي تتكون م��ن اجزاء 
�سحاي��ا القتل��ى والتي ت�سطل��ع مبهمة 

ثاأرية ان�سانية.
�سخ�سي��ة  ��اك  العترّ ه��ادي  يخل��ق 
امل�ساب��ه  مبعناه��ا  ل  فرانك�ستاي��ن 
ل�سخ�سي��ة "فرانك�ستاين: ملاري �سيل��ي اأو ل�سخ�سية 
فيل��م "�سيف��ن" ب��ل ه��ي الق��رب اىل مالم��ح هادي 
��اك و اإل مل حت�سل امل�سابهة يف اآخر الرواية بني  العترّ

العترّاك )الغائب( وال�س�سمه "احلا�س" .
 

الن�شق امل�شمر

يعود "حممود ال�سوادي" اىل العمارة ويعود ابو امنار 
�ساح��ب فندق العروبة اىل قلعة �سكر يف مي�سان بعد 
انهيارهم��ا عل��ى م�ست��وى الفع��ل والعم��ل، وتذه��ب 
ايلي�سوا بعيداً اىل عني كاوة يف ال�سمال باجتاه كندا، 
ويختف��ي ه��ادي العترّاك بني اح�س��ان �سلطة الدولة، 
ويختف��ي فرج الدلل��ة وراء جدران بيت��ه، ويقتل ابو 
بالل البعثي الذي قاد دانيال ابن  ايلي�سوا اىل مذبحة 

احلرب العراقية اليرانية، ويرحل 

جنيب حمفوظ
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عل��ي باهر ال�سعيدي اىل عمان، ويختفي �سوت عزيز 
امل�سي ال��ذي �ساع و�سط زحام املوتى، والتغييب، 
وتنه��ار دائ��رة املتابع��ة والتعقب، ويذه��ب مديرها 
العمي��د ���سور حممد جميد بعي��داً اىل اح��دى  دوائر 
الدول��ة، وكاأين بال�س��ارد يريد ان يوؤ���س انهيار بنية 
اجتماعية كامل��ة مار�ست   حقيقتها املزيفة فتخلت 
عن وجودها الفعلي تاركة  الفراغ ليمالأه "ال�س�سمه" 
ال��ذي اتخ��ذ مبن��ى فن��دق العروب��ة املنهار مق��راً له 
ك��ي يكم��ل م�سوار النتق��ام حيث ي�سب��ح العامل كلرّه 
ب��ال ا�س��م. وكاأين ب�سعداوي اأراد ان يدي��ن العامل كلرّه، 
كون��ه خالق ال�ساع ومكت�سف��ه بل هو الذي يكت�سف 
المل وميار���س احلرب عليه. ذلك ه��و الن�سق امل�سمر 
ف كلرّ ال�ساعات التي  الذي يري��ده الروائي الذي وظرّ
مور�س��ت يف الواقع لت�سكل بوؤرا �ساعية متخيلة يف 
الرواي��ة، �ساع ح�سارات " غ��رب و�سق" "البقاء/

ال�س��الم"،   / "امل�سيحي��ة  اع��راق  الهجرة"،���ساع 
اليهودية/اليقون��ات  "اليقون��ات  تاري��خ  ���ساع 
امل�سيحي��ة" "اي��ة الكر�س��ي املعلق��ة يف غرفة هادي 
��اك و �س��ورة القدي�س ماركوركي���س املعلقة يف  العترّ
غرف��ة ايلي�س��وا"، ���ساع الوج��ود والذات/الخر" .. 
كلرّه��ا ا�سهمت يف اإغناء الرواية فا�ستحقت ان ُيحتفى 
به��ا لنكت�س��ف اأنواعًا اأخ��رى من �ساع��ات م�سمرة 
اأي�سًا.لقد حاولت ق��راءة بنية الرواية ال�سكلية ومدى 

مطابقته��ا لبني��ة العالق��ات الجتماعي��ة وكل ذلك 
ج��رى وفق تفكيك الن���س لظهار ان�ساق��ه امل�سمرة 
ويب��دو يل ان ثمة تطوي��ال يف التو�سيفات وال�سود، 
كان  لبد من التخل�س منه والكتفاء باهم املفا�سل 
الت��ي  جتع��ل م��ن "فرانك�ستاي��ن يف بغ��داد" رواي��ة 
مكتمل��ة ولهذا ف��ان الرواية كان لها ان  تتخل�س من 
اخلم�سني �سفحة الخ��رية والكتفاء بلحظة مغادرة 
ايلي�س��وا وداني��ال  احلفي��د بغداد، اذ ان ه��ذه النهاية 
جتعله��ا ن�س��ًا دائريًا يبت��دئ وينته��ي بذلك امل�سري 
الذي اختارته العج��وز ، ولي�س من املنطقي مالحقة 

م�سائر ال�سخو�س حتى النهاية.
واعتق��د ان ظاه��ره العم��ال الطويل��ة ب��داأت تنت�س 
بالرغ��م من عدم متثيله��ا لروح الع���س ولنتذكر اأن 
اأع�س��م الأعم��ال العاملي��ة كان��ت ه��ي الق�س مثل 
"�سم��ت البح��ر"  لفريك��ور و"رحل��ة ب��ن فطوم��ة " 
لنجي��ب حمف��وظ  و "مذكرات بح��ار غريق" ملاركيز 
و"الوجه الخر " لف��وؤاد التكريل وغريها الكثري ومن 
الغرابة ان هذه العمال على ق�سها وجدت يف زمن 
الروايه الطويلة وان ما يكتب الن من روايات طويلة 
يق��دم يف زمن �س��د ال�سرت�سال الالنهائ��ي وارهاق 
ال�سخ�سي��ات "ب�س��ري ذاتي��ة " و"تك��رارات ن�سقي��ة" 
و"توات��رات لحداث تروى لكر م��ن مرة" كان لبد 

من التخل�س منها.

     ق��د تب��دو غريب��ة حق��ًا تل��ك القرائ��ن الدللية بني 
الفل�سف��ة والرتجمة. اإذا ما اأخذنا  بالت�سور القائل اإن  
الفل�سف��ة جتريٌد ذهن��ٌي حول ق�ساي��ا املتيافيزيقيا، 
فيم��ا الرتجمة فن لفظي يق��وم على اأ�سا�س متني من 
العل��م. ثم م��ا عالقة الرتجمة بفل�سف��ة اجلمال؟، ذلك 
احلق��ل الذي يتناول طبيعة اجلمال والفن والذوق بل 
ويتناول خلق اجلم��ال وتقوميه؟ هذا ما حتاول هذه 
الدرا�سة اأن جتيب عنه وقد ل جتيب، فاإثارة الق�سايا 
التي اأثارتها درا�سات الرتجمة من قبل واأجابت عنها 

تف�سي��اًل، لي�س من اأفق تفك��ري الكاتب املرتجم. ومن 
يود معرفة جتربة املرتجم يف الرتجمة فعليه بكتاب 
"الثقاف��ة والرتجم��ة" ال�س��ادر ع��ن )دار الفارابي، 
النقدي��ة )نح��و مقارب��ة  ب��ريوت،2012( والورق��ة 
ل�سانية- ثقافية للرتجمة( )بالإنكليزية( التي األقيت 
يف )ماأدبة الرتجمة( باجلامعة امل�ستن�سية – كلية 
الرتبي��ة – ق�س��م الرتجم��ة( الع��ام 2012، وكتابنا 
)اأودي�س��ا الرم��ز: درا�س��ات يف الك��ون ال�سيميائ��ي( 

ال�سادر عن )دار الرافدين ،بريوت، العام 2018(. 

الفلسفــة والترجمــة والتأويـــل: 

في سيميائيات األديان

د.  �شميــر ال�شيـــخ  
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  فاذا كانت اإ�سكالي��ة تاأويل املعنى مغامرة فل�سفية 
يف اجلوه��ر، ف��اإن ه��ذه الإ�سكالي��ة  تق��ع يف مرك��ز 
التفك��ري الل�س��اين قدمي��ًا وحديث��ًا م��ن حي��ث عالقة 
املعنى ونظام��ه الكلي )الدللة( باملق��درة الل�سانية 
وباحلد���س . واإذا كان��ت فل�سف��ة اللغة معني��ة باللغة 
بو�سفه��ا الظاهرة الإن�سانية الت��ي بها ومن خاللها 
ُيع��رب ع��ن الفك��ر، واأن اللغ��ة الب�سية نظ��اٌم للتعبري 
النظ��ام  ه��ي  الرتجم��ة  ف��اإن  الأف��كار،  ولتو�سي��ل 
الل�س��اين- الثق��ايف احلام��ل للِفك��ِر العاب��ر للغ��ات 
وللثقاف��ات. اإن الِفَكر حام��الت  للبيانات عن العامل. 
ولذا، فاإن معرفتنا بالعامل تتاأتى من التعبري الل�ساين 
عن العتقاد. فاللغة يف وظيفتها الفكرية تتيح للمرء 
التعب��ري لي�س عن روؤيته وموقفه من العامل اخلارجي 
ح�س��ب، بل عن معتقداته وم�ساع��ره وت�سوراته  وكل 
ما  يعتمل يف �سيرته اأو عامله اجلواين. ثمة م�ساءلة 
: كي��ف ميك��ن ترجمة اخلطاب باملعن��ى العام؟ يبدو 
لنا اأن الأم��ر رهن بفل�سفة الرتجمة. تذهب الدرا�سات 

احلديثة للرتجمة اإىل حتديد ثالثة فل�سفات:

اأواًل - فل�شفة اللفظ ب�للفظ 
اأو)املك�فئ ال�شكلي(:
 
وه��ي الرتجمة املعيارية من حيث احلفاظ على بنية 
اجلم��ل والعب��ارات حي��ث يت�س��اوق اللف��ظ باخلطاب 
الأ�س��ل يف اللغة والثقاف��ة امل�سدر واللفظ باخلطاب 
امل�ستهدف يف اللغة والثقافة الأخرى املنقول اإليها. 
ه��ذه الرتجم��ة احلرفية تبغي من ناحي��ة اجلوهر ان 
مت�س��ك ق��در امل�ستط��اع بال�سياغ��ة الدقيق��ة للن�س 

الأ�س��ل والأ�سل��وب ال�سخ�سي للكات��ب، والأخذ بنظر 
العتبار، الختالف��ات يف القواعد والنحو والتعابري 
املاأث��ورة يف الن���س الأ�س��ل. تطاب��ق اللف��ظ باللفظ 
 English ه��ذا ق��د اأُطلق علي��ه يف ف�ساء الرتجم��ة
ترجم��ة  يف  اأُعتم��د  وق��د   Stanford Version
الأناجي��ل املقد�سة من لغاته��ا الأ�سلية. فهي تعتمد 
)املكاف��ئ ال�سكلي( يف النقل. ولكن حتى على �سعيد 
النق��ل ال�سكل��ي للمكافئ��ات ُيدفع املرتج��م دفعًا اإىل 
اإجراء تغي��ريات وتاأويالت كيما تك��ون لغة اخلطاب 
املرتج��م لغة بينة. لل�سوع باإدراك ما يعنيه مفهوم 
)فل�سف��ة الرتجم��ة( يف اجتاهات��ه املتغاي��رة، لناأخذ 
�سورة )مرمي( م��ن )الكتاب املنري( اإمنوذجًا للتاأويل. 
 The( يف كتاب��ه Arberry  هن��ا، نعتم��د مقدم��ة
يف   Koran Interpreted، 1955:7-28
الإقتبا���س والتاأوي��ل. )التنزي��ل العزيز( ق��د ُنِقَل اإىل 
الالتيني��ة يف الق��رن الث��اين ع���س من ل��دن العالمة 
الإنكلي��زي Robertus Retenensis واكتمل��ت 
عملية النقل الع��ام 1143. ومن ثم ُترجمت املدونة 
الالتيني��ة يف ع���س النه�س��ة اإىل الفرن�سية من لدن 
التج��ارة  يف  يعم��ل  ال��ذي   Andre du Ryer
الفرن�سي��ة العام 1646.  م��ا مر عامان حتى ظهرت 
Alexa -  الن�سخ��ة الإنكليزية املرتجمة م��ن لدن

الفرن�سي��ة   Du Ryer ترجم��ة  ع��ن   der Ross
والتي ُطِبَع��ت وُن�ِسَت كامل��ة يف )هامبورغ(،وكان 
يحرره��ا Hinckelmann الع��ام  1694 لنق��راأ 
اأوًل )ترجم��ة( �س��ورة )م��رمي( يف )الق��راآن الك��رمي(، 

وعلى وجه التحديد مولد ال�سيد امل�سيح:
واذك��ر يف الكتاب م��رمي اإذ انتبذت م��ن اأهلها مكانًا 

�سقي������ا. فاتخ��ذت م��ن دونه��م حجاب��ًا فاأر�سلن��ا 
اإليه��ا روحنا فتمثل لها ب�ساَ  �سوي��ا. قالت اإين اأعوذ 

بالرحمن منك اإن كنت تقيا. قال اإمنا اأنا
ر�سول ربك لأهب لك غالما زكي��ا. 

 يرتجم Alexander Ross عن الن�سخة الفرن�سية 
املاأخ��وذة اأ�س��اًل ع��ن الن�سخ��ة الالتيني��ة  يف القرن 

الثاين ع�س الأوربي ما ن�سه :

 Remember thou what is written '           
of Mary، she retired towards
 the East، into a place far remote            
from her Kindred، and took a
 Vail to cover her، we sent her our             
Spirit in form of a man; she
was afraid، and said، God will pr -              
serve me from thee، if thou
 have his fear before thine eyes; he             
said، Oh Mary! I am the

 Messenger of God thy Lord، who            
shall give thee a Son، active and

 )prudent.1(            

 الإ�سكالية يف )فل�سفة اللفظ باللفظ( ل تكمن يف اللفظ 
اأو ترات��ب املكونات م��ن اأ�سماء و�سفات وظروف يف 
بني��ة اخلط��اب اإمنا يف احل�س ال��دليل للفظ املختار. 
م��ا يعنينا يف هذه الرتجمة الت��ي كانت تلقى رواجًا 
على مدى القرون الو�سط��ى الأوربية )القرن احلادي 
ع�س حتى القرن اخلام�س ع�س( وامتدت حتى ع�س 
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)الق��رن  الأوربي��ة  النه�س��ة 
ال�ساد���س ع���س وم��ا ت��اله( 
لي���س جهل املرتجم برتكيب 
بني��ة  اجلملة  العربية وعدم 
يف  النح��و  ملع��اين  اإدراك��ه 
تل��ك  ب��ل  الك��رمي،.  الق��راآن 
املقدم��ة ذات احل�س العدائي 
النق��ل.  لعملي��ة  ال�ساب��ق 
وه��ذا م��ا ن�سمي��ه )مقا�س��د 
املرتج��م( ولي���س )مقا�س��د 
اخلط��اب(. مبعن��ى ان ثم��ة 

عام��اًل يتجاوز تاأوي��ل ل�سانيات الن���س، وهو عامل 
الثقاف��ة اأو منظوم��ة العقائ��د وال�سلوكي��ات وطرائق 
التفك��ري للمرتجم. ثمة غواية يف التاأويل م�ستندة اإىل 
نواي��ا مق�سدية ل متت اإىل املحب��ة الإن�سانية ب�سلة. 
فالورق��ة الأوىل م��ن اخلطاب املعنون��ة )اإىل القارئ 
امل�سيح��ي(  تقول: " ]هذا[ ق��راآن حممد، املرتجم عن 
 Sieur du Ryer، العربي��ة اإىل الفرن�سية من ل��دن
Lord of Malezair ، املقي��م عن��د ملك فرن�سا 
يف الإ�سكندري��ة. وق��د ُنِق��ل حديث��ًا اإىل الإنكليزي��ة 
اإر�ساًء لكل من يري��د النظر يف احلماقات )الرتكية(. 
لق��د ت�سدرته��ا حياة حمم��د، نب��ي الأت��راك وموؤلف 
الق��راآن" .)2( بهذا ال��روح العدائي املنحاز بداأ تاأويل 
الق��راآن بالإنكليزي��ة ع��رب ترجم��ة du Ryer. لي�س 
ه��ذه ح�سب، ب��ل يف املقدم��ة يبدي روؤيت��ه ملحتوى 
التنزيل العزيز:" فهناك الكثري من الِنَحل والهرطقات 
املجتمع��ة �س��د احلقيقة تك�س��ف عن ني��ة حممد اإىل 
التح�سيد، فلقد ح�سبت انه من احل�سن الوعي بذرائعها، 

وب��ذا تب���س ع��وك بكام��ل 
حتت��اط  ان  فلرمب��ا  بدن��ه، 
ملواجهت��ه  اأف�س��ل  ب�س��كل 
وام��ا ان تتغلب علي��ه." )3( 
لنتاأمل ما ال��ذي يت�سكل يف 
ذهن القارئ امل�سيحي الذي 
مل يقراأ الق��راآن من قبل وهو 
يق��را وُتغر���س في��ه عبارات  
 / الق��راآن  موؤل��ف  )حمم��د 
حممد نبي الأت��راك /القراآن 

احلماقات الرتكية(.
 لبد م��ن الإملاح  اأوًل اأن الوعي الأوربي القرو�سطي  
مل يزل ي�ستح�س وبقوة احل��روب ال�سليبية ومديات 
تاأثريه��ا. فعندما بداأت احل��روب ال�سليبية يف العام 
حتم��ل  )املقد�س��ة(  احلم��الت  تل��ك  كان��ت   ،1092
ر�س��الت حتري��ر ق��رب ال�سي��د )امل�سي��ح( م��ن اأي��دي 
الكف��رة ال����  Saracens. وه��ذا قد يع�س��د ت�سورنا 
اإن�ساني��ًا ل  اأن الرتجم��ة بو�سفه��ا ن�ساط��ًا  القائ��ل 
تنف�س��ل عن �سياقاته��ا ال�سو�سيو- ثقافي��ة مثلما ل 
تت�س��كل اإل يف �سياقها الل�ساين. ثم��ة اإملاح اآخر، هنا 
، ه��و  اأن ذكر الأت��راك يف مقدمة  Rossلي�س بالأمر 
العاب��ر، بل لأن الإمرباطوري��ة العثمانية كانت متثل 
الق��وة العاملي��ة اجلدي��دة الت��ي اجتاح��ت اأوربا بعد 
�سقوط )الق�سطنطيني��ة( وبلغ ال�ساع على امل�سايق 
البحرية لأ�سباب �سيا�سية واقت�سادية ودينية اأق�سى 
مدياته. مثل ه��ذه ال�ساعات نراه��ا تتج�سد دراميًا 
يف )يه��ودي مالطة(، م�سحي��ة الدرامي الإليزابيثي 
القتيل )كري�ستوف��ر مارلو(. يف القرن ال�ساد�س ع�س، 

إذا كانت إشكالية تأويل 
المعنى مغامرة فلسفية 

في الجوهر، فإن هذه 
اإلشكالية  تقع في مركز 

التفكير اللساني قديمًا 
وحديثًا من حيث عالقة 
المعنى ونظامه الكلي.

والتي قمنا بتحليلها يف كتابنا )حتولت 
)املوؤ�س�س��ة  ع��ن  العباد(ال�س��ادر  زه��رة 
العربي��ة للدرا�سات والن�س ،بريوت العام 
2012(. يقول Arberry   يف مقدمته 
ع��ن امل�س��ار التاريخ��ي لنق��ل )الكت��اب 
املن��ري( اإىل اللغ��ات الأوربية م��ن القرن 
الث��اين ع���س وحت��ى الق��رن الع�سين: " 
 )Ross( املرتج��م  تق��ومي  كان  هك��ذا 
ملزايا الق��راآن. اإن ما يث��ري الده�سة بقوة 
ه��و اأن ترجمت��ه كان��ت بعي��دة كل البعد 
ع��ن الكم��ال.")4(. وبعيدا ع��ن  اجلهالة 
الفكري��ة عن ق�س��د اأو دومنا ق�سد يختار 
اخلط��اب  يف   Child لفظ��ة  املرتج��م 

القراآين الذي يقول :
فاأ�س��ارت اإلي��ه قالوا كي��ف نكلم م��ن كان يف املهد 

�سبيا. قال  اإين عبد اهلل اآتاين الكتاب وجعلني نبيا.

 She made signs to her infant to answer  
them; they said، How
 Shall the Infant in the Cradle speak? 
 Then her infant spake، and
 said، I am the Servant of God، he hath 
،taught me the Scripture
)hath made me a Prophet . . . .5( 

لفظ Infant يف ترجمة Ross العام 1694ي�سبح 
الع��ام   George Sale ترجم��ة  the child يف 
Ro 1734، وي�سب��ح the babe يف ترجم��ة -

well الع��ام 8611 وي�سب��ح one يف 
Edward Henry Pal -  ترجمة 
erالع��ام 1880، ث��م ي�سب��ح one يف 
بج��الء  اأعل��ن  ال��ذي   Pickthall نق��ل 
اأن الق��راآن ل ُيرتج��م ، وم��ا م��ن كت��اب 
مقد���س ميك��ن اأن ُيق��دَّم م��ن ل��دن اأحد ل 
يوؤمن بوحيه  ور�سالت��ه. فيما ا�سُتخدمت 
اأول م��رة ب��دًل م��ن    لفظ��ة )امل�سلم��ون( 
)املحمدي��ني( اأو )اأتباع حممد(. )3( ويف 
ترجم��ة Richard Bell العام 1937 
ترجم��ة  اأم��ا   .one لف��ظ  ا�ستخ��دام  مت 

ARBERRY فتقول )6( :
فاأ�سارت اإليه قالوا كيف نكلم من كان يف 
امله��د �سبيا. قال  اإين عبد اهلل اآتاين الكتاب وجعلني 

نبيا.

;Mary pointed to the child then              
But they said، "How shall we speak              
  ،To one who is still in the cradle              
)A little child?"4(                      
 
 the الالف��ت للنظ��ر ان بع���س الرتجم��ات ت�ستخدم 
Servant of Allah  وبع�سها الآخر وهو الغالب 
ي�ستخ��دم the Servant of God نق��اًل لعب��ارة 
احلدي��ث،  ال�سيميائ��ي  الدر���س  يف  اهلل(.  عب��د  اإين   (
العالمات الرموز هن اأ�سكال ثقافة مثلما هن اأ�سكال 
Jehovah/Lord/A - ). ان ح�س��ور العالمات 
اهلل(  ال��رب/  )يه��وه/  العربي��ة  واملكافئ��ات   )lah

كري�ستوفر مارلو 

داروين
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على الت��وايل، وح�سور العالم��ات املكانية املقد�سة 
يعن��ي   )Knesset/Church/Mosque(
التوحيدي��ة.  الأروم��ة  يف  ثقاف��ات  ث��الث  ح�س��ور 
هنا تتب��دى اأهمية البع��د ال�سيميائ��ي – الثقايف يف 
الرتجم��ة. يت�س��ح لنا ان فل�سفة )اللف��ظ باللفظ( تظل 
حمفوف��ة مبخاط��ر تاأويل العالم��ات اإن هي ُترجمت 
دون الإدراك العقل��ي ل�سياقاتها الدينية والتاريخية، 
فالرتجمة لي�س��ت عملية نقل بني اللغات الب�سية بل 

فعل ل�ساين- ثقايف عابر.
 

ث�نيً�- فل�شفة الفكر ب�لفكر
)املك�فئ الوظيفي(

 ه��و الجت��اه الآخر ال��ذي يتن��اول الأبني��ة الل�سانية 
ويح��اول اأن ُيَبِل��َغ فكر اخلطاب باأ�سل��وب ينقل فيها 
الفك��رة اإىل الق��ارئ . بق��ول اآخ��ر، ميار���س اخلط��اب 
املرتج��م ذات التاأثري الذي ميار�س��ه اخلطاب الأ�سل 
عل��ى الق��ارئ. وبه��ذا تق��ف فل�سفة)الفك��ر بالفك��ر( 
مقابل)الكلم��ة بالكلم��ة( يف النقل موؤك��دة  املكافئ 
الدينامي اكر من املعنى الإحايل جوهريًا للخطاب 

الأ�سل.  وهي به��ذا متيل اإىل 
اأن تعك���س الأف��كار التاأويلية 
الثقافة  للمرتج��م وتاأث��ريات 

املعا�سة.
ومبث��ل ه��ذه الفل�سف��ة ي�سري 
الل�ساني��ة  التعالق��ات  تغي��ري 
اأم��راً  واحل��ذف  والإ�ساف��ة 
لن��ا  وتب��دو  من��ه.  مفروغ��ًا 

جي��دا  مث��ال   1861 الع��ام   Rodwell ترجم��ة 
G. Marg -  له��ذه  الفل�سف��ة. يق��ول امل�ست���سق
 Rodwell ال��ذي ق��ام بتحري��ر ترجم��ة liouth
امل��رء  Everyman's library:"اأن  دار  ع��ن 
َلي�سع��ر بالغبطة كيما يكون قادراً على القول اإن نقل 
Rodwell هو واحد من اأف�سل ما اأنتج حتى الآن. 
فالنقل ينق��ل اإىل درجة كبرية الأج��واء التي عا�سها 
)حممد( واأن جمله] الناقل[ قد اُ�ِسبت بنكهة ال�سق. 
فالرتجم��ة تبدو اأنها حتمل معها واإىل حد كبري اجلو 
الذي كان يحياه حممد، وان اجلمل قد ت�سبت بنكهة 
ال���سق. ان ال�سكل ال�سع��ري بكل ما لالأبيات من دفق 
اإيقاع��ي غ��ري مقيد بل وغري منتظ��م، والذي مت تبنيه 
يف احل��الت املنا�سب��ة ق��د �ساع��د يف خل��ق ال�سح��ر 
الوح�س��ي للعربي��ة." )5( ينق��ل Rodwell  مطالع 

�سورة )مرمي( ما ن�س��ه::
                   

 And make mention in the '                  
Book، of Mary، when she went
،apart from her family، eastward         

 And took a veil to shroud herself                  
 from them: and we
sent our
 spirit to her، and      
 he took before her the
form of a perfect man
 She said: "I fly                  
 for refuge from thee to
the God of Mercy! If

البد من اإللماح أواًل 
أن الوعي األوربي 

القروسطي لم يزل 
يستحضر وبقوة الحروب 

الصليبية ومديات تأثيرها.

".Thou fearest Him، begone from me  
 He said: "I am only a messenger of thy  
Lord، that I may
)bestow on thee a holy son."7 (

اعتمد Rodwell طبع��ة )ليبزغ( العام 1841يف 
ترجم��ة اخلطاب القراآين. ونظ��رة فاح�سة للنقل نرى 
 begone to shroud herself و  اأن عب��ارات 
from me ل ت�سكل ح�سوراً يف اخلطاب املقد�س. 
هن��ا، لبد من اإ�ساءة املوقف الثقايف للفكر الأوربي 
حيال )الإ�سالم( كتابًا ونبيًا من خالل كتب الرتجمة 
ومقدماته��ا من بواك��ري الع�سور الأوربي��ة الو�سيطة 
وحت��ى بواك��ري الق��رن الع�سين. هذا الأم��ر يبني بال 
�سك اأهمية الرتجمة كفعل ثقايف عابر بني الأمم على 
اخت��الف الأل�س��ن والأزمنة. ثمة نظ��رة اأخرى هي ان 
الفكر الغرب��ي ل يقوم على الإق�ساء اأو عدم نقل اآثار 

)العدو( الفكرية بغية نقدها اأو ال�ستفادة منها. 
كان��ت اأول ترجم��ة للق��راآن اإىل لغ��ة اأوربي��ة، كم��ا 
اأ�سلفن��ا، يف الق��رن الث��اين ع���س، والت��ي ق��ام به��ا 

Ro - الإنكلي��زي  العالم��ة 
 .ertus Retenensis
 Andre du ق��ام الفرن�س��ي
الرتجم��ة  باإ�س��دار   Ryer
الفرن�سي��ة الع��ام 1647. يف 
الع��ام 1649، اي بعد عامني 
من ظهور الرتجمة الفرن�سية، 
ظه��رت ن�سخ��ة اإنكليزية. قام 
  Alexander Ross به��ا 

وه��و يرتجم ن�سخة Du Ryer. هذه الن�سخة للقراآن 
ه��ي الن�سخة املتداول��ة من لدن اجلمه��ور الإنكليزي 
ولأك��ر م��ن قرن تقريب��ًا. م��ن الغريب حق��َا ان هذه 
الن�سخ��ة مل تكن ذات تاأثري ُيذكر. )7( يف ذلك الوقت، 
ويف الع��ام 1694 متت طباعة الن�س العربي للقراآن 
ومت ن�س الن���س ب�سورة كاملة يف )هامبورغ( حتت 
Abraham Hinckelmann. وب��ذا،  اإ���ساف 
George Sale  اأ�سبحت الن�سخة متاحة للمحامي
ال��ذي اأخذ على عاتق��ه اإزاحة ن�سخ��ة Russ املبنية 
Du Ryer. ولق��د كان يف متن��اول  عل��ى ن�سخ��ة 
املحام��ي ن�سخ��ة لتيني��ة جدي��دة لرتجم��ة الق��راآن 
ق��ام به��ا الأب Maracci وق��د ظه��رت يف مدين��ة 
 Sale الع��ام 1698. وعل��ى الرغم من ان Padua
ق��د اأجنز مهمته باأهلية عالية اأكر من �سابقيه، فاإنه 
مل يكن لين�سغ��ل بعوامل احلي��اد اأو النزاهة العلمية.. 
لق��د اأو�سح موقفه يف مقدمت��ه التي ت�سدرت الطبعة 
الأوىل الع��ام 1734، ومن ث��م تلتها طبعات اُخر، اإذ 
ق��ال: " �سوف لن اأبح��ث يف الأ�سباب التي جعلت من 
قانون حممد يحظى بهذا القبول املنقطع الن�سري يف 
العامل) فلقد اأنخدع من ت�سور 
باأن��ه قد انت���س بح��د ال�سيف 
وح��ده(، اأو باأية و�سيلة اأخرى 
الأمم  اأفئ��دة  مه��وى  جعلت��ه 
والت��ي م��ا اأعرفت يوم��ًا قوة 
اجليو���س املحمدية، حتى من 
قبل اولئك الذين جردوا العرب 
من فتوحاته��م، وو�سعوا حداً 

ل�سطوة خلفائهم.")8(

يمارس الخطاب المترجم 
ذات التأثير الذي يمارسه 

الخطاب األصل على 
القارئ. وبهذا تقف 

فلسفة الفكر بالفكر 
مقابل الكلمة بالكلمة.
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مقدمةSale  وعل��ى الرغم من احليادية 
العلمية مل يخُل من عالمات مثل )قانون 
the law of Moha - (حمم��د

med و)اجليو���س املحمدية(. وي�سيف 
Sale كا�سفًا عن الت�سليل الذي مار�سته 
الرتجمات ال�سابقة للقراآن الكرمي:" مهما 
يكن من اأمر فائدة ن�سخة حيادية للقراآن 
يف جوان��ب اأخ��رى، فاإنه م��ن ال�سورة 
بفع��ل  النا���س،  نخ��دع  ل  ان  مب��كان 
الرتجمات اجلاهلة وغ��ري املن�سفة التي 
ظهرت، من ان يتفكروا بفكرة حمببة عن 
الكتاب الأ�سل، وان ميكنوننا نحن اأي�سَا 
للك�سف عن اخلداع وب�سورة موؤثرة.")9(

بعي��داً ع��ن م�س��ارات ترجمة الق��راآن، فه��ذه املقدمة 
تع��رتف ب��اأن عملي��ات ترجم��ة الكتاب املن��ري كان 
ي�سوبه��ا الزي��غ واله��وى، واأن ثم��ة ق��وى )غ��ري حد 
ال�سي��ف(  جعل��ت من الق��راآن مهوى اأفئ��دة الأمم يف 
الأر���س. ولك��ن حت��ى يف ترجم��ة Sale لي�س هناك 
م��ن عالم��ة تدع��ى )الإ�س��الم(. الفك��ر الأورب��ي ظل 
يعاقر فكرة ان )حممدا( كاتب القراآن ولي�س بالوحي 
ال��ذي يوحى كم��ا قالت ب��ه الرواي��ة الإ�سالمية منذ 
عهد الظه��ور. لكنما امل�سكوت عن��ه يف هذه املقدمة 
ه��و حقيقة تلك ال�ساع��ات الثقافية املتعاظمة بني 
الأدي��ان من��ذ ب��روز الإ�سالم كق��وة روحي��ة ومادية 
يف الق��رن ال�ساد���س امليالدي وما ت��اله من ع�سور. 
ظل��ت ترجم��ة Sale دومن��ا ا�ستب��دالت عل��ى مدى 
املائة واخلم�سني الالحق��ة، فلقد كان تاأثرها مدويًا 
، اإذ كان��ت هي القراآن حقًا ل��كل القراء الإنكليز حتى 

نهاي��ات الق��رن التا�س��ع ع���س. ومل ينظر 
 Sale الكث��ريون يف ترجمة غ��ري ترجمة
للق��راآن. ولي���س هناك من نق��ل اأو ترجمة 
 Edward الكب��ري  امل��وؤرخ  ي��دي  ب��ني 
املتداولة.  الرتجمة  Gibbon غري هذه 
كت��ب Gibbon يق��ول: "فف��ي روح من 
احلما�س��ة اأو اخليالء، ير�سي النبي حقيقة 
مهمت��ه عل��ى مزية كتاب��ه، اإذ هو يتحدى 
بجراأة كاًل م��ن الب�س واملالئكة ملحاكاة 
جمالي��ات �سفح��ة واح��دة.، ويح�سب اأنه 
يوؤك��د ان الرب وح��ده مبق��دوره ان مُيلي 
ه��ذا العمل املعج��ز. ")10(. ويتابع:" ان  
هارموني��ة الأ�سل��وب وغزارت��ه �سوف لن 
ت�س��ل، يف ن�سخ��ة )ترجم��ة( اإىل  امل�س��كك الأوربي."   
)11( وبعد ان يب�سط هذا الت�سور الذي قال به القراآن، 
يط��رح Gibbon امل�ساءلة الأتية: فاإذا كان تاأليف 
الق��راآن يتخط��ى ق��درات الب���س، فرتى لأي��ة عبقرية 
 Iliad ofس��ادرة ينبغي لنا ان نن�سب اإلي��اذة هومر�
 Philippics  او خطب��ة دميو�سثين���س Homer
امل�ساءل��ة  ه��ذه   )12( " ؟   of Demosthenes
ال�سكوكي��ة  تظه��ر بجالء ان ثم��ة عبقري��ات اأر�سية  
قدمت اآثاراً مكتوبة غاية يف البالغة والبيان وال�سحر 
قد تتوارد الأفكار ولك��ن الأ�ساليب الل�سانية تختلف. 
فالأ�سل��وب يف الت�سور الل�س��اين، �سيغة خمتلفة من 
التعبري على امل�ستويات ال�سكلية )ال�سوتية والنحوية 
والدللية وال�سياقية(. ومن خالل ال�ستخدام املتفرد 
له��ذه امل��وارد الل�ساني��ة املتاح��ة يت�س��كل البني��ان 
الفن��ي املفارق للموؤلف. فالتف��رد اأو )الإعجاز( ثمرة 

الك�سندر روو�س 

ادوارد غلوبون 

التوظيف الغرائبي ملمكنات اللغة ، مبعنى ان التفرد 
يتول��د من داخل الق��وى العقلية لالإن�س��ان ولي�س من 
لدن ق��وى اإلهية خارقية. لقد قال��ت النظرية النقدية 
اليوناني��ة ان الآلهة هي التي ته��ب ال�سعراء الإلهام. 
وب��ذا يب��دو ال�ساع��ر وكاأن��ه ق�سب��ة جوف��اء متر من 
خالله ري��اح الآله��ة. الدرا�سات الل�ساني��ة والثقافية 
والفل�سفي��ة يف ع�س احلداثة وما بع��د احلداثة توؤكد 
ان املخي��ال، هو قوة م��ن قوى العقل، ه��و من يقوم 
بعملي��ات اخللق الفني هو من  اُوت��ي تلك احل�سا�سية 
اجلمالي��ة الت��ي تختلف بالدرج��ة عن �سائ��ر الب�س. 
واأح�س��ب ان اللغة املتفردة للقراآن اأو اأ�سلوبية الكتاب 
املن��ري كانت و�س��وف يبقى لها بال��غ الأثر يف قبول 
الق��راآن كون��ه كتابًا مقد�س��ًا اأنزله اهلل عل��ى عبد من 
عب��اده ال�ساحلني. فالق��راءة الفاح�سة لكت��اب ُيقراأ 
بل�سان عرب��ي تك�سف ان املت�سابه م��ن الآيات كثري، 
لغ��ة وفك��راً، كم��ا يف فك��رة )الطوفان( الت��ي وردت 
يف الأ�ساط��ري ال�سومري��ة والبابلي��ة ومن ثم يف كتب  
)الت��وراة( و)الإجنيل(، مع اختالف��ات يف التفا�سيل 
والأ�سم��اء، وكذلك تلك الق�س���س املتداولة يف الكتب 
املقد�س��ة ومنها ماآث��ر النبي )امل�سيح ب��ن مرمي(. ثم 
ان ذكر )مو�سى(، حتى على امل�ستوى العددي وق�سة 
بن��ي )ا�سائي��ل( تكاد ان تطغ��ى على  ذك��ر الر�سول 
العربي يف �سريته الذاتية، فلي�س هناك من تنويه عن 
م��وت الر�سول وم��ا �سوف يكون والذي ق��اد اإىل ذلك 
ال�س��دع العظيم بعد موت��ه. اأ�سف اإىل ذلك، ان �سعائر 
مثل الطواف حول الكعبة ظلت مُتار�س وحتى ال�ساعة 
يف املعتق��دات الإ�سالمي��ة. املختل��ف ه��و الأ�سلوبية 
الآ���سة الت��ي �سيغت به��ا ق�س�س مث��ل ق�سة ولدة 

ال�سي��د امل�سيح يف �سورة )مري�م( عل��ى �سبيل املثال. 
لبد من القول هنا اننا ل�سنا بوارد اجلدل حول نقطة 
خالفي��ة ان كان ) الق��ران الك��رمي( كتاب��ا ُمَنزل من 
اهلل اأم كتاب��ا مت��ت كتابته من ل��دن الآخر، كما تقول 
مقدمات الرتجمات والتاأويل الأوربية. العقل النقدي 
احل��ر يط��رح امل�ساءل��ة فذلك اجل��دل ال�ساع��د. يبدي 
 Sale نظرات��ه يف م��دى تاأث��ري ترجمة Gibbon
على الفكر الأوربي الإنكليزي يف القرن التا�سع ع�س،  
.Thomas Carlyle ويف مقدمة اأولئك املفكرين

زمنهم��ا  يف  يع��دان   Carlyle و   Gibbon كان 
م��ن الكت��اب املتميزين يف ليربالي��ة موقفهما حيال 
 Ross مقارن��ة برتجم��ة  Sale الإ�س��الم. ترجم��ة
تظه��ر براع��ة ترجم��ة Sale يف الإم�س��اك بتالبي��ب 
اللغ��ة العربي��ة ، بل واأ�سلوبه الإنكلي��زي الأكر اأناقة 

ون�سوجًا.
التح��ول العظيم الذي ح�سل يف الق��رن التا�سع ع�س 
يف النظ��ر اإىل الق��راآن ج��اء بفعل ازده��ار الدرا�سات 
ال�ست�سافي��ة باملعنى العلمي للكلمة، كما ان تاأويل 
القراآن قد دفع لحمالة اهتمامات العلماء املتطلعني 
اإىل تطبيق طرائ��ق النقد الأ�سد ت�ساميًا يف هذا احلقل 
البكر من البحث. هذا الفكرة الثاقبة تظهر لنا اأمرين: 
الأول اأن حركة )ال�ست�ساق( مل تكن باحلراك الفكري 
الثقايف الذي ينال من �سورة ال�سق دومًا ،والثانية 
ان الفك��ر الأورب��ي اللي��ربايل كان وم��ا ي��زال ياأخ��ذ 
بالفك��ر النقدي احلر والبحث العلمي يف الو�سول اإىل  
احلقيق��ة  دون زي��غ اأو ه��وى. وبقول اآخ��ر، ان اجلدل 
ال�ساع��د ه��و مكمن الفك��ر الأورب��ي ولي���س اجلمود 
الفك��ري. باملعرفة العلمية العقلي��ة ا�ستطاعت اأوربا 
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ان تتخط��ى مرحل��ة النحياز 
غري املربر، كما يف الرتجمات 
بواك��ري  من��ذ  �س��درت  الت��ي 
القرون الو�سطى وحتى القرن 
التا�سع ع���س الذي �سهد اأعظم 
الث��ورات الفكرية �س��د �سلطة 
الكني�سة، ويف مقدمتها )اأ�سل 

الأنواع ( ل��)دارون(.  
به��ذا ال�سي��اق العلم��ي تاأت��ي 

ترجم��ة الق���س J. M. Rodwell الت��ي ن���ست يف  
العام 1861معتمداً ن�س القراآن كما �سدر عن مطبعة 
)ليب��زغ( العام 1841. اإن ما مييز هذه الرتجمة هو 
اأن نظام ال�سور والآي��ات التي يتاألف منها القراآن قد 
تغ��ري متامًا بغي��ة اإعادة ت�سكي��ل التوات��ر التاريخي 
للتاألي��ف الأ�س��ل. كان��ت مقا�س��د Rodwell، كما 
يقول:   " اإن تنظيم ال�سور يف هذه الرتجمة يقوم ب�سور 
جزئي��ة على تقالي��د املحمديني اأنف�سه��م وبالإ�سارة 
عل��ى وجه اخل�سو�س اإىل القائمة التاريخية القدمية 
M Weil يف كتابه )النبي حممد( -  التي اأعده��ا

hammed der Prophet،وكذلك على العتبار 
الدقي��ق لفح��وى كل �س��ورة منف�سل��ة م��ع احتم��ال 
ارتباطاته��ا بتواتر الأحداث يف حياة حممد." )14(. 
وعل��ى الرغم من  حماولته اجلادة يف ترجمة القراآن، 
ف��اإن Rodwell م��ازال ي�ستخ��دم ذات  العالم��ات 
من قبي��ل )املحمديون(، بل الأدهى من ذلك ما يزال 
يعتق��د ان الق��راآن كان نت��اج خمي��ال حمم��د، ولكن 
تقدي��ره ل�سخ�سية حممد مل يكن يع��وزه الو�سوح بل 
 ":Rodwellواملدي��ح. فف��ي ب��داأ املقدم��ة بالق��ول

وارتباطًا باملالحظات الآنفة 
الذكر يربز ال�سوؤال حول �سدق 
حمم��د ونزاهة غايت��ه من اأنه 
ر�س��ول م��ن ال��رب. ف��اإذا كان 
حقًا الرج��ل الأمي كما يقدمه 
امل�سلمون، فاإنه ملن ال�سعوبة 
مب��كان التهرب من ا�ستدللهم 
ه��م  كم��ا  الق��راآن،  ان  م��ن 
يوؤكدون��ه، يظل معجزة. ولكن 
اإذا كان )القراآن(، من ناحية اأخرى، ُمع��داً من م�سادر 
خمتلفة، وبعون عر�س��ي، وُن�ِس كوحي مقد�س، فاإنه 
يب��دو ان موؤلف��ه يظ��ل ويف احل��ال عر�س��ة لالته��ام 
بالإفك اجل�سيم ،ب��ل وحتى الكفر العاق.")15(.  لكن 
Rodwell ي��رى: "اإن �سرية حممد لهي مثال رائع 
للقوة واحلياة الت��ي ت�سكنه وهو الذي ميتلك الإميان 
الرا�سخ ب��� )الرب( ويف الع��امل الالمرئي ومهما تكن 
ا�ستدللت النب��الء وال�سادقني، وهي كثرية وجادة، 
يف �سخ�سيت��ه، قل�س��وف ُيَع��د دومًا واح��داً من اأولئك 
الذي��ن لهم تاأثرياً على الإميان والأخالق وكل احلياة 
 Rodwell الأر�سي��ة لإتباع��ه." )16(.  لق��د كان
املرتج��م الإنكليزي الأول الذي حاول جاهداَ اإىل حد 
ما حم��اكاة اأ�سلوب اللغة الأ�سل، وبكلمات املرتجم، 
" لقد ُترجمت الأبيات ال�سعرية والأكر ق�ساً  بحرية  
اأمتنع��ت عنها كلية يف الأج��زاء التاريخية والنرية، 
لكنم��ا حاول��ت هن��ا ولي���س يف اأي م��كان اآخ��ر اأن 
اأ�ستخدم قدراً  اأكرب من اعادة ال�سياغة اكر مما يجب 
لنق��ل املعن��ى. . . لقد حاولت هن��ا ان امتثل اإيقاعات 

الأ�سل." )17(. 

األسلوب ، في التصور 
اللساني، صيغة مختلفة 

من التعبير على 
المستويات الشكلية 

)الصوتية والنحوية 
والداللية والسياقية

Ro -  على ه��ذا النحو حظي��ت ترجمة
well بتقدي��ر ذوي الألباب يف الن�سف 
الث��اين من القرن التا�س��ع ع�س. لقد كان 
G. Margoliouth ماأخوذاً مبحا�سن 
الرتجم��ة، وهو م��ن ق��ام  بتحريرها يف 
ي��رى  اإذ   ،Everyman's Library
"ان امل��رء لي�سعر بالغبط��ة ان يقول ان 
نق��ل Rodwell   يظل واحداً من اأف�سل 
م��ا مت اإنتاجه." )18(. يف نهايات القرن 
 Edward التا�س��ع ع�س، قدم العالم��ة
للق��راآن  ترجمت��ه   Henry Palmer
يف جزاأي��ن .كان��ت ترجم��ة باه��رة، وقد 
 R.A.مت حتريره��ا والتقدمي لها من لدن

.1880 Nicholoson.العام 
�سهد الن�س الأول من القرن الع�سين تقدمًا م�سطرداً 
يف درا�س��ة القراآن وتاأويل��ه. فامل�ساألة مل تعد نقاًل اأو 
ترجم��ة للكت��اب املنري ب��ل تاأويل ، ورمب��ا كان ذلك 
ب�سبب من التط��ورات احلا�سلة يف النظرية الل�سانية 
وما تف��رع منها من حقول ل�سانية مثل)علم الدللة( 
و)التداولي��ة( و )الأ�سلوبية( و )ال�سيميائيات(. وكان 
م��ن نتائج ذلك تداول ترجمات ملرتجمني لي�سوا من 
الل�س��ان الإنكلي��زي. هن��ا، لبد من التنوي��ه برتجمة 
الغرب��ي  العق��ل   Marmaduke Pickthall
ال��ذي عا���س يف �سب��ه الق��ارة الهندي��ة وحت��ول اإىل 
الإ�سالم. توف��ر Pickthall على مزايا اأدبية مائزة 
ودراي��ة بلغ��ة الق��راآن. كان الق�س��د م��ن وراء و�سع 
ه��ذه الرتجمة هو ان يقدم للق��راء الإنكليز يف اأرجاء 
 Pickthall املعم��ورة معاين األفاظ الق��راآن. وكاأن

يري��د ان يقول ما قاله الناقد )اجلرجاين( 
م��ن ان��ه )يتوخ��ى مع��اين النح��و(. لكنه 
ي�سي��ف بع��داً روحيًا حني ي��رى اأنه لي�س 
Holy Scri -  هناك من كتاب مقد�س
ture  ميكن تقدميه من لدن من ل يوؤمن 
بوحي��ه ور�سالت��ه، وه��ذه ه��ي الرتجم��ة 
الإنكليزي��ة الأوىل للق��راآن م��ن لدن رجل 
اإنكليزي ولكنه م�سلم. )19(. وعلى الرغم 
من اإميان الفك��ر املا�سوي من ان القراآن 
ل ميكن ترجمته، فاإن Pickthall يرى 
ان الق��راآن قد مت نقله حرفيًا واأن جمهوداً 
قد ُب��ذل لختي��ار اللغة املنا�سب��ة، لكنما 
 the )النتيجة ه��ي لي�ست )القراآن املجيد
Glorious Koran، تلك ال�سمفونية الإعجازية، 
تل��ك الأ�س��وات الت��ي يهت��ز له��ا الب���س ح��د الدموع 
والغبطة، اإمنا هي فقط حماولة لتقدمي معنى القراآن، 
ورمب��ا تقدمي �سيئًا من ذلك ال�سحر باللغة الإنكليزية. 
وه��ذا ما قام به Pickthall يف الآيات التي ت�سور 

ولدة ال�سيد )امل�سيح( الإعجازية:  
 فاأ�س��ارت اإلي��ه قالوا كي��ف نكلم م��ن كان يف املهد 

�سبيا. قال  اإين عبد اهلل اآتاين الكتاب وجعلني نبيا.

 Then she pointed to him. They                
 said: How can we talk
 to one who is in the cradle، a young             
boy
 He spake:Lo! I am the salve of ?          
Allah>he hath given

جوم�سكي

كروت�سه
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Me  the Scripture and hath a -             
)pointed me a Prophet. )20

 اإن ما يعنينا هنا لي�س تقومي اأفكار املرتجم وما يراه 
من مزايا لهذه الرتجمة كونه م�سلمًا، اإذ اأن من مزايا 
املرتجم اجلاد احلذق بثقافة الن�س الأ�سل والثقافة 
املنق��ول اإليها، واإدراك اأ�سار الأدي��ان ُتعد جزءاً من 
عمليات النق��ل واملثاقفة. الذي يعنين��ا اأن ترجمات 
التنزي��ل العزي��ز مازال��ت تتاأرج��ح ما ب��ني املكافئ 
ال�سكل��ي واملكاف��ئ الوظيف��ي. يف الق��رن الع�سي��ن 
 ،Richard Bell ن��رى ترجم��ة )القراآن( م��ن ل��دن
ه��و عالم��ة �سلي��ع بالعربية �س��ب ج��ل اهتماماته 
يف الإع��ادة النقدي��ة لتنظي��م �س��ور الكت��اب العزيز. 

 ث�لث�- الفل�شفة الت�أويلية 

ما بني فل�سفة )اللفظ باللفظ( وفل�سفة )الفكر بالفكر( 
تتاأرج��ح فل�سف��ة تَوحِدن خوا���س الجتاهني وتبني 
اجل�س��ور بينهما. حتاول هذه الفل�سفة  موازنة  التوتر 
ب��ني الدق��ة وي���س الق��راءة. فبينم��ا هي ت�سب��و اإىل 
الإِح��كام يف الرتجم��ة  فاإنه��ا  تبغ��ي الو�سوح لدى 
  Arberry الق��ارئ املعا���س. رمب��ا تق��ع ترجم��ة
للق��راآن �سمن ه��ذا لجتاه. يو�س��ح Arberry  يف 
 The Koran Interrupted كتاب��ه  مقدمت��ه 

ال�سادر العام 1955 عن دار
 Macmillan Publishing Company

مقاربت��ه يف )ترجمة ( القراآن. ينبه العالمة املرتجم 
يف مقدم��ة كتاب��ه اإىل الق��وة البالغي��ة والإيقاعي��ة 
الأخ��اذة للكت��اب املنري، وم��دى املع�سالت احلقيقة 

الت��ي تواجه املرتج��م احلاذق عند الت�س��دي لق�سية 
الرتجمة : 

باإيج��از، فاإن بالغة واإيقاع  لغة القراآن العربية َلهي 
متمي��زة ج��داً وقوية ج��داً، ب��ل ومتعالي��ة النفعال، 
بحيث تظل اإميا  ترجمة مهما ارتبطت بطبيعة الأمور 
تظل ن�سخة بائ�سة لذلك الألق املتوهج لالأ�سل. ولي�س 
هن��اك من مث��ل حقيقي كمث��ل ) ان املرتجم خائن(. 
ان الق�س��د م��ن وراء تقدميي له��ذه الرتجمة اجلديدة 
لكت��اب كانت قد متت )ترجمته( مرات   عديدة هو ان 
لي���س هناك من نقل �ساب��ق له جدة  املحاولة،  مهما 

اعتورها من نق�س، يف ان حتاكي تلك الأمناط
وج��الل  جم��د  ه��ي  والت��ي  والإيقاعي��ة  البالغي��ة   

القراآن،اإين بهذا لأطاأ اأر�سًا جديدة.")21(
 يوؤك��د Arberry وبو�سوح تام من اأن لغة الكتاب 
املنري بكل م�ستوياتها ال�سوتية والدللية )املجازية 
البالغي��ة( والنحوي��ة وال�سياقي��ة ه��ي جم��د القراآن 
وجالله. به��ذه الأ�سلوبية كان الكتاب املنري يتحدى 
بالغ��ات الع��رب، عل��ى الرغ��م م��ن اأن  الأ�سلوب مثل 
اإبه��ام اليد،  ف��ال يحلُّ ا�سلوٌب بدياًل ع��ن الآخر. رمبا 
الأ�سالي��ب تختل��ف يف الختي��ارات الل�ساني��ة لي���س 
اإل. فالق�سي��دة الت��ي يكتبه��ا ) نزار قب��اين( ل ميكن 
ل�ساعر مثل )حممود دروي�س( كتابتها والعك�س يبدو 

�سحيحًا.        
لق��د واج��هArberry  ذات املع�سل��ة الت��ي كان قد 
واجهه��ا املرتجم��ون ال�سابق��ون األ وه��ي الت�سل�س��ل 
التاريخ��ي لن��زول ال�س��ور يف الق��راآن " فال�سور التي   
مت جمعه��ا يف �سف��ر بعد وف��اة حممد مل تك��ن مرتبة 
باأمي��ا نظ��ام تاريخ��ي، حق��َا ان معظم ال�س��ور التي 

اُعي��د ترتيبه��ا يف ه��ذا ال�سف��ر كان��ت ق��د نزلت على 
�سدر النب��ي يف ال�سنوات الأخرية م��ن دعوته. )22( 
ولذا، فاإن املهم��ة التي اأ�سطلع بها املرتجم : " اأنني 
اأح��اول يف ه��ذه التاأوي��ل ان اأبنيرّ ما يعرف��ه م�سلمو 
كل الع�س��ور ع��ن كتابهم املقد���س.)23( ولكن كيف 
تعام��ل Arberry  مع الق��وى البالغية والإيقاعية 
يف الق��راآن؟ يرى املرتج��م " ان الآي��ات التي تتوزع 
كل �س��ورة منف��ردة  ع��ادة، ولي���س دائم��ًا، م��ا متثل 
وح��دات اإيقاعي��ة، تنته��ي وترتبط بع�سه��ا البع�س 
بكلم��ة مقفاة. لقد غام��ر القليل ممن لهم روح جريء 
ان يقدم��وا مبنا�سب��ة اأو غ��ري منا�سب��ة ه��ذه ال�سم��ة 
بتقفي��ة ترجماتهم، لكنما النتائ��ج املتوخاة مل تكن 
ذات تاأث��ري ُيذكر. من جانبي فاإنن��ي ف�سلت ان ابني 
تل��ك الوقف��ات والوح��دات امل�ستم��رة ب��اأن اأختم كل 
تعاقب م��ن الإيقاعات املن�سابة ببيت اأ�سد ق�ساً. ان 
وظيف��ة القافية يف الق��راآن تخالف متامًا عن وظيفة 
القافي��ة يف ال�سعر، ولذلك فهي تتطلب تناوًل خمتلفًا 
يف الرتجم��ة. تلك��م هي طريقت��ي يف تاأويل الفقرات 
الت�سيعية واجلدلية وال�سدية." )24( بهذه املقاربة 
اجلدي��دة ميك��ن للق��ارئ ان  ي��درك الفروق��ات ب��ني 
)تاأوي��ل( Arberry للق��راآن و)الرتجمات( ال�سابقة 
التي مترك��زت حول البنية النحوي��ة – الدللية دون 

ال�سوتية.
واأذك��ر يف الكتاب م��رمي اإذ انتبذت م��ن اأهلها مكانًا 
�سقي������ا. فاتخ��ذت م��ن دونه��م حجاب��ًا فاأر�سلن��ا 
اإليه��ا روحن��ا فتمثل لها ب�ساَ �سوي��ا. قالت اإين اأعوذ 
بالرحمن منك اإن كنت تقيا. قال اإمنا اأنا  ر�سول ربك 

لأهب لك غالما زكي��ا. 

 
And mention in the Book Mary '         
when she withdrew from her people          
،to  an eastern place                        
;and she took a veil apart from them           
then We sent unto her Our Spirit           
that presented himself to her            
.A man without fault                              
She said، " I take refuge in          
!the All-merciful from thee          
" . . . If thou fearest God                       
He said، " I am but a messenger         
come from thy Lord، to give thee          
)a boy most pure.")25                    
 
يت�س��ح لنا جليًا ان مقارب��ة Arberry تاأخذ بنظر 
العتب��ار الأ�س���س اجلمالي��ة للخط��اب الق��راآين ويف 
مقدمته��ا  ال�س��كل ال�سوت��ي ال��ذي ح��اول �ساح��ب 
التاأوي��ل  تخليق��ه وبدرجة عالية من اجل��ودة م�سنداً 
يف ذلك  اإىل الإطار النظري الذي طرحته املقدمة يف 
تناول املد الإيقاعي للخطاب. فامل�ست�سق قد ق�سى 
اأوقاتًا يف ليايل �سهر)رم�سان( وهو ي�سغي اإىل ذلك 
ال�سيخ ذي اللحية البي�ساء الذي يرتل الكتاب ترتياًل 
يف )م�س( لينجز ذلك )التاأويل( الباهر الذي يقرتب 
من �سف��اف الأ�سل اإيقاعًا وبالغ��ًة دون الوقوع يف 
ف��خ النقل الأيل ال�سكلي للعالم��ات. وبذا حتقق لدينا 
ن���س جدي��د يرتب��ط جنيني��ًا باخلطاب الأ�س��ل. عند 
ه��ذه النقطة تلتقي فل�سفة الرتجم��ة بفل�سفة اجلمال. 
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ت 
سا

در
ال

فاجلمالي��ة اإمنا ه��ي حم��اكاة امل�ستوي��ات ال�سكلية 
للخط��اب  الأ�س��ل  اخلط��اب  يف  الق��ارة  اجلمالي��ة  
امل�ستهدف من حيث الق��رتاب ولي�س التطابق التام. 
اأن ترتج��م خطاب��ًا جمالي��ًا يعن��ي اأن تخل��ق خطابًا 
جدي��داً. فاخلطاب املرتج��م �سناعة نف�س��ه.  يتناول 
للكت��اب  الدللي��ة  البني��ة  بالتحلي��ل    Arberry
املنري والتوزيع ال��دليل لل�سور. ففي القراآن، كما هو 
مع��روف، 114�س��ورة ذات اأط��وال خمتلف��ة. وال�سور 
الت��ي ُجمع��ت بعد وف��اة النبي العرب��ي مل ُتنظم على 
وف��ق ن�س��ق تاريخي. ولكن ما يوؤك��ده امل�ست�سق هو 
حماولت��ه اجلادة يف اإظهار ال�س��ورة على اأنها وحدة 
فنية حتت��وي اأجزاوؤها الغرائبية غالب��ًا على منط ثر 
  Arberry ومث��ري لالإعجاب. فل�سفة الرتجم��ة لدى
تاأخذ باملنه��ج التوافق��ي eclectic حيثما اأختلف 
ال�ساح واملف�سون يف فهم اأو اإدراك مفردة اأو عبارة 
م��ن عبارات القراآن. بهذه املقارب��ة ترتبط، ولن�ستعر 
مفردات )جوم�سكي( يف الل�سانيات التوليدية، البنية 
ال�سطحي��ة ال�سوتي��ة بالبني��ة العميق��ة حي��ث يرتبط 
النح��و باملعنى. هذه الل�سانيات الو�سفية من �ساأنها 
اأن تقدِّم بني��ة مو�سوعية لفعل الرتجمة. م�سافًا اإىل 
ذلك، تلك الدراية التامة بالنزعة ال�سعرية لدى العرب 
وه��م يحرتف��ون قر���س ال�سع��ر بو�سف��ه فن��ًا زمنيًا 
�سوتي��ًا ميت��د بامت��داد البي��داء الالمتناهي��ة. وعلى 
  Arberry الرغ��م م��ن ذلك امل�سع��ى اجل��اد ، ف��اإن
يعرتف عالنية اأن ما قام به حيال الكتاب املنري هو 
The Koran I -  )التاأوي��ل( و لي�س )الرتجم��ة(

terrupted  )القراآن موؤوًل(. ويقول: " اإنني مذعن 
لتل��ك العالق��ة الوثيق��ة بالنظ��رة امل�سلم��ة الرا�سدة، 

والت��ي ميثله��ا ) Pickthall (، م��ن اأن الق��راآن ل 
ميك��ن ترجمته. ونحن ل نغفل البعد الثقايف يف فعل 
الرتجمة. فاللغ��ات بن��ات الثقافات،والثقافات اإمنا 
ه��ن منظومات للعقائد وال�سلوكيات وطرائق التفكري 

التي تتغاير من اأرومة ب�سية اإىل اأخرى.
 اإن م��ن مزاي��ا )تاأويل( Arberry  اأن��ه مل  يتناول  
تاأوي��ل الكت��اب املنري بتعبئ��ة عدواني��ة م�سبقة كما 
ل��دى Ross اأو ل��دى Rodwell اإىل ح��د م��ا‘ فهو 
يربه��ن، عل��ى ال�سد من النظ��رة املتحامل��ة، من  اأن 
الثيم��ة املقد�س��ة ملول��د ال�سي��د امل�سي��ح  اإمن��ا ه��ي 
ثيم��ة اإيقاعية الت�سكي��ل �سواء كان ذل��ك يف الكورال 
امل�سيح��ي القرو�سطي اأو يف ترتيل ال�سيخ ذي اللحية 

البي�ساء للقراآن يف ليايل رم�سان.
 وذاك  يوؤكد امل�سدر الإلهي الواحد لالأديان  التوحيدية 
الك��ربى. اإن الرتجمة اجلادة للكت��ب املقد�سة واإدراك  
مع��اين النح��و فيه��ا واأمناطه��ا الإيقاعي��ة البالغية 
ب��ل  واأرومتها الثقافي��ة – الجتماعية، ب��ل واإدراك 
احل�سا�سية ال�سعري��ة للعرب، من �ساأنه اأن يفتح الأفق 
اأمام اإعادة تقومي الأمم للكتب املقد�سة يف الثقافات 
واللغ��ات املتباع��دة واإنت��اج ثقافة املحب��ة بدًل من 

ثقافة البغ�ساء والكراهية لالآخر.  
الثاقب��ة تط��رح ترجم��ة امل�ست���سق  الروؤي��ة  به��ذه 
الإنكلي��زي خوا�سه��ا اجلمالي��ة والإن�ساني��ة. ينبغي 
العل��م اأن اجل��دران العازل��ة ق��د ُه��َدت ب��ني الفل�سفة 
والل�ساني��ات اأو فل�سفة اجلمال وعلم اللغة يف بدايات 
القرن الع�سين. لقد اأدخلت فل�سفة Croce')كروت�سه(  
اجلمالي��ة الل�ساني��ات مدخل الإ�ستطيق��ا. ففي كتابه 
)الإ�ستطيق��ا بو�سفه��ا علم��ًا للتعب��ري ولل�ساني��ات( 

ُيَع��ِرف  الفيل�س��وف الإيطايل )الأ�ستطيق��ا( بو�سفها 
ل�ساني��ات عامة ُتعن��ى بالدرجة الأ�سا���س بالو�سائل  
التعبريية حي��ث اللغة ت�سكل اإمنوذج��ا لكافة اأ�سكال 
املنظوم��ات الرمزي��ة الإن�ساني��ة، وه��ي منظوم��ات 

�سيميائية بامتياز. 
اأما )حلقة براغ الل�سانية( وعرابها )موكاروف�سكي(، 
فاإنه��ا ت�سع القيمة اجلمالي��ة للخطاب يف اأعلى �سلم 
القيم املت�ساعدة، ف��ال بنية جمالية خارج حد الفن. 
و)اجلمالية(،هن��ا، تعن��ي اخل��رق الق�س��دي ملعايري 

و�سنن اللغ��ة املتداولة فاإذا كان الفن ميار�س تاأثريه 
عل��ى املتلقي بفعل عوام��ل جمالية نابع��ة من الفن 
نف�س��ه، ف��اإن ترجمة Arberry بو�سفه��ا فنًا يقوم 
على اإدراك العوامل اجلمالية للخطاب القراآين متار�س 

مثل ذياك التاأثري. 
اإن كاًل م��ن الرتجمة والتاأويل اأم��ران يتطلبان ع�سق 
روح  اإدراك  ب���������ل  تعالقاته��ا  ومعرف��ة  الكلم��ات 
املحبة لثقافة الآخر. فالرتجمة – باقت�ساد - جدل 
الثقافات يف �سياق من التكامل احلي عرب ممر الل�سان. 
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1
تاأت��ي اأهمية كت��اب حممد خ�سري )ال���سد والكتاب( 
ال�س��ادر عن جمل��ة دبي الثقافي��ة / 2010 ل�سببني 
اعتقدهم��ا ي�سفران بعقل الناقد وعقل املنتج، الناقد 
ال��ذي يحق ل��ه اأن يك�س��ف طبيع��ة الظواه��ر وتباين 
اآلياتها، والعقل املنتج الذي له القدرة على ال�ستدراج 
اإىل املناطق التي تلهمنا الت�سور، ويف كلتا احلالتني 
واأن��ت تراق��ب م�سغل حمم��د خ�سري علي��ك اأن ترافقه 
بع��ني امل��الح الذي ل يكتف��ي بنظري��ة املالحة، لأن 

الف�ساء يت�سع لحتمالت غري حم�سوبة واأحيانا غري 
م�سمون��ة، رمبا ت�سعر بالطمئن��ان لأنك مع املهارة 
امللفت��ة وجها لوجه، بحيث ل تفرق من حيث الألفة، 
اأن��ك تق��راأ فقط ب��ل ت�سغ��ي اإىل الكائ��ن املنقَّب وهو 
ي�سحبك اإىل عوامله املتعددة واملتنوعة يف الكتابة/ 
الق��راءة، فل�سفت��ه يف و�سع املقالة. اأو مل��اذا نكتب؟ 
وكيف ن��رى الأ�ساليب الروائية؟ وما معنى التاأليف؟ 
و م��ا الأ�سكال التي ميك��ن �سناعتها يف ال�سد؟ وما 
اأهمي��ة التذوق: �سعور غام��ر اأم اإح�سا�س م�سبق؟ وما 

السيرة النظرية ..
احتمال المعنى والتقاء الممكن في »السرد والكتاب«

 
عبـــــ��س خــــــلف 

ت 
سا

درا
ال

ن��وع التاأث��ري والتاأثر الذي 
ميك��ن اأن يح��دث اأو ير�س��ح 
من الوثيق��ة التاريخية يف 
جغرافية الن���س؟ وهل هذا 
���س وجودها عاملي��ا؟ واإن 

كان الن���س م�سبع��ا بالنبوءة واحلجب ه��ل باإمكان 
اأنفا���س  وتلتق��ط  املناط��ق  تل��ك  تهت��ك  اأن  الروؤي��ة 
احلقيق��ة؟ وهل الرواية مبكوناته��ا احلديثة ت�ستطيع 
اأن تر�سل اإ�سارات اأقوى من الأجنا�س الأدبية الأخرى 
الت��ي قيل عنها اإن كل مدخراته��ا املتنوعة – اأق�سد 
– و�سيلة التعبري التي انتهجتها الفنون مثل ال�سينما 
امل���سح الت�سكي��ل ومهما تع��ددت كال�سع��ر والق�سة 
والرواي��ة كاأدوات تو�سي��ل بقي��ت تبح��ث ع��ن طرق 
جديدة، اأي اأنها يف حالة خما�س اأو اإنها مثل املجرة 

التي ت�سبح يف ف�ساء �سدمي. 
م��اذا تعن��ي مقولته باأن��ه كاتب غ��ري م�سنف، على 
الرغ��م م��ن اأنه ق��ارئ متمر���س وجمه��ري لعنا�س 
ال���سد؟ لقد �سخ�س اندريه جيد يف ارتكابه اخلطيئة 
عندم��ا فتح كتبه على نزاع��ات �سخ�سية الأبيقورية 
واآلن روب غريي��ه وباولو كويل��و)1(، وكان �ساهدا 
على كتاب امل�ستعمرات مث��ل كاتب يا�سني والطاهر 
بن جلون واآ�سيا جبار، ثم كيف نظر اإىل الرواية باأنها 
امليدان الوحيد جلمع املتناق�سات من خالل عبارته 
– ثق بالرواية - وما الذي ا�ستفزه يف مقولة بارت 
)اأن مي��الد القارئ رهني مب��وت املوؤلف( عن البديل 
ال��ذي اجرتحه )جمهولي��ة املوؤلف( وق��ال عنه باأنه 
اأكر توفيقا يف ال�ستعمال كمفهوم ي�سمن الت�سال 
والإر�س��ال مع��ا، وم��ا ال��ذي يدع��وه اإىل املحايث��ة 

والتقريب بني الأدب والعلم 
)التقنيات( هل هي برهانية 
اأم مو�سوعي��ة، كي��ف ينظر 
حممد خ�سري اإىل طروحات 
ودري��دا  ونيت�س��ه  فوك��و 
وكندي��را وكويل��و وبورخ���س يف بعده��ا التنظريي؟ 
وه��ل ا�ستطاعت اأن ت�س��كل حوارا اأو ج��دل موؤثرا يف 
ال��ذوات املنتج��ة، وه��ل املحاجة الربهاني��ة - لغة 
املفاهي��م - ت�ستطي��ع اأن تتعاي�س م��ع جوهر الأدب 
- لغ��ة ال�ستعارة – كي��ف يفهم ال�سان��ع موجهات 
الق��راءة، وم��ا يريد اأن ميي��زه يف ه��ذه الأنوية وهل 
فع��ال اأن الرواي��ة العربية مازال��ت هام�سية، لأنها مل 
تك�س احلاج��ز النف�سي الذي ولدت��ه الرواية الغربية، 
يف ح��ني جتاوزته اأمريكا الالتينية واأفريقيا واآ�سيا؟ 
واأ�سئل��ة كثرية يطرحه��ا الكتاب نح��اول اأن نفهمها 
يف �سي��اق قراءة ر�سائله املقالي��ة التي توزعت على 
ق�سم��ني هم��ا – ا�ستعم��الت ال���سد و ا�ستعم��الت 
الكتاب – والتي ق��ال عنهما: هذه املقالت مل تكتب 
لتكتف��ي بذاتها، وهي دعوة �سيح��ة لزيارة م�سنع 
احلكاي��ات و�سريته��ا وجتاربها التي نف��ذت اإليه من 

كل حدب و�سوب. 

)2( ا�شتعم�الت ال�شرد : 

 اإن ا�ستعم��الت ال���سد يف م�سغ��ل حمم��د خ�سري ل 
ترتكز على وجه حمدد وواقع مفهومي ثابت بل نراه 
يتح��ول ويتبدل با�ستم��رار، جتربة قائم��ة على فهم 
املوؤلف لإ�س��كالت الواقع الن�س��ي وزمنه التاريخي 

الن روب غرييه املازين
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اإىل ت�سكي��ل  وه��ذا مادع��اه 
اأبعاد جم��اورة، حمايثة مع 
م�س��ارات متع��ددة الجت��اه 
ومتنوع��ة الأ�س��ول واملنبع 
ي�ستدعيها جميع��ا كي يقيم 
حوارا معه��ا.. ل من اجل اأن 
اأو م�سطلحا  ي�س��ع تعريف��ا 
ثقافي��ة  بني��ات  اإط��ار  يف 
ذل��ك  يفع��ل  واأن  حم��ددة، 
من وجه��ة نظ��ر خال�سة اإل 
ان��ه ي��رتك الب��اب مفتوح��ا 

لإج��راءات مرجعي��ة معرفي��ة تعتمد تفعي��ل ال�ساكن 
واإدامت��ه، ومن ثم ف�سح املج��ال لبلورة فكرة الرهان 
املن�سوي��ة حت��ت زحم��ة اأ�سئل��ة الن�سو���س املر�سلة 
م��ن ف�ساءات متع��ددة امل�سادر، تاريخي��ة، واقعية، 
تنا�سي��ة،  رمزي��ة،  جتريبي��ة،  اأ�سطوري��ة،  تخيلي��ة، 
للتخاطب فيم��ا بينها، وخلق مناخ يكون فيه الن�س 
الغائب قيمة خطابي��ة يف ح�سوره مهما كان و�سع 
هذا الن�س من الناحية التاريخية قريب اأو بعيد، فهو 
بالت��ايل ي�سلح اأن يكون اإمنوذجا م��ن الر�سائل ذات 
عالم��ات خمتلفة تتميز بحك��م بني��ة تاأ�سي�سها التي 
تك��ون داعمة للتب��ادل ومظاه��ر التعب��ري يف حتليل 
قيمها ومثلها.. قادرة على فتح الأبواب والت�ساوؤلت 
مع��ا عل��ى الكث��ري م��ن املنطلق��ات الأ�سا�سي��ة التي 
نح��اول اأن نفهمه��ا، واإن كان اأمر فهمه��ا م�ستحيال 
ولكن من اأجل ان نت�سورها اأمرا خمتلفا، ولذا ي�سجل 
النق��د الأدبي مالحظة خطرية اإزاء ف�سل التلقني، لأنه 
مل ي�ستق��ر على �سكل نهائ��ي، ومن هنا يبحث الكاتب 

ب�س��كل دائم ويحلل ذاته اإزاء 
والناف��ر،  املت��اأزم  الواق��ع 
ويعيد النظر يف كل الأ�سكال 
التي ا�ستقر عليها.. اإن الأدب 
كما هو معروف يح�سب لهذه 
احلقيقة ح�سابها فاملواجهة 
تتطلب منطقا يخو�س باأكر 
من منطق��ة، القل��ق، الهوية، 
الإق�س��اء،  الغرب��ة،  ال��ذات، 
التهمي���س، ومن ثم التاريخ، 
ال�سيا�س��ة،  الجتم��اع، 
القت�س��اد كله��ا ت�سل�س��ل يت�س��كل معرفي��ا وروحي��ا 
ول��ذا قالت نت��ايل �ساروت، لقد اكت�سف��ت مع برو�ست 
والأنكل��و �سك�سوني��ون، اأن احلقيق��ة كالع��امل لي�س��ت 
ذات �س��كل واحد، ول تخ�س��ع يف كل مكان للقوانني 
نف�سها، وهذا ما يدفع بنا للدوران يف فلك البحث عن 
املدلولت الفاعل��ة اأينما وجدت كي يت�سنى لنا نحن 
املتاأخري��ن عل��ى الأق��ل اأن نعرف من نح��ن / وملن 
نكتب م��ا دام خمزون الأق��وال وغاي��ة الأفعال على 
غرار املجموعات الطل�سمي��ة عند ال�سويف الذي بقي 
يف ال��كل الثق��ايف مقابل ال�س املوج��ود يف احلقيقة 
املطلقة الذي يركن يف العلم الباطني على حد تعبري 

مدين �سالح.
ن��درك اأن يف هذا التو�سيف ت�سييق��ا ملعنى التعبري 
عن الروؤي��ا، ولكن البح��ث يف املنطلق��ات الأ�سا�سية 
ل��الأدب يحتم اأو يجع��ل من الفر�سية اأم��را واقعا يف 
التق�س��ي والربط واملقارنة والكيفية من اأجل تو�سيع 
النظرة وتعميق فكرتها املبنية على املعنى والدللة. 

وهل فعال أن الرواية 
العربية مازالت هامشية، 

ألنها لم تكسر الحاجز 
النفسي الذي ولدته 

الرواية الغربية، في حين 
تجاوزته أمريكا الالتينية 

وأفريقيا وآسيا؟

مث��ال لو اأخذنا ن�سو�س التاريخ كبديهية لوجدنا اأن 
عملي��ة التاأليف، �سناعة قائم��ة على ترتيب خمتلف 
عن ما ت��ورده الن�سو�س املعا�سة، كما يف اأ�سلوب 
املقام��ة والطرفة والن��وادر اأو كتب التاري��خ والنقد 
والر�سائ��ل بينم��ا تلتق��ي م��ع امت��داد الأزمن��ة نحو 
�سيغ��ة املعن��ى الدليل، ال��ذي ير�سدنا اإلي��ه التاأويل 
القرائي بعد اأن يحفزنا �سوؤال �ساذج جنده لئقا )اأين 
الن�س، ومل��اذا الن�س( كما �ساغه – ميكال دوفران 
– ح��ول ن�سو�س ذابت يف ع�سور لحقة.. ومن ثم 
تندف��ع القراءة ح��ول املوا�سي��ع املختلف��ة لتج�سيد 
املمك��ن يف ف�س��اء املعرف��ة التي تتن��وع مفاهيمها 
ب��ني القدمي واجلدي��د وت�ستمر على ه��ذا املنوال نحو 

بنى وت�سمي��ات مالزمة للن�سو�س اإىل ما 
لنهاية. اإن ما يهمنا هو كيف يرى املنتج 
موقعه من خارطة الإبداع واملعرفة وهي 
معززة بالأ�سداد الثابت / املتغري، الفاين 
/ الباق��ي، املا�س��ي / احلا���س، املنطق 
/ ال��ال منط��ق، احلقيق��ة / املتخي��ل، وما 
هي الجرتاح��ات التي ميك��ن التمثل بها 
ال��دوال عل��ى م�ست��وى تعمي��ق  ملقارب��ة 
الراب��ط وال�سل��ة ب��ني الإفه��ام واملفهوم 

)التاأثري والتاأثر( يف عملية التبادل؟.
اإن امل�سلرّ��م ب��ه وكما هو مع��روف ، تتعدد 
الن�سو�س بتعدد املرجعيات التي انحازت 
له��ا اأو تاأث��رت به��ا، فاإننا تواق��ون دائما 
كق��راء اأن نفه��م لعب��ة الن���س)2(، الن�س 
الواقع��ي ل يعطينا اأكر م��ن تبادل واقع 
بواقع، �سورة ب�س��ورة، وقد اأ�سار �ستندال 

وه��و من اأعمدة الواقعية قبل لوكا�س اإىل اأن الروائي 
كحام��ل امل��راآة اإذا �سادفه��ا الوح��ل فلي���س العي��ب 
بحاملها واإمن��ا يف الوحل، وه��ذا يعطينا دليال على 
مدى الت�ساق الكتابة الواقعية بالطريقة النعكا�سية 
الت��ي ل توف��ر لقارئها اأك��ر من ب�ساعت��ه ردت اإليه 
م��ن دون حوافز، اإذن الق��ارئ يبحث عمن يدعوه اإىل 
وليم��ة هو ط��رف بها كما هي – )لعب��ة الن�سيان( – 
ملحم��د ب��رادة، يري��د اأن ل يك��ون �سيفا فق��ط بل اإذا 
غ��اب يختل التوازن عن ط��ريف املعادلة، ولذا نعتقد 
اأن الرواي��ات العظيم��ة التي اأنتج��ت يف اأوائل القرن 
املا�سي �سكلت ب��كل ما�سيها تراثا ان�سانيا ل ميكن 
التغا�س��ي عنه اأو جتاوزه، فهي يف نظر جاك بنفيل، 
اإثارة �ساطع��ة حلياة خالية من احليوية 
والتجديد.. هذه الروايات مهما بلغت من 
جمد ل ت�سلح الآن لقراء ع�س النرتنيت 
مثال، ه��ذا القارئ كم��ا ي�سفه )هري�س( 
الأمريك��ي باأنه ل ميتلك اأي معنى �سوى 
املعنى ال��ذي يرغب اأن يجده يف الن�س، 
ومن ثم ميكن لنا اأن ن�سيف باأن ال�سود 
احلديثة مل تعد تاأخذ اأهميتها ح�سب عدد 
ال�سفح��ات وحجمه��ا وت�ساعيفها كما 
كان ح��ال الرواي��ات يف ال�ساب��ق، واإمنا 
امل�ساأل��ة تتعل��ق يف املعن��ى الغائب يف 
ظاهره��ا كم��ا ذك��ره من��ذر عيا�سي يف 
كتابه -الكتاب��ة الثانية وفاحتة املتعة 
اأو  اإنتاجه��ا  يف  الق��ارئ  وحماول��ة   -
ت�سكيل منط م��ن العالقة املتكافئة ويف 
ه��ذا الجت��اه و�س��ل الأم��ر يف ال�سينما 

دريدا

حممد خ�سري 

ت 
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املنتج��ني  اأن  اإذ  اجلدي��دة، 
له��ا يبحث��ون ع��ن الفك��رة 
فق��ط، وما جاء عل��ى ل�سان 
روب  اآلن  رواده��ا  اأح��د 
غريي��ه يف كت��اب - اجل��ن 

واملتاه��ة - ل�ساكر نوري، يوؤك��د ذلك، "حينما اأكتب 
اإىل ال�سينم��ا ل ميكن اأن اأحول��ه على الورق لأنه غري 
خم�س�س للقراء بل للم�ساهدين .."  ومن هذا املنطلق 
الذي تعددت فيه الأجنا�س الأدبية اأغرا�سها واأهدافها 
ن��وه ت��ودروف، اإىل اأن الأدب نظ��ام ولكنه��ا معرفة 
الق��ارئ بنظ��ام الن�س وهو ما يوؤك��ده اجلرجاين يف 
تق�سي��م املعنى اإىل تخيلي وعقلي واجلاحظ بتعريفه 
– البي��ان والتب��ني – اإىل اأن الرتابط بني – �سامع، 
قائ��ل – ه��و اللفظ القلي��ل الدال عل��ى املعنى الكثري 
وي�سرتط ابو ه��الل الع�سكري حول النظم اجليد الذي 
يقا�س باللف��ظ يف بناء متع��دد العنا�س هو الكالم، 
وح��ازم القرطاجن��ي يعت��رب املعن��ى وج��ودا ذهنيا 
ويحدده ا�ستنادا اإىل مثلثه املعروف بالقوة احلافظة 
والق��وة املائزة والق��وة ال�سانعة. وهن��ا ن�ستطيع اأن 
نق��ول اأن الواقع مي��دان التجرب��ة الإن�سانية ،  والفن 
عموم��ا يعيد ترتيب ه��ذه التجربة الت��ي انتبه اإليها 
حمم��د خ�سري وكم��ا وردت يف ت�ساوؤلنا ال�سابق، من 
اأن��ه دمج واقع الق��راء بواقع التجرب��ة و�سكل بينهما 
م��ا ميكن اأن يو�سف بروؤيا الرتا�سل اأو التخاطب واإن 
ح��دد له��ا عنوانا هن��ا اأو هناك اإل اإن ال��كل يت�سافر 
لبلوغ غاية – خربة الكتابة، وال�سناعة من التجربة 
– لينتج لنا يف دليلها / العنوان ما ي�سبه التقريب 

والتجاور.

توزعت ا�ستعمالت ال�سد ما 
بني الإ�سارات وال�ستعارات 
والأ���سار واأهمي��ة اإي�س��ال 
املعنى املجازي ل احلريف، 
م�سفوعة مب��ربرات اقتبا�سه 
ع��ن الر�سام غويا مثل »اأي �س��يء ل ي�ستطيع اخلياط 
اأن يفعل��ه اأو عندما ين��ام العقل ت�ستيق��ظ الوحو�س« 
���س44 م��رورا بكت��اب الأ�س��ود لأوره��ان بام��وك 
وا�ستخدام��ه للعب��ة احل��روف خ��الل بح��ث ال�ساع��ر 
غال��ب ع��ن زوجته روؤي��ا وكيف عليه اأن يف��ك اأ�سار 
اخلارطة ومن ثم ينقلنا اإىل حكاية رمزية من الرتاث 
العرب��ي - الطب��ل والثعلب – بعد ذل��ك يقف حول ما 
اأراده املع��ري ودانت��ي وملت��ون م��ن اخت��الق �سور 
مماثل��ة للفردو���س ولكنهم عجزوا ع��ن القرتاب من 
الروؤي��ا املثالي��ة، ولذا ابتك��روا اأنظم��ة يف العالقات 
الرمزي��ة الديني��ة املج��اورة، ويف الق�سة حتدث عن 
اللغ��ة والفكرة والزم��ن واحلكاية والتولي��ف والربط 
)املونتاج( ثم يعرج ح��ول تعيني اللحظة الق�س�سية 
فيق��ول »حرك��ة الأبعاد م��ن موقع ثاب��ت لتبدو هذه 
اللحظة منا�سبة اأكر من فكرة اجلريان اأو الرتداد اأو 
ال��دوران يف املبنى التقلي��دي، حيث يتمدد مبقت�سى 
التمثي��ل املتزامن للمراجع التي دخل��ت يف بنائها« 
�س36 اأما روايته – كرا�سة كانون – ي�سف حقيقتها 
باأنه��ا جمموعة حكايات فرعي��ة ... وعن مقولته ثق 
بالرواي��ة، يعد اأن التجربة الروائية تنفر من البحوث 
النظري��ة. »اإن اأف�سل الروائي��ني اأولئك الذين يفكرون 
وهم يتقدمون م��ع �سخ�سياتهم ي���سدون اخليالت 
كاأنها حقائق واحلقائ��ق كاأنها خيالت وبذا ي�سبح 

طه ح�سني عبا�س العقاد

املب��داأ ث��ق بالرواي��ة ول تثق بالنظري��ة« �س38 ثم 
يوؤك��د ب��اأن )كرا�سة كان��ون( خرجت من ه��ذا املبداأ، 
اإذ كان ال���سد والتعلي��ق علي��ه اأن ي�س��ريان جنبا اإىل 
جن��ب بني الوقائ��ع والتدليل عليه��ا، ويف اليوميات 
يخربن��ا عن دف��رته اخلا���س بكتابة )روؤي��ا خريف( 
ال��ذي يع��ود لع��ام 1985، اإن في��ه فو�س��ى الأحالم 
وع�سات الأفكار وغ��زارة التح�سري والتدبري.. »تبدو 
خر�ساني��ة  باأن�س��اب  اأ�سب��ه  املا�س��ي  مفك��رات  يل 
تركتها الق�س�س وراءها يف معر�س الذاكرة املغلق« 
���س91 ويف )م�سغ��ل اخلي��ال( يق��ول »عم��ل يق��وم 
عل��ى التق��اط اأ�سوات �س��اردة من حاف��ات اجلمجمة 
وبه��ذه الأ�سوات جتل��ت اجلمجم��ة يل برزخا، غابة، 
كهفا بحريا.. �س��ورة مراآتي وحقيقة �سهودي و�سبح 
حلمي و�ساخ�س وجودي« �س66... اأما يف مو�سوع  
التنا���س  يوؤكد باأنه مفهوم ل تطويري ومل ين�ساأ من 
بني��ة قدمية حتى ينمو يف بني��ة جديدة. »ل اأحب اأن 

تاأخ��ذ مفه��وم التنا���س م��ن 
كت��اب – املقاب�س��ات – لأبي 
حي��ان التوحي��دي لأن��ه غ��ري 
جم��دي للو�سول اإىل احلقيقة« 
���س80 ولذا يف�س��ل النتقال 
ع��ن  ال�سائ��ع  املفه��وم  م��ن 
التداخ��ل الن�س��ي اإىل مفه��وم 
التاأث��ري املرجع��ي ح�س��ب م��ا 

ا�سطلح عليه.
ا�ستعم��ال  يف  ورد  ث��م 
ال���سد الكث��ري م��ن الإ�سارات 
الكتاب  لبع���س  وال�ستعارات 

ورواياتهم م�سيفا ومعلقا ومطابقا عليها ا�ستحقاق 
التجربة)3(، مما يف�سح املجال اأمام القارئ اأن ينتقل 
يف �سياح��ة ذهنية، معرفية، تاأويلية، تراثية، فكرية، 
�سوفية، �سحيح ان اأغلب املقالت قد ن�ست قبل اأن 
حتتوي يف كت��اب حيث يحوز الكت��اب على الأهمية 
كن��وع وهدف وغاية غري املقال ال��ذي ارحتلت عنه، 
هنا تكمن احلقيقة املنهجية)4( يف ترتيب املوا�سيع 
وت�سنيفها وعنونتها التي باإمكانها التاأثري والتحكم 
يف توجيه الذائقة وخ�سري بخربته يعرف متى وكيف 
يدعو اأ�سحاب ال�ساأن على وجه اخل�سو�س اإىل �سماع 
حكايته من داخل الور�سة اأو م�سغله ال�سي/ اخلا�س. 
يف هذه الور�سة ميكن اأن تتكرر الأ�سياء وتعاد وكاأن 
بقائه��ا من عدم��ه ل تلقى فيه ���سر ول نفع، ولكن 
م��ع ذلك ن�سع��ى كقراء عل��ى اأن ل تتجاوزن��ا عبارة 
كل �س��يء مكت��وب يف روح الع��امل وت�ستغفلن��ا ك��ي 
ت�ستبي��ح مما يتوجب علينا البح��ث عنه، لأن مدارات 
الن�سو���س كما ي�سفها حممد 
خ�س��ري عب��ارة ع��ن فخاخ ل 
اأحد ي�ستطيع اأن يزعم اإنه جنا 

منها.
املتوا�س��ع  باعتق��ادي  ول��ذا 
ا�ستطي��ع اأن اأق��ول، اإن الق�س��م 
الأول يف ه��ذا الكتاب )ال�سد 
والكتاب( الذي اهتم بفكرتني 
الفك��رة  هم��ا  اأ�سا�سيت��ني 
ال�سدي��ة  والفك��رة  النظري��ة 
التي ن��وه عنهما يف املقدمة، 
قد متثلت مقولت��ه املرجعية 

إن مبعث النصوص ال 
يقوم إال على المعنى 

الباطن وحضوره ال يعني 
استيعابه، هذا واقع، 

فهو مسودة النص التي 
تبحث دائما عن مرفئ 

آمن يسكن مبتغاها 
ويهدأ من روعها.
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ال�سدي��ة يف ال�سيميائي��ات والبنيوي��ات يف حتلي��ل 
ال�سياق��ات الق�س�سي��ة والروائي��ة)5( انطالق��ا م��ن 
مب��داأ حماكاة واأثر الواقع غري املرئي لتكون ا�سقاطا 
ومطابق��ة وانعكا�س��ا وم��ن دون اأن ت�س��كل اأو تزاحم 
روؤيت��ه روؤى غ��ريه م��ن الكت��اب، فكان��ت املوا�سيع 
تن��اأى بنف�سها ع��ن الذاتية ول تقلده��ا كما عرفناها 
يف كت��ب ال�س��رية)6( اأو اإ�سقاطات ال��ذات على الن�س 
الروائ��ي كما ه��و حا�سل يف اغل��ب الروايات ومنها 
عل��ى �سبيل املث��ال )اخلبز احلايف( ملحم��د �سكري و 
)دفن��ا املا�سي( لعبدالكرمي غ��الب و)اأولد حارتنا( 
و)ال�سحاذ( لنجيب حمفوظ و)املراأة والوردة( ملحمد 
زف��زاف و)الطيبون( ملبارك ربي��ع و)لعبة الن�سيان( 
ملحمد برادة ول تنتم��ي لكتب ال�سرية مثل )هواج�س 
كتابي��ة( حلنا مينا اأو )وج��ع الكتابة( ملهدي عي�سى 
ال�سق��ر و)ذكري��ات الأدب( ل�سهي��ل اإدري�س و)خارج 
امل��كان( لأدوارد �سعيد اأو لل�سرية املوؤ�س�سة كما تاأتي 
يف و�س��ف الريادة، مث��ل )الأيام( لطه ح�سني و )اأنا( 
لعبا���س حمم��ود العق��اد و )ق�س��ة حي��اة( لإبراهيم 
املازين بينما يف هذا احلقل من الكتاب/ ا�ستعمالت 

ال���سد، يعتم��د عل��ى حيثي��ات امل�سغل م��ن اأ�سلوب، 
خ�سائ�س، موؤثرات، م�سادر،)7( بحيث تكمن اأهمية 
ال��كل يف تغليب الف��رع الناجت عنه��ا / الوم�سة على 
املنت، وبذا نح�سل على نوع يتجاهل ال�سرية الذاتية 
ول يفتتها، ويقرتب من ال�سرية النظرية التي تخو�س 
اإىل  تنتم��ي  ول  واملعرف��ة  والفل�سف��ة  الأف��كار  يف 
خ�سائ�سها التنظريية، بل اأن ال�ستعمالت املختلفة 
لل���سد هي التي ت��ورث اخل�سائ���س للمتلقي ليحدد 

نوع وجهة ال�ستغال. 

)3( ا�شتعم�الت الكت�ب : 

ل ت�ستبع��د حقيق��ة كتابنا ع��ن الذائق��ة يف مقايي�س 
املقارن��ة ب��ني - ا�ستعم��الت ال���سد وا�ستعم��الت 
��اب - �س��وى ك��ون امل�ستغلني / املقط��ع الثاين  الكترّ
��اب" �ساه��دا حي��ا عل��ى عذابات  " ا�ستعم��الت الكترّ
ومكاب��دات املوؤلفني و�سقائهم، ل اأح��د ي�ساركهم ما 
يتك��رر لهم حت��ت وط��اأة الإح�سا�س ال��ذي يتحملونه 
مبفردهم، اإن��ه نزوع خفي، وه��م ي�سارعون بو�سلة 
املالح��ة م��ن اأج��ل الرحل��ة التي ل 
يعلمون اإىل اأين تقودهم... واإىل اأين 
تنته��ي ؟ فاملوؤجالت مظلة ت�سبقها 
اأمنيات حمفوفة مبحاذير املفاجاأة 
غ��ري املتوقعة.. من يراه��ن على اأن 
يك��ون حامل الكتاب ب��دل اأن يكون 
موؤلف��ه، فال�ساهد ال��ذي اعرتته لذة 
الكتاب��ة قال »اين وقع��ت يف �ساك 
ه��ذه الغري��زة.. مل اأ�سح م��ن حلمي 

النص الواقعي ال يعطينا أكثر من تبادل 
واقع بواقع، صورة بصورة، وقد أشار ستندال 

وهو من أعمدة الواقعية قبل لوكاش إلى 
أن الروائي كحامل المرآة إذا صادفها الوحل 

فليس العيب بحاملها وإنما في الوحل.

ال�سعي��د حتى اليوم« �س103  ما يرتكه 
احللم عن��د الغنو�سي اأو ال�سويف، وحتى 
العرف��اين)8(، توح��د ال��ذات يف جتليات 
معرفية تبح��ث يف اليقني عن ال�سك ويف 
ال�س��ك ع��ن اليقني، وكل منهم��ا ل تخفت 
عنده حالة التجلي، طاقة لها القدرة على 
النزوح الدائم وبذلك قد تغيب الالنهائية 
والتاأوي��ل  الرتجي��ح  مكانه��ا  ويح��ل 
واملفا�سل��ة كم��ا يقول اجلاب��ري، ولكي 
يبق��ى احلل��م ميار���س ح�س��ور الغي��اب، 
ولذا يعتقده اأودوني���س منطا من التعبري 
امل�ستخدم يف خط��اب التخيل تكون فيه 
الروؤي��ا املقارب��ة اأو املرافق��ة للحل��م يف 

�سناع��ة �سب م��ن ال�سور )الأيقون��ات( ولذا كانت 
الل��ذة نابعة من هذا ال�سعور ال��ذي ميدنا مبا نحتاج 

الية كما لو انه عاك�س لالأفكار.)9(
وبع��ودة اإىل ل��ذة املخطوط��ة يقول خ�س��ري »اأن لذة 
املخطوطة لذة موقعية ل ي�سرتك القارئ مع املوؤلف 
يف اعت�ساره��ا مادام��ت حت��دث يف م�سغ��ل املوؤلف 
النف��رادي« ���س109 وه��ذه حقيقة، ذكره��ا كولن 
ول�سن يف كتابه - فن الرواية - يوؤكد اأن املخطوطة 
وهي يف الذهن خما�س، ل اأ�ستطيع اأن اأجد له تف�سريا 
حم��ددا ول اأمتك��ن م��ن عالج��ه اإل بع��د اأن تن�سف 
عن��ي اإىل ال��ورق، اأو تذهب نحو الهي��ويل، واأ�سعد ما 
يف احلالت��ني لو اإنها اخت��ارت الورق، وهذا ما يف�س 
اأن وطاأة التح�س��ري والتهيوؤ وحماولة �سبط اللحظة، 
قل��ق واإرها�س وتذبذب ل ينته��ي اأو يتوقف عند ما 
يك��ون الذهن حامال للت�س��ورات فقط بل يتعدى ذلك 

اإىل الو�س��ع الآخ��ر يف ال�سط��ب اأو املح��و 
ال��ذي ل ت�ستك��ني يف مرحلته اأي م�سودة، 
وه��و البحث ع��ن �سيء مفق��ود/ جمهول 
جمه��ول  الهوي��ة/  جمه��ول  الإقام��ة/ 
بني��ة  يف  التحدي��د  جمه��ول  ال�س��ورة/ 
ال���ساع/ يتماهى بني الأ�سي��اء/ يظهر 
ويختفي/ م��راوغ يف مالحمه، وقبل هذا 
وذاك يق��ول بيكا�س��و، كل الأ�سياء تهتف، 
ال�س��دق والعم��ق يح��ركان املوهبة نحو 
تق�س��ري تلك الكثافة غ��ري املرئية الكامنة 

بني ال�سطور.
وه��و ما يعك���س حكم )لت��وز( يف فل�سفة 
التاو، ا�سنع للغرفة جدرانا وبابا ونوافذ، 
ولك��ن اعلم اأن الف��راغ هو الذي ي�سل��ح لل�سكن، يعرب 
هذا الت�س��ور اأو يف�س الإ�سارة امللغزة حول ما ميكن 
اأن نعده مفهوما اأوليا باللذة الغائبة، اأي الدوران يف 
فلك ال��دللت من اأجل تقلي���س امل�سافة ويف الوقت 
ذات��ه ل تكتم��ل ال�سورة اأو ي�سع��ب الإم�ساك بها، ما 
زال نزيف الروؤى يالح��ق الأ�سباح املعت�سمني حول 
مائ��دة امل�س��ودة. ولرب��ط املو�سوع بحكاي��ة كوديا 
الأك��دي ل نحت��اج اإىل اأكر من فه��م املعادلة ب�سكل 
مو�سوع��ي كما هو احل��ال يف حجم و�سكل التمثال/ 
املدون��ة حتف��ر عل��ى الظهر، بينم��ا وج��ه كوديا يف 
الأمام.. هل يعني انك ل ميكن اأن ترى حقيقة كوديا 
اإل بحقيقة الوجه الآخر. ولبد اأن تكون حمفورة، مثل 
�ساه��دة، ل ينبغي لها اأن تختف��ي اأو تنف�سل �سلتها 
اأو تنع��زل اأو تت��وارى م��ن دون ات�ساله��ا الظاهري، 
فوجودها روح اإذن، حمدًث��ة، مت�س الوجدان وت�ستند 

بورخ�س

نيت�سه
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عليه وم��ن هذا املنطلق نعتق��د اأن جيلوجيا املعرفة 
البارتي��ة �سكل��ت اأطر مفهومه��ا/ احلفري��ات/ مهدا 
لقراءة الإ�سكاليات امل�سقية من غنو�سية وفار�سية 
وهرم�سي��ة وغريها. اإن مبع��ث الن�سو�س ل يقوم اإل 
عل��ى املعنى الباط��ن وح�سوره ل يعن��ي ا�ستيعابه، 
ه��ذا واقع، فهو م�سودة الن�س الت��ي تبحث دائما عن 
مرف��ئ اآم��ن ي�سكن مبتغاه��ا ويهداأ م��ن روعها، قبل 

الرحيل اإىل حامل الكتاب كما ي�سفه حممد خ�سري.
 

)4( الن��شخ : 

يجمعن��ا بكت��اب بيدي��ا وم��ن قبل��ه وبع��ده وثائ��ق 
وخمطوطات حمجورة – كليلة ودمنه- يف حكاياته 
املوؤل�سنة وج��دت بهذا ال�سكل حتا�سيا ظلم – دب�سليم 
– ولكن مع ذلك دفع حياته ثمن ل�ستغال املفهوم، 
اأن الظاه��ر والباط��ن نقي�سان متالزم��ان مثل بقية 
الأ�سداد التي حت�س�سنا دائما بوجودها املتماهي يف 
دواخلن��ا، واإن ك�سفت اأهمية م��ا حتتويه املخطوطة، 
مل يبق ثمة غمو�س اأو لب�س اإزاء حتريك املفهوم، لأن 

ا�ستغال��ه/ لدى حرا���س النوايا/ قائم م��ذ قيام فجر 
ال�س��اللت الكتابي��ة على ه��ذا املعنى، ول��ذا النا�سخ  
النا���س يتحم��ل وزر ه��ذا املفه��وم، وبه��ذا ال�سع��ور 
يخربن��ا ال�سانع يف - تتمة الغاب��ة – »وبني هوؤلء 
واأولئ��ك يعي�س موؤلف��ون ونا�سخ��ون يعملون بخزين 
مرجع��ي من ع���س زاهر قدمي م��ا زال �سوع رموزه 
املعتق��ة يوجه حوا�سه��م واآلياته��م املقنعة باحلديد 
وال�سخر والرتاب« ���س118. مل يختِف عمل النا�سخ 
ع��ن روؤية )الكت��اب وال�سد( ذل��ك املجهول يف عامل 
التدوي��ن واحلفر حتى و�سول��ه ع�س الليزر وحروف 
الطباعة اليكرتونية لي�سحى اأمثولة يف حتمل م�ساق 

غريه.
 

اخلل�شة :
 

حت��اول الورق��ة التاأكيد على نقطت��ني اأ�سا�سيتني يف 
هذا الكتاب )ال�سد والكتاب(: 

الأوىل / اإن هذا الكتاب له م�سرتكات اأدبية واإبداعية 
م��ع بقي��ة كتبه ال�سابق��ة، اإذ مل يتدخ��ل يف الن�س اإل 
بح��دود الروؤي��ا املتاح��ة، وكذلك 
جن��د املق��الت، عبارة ع��ن روؤى 
متحرك��ة متت��د يف ج�س��د مت��ون 
الكت��اب، واملوؤلف قد يكون مثلنا 
يتحم��ل ما تفعله الكلم��ات اأو ما 
توفره م��ن احتم��الت يف عملية 
تواطوؤ لإنتاج املعنى، اأي تتج�سد 
تكوي��ن  يف  القرائي��ة  الذائق��ة 
اأفكاره��ا من دون تدخل اأو تاأثري 

السيرة ، ترجمة للواقع بكل أصنافه وأشكاله، 
وإذا ما أريد الكتابة عن هذا النوع من األجناس 
األدبية فانه البد أن يخضع لمؤثرات ذاتية أنويه 
ال تجرأ على التنكر لها كمهيمنات أو تجاوزها 

واالكتفاء بالتلميح لقدراته.

خارج��ي عليها وبه��ذا ال�سكل تنم��و املوازنة ما بني 
القارئ من جهة واملوؤلف من جهة اأخرى.

الثانية / ال�سرية ، كما هو معروف ترجمة للواقع بكل 
اأ�سنافه واأ�سكاله، واإذا ما اأريد الكتابة عن هذا النوع 
م��ن الأجنا�س الأدبية فانه لب��د اأن يخ�سع ملوؤثرات 
ذاتي��ة اأنوي��ه ل جت��راأ عل��ى التنك��ر له��ا كمهيمنات 
اأو جتاوزه��ا والكتف��اء بالتلمي��ح لقدراته��ا، بينما 
احلقيقة، واإن كان ه��ذا الكتاب قد راهن على زئبقية 

التجني�س اإل اإن جتربة املوؤلف كانت حا�سة بفعلها 
القرائ��ي املتن��وع القائمة على ردود فع��ل الهوام�س 
املر�سل��ة ع��ن تلك الق��راءات، واإذا ما ح��اول مالم�سة 
الذات، فاأنه��ا وم�سة عابرة، مثل ما يقول، اأنا كاتب 
غ��ري م�سن��ف اأو اإن كرا�س��ة كانون تنتم��ي ب�سعوبة 
جلن���س الرواي��ة، اأو اإين مل اأكتب �س��وى رواية واحدة، 
وغريه��ا من ه��ذه العب��ارات ال�سيعة الت��ي تتجنب 

الإ�ساف ول تتدخل فيه.. 

 هوام�س : 

*الكتاب وال�سد: حممد خ�سري من�سورات جملة دبي الثقافية 2010 م
)1( خ�سري الذي تاأمل ال�سد والتاريخ، علي حاكم �سالح، موقع الكرتوين، قراءاتي، 

اخلمي�س 25/3/2011م
)2( فن الرواية : ترجمة حممد دروي�س/ دار املاأمون م1986

)3( كولن ول�سن:   رولن بارت: الأدب واحلقيقة ترجمة عبداجلليل الأزدي/ مراك�س 
1992 م

)4( دعبداحلميد نو�سي:التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�سدي، اجلزائر 2003م
)5( �سعيد بنكراد: حتليل �سدي لرواية حنا مينا، بحث من�سور على موقع الكلمة، 

العدد33 الكرتونية. 
)6( ا د. جميل حمداوي : ل�سخ�سية الروائية على �سوء مقاربات النقد العربي القدمي 

واحلديث / جملة الرواية الكرتونية
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مظفر النواب.. فنان؟ اكر! / �ساعر؟ اكر! / ان�سان؟ اكر! / ثائر؟ اكر! / منا�سل، م�سطهد، 
بوهيمي، معار�س ..؟ / اكر! / هو كل هذه ال�سياء يف رجل ... 

غريب كيف ي�ستطيع ان�سان ان يختزل وزر جرح اكرب منه...هذا   اجلرح، عفوا هذا الرجل، ا�سمه مظفر النواب.
�سوف لن احتدث عن النواب �سرية او �سعرا او اي �سيء اخر، لكن �ساأبداأ مقايل بعبارة ا�ستوقفتني وردت 
يف مقال جميل يف )موقع احلوار املتمدن( بقلم الناقد وديع العبيدي حني قال ان النواب هو من " مواليد 
نخبة من املوؤ�س�سني والرواد يف ثقافة العراق  املعا�سة ممن �سكلوا وي�سكلون امل�سهد الثقايف والفكري 
حتى اليوم". ولكن احدا ل ياألوا جهدا حني يقول ان ال�ساحة الثقافية، الي�سارية ب�سكل خا�س، كانت تعج 
بال�سعراء العراقيني غري ان احدا منهم مل ي�سل اىل الذائقة اليومية للنا�س الب�سطاء الذين هم مقيا�سنا 
المثل لنجاح او ف�سل ال�ساعر، اي �ساعر، كما و�سل اليها النواب �سعرا وهواج�سا ون�سال وقهرا واملا.

مظفر النواب
  الشعرية بين مطرقة الفصحى وسندان العامي

د. �شعــــــد احل�شني

 �ساأركز هنا على لغة النواب التي اق�ست م�سجعه 
حتى  واحد،  اآن  يف  احلاكمة  ال�سلطة  وم�سجع 
ال�سعور  ينتابني  �سعريا  مقطعا  له  اقراأ  حني  اين 
باخلوف واملطاردة، ويحًملني ثقال ا�سافيا بان 
مبثابة  هي  التي  اللغة  كان  ه  وهمرّ النواب  ق�سية 
تكن  مل  مقا�سات  ح�سب  يف�سله  ان  يريد  �سليب 
عليهم  خيرّمت  الذين  من  جيله  ابناء  بني  ماألوفة 
اجنحة وقوايف العمالق “حممد مهدي اجلواهري” 
للمحزون املحا�س  ال�سعرية  والقوالب  املت�سددة، 
يبحث  كان  فالنواب  ال�سياب.  �ساكر  بدر  بالأنني 
عن لغة ثانية ي�ستطيع ان يتحدث من خاللها اىل 
النا�س وعن النا�س.  فبينما كان نزار قباين - كما 
اللغة هاج�سا  النقاد -، يلجاأ اىل جعل  ا�سار احد 
وي�سجر  احيانا  به  يغرم  امراأة  كج�سد  ويعاملها 

يف  اليه  ويركن  احيانا  ويداعبه  اخرى،  يف  منه 
اخرى. كان هم النواب - وهمومه كثرية - هو لغة 
لها بحجم الق�سية التي لب�سها رداًء من ال�سواك  يف�سرّ

يوجعه لأنه يحمل فيه هم الوطن.
ال�ساحة  على  برزت  املا�سي،  القرن  ثالثينات  يف   
والع�سنة  النفتاح  باجتاه  تتنامى  كانت  موجة 
نتائجه  من  كان  الذي  التجاري  التبادل  جعل  مما 
املبا�س  غري  او  املبا�س  الثقايف  التبادل  اي�سا، 
ز التنفيذ كما ا�سار الناقد “وديع العبيدي”  يدخل حيرّ
كان  النفتاح  ولعل  العميق.  بحثه  معر�س  يف 
والهند  ايران  نحو  ال�سق  باجتاه  الول  باجتاهني: 
والذي امتاز بالي�سارية، والثاين باجتاه غرب العراق 
فالنواب   : والقومي  العروبي  بالتيار  امتاز  والذي 
اذن كان م�سلوبًا بني هذين الجتاهني اللذين كانا 

يتجاذبان منه الهوى والروح.
كان  انه  يلحظ  عام   ب�سكل  النواب  للغة  واملتتبع 
يتاأرجح باتقان ما بني العامية والف�سحى وكالهما 
�سعب املرا�س، خ�سو�سا حني يوؤول المر اىل ترجمة 
موؤخرا  فعل  كما  مثال،  النكليزية  اىل  ن�سو�سه 
الآداب يف  الزبيدي من كلية  الدكتور هيثم  ال�ستاذ 
م�سعاه من خالل الحتاد العام لالأدباء والكتاب يف 
ابي “الذي ناأمل ان  حماولة للتعريف بالأدب “ النورّ
املر�سحني  قائمة  �سمن  من  ا�سمه  ادراج  اىل  يوؤدي 

لنيل جائزة نوبل.  
ان اكرب حتد يواجهه الباحث او املرتجم، هو ال�سور 
املتداخلة واملعقدة بالن�سبة اىل لغة تقع �سمن اطار 
ال�سهل املمتنع، تلك اللغة التي ولدت من رحم معاناة 
والتعقيد  العمق  ذلك  النقاد  احد  عزا  وقد  النواب. 
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وال�سال�سة يف اآن واحد، اىل ان النواب “قد ولد �ساعرا 
مبعنى انه ولد ليكون �ساعرا” حيث كان ال�سعر قدره 
وفنه وا�سطورته احلياتية. لذا فان الناقد يرى لو ان 
�سيء  اي  يكون  ان  �ساعرا ملا �سلح  ما كان  النواب 
اخر، ولعل هذا يف�سرّ �سبب عدم ا�ستمراره يف وظيفة 
حمددة بعد تخرجه من كلية الآداب وتعيينه مفت�سا 
النواب هو  فنيا بوزارة الرتبية ببغداد. فال�سعر عند 

ق�سية وطن.
لقد فر�ست حالة ال�سعر هذه على النواب ان يجرتح 
�سغطها  يف  تناوبت  التي  همومه  بحجم  تليق  لغة 
عليه من فرتة ما قبل ال�ستينات اىل يومنا احلايل.، 
على  بثقله  يلقي  ان  النواب  اآثر  حياته  بواكري  ففي 
كاهل اللغة العامية وخ�سو�سا اجلنوبية ليوؤطر فيها 
الثقافية وق�ساياه الجتماعية حيث  مرحلة حياته 
كان حما�سا يف بيئته العراقية بني جدرانها الآيلة 
ال�سيا�سية عليه حني وجد يف  ال�سغوط  اثر  لل�سقوط 
ال�سيوعي  احلزب  �سفوف  بني  ال�سيا�سي  التزامه 
للعفن  ليعلن عن رف�سه  له  العريق متنف�سا  العراقي 
معظم  فجاءت  جمتمعه.  ينخر  كان  الذي  والف�ساد 
التي  الكلمة  لن  بالغمو�س  مفعمة  ال�سعرية  ال�سور 

ب�سحمه  للنواب  جت�سيد  هي 
م�سوؤول  من  تخ�سى  وحلمه 
ديدنه  كان  الذي  الأمن 
مطاردة  احلني  ذلك  يف 
باعتبارهم  ال�سيوعيني 
القلق  ت�سبب  كانت  قوة 
حينها  يف  احلاكم  للنظام 
الفرتة  تلك  يف  وال�سعر    .

املت�سنجة املوبوءة باملالحقة واملوت كان �سالحا 
�سلطة  ال�سلطة..  تخ�ساه  “الكال�سينكوف”   ي�سبه 
ق�سيدة  من  تخ�سى  كانت  وعدتها  عديدها  بكامل 
كالنار  فت�سبح  اأعينها  من  غفلة  يف  النواب  يلقيها 

يف اله�سيم. 
ولن ال�سيوعية يف وقتها كانت طريدة ال�سلطة، فاأنها 
تركت ب�سماتها على اجلدران الطينية لبيوت الريف، 
وو�سعت قطع قما�س حمراء بللها الدم حول اعناق 
مطاردا  والنخيل  مطاردا  اجلدار  ا�سبح  لذا  النخيل. 
التي  ال�سيوعية  احلركة  وا�سبحت  مطاردا.  والنواب 
ا  انتمى اليها النواب يف بواكري حياته، موجودة �سرّ
الوطن  �سليب  يحملون  النواب  مثل  انا�س  فكر  يف 
ببالغة  ا�سار  ال�سعراء  احد  ان  حتى  اكتافهم،  فوق 
عفوية يف خطاب واع او غري مدرك لهذه الق�سوة من 
م�سادرة احلريات خماطبا حبيبته بقوله :  “خدودج 
لتلك  مالحقته  عن  ليعربرّ  اأمن”  وعيوين  �سيوعيات 

احلبيبة. 
الق�سيدة  ان  اىل  اليا�سي  عبود  با�سم  الناقد  ا�سار 
دراميًا  ن�سقًا  “حتمل  ا�سبحت   ال�سعبية،  النوابية 
على  جديدة  دللت  اليها  وا�ساف  ماألوفًا،  يكن  مل 
فكانت  اجلديدة  عمارتها 
يف  احلادة  بغنائيتها  طافحة 
ال�ساعر  بذل  ملحمي  ا�سلوب 
لت�سبح  بها  لالرتقاء  جهده 
عما  وخمتلفة  جديدة  ق�سيدة 
�سبقها، لقد فجرت ق�سائد مظفر 
النواب زخمًا �سعريًا غري معهود 
الوجدان  تهز  ق�سائده  فكانت 

غريب كيف يستطيع 
انسان ان يختزل وزر جرح 

اكبر منه...هذا الجرح، 
عفوا هذا الرجل، اسمه 

مظفر النواب.

ان  عجب  فال  العراقي”. 
مثل  كبري  �ساعر  ينحني 
“بكل  �سعدي يو�سف ليقول 
انحني  ال�سعري  تاريخي 

امام الريل وحمد”

يا ريل طلعو دغ�س والع�سك جذابي 
دك بيه طول العمر ما يطفه عطابي 

 وموالف وي الدرب وترابك ترابي 
 هودر هواهم ولك حدر الك�سايب كطه.

باللهجة  ات�سمت  النواب،  لدى  ال�ستينيات  فرتة  ان 
العامية اجلنوبية رغم انه مل يع�س يف الهوار خمريا 
لفرتة طويلة، بل اختفى كي يبتعد عن مرمى ال�سلطة 
حتول  التي  ق�سائده  م�ساك�سة  ب�سبب  لحقته  التي 
بع�سها اىل اغاٍن ممنوعة يرددها النا�س يف املقاهي 
لهجة  ان ما ميز  ال  والزقة.  وال�سائف  واحلانات 
النواب يف تلك الفرتة التي ا�ستعار فيها من اللهجة 
هو تطويع املفردة العامية وجعلها م�ست�ساغة.، وهذا 
مل  العامية  املفردة  ت�سكيل  واعادة  اللغوي  النحت 
ياأت يف الواقع من عبث او عدِم بل من فكر وفل�سفة 
ال�سعرية  النواب  اك�سري جتربة  ل ومعاناة، هي  وتاأمرّ
تكمن  حيث  الودية  الظالل  ذات  �سخ�سيته  ومتيز 
اكر  نف�سه  مع  الذاتي  وا�ستغراقه  النف�سية  خوا�سه 
اليومي  وا�ستهالكها  الجتماعية  احلياة  من �سخب 
الرتيب. لذلك كانت العوامل “الزمكانية” هي الطر 
التي عمل على �سوئها النواب ليوؤ�س�س من�سة لغوية 
الذين  ال�سعراء  من  الع�سات  عليها  ويرتكز  ارتكز 

جاوؤوا من بعده.
اي�سا  الفرتة  هذه  ويف 
اعتمد  غريها،  يف  كما 
ق�سائده  القاء  على  النواب 
التاأثري  على  معتمدا  بنف�سه 
لديه  ال�سعر  القاء  وات�سم  جمهوره.  على  ال�سفاهي 
الحيان  بع�س  يف  كانت  ودرامية  فطرية  بعفوية 
وجمهوره..  ال�ساعر  بني  الوجدانية  احلدود  تلغي 
وكان مييل يف اغلب الحيان اىل الن�ساد والنني يف 
حماولة لإ�سفاء جر�س ال�سوت اىل ال�سورة ال�سعرية 

املكثفة. 
ان ملظفر �سوت “التينور”  الذي يحرث بوجع بالغ 
ف�ساء  يف  معه  يطري  فيجعله  امل�ستمع  خميلة  يف 
ي�سمه  الذي  المل  مقدار  ولعل  ال�سورة.  عذابات  
انه  هي  واقعة  حقيقة  من  جاء  ا�سلعه  بني  النواب 
بكل  اخلا�سة  حياته  بني  ما  يف�سل  ان  ي�ستطيع  ل 
ناحية،  من  ال�سعبة  ال�سيا�سية  وجتربته  تعقيداتها 
ذلك  كل  اخرى.  ناحية  من  ال�سعري  نتاجه  وبني 
والعامل  الفالح  يرددها  مرنة  لغة  يف  ت�سكيله  مت 
واملثقف حتى وان كانت بالف�سحى. كلماته كانت 

مثله تبحث عن وطن :
ياوطني...وكاأنك يف غربة / وكاأنك تبحث يف قلبي 
عن وطن انت / لياأويك / نحن الثنان بال وطن....

يا وطني.
منط  نقل  من  اوائل  من  كان  النواب  ان  الواقع  يف 
“البوذية”   غري  اخر  م�ستوى  اىل  احلديثة  الق�سيدة 
كانت  ال�سكال  هذه  ان  وحيث  املوال.  او  الب�ستة  او 
ذائقته  خالل  من  خلق  انه  ال  قرون،  منذ  �سائدة 

ت 
سا

درا
ال

ح�سني �سمكوديع العبيدي 
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للق�سيدة  متنوعا  ايقاعا  الفنية  وعبقريته  ال�سعرية 
ال�سعبية اجلديدة التي  امتازت مبو�سيقاها املتباينة 

اليقاع: 

روحي ل تكلها �سبيج 
وانت املاي مكطوعه مثل

 خيط ال�سمج روحي 
 حالوة ليل حمروكه حرك روحي 

 وعتبها هواي مايخل�س عتب روحي 
 ول مريت ول ن�سديت ول حنيت!!! 

  كالويل عليك هواي 
 ياثلج اللي ما وجيت 

 عودان العمر كلهن ك�سن وياك 
 يا يف النبع واطعم عط�س �سبري ول فركاك 
 تعال بحلم/ اح�سبها الك جيه واكولن جيت 

ودخويل ال�سنه من الكاك يا ثلج اللي ما وجيت . 

املختلفة،  والوزان  باليقاعات  املليئة  اللغة  هذه 
المر  �سائدا،  كان  عما  خمتلفة  غنائية  اكت�سبت 
امر  غنائية  لغة  اىل  اللغة  هذه  حتويل  جعل  الذي 
يختار  �سليع،  مو�سيقي  موؤلف  اىل  يحتاج  �سعب 

متنوعة  حلنية  مقاطع  لها 
واوكتافات  متنوعة  ومقامات 
غرو  ل  متباينة.   )Octaves(
ما  النواب  ان  اذن،  القول  من 
لغته  لكن  يوما،  ابن ريف  كان 
بحتة..  ريفية  كانت  ال�ستينية 
ذلك،  من  العك�س  على  النواب 

روتيني  ايقاع  له  ابن مدينة وموظفا  كان ح�سيا 
مع احلياة الوظيفية، ما جعله يف متا�س مع املفردة 
املفردة  من  تكرارا  اكر  ب�سورة  احل�سية  اليومية 
اليومية الريفية. لكن ما هو ال�س الذي جعل املفردة 
الريفية يف ق�سائده يف فرتة ال�ستينات تطغى حتى 
على مفردة الف�سحى التي اختارها بديال حني حتول 
اىل امل�ستوى القومي من حياته الن�سالية ومعار�سته 

لرموز الف�ساد يف كل ج�سد العامل  العربي ؟ 
ايام  تبناها  التي  املفردة  تلك  ان  القول  من  لبد 
للحزب  انتمائه  ُبعيد  امل�سريي،  ال�سي  ن�ساله 
ال�سيوعي العراقي، كانت مفردة عميقة و�سعبة الفهم 
وحلني  بغداد.  يف  احل�سية  المنية  ال�سلطة  على 
ال�سلطة  تفهم  كي  الوقت  من  مت�سع  هناك  يكون  ان 
ال�ساحة  من  الهرب  لل�ساعر  يت�سنى  املعنى،  المنية 
اىل  الكرخ  �سوب  من  الرحتال  قطار  نحو  العلنية 
ومنها  الهوار  اىل  الر�سافة  ومن  الر�سافة،  �سوب 
وغري  ا�سم  له  لي�س  كوخ  يف  في�سكن  املجهول.  اىل  
ا�سخا�س  م�سجل يف �سجالت احلكومة، ويجل�س مع 
كانت بغداد بالن�سبة لهم مثل مكة املليئة بالأ�سواء 
والبعيدة كبعد ال�سم�س عن جيب زحل. ياأكل من خبز 
وينام  الطيب،  الهور  تنور  من  يتلقفه  الذي  ال�سعري 

المتتبع للغة النواب بشكل عام  يلحظ انه 
كان يتأرجح باتقان ما بين العامية والفصحى 
وكالهما صعب المراس، خصوصا حين يؤول 

االمر الى ترجمة نصوصه الى االنكليزية

ت
سا

درا
ال

حني  بانه  مطمئنا  الر�س  ح�سري  على 
المن.  رجل  على  عينه  يفتح  لن  ي�سحو 
التي  البيئة  هذه  و�سمن  الطار  هذا  ويف 
النواب  يتعلم  له،  موؤقتا  منفى  اختارها 
لذا  اجلنوبية.،  املفردة  خارقة  وب�سعة 
بقيت الق�سيدة النوابية جترت �سوت الفالح 
الذي عا�س معه النواب. ولأجل ان تواكب 
بلغة  كتبت  فقد  الن�سال  ق�سية  الق�سيدة  
الفالح ولي�س بلغة احل�سي او النواب ابن 

املدينة :
�سويحب من ميوت...منجله يداعي

باملفردات  املليئة  اللغة  هذه  تبنت  لقد 
يقول  كما  او  الطبقية  النظرة  اجلنوبية، 

الناقد وديع العبيدي انها تبنت “الفكر الطبقي وما 
ينظر اليه من عنف )متاأ�سل ذي ا�سول بدوية( يتم 
الفالح  بني  الطبقي  ال�ساع  باب  يف  هنا  تطويعه 
بهذا  والنواب  وان�سانيته”.  لقريته  امل�ستغلة  والفئة 
ويجعل  الفالحية  الق�سية  ر  يثورّ ان  ا�ستطاع  النهج 
من )�ساحب( بطال ذا مالمح ي�سارية ملا يحمله من 
ثقافة امتزجت فيها الفطرية باليديولوجية. وظهر 
)�سويحب( ثائرا �ساخطا يتكلم بلغة الثوار والب�سطاء 

يف ان واحد :
 

الكاع �سيجة من عكبكم 
ام   ما ت�سع حجرّ

 تنام العني، جي تعبانة مني 
 ومن نف�سها ..تنام

وا...   ولك ردرّ

 حنيني اإيكعد امليت
 وح�ستي اتطلع بليل ال�سته 

 �سم�س الربيع 
 اأيام.....

لغة طبقية  اللغة مل تكن  ان هذه  يقينا 
وراءها  اختفى  لغة  كانت  ما  بقدر 
المل  خزين  بها  ليحاكي  النواب 
واملطاردة . وهذه اللغة الرهيفة كانت 
وقعا  املقهور  اجلنوبي  اذن  على  تقع 
مو�سيقيا فت�سيف بعدا اخر اىل موروثه 
ال�سعبي. فلغة النواب مل تقدم بديال عن 
لغة الهور بل قدمت مفردة اخرى ازالت 
عنها غبار ال�ستخدام والوح�سية وجعلتها م�ست�ساغة 

يف �سوارع املدينة اي�سا:

يابو حماب�س �سذر 
 يل�ساد خزامات

 يا ريل باهلل بغنج
 من جتزي باأم �سامات 

 ول مت�سي م�سية هجر
 كلبي بعد ما مات

 وهودر هواهم ولك 
 حدر ال�سنابل كطه

ال�سمت  بني  ما  النواب  احرتفه  الذي  التناوب  ان 
الذي احتفى به لن مفردته العامية كانت ف�سيحة 
ت�سج باملعنى حني تقال، وبني ال�سوت الذي يبقى 

نزار قباين 

اجلواهري
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�سداه بعد فراره الدائم مدويا يثري هواج�س ال�سلطة. 
بال  له  يرتاح  ل  مطاردا  كان  لديه  الع�سق  فحتى 
هيل”.  ريحة  و�سمينا  اكهوة  دك  “�سمعنه  حني  ال 
النكليزي،  ال�سعر  وخ�سو�سا  عموما،  ال�سعر  يف 
الكبري  الكوين  الكيان  بني  ما  ع�سوية  عالقة  هناك 
M )Macrocosm( والكيان الفردي ال�سغري )-

crocosm( ورغم اين ل اعرف مدى اطالع النواب 
على ال�سور ال�سعرية املتداولة لل�سعر النكليزي كما 
اللغة  ال�سياب قبله مثال، باعتباره خريج ق�سم  فعل 
اىل  منه  وترجم  به  ودراية  علم  وعلى  النكليزية 
العربية، ال اين اجد ان هذه ال�سة كانت موجودة 
نف�سه  بني  ما  الف�سل  ي�ستطع  مل  بحيث  النواب  لدى 
وبني بيئته التي يعي�س فيها. ولأجل ان ير�سم هذه 
ان  لغته  خالل  من  ا�ستطاع  دقيق  ب�سكل  ال�سورة 
poetic d - ال�سعرية  ال�سور  تفكيك  اىل  )يعمد 

اللوحة،  ن�سيج  على  ويرميها   )construction
ال�سورة  يلتقط  ان  القارئ  باإمكان  يكون  عندئذ 
كلية   لتمثل  منها  جزءا  يلتقط  او  الكلية  ال�ساملة 
ال�سورة. وما كان لدى النواب امكانية القيام بذلك 
التي جتاوزت حدود املحال من  ال�سعرية  لول لغته 
وده�سة  واللباقة  والعمق  وال�سهولة  ال�سال�سة  حيث 

 :)immediacy(  املواجهة

ياريل طلعو دغ�س 
 والع�سك جذابي 

دك بيه كل العمر 
 ما يطفه عطابي 

 نتوالف وي الدرب 
 وترابك ترابي 

وهودر هواكم ولك 
حدر ال�سنابل كطه 
 انه ارد الوك حلمد 
 ما لوك انه لغريه 

 يجفللني برد ال�سبح 
 وتلجلج اللرية 

 يا ريل باول زغرنه 
 لعبنه طفرية 

 وهودر هواهم ولك
 حدر ال�سنابل كطه.

الرابط  ان  جند  املحكم  التجزئي  الطار  هذا  ويف 
ت�سكل  التي  املتناثرة  ال�سعرية  ال�سور  هذه  ملجمل 

ان التناوب الذي احترفه النواب ما بين الصمت الذي 
احتفى به الن مفردته العامية كانت فضيحة تضج 

بالمعنى حين تقال، وبين الصوت الذي يبقى صداه 
بعد فراره الدائم مدويا يثير هواجس السلطة. فحتى 

العشق لديه كان مطاردا ال يرتاح له بال

ت
سا

درا
ال

هي  الكاملة  ال�سعرية  اللوحة  او  الفنية  ال�سورة 
تكراره  من  ميل  ل  الذي   )Couplet( الكوبليه 
“وهودر هواهم ولك..... حدر ال�سنابل كطه” باعتبار 
الرابط املو�سوعي  ان يعمل عمل  �ساأنه  ان ذلك من 
الق�سيدة  جلعل   )Objective correlative(
اىل  النظر  فاأن  ذلك،  على  وبناء  موحد.  اطار  ذات 
ينزاح  القارئ  يجعل  الفرتة  تلك  يف  النواب  ق�سيدة 
بها ق�سيدته. وهناك  امتازت  بانورامية  روؤية  نحو 
م�ساألة اخرى ا�سار اليها الناقد وديع العبيدي وهي 
م�ساألة التدوير يف بنية الق�سيدة النوابية، حيث يقول 
يف مقالته املعمقة بان “هذا البناء الدائري املتكور 
البوذية  بنظام  فنيا  يرتبط   البانوراما  �سورة  يف 
باملفتاح  يبداأ  الذي  العراقي  ال�سعبي  ال�سعر  من 
الدوران  يف  وي�ستمر  بالقفل  وينتهي  )الدخلة( 
تنتهي  لكنها  )الدخالت(  املفاتيح  تتعدد  حيث 
املو�سوع.  بوحدة  تلتزم  الغالب  ويف  القفلة  بنف�س 
“هذه هي الق�سيدة النوابية التي راحت ت�سكل بنية 
قائمة بذاتها اختلفت عما �سبقها نظرا جلراأة املفردة 
امل�ساك�سة التي خاطبت وجدان الن�سان الب�سيط، وهو 
هدف ال�ساعر الذي يبدو يائ�سا يف بع�س حالته من 
احلال ال�سيا�سي الذي اآل اليه البلد” ، لهذا جلاأ ال�ساعر 
يعربرّ عن  )Flashback( كي  “املا�سوية” او  اىل 
�سخطه ال�سامت على الو�سع ال�سيا�سي الذي �ساد يف 

تلك الفرتة العنيفة :

ماله احد �سغل بيا 
 جر�س عطلة 

حيل ادك نوبات وحدي 

ابجي وحدي...احجي وحدي 
 اآخذ املدر�سة عر�س بطول وحدي 

 اطفه وحدي باليه احد وا�ستعل 
 جر�س مني وبيه وحدي ا�ستغل 

 كلت اك�سي الظلن امن ايامي اتفرج 
 اأمن ال�سباج عالدنيا وهله 

ولن بال�سبيبيج الكبايل اتلجلج 
 كامه من بلور 

 �سكلتني من عيوين �سكل 
 غم�سيت اأبربع جفني 

وبثلث ترباع �سفت الدنيه مزروعة كفر 
 م�سم�س حلو..ورمان 

 وفر بًيه اخل�س فرة حجل 
�سحت �سبحانك �سكللك ؟

هكذا �سًخر النواب ق�سائد تلك الفرتة لت�سوير معاناة 
جرحها  تنوع  التي  والفالحية،  العاملة  الطبقة 
العاثر  احلظ  اىل  ال�سلطة  جور  اىل  القطاع  ظلم  من 
والتخلف الذي كان ي�سوغ احلياة اليومية �سواء يف 
�سياغاته  جممل  يف  انه  ويبدو  املدينة.  او  الريف 
اللغوية كان يطور منطا جديدا من الق�سيدة ال�سعبية 
التي  الق�سيدة  اىل هذه  ا�ساف  لأنه  ماألوفا  يكن  مل 
كانت حمدودة التداول من فكره ال�سيا�سي وانفتاحه 
فجعلها  ال�سيا�سي  انتمائه  نتيجة  الوا�سعة  وثقافته 
وا�سعة التداول �سعة الوطن. فالق�سيدة مل تعد جمرد 
ايقاعات متكررة وموا�سيع اأكل الدهر عليها و�سب، 
الدبيات  يف  يرد  كما  متجددة  انزياحات  هي  بل 
الجنبية ك� “نبيذ معتق يف قنان جديدة”. فال عجب 
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مللمة  ومعها  نف�سه  بلملمة  النواب  مظفر  يقوم  ان 
ق�سيدته ليعلن ولدة منط جديد من الفكر والتحدي 
والقطاعي  واحلاكم  ال�سًجان  على  يطلقه  �سعر  يف 

و”ال�سكال” ورجل المن والظامل ب�سكل عام : 

وانته نازع نف�سك اأمن ازمان 
 وتلملم �سكتك 

 جيت للدنيه نزل...وم�سافر اهلل وياك

ال�ستينيات  بعد  ما  فرتة  اي  التالية،  املرحلة  يف 
بعيدا عن  النواب منفاه  اختار  وال�سبعينيات حينما 
العراق وا�ستقر يف دم�سق، ا�ستدرك يف كتاباته لريى 
العربي  اجل�سد  �سيان  يف  ميتدان  واجلور  الظلم  ان 
ويقطعانه اربا. فاحلاكم الظامل موجود من جند اىل 
مين ومن ال�سام لبغدان، مرة يرتدي العمامة، ومرة 
حا�س  ومرة  ال�سدارة،  يرتدي  ومرة  العقال  يرتدي 
وبب�ساطة،  ذاتها.  هي  النتنة  العقلية  لكن  الرا�س، 
ميكن القول ان النواب يف هذه الفرتة حتول تدريجيا 
من هموم )الريل وحمد( و ) ع�سك الكاع( اىل هموم 
اكرب حجما، هي الهموم القومية التي تخ�س العامل 
ق�سائده  يف  معاجلاته  حتددت  فبينما  العربي. 
ما  العراقية وهي ح�سب  ال�سخ�سية  املبكرة مبالمح 
املو�سوم  مقاله  يف  ح�سن  �سمك  ح�سني  د.  اورده 
“البطل ال�سعبي يف �سعر مظفر النواب” املن�سور يف 
ب�سعره  يغازل  مل   “ النواب  بان  وفن(  ادب   ( موقع 
احدا غري الن�سان العراقي”، وهي مرحلة اًرخت ما 
ليزال  والكالم  لكن،  ال�سعبية”.  “البطولة  ب�  ي�سمى 
للدكتور ح�سني �سمك، من “املثري ورمبا امل�ستغرب 

باللغة  ال�سعر  كتابة  عن  النواب  مظفر  توقف  هو 
العامية العراقية بعد مغادرته العراق هربا من بط�س 
فال  املا�سية.  ال�ستينيات  نهاية  يف  البعثية  ال�سلطة 
نكاد نعر له ال نادرا على ق�سائد جديدة بالعامية 
العراقية، كما لو انه اكت�سف عاملا جديدا ل يتفاعل 
طاقته  كل  يكر�س  ان  اىل  دفعه  ما  العامية  مع 

البداعية لل�سعر باللغة الف�سحى.”
كانت  حني  �سهال  خيارا  لي�س  الف�سحى  خيار  ان 
ال�ساحة العربية ت�سج باأ�سماء عمالقة مثل نزار قباين 
دروي�س  وحممود  ال�سبور  عبد  و�سالح  وادوني�س 
وغريهم. لكن ما ميز هذه الفرتة من �سعر الف�سحى 
لدى النواب هو انه ا�ستطاع ان يثُور اللغة ويحولها 
�سلطة حاكمة يف  اية  ال�سلطة،  فعال �سد  �سالح  اىل 
اي بلد عربي. فيقول احد النقاد ان مظفر النواب كان 
بعيدا كل البعد “عن الفهم امل�سطح للثقافة الرتاثية 
ال�سعرية  اللغة  لأنه من اكرب املحر�سني على غربلة 
اىل  اقرب  وجعلها  واحل�سو  ال�سوائب  من  وتنقيتها 
اجلماهري عرب مدها بال�سهولة غري املبتذلة يف اللفظ 
ولكي  املتلقني  من  اكرب  �سيحة  لتتلقاها  واملعنى 
ل تكون ق�سيدة نخبوية لالآحاد. ونعتقد ان النواب 
كان واعيا ملا ي�سنعه ومدركا ملدى التاأثري ال�سلبي 
لقد  واملتلقي.  الن�س  يف  ترتكه  الذي  اليجابي  او 
والفينة  الفينة  بني  ن�سو�سه  ف�سيف�ساء  ير�سع  كان 
لن  نظرا  �سائعة  غري  او  نادرة  لغوية  بف�سو�س 
الن�س لديه هو بحق ف�سيف�ساء زخرفية من العالمات 

املتناغمة يف النظام اللغوي البداعي.”
من  العامية  لغته  ت�سبه  مل  الف�سحى  لغته  ان  ورغم 
حيث مقدار الغرتاب الذي حتملته ال ان النواب يف 

ت
سا

درا
الر

ايقظ  قد  بالف�سحى  تاأثريه 
الذاكرة العربية و�سنع لنف�سه 
ح�سورا مميزا بعيد اطمئنانه 
تعد  مل  التع�سفية  ال�سلطة  بان 
تالحقه لأنه بعيد عن متناول 
الف�سحى  لكن  القا�سية.  يدها 
“متعالية  لغة  تكن  مل  لديه 
منقطعة  ول  ا�سالفها  على 
انها  معرفية”.  قطيعة  عنها 
املا�سي  تعي  متطورة  لغة 
تبنت  لكنها  تفا�سيله،  بكل 
لقد  معاناته.  بكل  احلا�س 

ونب�سه  العربي  ال�سارع  وجع  الف�سحى  لغته  تبنت 
جراء  حا�س  التربير  ان  القول  من  اذن  غرو  فال 
احيانا  “بذيئة”  مفردات  ا�ستخدام  اىل  النواب  ميل 
النا�س  بعذاب  تليق  علها  الف�سحى،  ق�سائده  يف 
ال�سماء.  والتحفوا  الر�س  افرت�سوا  الذين  الب�سطاء 
فهو يقول يف معر�س دفاعه عن ذلك :”ل يعقل ان 
اجلاأ اىل معجمية الخالق وانا اعي�س �سم املواخري 
حتى التخمة....قبيح بي وانا اعي�س هذا الذل العربي 
اللغوي  الدرك  هذا  اىل  مفرداتي  ترقى  ال  احلاكم 
وخيانة جلوئي لل�سمت يف وجه العهر والقمع رغم 
وثوب  الن�سان  تفق�س بني  الع�سكر  بلد  العثة يف  ان 

النوم وزوجته تقرر �سنف املولود”. 
ومن ي�سف اخالقيات لغة النواب بانها جريئة لبد 
وان يرى بان الواقع العربي متدن اي�سا حد الوجع، 
“ثوارنا  فقدناها فال  اخالقا  ن�ستجدي  اليوم  فنحن 
كالطرق  ال�سعر  �سعروا” وا�سبح  �سعراوؤنا  ول  ثاروا 

ل  نحن  فبينما  النحا�س  على 
�سيبويه  له  املغفور  منذ  نزال 
عن  بع�سا  بع�سنا  نناق�س 
من  واملمنوع  امل�سوف 
كل  ون�سمع  نرى  ال�سف 
الغا�سب  “جي�س  ان  يوم 
ال�سف”  من  ممنوع  املحتل 
فهل  قباين.  نزار  يقول  كما 
يكتب  ان  النواب  ا�ستطاع 
املوؤ�س�ساتي  العهر  عن 
الت�سور  بهذا  ؟  عاهرة  بلغة 
على  النواب  املى  احلاذق، 
فيه  ي�سب  قالبا  الف�سحى  لغته  تكون  بان  نف�سه 
قيء حزنه وغ�سبه وحتديه ونفيه، فاللغة بالن�سبة 
امرا�س  كل  “حتمل  التي  املري�س  غرفة  وعاء  له 
املرحلة العربية وكل زخمها وكل ما فيها من جبذ 

ونبذ، اقدام وت�ساقط”. : 

يف القلعة بئر موح�سة كقبور ركنب على بع�س
اخر قرب يف�سي اىل �سجن 

ال�سجن به قف�س تلتف عليه اغاريد ميتة 
تلكم  قرون  ثالث  قبيل  مات  ع�سفور  بقية  وي�سم   

روحي يف هذه املرحلة من حياته،

اىل  النواب  جلاأ  وال�سبعينيات،  ال�ستينيات  بعد  اي   
مبعاناة  بالغ  باإحكام  ال�سخ�سية  معاناته  دمج 
بلده العربي.، فالبوذية القدمية حتولت اىل ن�سيد او 
ن�سيج وطني يردده على نايه املثقوب ويردد �سداه 

المفردة التي تبناها 
النواب ايام نضاله 

السري المصيري، ُبعيد 
انتمائه للحزب الشيوعي 

العراقي، كانت مفردة 
عميقة وصعبة الفهم 
على السلطة االمنية 

الحضرية في بغداد. 
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اميانه  ويتجلرّى  العرب،  والفقراء  العرب  اجلياع  كل 
كيما  قياديا  دورا  تعطيهم  لهوؤلء  ثورة  احداث  يف 
النقاد  احد  يقول  احلال.  واقع  وا  يغريرّ ان  ي�ستطيعوا 
احل�سور  “بالغ  �سيد  عراقي  �ساعر  هو  النواب  ان 
على �سطح الواقع العربي الراهن يف مواجهة انظمة 
يثري  �ساهد  بذاءتها...انه  املمعنة يف  العربية  احلكم 

امل�ساهدين يف قاعة املحاكمة حد الت�سفيق” : 

ايها النا�س 
 هذي �سفينة حزين

 وقد غرق الن�سف منها قتال 
 رمبا غرقت عائمة 

و�سابي البهي �سموخي 
 ل اخاف، وكيف يخاف اجل�سور بطلقته

 طلقة كامتة 
 قدمي يف احلكومات 

 يف البدء ...والن�سف .... واخلامتة.

اىل  املرحلة  هذه  يف  �سعره  نذر  النواب  ان  ورغم 
التي  التعبري  حرية  من  وا�ستفاد  العربية،  الق�سية 
كلماته  لينقل  مدينة مثل بريوت،  بها  تعي�س  كانت 
جماهري  اىل  هي  كما  بذيئة،  قبيحة،  مكياج،  دون 
يخاطب  هو  فها  العربية،  ال�سلطة  على  الثائرين 

احلكام العرب  :

ل�ست خجول حني ا�سارحكم بحقيقتكم  
 ان ح�سرية خنزير اطهر من اطهركم

عا�سه  الذي  والواقع  العراقي  همه  ين�س  مل  انه  اإلرّ 

وتركه دون حل، لن حكام العراق جزء ل يتجزاأ من 
احلكام العرب، يف دينهم، يف اخالقهم، يف عقيدتهم، 
يف حبهم للن�ساء واملال، يف جهلهم، حتى يف �سحنة 
وجوههم. فبني الفينة والخرى يهيج به احلنني اىل 

الوطن الذي �سادف انه ل ي�ستطيع ان ي�سم هواه:

تعلل.. فالهوى علل 
 و�سادف انه ثمل 

 يرب الع�سق فينا يف املهود وتبداأ الر�سل 
 عراقي هواي وميزة فينا الهوى خبل 

وامي ار�سعتني...فرات حليبها 
 ان ال�سالة على تراب ل يوحد لي�س تكتمل

�سعر  ات�سم  حياته،  من  الع�سيبة  املرحلة  تلك  ففي 
النواب بالغ�سب واحل�سا�سية املفرطة بعد ان تعالت 
العرب  من  جلدته  ابناء  على  اخلطوب  وا�ستدت 
وبالأخ�س حني متحور المر اىل الق�سية الفل�سطينية 

:
 

القد�س عرو�س عروبتكم 
 فلماذا ادخلتم كل زناة الليل اىل حجرتها 

 ووقفتم ت�سرتقون ال�سمع وراء البواب 
ل�سخات بكارتها 

 و�سحبتم خناجركم وتنافختم �سفا 
 فما ا�سفكم 

 اولد القحبة هل ت�سكت مغت�سبة 
 ل�ست خجول حني ا�سارحكم بحقيقتكم 

 ان ح�سرية خنزير اطهر من اطهركم

ت 
سا

درا
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يف هذه الفا�سلة املهمة، تطور �سعر النواب الف�سيح 
قواعد  فيها  متتزج  جديدة  اخرى  مدر�سة  فا�سبح 
الع�سق للوطن العراق بقواعد الع�سق للعامل العربي، لذا 
فقد خل�س النواب هجومه على احلكام العرب قاطبة 
لنهم كما ذكرنا يتقا�سمون نف�س املوا�سفات:  خ�سة 
هوؤلء  عن  يلغي  هو  وها  وخيانة.  وتبعية  ونذالة 
ال�سورة معربة ب�سكل  الن�سان ليجعل  احلكام �سفة 
يف  جتتمع  حيوانات  جمرد  فيجعلهم  تاأثريا،  اكر 
ال�سدد  هذا  يف  ادعي  ول  يحدث،   ما  لتقرر  زريبة 
انني اك�سف �سا ان قلت انه رمبا تاأثر برواية )مزرعة 
الذي  اورويل  جورج  النكليزي  للكاتب  احليوانات( 
�سادف انه كان �سيوعيا هو الخر، ول اعرف ملاذا 

ان�ساق بعفوية وراء هذه املقارنة :

قمم...قمم...قمم
 معزى على غنم 

 جاللة الكب�س 
 على �سمو نعجة 

 على حمار يف القدم 
 وتبداأ اجلل�سة
بال ولن ومل 

 وتنتهي فدا خ�ساكم �سيدي 
 والدفع كم 

 ويف�سخ البغل على احل�سور حافريه 
 ل ...نعم 

 وينزل املولود بن�سف عورة ون�سف فم 
مبارك....مبارك 

 وبالرفاه والبنني 
 ابرقوا لهيئة المم 

 اما قمم 
 كمب على كمب 

 ابا كمباتكم...على ابيكم جائفني 
 تغلق النوف منكم الرمم 

 وعنزة م�سابة برع�سة 
 يف و�سط القاعة بالت نف�سها 

فاعجب احل�سور 
الهتاف   وا�ستعر  ثانية  لهم  بالت  وحلقوا  �سفقوا   

كيف بالت هكذا وحدقوا وحللوا واجلوا
وحم�سوا ..وم�سم�سوا 

 و�سخت الذمم 
 وا هبلتكم امهاتكم 
 هذا دم ام لي�س دم ؟

ظلم  نتيجة  بالأمل  املفعم  )�سويحب(  وجدان  فمن 
القطاع حتى اخر نب�س للنواب وهو يلهج بعذاباته 
من  الياأ�س  بعباءة  ملتفا  جنده  عليها،  اعتاد  التي 
ل  حيث  احلرية  طرقات  يف  النوم  ويوؤثر  احلاكمني 
م�سجعه  تق�س  او  امن  رجل  يرعبه  او  احد  يوقظه 
على  النوم  اىل  النواب  يتهياأ  وطن.  او  قلب  هزمية 
الرافدين  �سفر  يف  ا�سمه  ن�سي  لكنه  الرحيل،  �سير 
قد  لأنه  لي�سرتجعه  يعود  لن  هو  يقينا  للخالدين. 
او  تعويذة  المهات  وحملته  الفقراء  قلوب  يف  ُحفر 
رجل  اطفالها،...  جوف  يف  اجلوع  لينام  “دللول” 
رغم جراحه التي تنز دما �سامتا، ل زال يطلق النار 

على اخلونة والفا�سدين .. 
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ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل ر�سد حركة التجديد البالغي 
يف الع��امل العرب��ي، لأن التجدي��د البالغ��ي ل��ه �سلة 
وثيقة باحلداث��ة، فقد حاولنا حتديد مفاهيم احلداثة 
ومالب�ساتها؛ اإذ لي�س من ال�سهولة حتديد مفهوم واحد 
للحداث��ة، وب�سب��ب الخت��الف احلا�سل ب��ني النقاد، 
فمنهم من يرى جتديد البالغة باإحيائها وبعثها على 
�سورته��ا القدمية، ومنهم من يرى جتديدها اأنطالقًا 
من الدرا�سات الغربي��ة احلديثة، والبع�س الآخر يرى 
جتديدها انطالقًا م��ن الدرا�سات القدمية التي يتمها 

اإ�سحابه��ا، ل��ذا اأهت��م الدار�سون يف الع���س احلديث 
واملعا���س بالرتاث البالغي، واأ�سه��م ذلك يف ظهور 
العديد من الدرا�سات والبحاث التي حاوَل اأ�سحابها 
معاودة النظ��ر يف هذا ال��رتاث، وا�ستنطاق املوروث 
البالغي مرة اأخرى، ومن جانب اأخر، �سُنحاول قراءة 
البالغ��ة العربي��ة وحمور التقائها م��ع النقد الثقايف 
حماولني بذلك اإ�ساءة اجزاء املنجز البالغي العربي، 
وت�سحيح الروؤية اجتهادا منا يف بع�س املواقع التي 
راأين��ا اإجح��اف الدار�سني يف احكامه��م على مراحل 

البالغة العربية في ضوء النقد الثقافي 

عذراء غ�لب عبد

ت
سا

درا
ال

البالغ��ة املختلفة، وهذا م��ا �سيدخلنا يف خالف مع 
دار�س��ني اآخري��ن �سبقون��ا يف البح��ث والتنقي��ب عن 
مفه��وم البالغ��ة العربي��ة م��ن  خ��الل اإع��ادة اإحياء 
مفه��وم البالغة القدمية،  ودرا�ستها يف �سوء مظاهر 
التجديد م��ن خالل حتطيم حتنيطها، ف��اإن  احل�سور 
القوي للنقد الثقايف يف العامل العربي ترك اأثره، وهو 
يتعامل مع اخلطاب��ات املختلفة، خطابات مل يت�سدَّ 
له��ا النقد الأدبي، كما تعامل مع  الن�سو�س الرتاثية 
باإع��ادة قراءته��ا. وه��ذا التزاح��م بني النق��د الأدبي 
بتاريخ��ه الطويل، والنقد الثق��ايف مبرجعياته ) املا 
بع��د حداثية( �سج��َع ال�سط��دام من جان��ب اآخر، لذا 
نب��ني التقاء البالغة العربية مع ن�ساط النقد الثقايف 

حماولني قدر المكان اي�ساح هذين املفهومني.
الكلمات املفاتيح:

اأواًل: 
اجلهود النقدية لدى النق�د العرب

) حم�دي �شمود، حممد العمري، حممد عبد 
املطلب، امني اخلويل(.

ث�نيً�: 
 البلغة العربية من منظورعبدالله الغذامي.

   اإن ه��ذه اجله��ود الت��ي عمل اللغوي��ون والبالغيون 
الغربي��ون يف ال�ستين��ات م��ن الق��رن الع�سي��ن على 
اإعادة قراءتها وتف�سريها وا�ستثمار بعديها التاأثريي 
جدي��د،  قال��ب  يف  �سياغته��ا  واإع��ادة  والت��داويل 
يراع��ي التق��دم احلا�س��ل يف جميع جم��الت احلياة 

العلمي��ة والتكنولوجية واللغوي��ة والعلوم الن�سانية 
والجتماعية والثقافي��ة وا�ستفادوا ا�ستفادة عظيمة 
من علم اللغة احلديث ومن جهود ياكب�سون الل�سانية 
وال�سعري��ة .، بل اأكدت جماع��ة )mu( اإن الل�سانيات 
البنيوي��ة هي الت��ي اكت�سفت البالغ��ة اجلديدة وعلى 
راأ�سه��ا ياكب�سون الذي نب��ه اإىل القيمة الجرائية يف 

البالغة .
وينبغ��ي علينا التع��رف اإىل ما و�سل��ت اإليه البالغة 
الغربي��ة اجلدي��دة وال�ستف��ادة من التجرب��ة الغربية 
يف التجدي��د انطالقًا من الرتاث والتعريف بطبيعتها 

واجتاهاتها وجهُود اعالمها.
     ل��ذا علين��ا الهتمام بتقدمي ق��راءة جديدة ملفهوم 
البالغ��ة القدمي��ة ال��ذي جاء بع��د العمل ال��ذي قدرّمه 
كتاب��ه  يف  ع��ام)1980-1915(  ب��ارت  رولن 
املعن��ون ب�)قراءة جديدة للبالغ��ة القدمية(، قال: اإن 
البالغ��ة الغربية اأ�سبحت "تكت�سح ال�ساحة بقوة اأكرب 
مما كانت عليه يف ع�سها الذهبي اإىل درجة �سارت 
تب��دو معها مثل )املو�س��ة( اأو تعبرياً ع��ن احلداثة"، 
وه��ذا الف�س��ل يع��ود اإىل جمموع��ة م��ن الباحث��ني 
امث��ال) فال��ريي يف فرن�سا، ريت�س��اردز و اأوغدن يف 
املاني��ا، وبع��د ذل��ك توال��ت التاآليف نتيج��ة التطور 
الذي عرفت��ه بع�س الفروع املعرفية املجاورة حلقل 
البالغة مثل)الل�ساني��ات، ال�سيميائيات، التداوليات، 
ال�سعري��ات( .وق��د ظهرت ا�سم��اء لمعة مث��ل )�سامي 

بريملان، رولن بارت، جون كوهن، بول ريكور(.
 وبه��ذا اأ�سبح��ت البالغ��ة عن��د الغ��رب امرباطوري��ة 
العلوم منفتحة على جمموعة من املعارف الن�سانية 
والتخ�س�س��ات العلمي��ة واأ�سبح��ت لنظرية احلجاج 
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والتوا�سل، اأهمي��ة خا�سة �سمن مفهوم 
البالغ��ة اجلديدة.اجله��ود النقدي��ة ل��دى 
النق��اد الع��رب) حم��ادي �سم��ود، حممد 
ام��ني  املطل��ب،  عب��د  حمم��د  العم��ري، 

اخلويل(.
   اإن ه��ذا التط��ور ق��د ات��اَح للباحث��ني 
الع��رب وفت��ح املج��ال امامه��م باإعادة 
اإحي��اء مفه��وم ال��رتاث البالغ��ي القدمي 
وف��ق مق��ولت عل��م اللغ��ة هادف��ني من 
وراء ه��ذا التق��دمي الو�س��ول اإىل ق��راءة 
جدي��دة للبالغ��ة العربية القدمي��ة وم���ن 
امث��ال النق��اد العرب ) حم��ادي �سمود، 
حممد العم��ري، حممد عبد املطلب، امني 

اخلويل(وهناك الكثريممن كتب بهذا املجال اإل اأننا، 
�سنقت���س على ه��وؤلء الباحث��ني لعدم ات�س��اع هذه 
الدرا�س��ة، فنحن نح��اول قدر الم��كان اي�ساح روؤية 

خمتلفة وخمت�سة يف هذا البحث.
- م���سوع حمادي �سمود: لعل من القراءات املهمة 
التي حاول��ت اأن ت�ستنطق الن�س البالغي القدمي هي 
حماول��ة )حم��ادي �سمود( من خ��الل اطالعنا على 
م�سوع��ة النق��دي يف ما ي�سم��ى )م�سوع ق��راءة( ، 
وه��ي عبارة عن اطروحة و�س��درت �سمن من�سورات 
اجلامع��ة التون�سي��ة �سنة )1981( بعن��وان )التفكري 

البالغي عند العرب( .
    ونالح��ظ م��ن ه��ذا امل�سوع يحاول اإع��ادة كتابة 

تاريخ البالغة الغربية التي انطلقت يف ال�ستينيات.
لذا جاء هذا العمل بعد الق�سور الذي �ساحب م�سوع 
تلق��ي الرتاث البالغ��ي يف الع�س احلدي��ث، وهذا ما 

�سجع ثل��ث الباحثني الع��رب اإىل معاودة 
ق��راءة ه��ذا ال��رتاث �سم��ن روؤي��ة جديدة 
به��دف اإحيائ��ه ب�س��ورة جتديدي��ة م��رة 

اأخرى .
وبه��ذا كان م���سوع )�سم��ود( يف اإعادة 
ق��راءة البالغ��ة عل��ى �س��وء املكت�سب��ات 
الل�ساني��ة ال��ذي حر���س يف  مبا���سة " 
ال��رتاث م��ن منط��ق التفاع��ل بين��ه وبني 
احلداث��ة ق�س��د فهمه يف ذات��ه وا�ستجالء 
ابع��اد النظري��ة الأدبية الت��ي يت�سمنها، 
ثم حما�سة مظاهر املعا�سة فيه التي 

ميكن ا�ستح�سارها" .
   ح��اول �سم��ود اأن يبح��ث ع��ن جتليات 
ال��ذي  احلدث)اجلاحظ��ي(  يف  الل�ساني��ة  املق��ولت 
تكل��م فيه ع��ن ان��واع ال��دللت، والعالم��ة اللغوية، 
وه��ي  )اللغة/ال��كالم(  ثنائية)املقام/احل��ال(، 
مو�سوعات �سابقة قد اظهرتها الل�سانيات يف الع�س 
احلدي��ث اعتمادا على كت��اب )دي �سو�سري( ولي�سعنا 

يف هذا املقام التكلم عن هذه الدللت.
- م���سوع حمم��د العمري: اأب��دع الناق��د يف تدوين 
نتاج علميرّ ملحوظ يف اإطار حتديث الدر�س البالغي، 
وتقدمي قراءات معا�سة ملنجزه انطالقًا من الأ�سول، 
وو�سوًل اإىل المتدادات م�ستفيداً من منهج )�سمود( 
يف م�سوع قراءته، وهي من الدرا�سات الهامة، ومن 
حماولت  حممد العمري  كتابه املو�سوم ب�" البالغة 
العربي��ة اأ�سوله��ا وامتداداته��ا"  ولدي��ه الكث��ري من 
املوؤلفات يف هذا املج��ال اإل اأننا حاولنا الخت�سار 
على ه��ذا املنجز باعتباره اأهم م�سوع بالغي وقف 

�ساييم بريملان

بول ريكور

ت
سا

درا
ال

العديد عليه وقد افادوا من منهجه وا�سوله والوقوف 
على اأهم املرتكزات البالغية.

حيث يقف عند اأهم النقاط املراد اي�ساحها وهي:
- بالغ��ة جديدة اأم بالغات نوعي��ة؟ �سوؤال يف جديد 

البالغة.
- تاريخ البالغة العربية وم�ساءلت الراهن للقدمي.
-  مقومات البالغة العربية ن�ساأة وتطورا وامتدادا .

   م��ن املهم اإن ن�س��ري يف بداية بحثنا اإىل اإن البالغة 
اجلدي��دة اأو الدر���س البالغي اجلديد، ق��د مر مبراحل 
منذ دخوله اإىل البحوث العربية املهتمة بهذا ال�ساأن، 
اإذ جن��د جماعة من النق��اد املعا�سين وعلى راأ�سهم 
الناقد)عبد ال�س��الم امل�سدي( الذي اعترب )الأ�سلوبية( 
، وريث��ة �سعي��ة للبالغ��ة الت��ي قامت عل��ى اكتاف 
البالغة وحلت حملها، واأ�سبحت مفاهيمها ل ت�سلح 
ملقارب��ة اخلطاب��ات بلهج��ة جتن��ي عل��ى البالغة اأو 
ت�ستح���س البالغة الغربية وتق�س��ي اجلانب العربي 
واملنظري��ن  الباحث��ني  م�سلم��ات  بين��ا  اإذا  مطلق��ا، 
وجدناها تقرر اأن ال�سلوبية وليدة البالغة ووريثتها 
املبا���سة ،معنى ذل��ك اأن ال�سلوبية قامت بديال عن 

البالغة، وا�سح اأن ال�سلوبية 
بالغ��ة جدي��دة قام��ت حمل 

البالغة القدمية .
    اإن ه��ذا املفه��وم جمح��ف 
يعل��ق  كم��ا  البالغ��ة  بح��ق 
العم��ري(،  )حمم��د  علي��ه 
حي��ث يق��ول:" اإن ال�سلوبية 
حاول��ت تثب��ت كر�سيها على 
ت�ستق��ر  كان��ت  الت��ي  الدك��ة 

فيها البالغة باطمئن��ان حتى اهتز من حتتها ومال 
على جانب��ه لنك�سار اإحدى قوائم��ه املتمثلة بالبعد 
الت��داويل" . وه��ذا يعن��ي اأن البع��د الت��داويل حا�س 

وبقوة يف البالغة العربية.
وه��ذا م��ا اأراد اأن يو�سح��ه )العم��ري(: اإن ال�سلوبية 
ل ت�سل��ح اأن تك��ون )بالغة جدي��دة(، وبعدها جاءت 
مرحل��ة كان��ت الدرا�س��ات العربي��ة املعا���سة على 
ات�سال بالتي��ار )التداويل، ودخ��ول مفهوم احلجاج 
والقناع واخلط��اب التاأثريي( وغريها من املفاهيم 
الت��ي ترت��د اإىل احلق��ل الت��داويل الغرب��ي خا�سة مع 
مدار���س احلجاج يق��ف العمري على راأ���س الدار�سني 
الذي��ن ا�ستف��ادوا م��ن كت��اب " م�سن��ف يف احلجاج 
البالغة اجلدي��دة" اإن هذه العب��ارة الخرية)البالغة 
اجلديدة( التي انت�ست حديثًا بني الدار�سني الغربيني 
وقال��وا اإن نظرية احلجاج، هي بالغة جديدة، واأي�سا 
كم��ا يق��ول: روب��ول" البالغ��ة اجلدي��دة يف الع���س 
احلديث بالغات، ولكن ميك��ن اأن نعترب البالغة التي 
جاء بها )بريملان، تيتيكا( هي  )البالغة اجلديدة( .

 ومن النقاد العرب)عبداهلل �سولة( الذين اعرتفوا باأن 
البالغ��ة اجلدي��دة بالغ��ات 
وهذا ما ا�سارنا اإليه �سابقًا، 
وهذا عك���س مفهوم البالغة 
اجلدي��دة،  لأن  اجلدي��دة 
�س��وف تك��ون حم�سورة يف 
)احلج��اج(، وه��ذا يح��د من 
كث��رية  اأقط��اب  فعالي��ات 
)التاأويلي��ة،   كالفعالي��ة 
دلي��ل  وه��ذا   . وال�سعري��ة( 

سمة الدرس البالغي 
تتجه نحو الذوقية 
والسمة المنهجية 
العلمية التي تبعد 

الذوق, وتنهي وجوده.
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اأن مفه��وم البالغ��ة اجلديدة بالغ��ات متعددة ت�سمل 
جمي��ع املفاهيم التاأويلي��ة، ول ت�سعها داخل دائرة 
مغلق��ة ومف��اد ه��ذه النظرية اإن ه��ذه الق��راءة التي 

قدمها) حممد العمري( اإمنا تهدف اإىل :

العربّي. البلغي  املنجز  هوية  على  احلف�ظ   -  1
حتديدًا.  الغربي  الوافد  املنجز  من  -االنتف�ع   2

يف اإط�ر تقييم الدر�س البلغي. 

معاجل��ات  يف  كالهم��ا  امل�س��اران  ويت�س��ح   
الناقد)العمري( ملنجزات البالغيني القدامى، وبيان 
ال�سال��ة واملعا���سة، اأو باتخاذ موق��ف علميرّ من 
الن�س الرتاثي واملنجز احلداثي، ومواجهة املفاهيم 

املتعلقة بها.
وه��ذا يعني اأن املنجزات البالغي��ة لدى الناقد تت�سم 
بال�سمول والعمق، لأن البالغة تغطي جمالني كبريين 
م��ن خالل الجاب��ة عن �سوؤال��ني الغراب��ة والنزياح 
والبدي��ع، و�س��وؤال املنا�سبة املقامي��ة التداولية، هذا 
م��ن ناحي��ة ال�سم��ول، اأم��ا م��ن ناحية العم��ق، فهي 
حتف��ر يف اأعم��ق الق�ساي��ا البالغي��ة مث��ل املفارقة 

الدللي��ة، والنظ��م يف بعده 
والتنا���س  النزياح��ي، 
م��ن خ��الل فك��رة ال�سق��ة 
ال��دليل  والبع��د  ال�سعري��ة 
ال�سوتي��ة،  للموازن��ات 
ال���سورات  وتاأوي��ل 
عل��ى  والبن��اء  ال�سعري��ة، 
ال�س��ور البالغية، وهذه من 

اأهم املنجزات التي اأ�سار اإليها )العمري( .
- م���سوع حم��مد عب��د املطل��ب: يف كتابه)البالغة 
العربي��ة، ق��راءة اأخرى( كان يح��اول  تف�سري القواعد 

البالغية من وجهة النظرية التوليدية التحويلية .
ط��رح الناقد حمم��د عبد املطلب جملة م��ن ال�سبهات 
التي دارت ح��ول البالغة العربي��ة وعر�س جمموعة 
م��ن النقود التي قيل��ت عن م�س��ارات حتليلها، مفندا 
تل��ك الدع��اءات باحلجة والبي��ان، فقد ذك��ر اأن من 
جمل��ة مااأخ��ذ عل��ى البالغ��ة العربي��ة �سريورته��ا 
اإىل جمموع��ة م��ن القوال��ب اجلاف��ة، وحتويله��ا اإىل 
اأداة تف�سريي��ة عميق��ة، اأ�سهم��ت يف متزي��ق الن���س، 
وبعرت��ه، وعدم تو�سيح مدلولت��ه ب�سكل تف�سيلي . 
وبعده��ا يذكر اأن هذه الته��م والدعاءات انبثقت من 
�سبي��ني هما " عدم اإدراك الوظائف اجلمالية للبالغة 
العربية، وعدم الك�س��ف عن الإطار املرجعي للبالغة 
العربية ال��ذي يعطيها الوظيف��ة الإبداعية" . ومعنى 
هذا اإن الناقد يعزو هذه ال�سباب يف جملة من المور 
التي اأخ��ذت عن البالغة العربية تع��ود اإىل )ال�سيغة 
العلمي��ة( الت��ي اعتم��دت عليه��ا البالغ��ة، ف�ساًل عن 
طابع الن�سجام مع عل��م )املنطق(، وهذا ما يجعلها 
اأقرب اإىل املفهوم الريا�سي 
يف تعاملها م��ع الن�سو�س 
الأدبية، وهذه ال�سباب هي 
التي دفعت البالغة العربية 
فطريته��ا  ع��ن  التخل��ي 
وابتعاده��ا  وانطباعيته��ا، 
عن تلم�س مواط��ن اجلمال، 
والك�سف عن بيان الدللت  عبد اهلل الغداميامني اخلويل

وان�ساقه��ا امل�سك��وت عنه��ا. ف�سمة الدر���س البالغي 
تتج��ه نحو الذوقي��ة وال�سمة املنهجي��ة العلمية التي 

تبعد الذوق، وتنهي وجوده.
   وه��ذا ما نلم�سه عنده اإذ يق��ول: اإن" البالغة مل تعد 
ق��ادرة على الحتف��اظ ب��كل حقوقها القدمي��ة التي 
كان��ت تنا�سب فرتة معين��ة من ما�سين��ا التي يجب 
عل��ى الباح��ث يف ال�سلوبي��ة و�سعه��ا يف اعتباره". 
ولي���س حممد عبد املطلب وح��ده الذي وقف عند تلك 
الإ�س��ارة، واإمن��ا جن��د مظاهر  التجدي��د البالغي عند 
الناق��د " اأم��ني اخلويل" ق��د �سح بالق��ول يف �ساأن 
عل��وم البالغة، حيث ق��ال علينا اأن نع��ي جيداً كيف 

ندر�س علوم البالغة بعلومها الثالثة 
) علم املعاين، البديع، والبيان( اإىل طالبنا يف جميع 
املدار���س واجلامعات ، وهذه من املحاولت املبكرة 
يف التجديد البالغي، والتي عر�سها من خالل كتابه 
"ف��ن الق��ول" ال��ذي يك�سف م��ن خالله ع��ن توجهه 
النق��دي، فهو يدعو اإىل ال�ستفادة من علوم ومعارف  
الأمم الأخرى، وبخا�سة الغربيني، لأنهم �سبقونا يف 
ميادين العل��وم النظرية والعملي��ة، ويرف�س اخلويل 
الآراء الت��ي ت��رى الكم��ال يف الق��دمي، واأن الكلم��ة 
الخ��رية، قد قيل��ت، واأنه ل جم��ال للتجدي��د، وعليه 
علين��ا التعرف عل��ى موؤاخذات اخلويل عل��ى البالغة 

القدمية:
- �سعوب��ة ق��راءة الكت��ب البالغي��ة القدمي��ة لك��رة 
والكالمي��ة،  الفل�سفي��ة  للم�سطلح��ات  ا�ستخدامه��ا 

واعتمادها على التحليالت العقلية واملنطقية.
- اإقح��ام مباحث الفل�سفة، وعلم الكالم يف املباحث 
البالغي��ة، مم��ا ابع��د الدرا�س��ة البالغية ع��ن البحث 
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الأدبي الفني.
- عدم اعتماد الدرا�سة البالغية على الذوق الأدب���ي 
واحل�س اجلمايل، والكثري من املوؤاخذات التي اأخذها 

الناقد على البالغة القدمية .
غ��ري اأن هذه املناه��ج، مل تعد �ساحل��ة للدرا�سة، ومل 
تع��د تف��ي بالغر���س يف الوق��ت، علين��ا التج��دد يف 
ال��روؤى واملناه��ج، علين��ا اأن نتط��رق اإىل �س��يٍء اأخر 
غري علم البالغة، التي كانت قواعدها اأ�سبه بالقواعد 
ال�سارم��ة، وكيف �سار جميع النق��اد والُكتاب عليها 
م��ن غ��ري خ��رق يف اأنظمته��ا وقوانينه��ا ، لك��ن يف 
الوق��ت نف�س��ه ل ميكن التج��روؤ عليها واإلغ��اء جميع 
مق��ررات البالغة، لأننا بهذا �س��وف جنني بالنتحار 
املع��ريف، اأو التاآمر �سد هذا الرتاث الذي ا�ستمر زمنًا 
طوي��اًل من خ��الل الت�سيح الذي قدم��ه  " الغذامي ، 
اأم��ني اخلويل"  اأن ه��ذه العلوم، واملق�سود بها " علم 
البالغ��ة" قد بلغت حد القدا�سة، ومل تعد با�ستطاعتها 
مواكب��ة ذلك التط��ور الزمني ال��ذي ي�ساحب املتغري 

املعريف والثقايف .
لع��ل ه��ذه العب��ارات اأو ه��ذه الدرا�س��ات الت��ي قد مت 
تناولها من قبل الكثري من الباحثني والنقاد اتاحت 

الت��ي  التمهيدي��ة  للدرا�س��ات 
�سجع��ت بالق��ول اإن ال�سلوبية 
ه��ي بالغة جديدة قامت مقام 
البالغ��ة القدمية، وبه��ذا ات�سع 
واأ�سح��ت  ال�سلوبي��ة  تن��اول 
احلديث��ة  الدرا�س��ات  جمي��ع 

�سمن هذا امليدان .
نح��ن ل ننك��ر عالق��ة البالغة 

العربية وارتباطه��ا باللغة، وتطورها وحيويتها من 
جانب اآخر، ن�ساأت عن هذه عالقة مرتابطة متوا�سجة 
وثيق��ة غري منف�سلة عرب م�س��رية معرفية ممتدة، وقد 
ات�سحت هذه العالقة ب�سكٍل فاعل يف بيان العالقات 
الت��ي مل ي�ستوعبه��ا عل��م ) النح��و(، ومل ت�ستوعبه��ا 
املعاي��ري املنطقي��ة املتداخل��ة مع الدر���س البالغي، 
وتلتق��ي ه��ذه ال�ستغ��الت. ح�س��ب )العم��ري( م��ع 
م�سطلح��ي ) ال�سعرية ، وال�سلوبية( احلديثني اللذين 
تعام��ال مع مو�س��وع ان�سجام الن���س، والنزياحات 
ال��واردة فيه . وه��ذا دليل وا�سح ح��ول العالقة التي 
تربط بني )اللغة/ القاع��دة(، )البالغة/ الذائقة(، اأي 

تربط بني احل�س وبني التذوق. 
 بينم��ا حاول الناقد)حممد عب��د املطلب( تقدمي جهد 
��ا قدمه )العم��ري( ومتعلق بقراءة  علم��ي خمتلف عمرّ
جدي��دة للبالغ��ة العربية حتمل ت�س��ورات ومقومات 
وحت��ولت من جه��ة، م�سحونة مبالب�س��ات و�سبهات 
وتعميم��ات م��ن جه��ة اأخ��رى . وبه��ذا اأدرك جه��د 
اجلانب��ني مع��ًا م��ن خ��الل مناق�ستهم��ا مبو�سوعية 
عالي��ة، مبين��ًا نق��اط الق��وة يف الدر���س البالغ��ي، 
وعدرّه��ا مقوم��ات منهجية حليوية البالغ��ة العربية، 

ال نريد إن ننكر حق النقاد لما حاولوا إيجاد 
حلول تعيد من خاللها إعادة إحياء البالغة 
العربية وقراءتها قراءة أخرى, لكن علينا أن 
نشير إلى نقطة مهمة حول التقاء البالغة 

العربية مع النقد الثقافي

ت
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وتط��ور اللغ��ة البانية لها، ونالح��ظ من خالل تقدمي 
الناق��د لعدة ت�ساوؤلت، ويعقبها بردودرّ علمية مقنعة. 
ويحاول جهد المكان بيان وجهة نظر خمتلفة حول 
ل ح�س��وراً متميزاً،  مفهوم البالغ��ة العربية. فقد �سجرّ
وق��د نه���س كتابه:"البالغ��ة العربية ق��راءة اأخرى" 

نه�سة مهمة بهذا املجال.
كم��ا راأين��ا بتقدمين��ا ه��ذا اأراء النقاد ح��ول مفهوم 
البالغ��ة العربي��ة م��ن خ��الل طروحاته��م النقدي��ة، 
فق��د لحظن��ا تق��ارب اأراء )اأمني اخل��ويل، حممد عبد 
املطلب(ح��ول مفه��وم البالغة العربي��ة التي تقرتب 
كث��رياً من طروح��ات الغذامي وهذا ال�سب��ب الرئي�سي 

الذي جعلنا، مل نراع ال�سبق الزمني لهوؤلء النقاد.
ل��ذا  نح��ن ل نري��د اإن نبخ�س ح��ق البالغ��ة العربية، 
فه��ي تراثنا الغني، ول نري��د اإن ننكر حق النقاد ملا 
حاول��وا اإيج��اد حلول تعيد من خالله��ا اإعادة اإحياء 
البالغ��ة العربي��ة وقراءتها قراءة اأخ��رى، لكن علينا 
اأن ن�سري اإىل نقطة مهمة حول التقاء البالغة العربية 
م��ع النقد الثقايف، وخري من مثل لهذا الجتاه الناقد 

العربي)عبداهلل الغذامي(
ثانيًا: البالغة العربية من منظور عبداهلل الغذامي:

ميثل النق��د الثقايف اجتاهًا جديداً يهدف اإىل الك�سف 
ع��ن الن�ساق الفكرية امل�سان��دة املرت�سبة حتت تربة 
اجلم��ايل البالغي، ويحاول اأن يغو�س وراء الكلمات 
وما يحي��ط بها بغ�س النظر عن ك��ون الن�س يحظى 
بق��درات بالغية اأم ل، مع الهتم��ام البالغ بالفكار 
واملع��اين يف حني ل يهتم النق��د الأدبي املوؤ�س�ساتي 
اإل بالكلم��ات وجمالياته��ا البالغي��ة م��ن جنا���س، 

وطباق، ومقابلة ....الخ.

 ويبقي الن���س البالغي/ اجلمايل مقي��داً؛ لهتمامه 
باللفاظ، وطريقة التعبري بها، تلك الطريقة املتوارثة 
واملحكومة مبجموع��ة من املعايري التي من خاللها 
تتم ق��راءة الن�س، ومدى موافقته له��ا. وبهذا رف�س 
النقد الثق��ايف هذه املعيارية الأدبي��ة، ويحاول قدر 
الم��كان النظ��ر اإىل العم��ال الأدبية الت��ي انتجتها 
ثقاف��ة معين��ة، كل ن���س يف نظ��ر النق��د الثقايف هو 
واقعة ثقافي��ة ت�سلح للدرا�سة، بغ�س النظر اإىل مدى 
القدرات البالغي��ة املتوفرة بالن�س، لكن وفق اآليات 
جدي��دة ي�سمل جميع اخلطاب��ات ال�سعبية والدرا�سات 
الهام�سية، باأنواعه��ا واأ�سكالها املختلفة) احلكايات 
ال�سعبية، الغ��اين ال�سابية، امل�سل�سالت التلفزيونية(، 
ه��ذه الدرا�س��ات ق��د اأهمل��ت من قب��ل النق��د الأدبي، 
بدع��وى اإنها ل تتمتع مبعايري اجلمال والبالغة، ومل 
يلتفت اإليها النقد الأدبي، لأنها خطابات غري هادفة 
ولي���س لها اأثر كبري يف املجتمع، وهذا خالف وجهة 

نظر النقد الثقايف اإىل هذه الدرا�سات املهم�سة.
فلي�س غريب��ًا اأن تكون الأثارة الت��ي اأعلنها الغذامي 
ب���) موت النقد الأدبي( حر�س��ت على ظهور درا�سات 
موافق��ة اأو خمالفة، ومفندة، وبني احلما�س والعلمية 
كان��ت ت�سري تلكم الدرا�س��ات. لذا تبدو حماولة الناقد 
" عب��داهلل الغذام��ي" يف حتدي��د بع���س املتغ��ريات 
ال�سا�سي��ة للنق��د الثق��ايف، والنظ��ر اإلي��ه م��ن زوايا 
جدي��دة، حيث ي�س��ري اإىل اإع��الن موت النق��د الأدبي، 
واإعالن النقد الثقايف بدي��ال منهجيًا عنه، من خالل 
اإي�ساح بع�س املفاهي��م والأ�س�س التي تكون مبثابة 

مدخل اإىل النقد الثقايف .  
لق��د راأى الغذامي اأن النقد الأدبي و�س�����ل اإىل  الباب 
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امل�سدود، مل�����ا وقف عند ح��������دود ر�سد املكونات 
البالغي������ة للن�س الأدبي، وتتبع مكوناته اجلمالية 

والفنية، وح�سب . 
ولهذا فالنقد الثقايف لي�س اإلغاء منهجيًا للنقد الأدبي 
ول م�س��ادرة ملنجز النقد العرب��ي، بل �سيعتمد النقد 
الثق��ايف على ادوات النق��د الأدبي يف حتقيق اهدافه 
املنهجية، فقد كان اق��رتاح الغذامي يف اإحداث نقلة 
نوعي��ة  للعم��ل النق��دي من كون��ه الأدب��ي اإىل كونه 

الثقايف عرب جمموعة من العمليات الجرائية:
- اجراء نقلة يف امل�سطلح النقدي ذاته.

-  اجراء نقلة يف املفهوم)الن�سق(.
- اجراء نقلة يف الوظيفة.
- اجراء نقلة يف التطبيق.

اأما من الناحية ال�سطالحية فقد ت�سمنت:
- عنا�س الر�سالة.
- الدللة الن�سقية.
- اجلملة الثقافية.

-  املجاز الكلي.
- التورية الثقافية.
- املوؤلف املزدوج.

لذا فهو يرى اأن النقد الثقايف يقوم بر�سد 
مناطق املر�س الثقايف لهذه الن�سو�س، 
وبه��ذا يجع��ل مقابل��ة بني النق��د الأدبي 
ال��ذي ير�س��د مواط��ن اجلمال كم��ا قلنا 
بني النق��د الثقايف الذي ي�سخ�س مناطق 
الأمرا�س الثقافية، وهذه الأمرا�س التي 
مت��ر تارة با�سم " احلداث��ة" وتارة اأخرى 
با�سم " ال�سعرية واجلمالية" ، فهذه متثل 

خروج��ًا م��ن النمطي��ة  وحماول��ة حتدي��ث ومواكبة 
الع���س، جل��اأ بع�س النق��اد والدار�س��ني العرب  ويف 
مقدمته��م "عبداهلل الغذام��ي" اإىل فت��ح النافذة على 
الق��راءة الأدبية، ولكن ب�س��ورة م�ستحدثة األ وهي " 

النقد الثقايف".
  من الوا�سح اأن الغذامي كان يتحرك يف جمال م�سبع 
باملمار�سات املعرفية، لهذا قام بعدة اجراءات، كلها 
متعلق��ة بتحري��ر الفهم التقلي��دي لوظيف��ة النقد من 
قي��وده املوروثة، اأو هي حترير الأداة النقدية والدفع 
به��ا اإىل المام، ل��ذا دعا اإىل تغي��ري الوظيفة النقدية 
م��ن وظيفة الأدبية اإىل وظيفته��ا الثقافية من خالل 

عدة اجراءات وهي: 
- عن��شر الر�ش�لة: ويف�سل الغذامي  يف حديثه عن 

اإ�سافة العن�س ال�سابع وهو " العن�س الن�سقي" 
الذي ا�سافه اإىل عنا�س الر�سالة  ال�ستة املعروفة 

التي قام بو�سعها "رومان ياكب�سون، وذلك باجراء 
تعديالت جوهرية تتحول بها امل�سطلحات لتكون 

فاعلة يف جمالها اجلديد، وهو بهذا يحول كل 
عملية �سابقة اىل بناٍء ون�سوٍء جديد، ويف النموذج 
الأت�سايل الذي "و�سعه وحدد عنا�سه :املر�سل، 

واملر�سل اليه والر�سالة، ال�سياق، ال�سفرة، 
اأداة الت�سال " . وي�سيف الغذامي 

عن�سه ال�سابع "الن�سق"، ويرى اأنه 
يوازي عن�س الر�سالة  حينما تركز على 

الر�سالة نف�سها، ويف تعريفه ال�سعرية، 
بتحقيق ادبية الأدب، اأو النظام اأو البنية 

كما هو معروف عند عامل اللغة
) دي �سو�س��ري( اإذن وظيف��ة الن�س��ق ه��ي  رومان جاكب�سون

ت
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للقول الت�سايل، وكما معروف اأن الن�سق 
ه��و مرك��ز اأو ب��وؤرة للنقد الثق��ايف الذي 
يك��ون مهمت��ه البحث عن ما ه��و م�سمر 
زادت  وبه��ذا   . الأدبي��ة  الن�سو���س  يف 
وظائف اللغة وه��ي) الذاتية، الخبارية، 

املرجعية، املعجمية، التنبيهية، ال�ساعرية اجلمالية، 
ث��م الوظيفة الت��ي اقرتحه��ا الغذامي)الن�سقية( . هذه 
الج��راءات التي قام بها الغذام��ي ما هي اإل اإي�ساح 
يف كيفي��ة زحزح��ة الوظيف��ة الأدبي��ة اإىل الوظيف��ة 
الثقافي��ة، ل��ذا يقت�سي الج��راء الأول ال��ذي عمل به 
الغذام��ي هو حتويل الأداة النقدية لتكون قادرة على 
ا�ستيع��اب املهم��ة الثقافي��ة التي �سيق��وم بها، وهي 
" اإع��ادة ترتي��ب عنا���س العملية الأدبي��ة، وجتديد 
واإ�سافة اإذا لزم الأمر، وهنا يقرتح الغذامي اأن ت�سمل 
عنا�س الر�سالة الأدبية، املجاز، والتورية الثقافية، 
ونوع الدللة، واجلملة النوعية، واملوؤلف املزدوج" .

ق��ام با�ساف��ة اجلمل��ة  الثقافية:بعده��ا  - اجلمل��ة 
الثقافي��ة  نوع��ًا ثالث��ًا مقاب��ل اجلم��ل النحوية ذات 
مدل��ول ت��داويل، وجم��ل اأدبي��ة، ذات مدل��ول �سمني 
الأداة  توظي��ف  اإىل  اأدى  وق��د    . جم��ازي  وبالغ��ي 
النقدية توظيفًا يحولها من كونها الأدبي اإىل كونها 
الثق��ايف من خالل اجراءات جوهرية تتحول بها تلك 

امل�سطلحات لتكون فاعله يف جمالها اجلديد، 
- التوريـــة الثق�فيـــة: فه��ي م�سطل��ح نق��دي دقي��ق 
ويعن��ي اإن اخلط��اب يحم��ل ن�سقني، اإحدهم��ا ظاهر 
والآخر م�سمر، فالن�سق امل�سمر هو ن�سق )ثقايف( لذا 
ق��ام بتو�سيع وظيفة التورية  م��ن البالغة املبا�سة 
اإىل وظيفته��ا الثقافي��ة . وبه��ذا حت��رر امل�سطلح من 

رقوده؛ ليمار�س وظيفة �ساملة لكل اأنواع 
اخلطاب��ات الأدبية وغري الأدبي��ة. وبهذا 
مت اإح��الل التورية الثقافية حمل التورية 
تع��اين  " التوري��ة  اإن  وي��رى  البالغي��ة، 
اأزم��ة داخلي��ة كبقية عنا���س املنظومة 
ال�سطالحية يف البالغة، فقد ُحددت وظيفة التورية 
بالظواه��ر املق�س��ودة فعلي��ا يف �سناع��ة اخلط��اب 
وتاأويل��ه، فيم��ا ينبغي النتق��ال به��ذه الوظيفة من 
ه��ذا اخلان��ق ال�سيق واملح��دود الفاعلي��ة اإىل جمال 
امل�سمرات واملخفيات واملتواريات  بدل الركون اإىل 
املقا�س��د التي ت�سري اإليه��ا الألفاظ، ويف هذا املجال 
تبدو وظيفة التورية حمدودة وم�سلولة، لأنها معطلة 
اإىل ح��د كب��ري، فالق�سدي��ة، كم��ا حددته��ا البالغ��ة 
املدر�سي��ة، حولت التورية اإىل لعب��ة جمالية اأفقدتها 
القدرة على ك�سف طبيعة الن�سق يف اخلطاب الأدبي".  
املراد من هذا الج��راء  يف حتويل الوظيفة البالغية 
م��ن وظيفتها البالغية اإىل  الوظيفة الثقافية، مبعنى 
حتريره��ا م��ن القي��ود ال�سيق��ة، التي يدف��ع بها اإىل 
ممار�سة وظيفة �ساملة وكلي��ة يف ا�ستكناه اخلطاب، 

مهما كانت م�ستوياته وم�سمراته.  
- املوؤلـــف املـــزدوج: ويق�س��د باملوؤلف امل��زدوج اإن 
هن��اك موؤلفًا اآخر يقابل املوؤلف املعهود؛ وهذا يعني 
اأن الثقاف��ة ذاته��ا تعمل عم��ل موؤلف اآخ��ر ي�ساحب 
املوؤل��ف املعلن، وت�سرتك الثقافة بغر�س اأن�ساقها من 
حتت نظ��ر املوؤلف، ويك��ون املوؤل��ف يف حالة ابداع 
كامل الأبداعي��ة ويف م�سمر الن�س، وهذا يدلنا على 
وج��ود ن�س��ق كام��ل لي�س يف وع��ي �ساح��ب الن�س، 

ولكنه ن�سق له ح�سور حقيقي.

حمادي �سمود 
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اإن م��ا قام به الغذامي من تو�سيع يف عمل الأداة من 
) ك��ون اأدبي( اإىل ) ك��ون ثقايف( ماه��ي اإل تو�سيع،  
وا�ستيعاب للمه��ام الثقافية، وذلك باإ�سافة العن�س 
الن�سقي عن�س �سابع لعنا�س الر�سالة التي اقرتحها 
"رومان ياكب�سون" ومن ثم تبديل املجاز البالغي، 
باملج��از الثق��ايف، واإح��الل التوري��ة الثقافية حمل 
التوري��ة البالغية، واملوؤلف امل��زدوج ويق�سد هناك 
ن��وع ف��ردي له �سخ�سيت��ه اخلا�سة، وموؤل��ف اآخر له 

كيان رمزي.
- املجـــ�ز الكلي: هذه من اأهم التغريات اجلذرية التي 
اأجراه��ا الغذام��ي عل��ى املنظومة النقدي��ة، فريى اأن 
مفهمون��ا للمجاز ل ب��د اأن يتحول، فلم يعد كافيا اأن 
ناأخ��ذ مبفه��وم  املج��از البالغي اأو املج��از النقدي، 
وه��و جماز مفرد، ب��ل عليه اأن ياخ��ذ مبفهوم اجلمل 
الثقافي��ة التي تكون مقابل اجلمل النحوية والأدبية، 
وه��ذا ي��دل على حاجتن��ا اإىل ك�سف اجلم��ل الثقافية 
الت��ي ي�سعى اإليه��ا النقد الثقايف ، وبه��ذا يك�سف عن 
جم��ازات اللغة الكب��رية وامل�سمرة الت��ي تتواجد مع 

كل خطاب لغوي. 
ن�ستنت��ج م��ن ه��ذه التحوي��رات املنهجي��ة يف  النقد 
الثق��ايف ال��ذي اعلن نف�س��ه بديال ف��الأداة املقرتحة 
للنقد الثقايف اأداة حتمل اإمكانية بحتة توؤهلها لطرح 
اأ�سئلة خمتلفة، ومن ثم اخلروج بنتائج متعددة ياأتي 
بعده��ا مفهوم  "اجلمل��ة الثقافي��ة"، بو�سفها جملة 
كا�سف��ة ومعربة، فه��ي كا�سفة للن�س��ق، وهي حمدثة 
بل�سان��ه، وتلك اجلملة ن�ستطيع اأن منيزها عن اجلملة 
النحوية ذات املعن��ى التداويل، واجلملة الدبية ذات 
املعن��ى البالغ��ي، وعرب هذا التميي��ز ل تكون اجلملة 

الثقافي��ة جملة نحوية اأو بالغية، واإمنا جملة تك�سف 
الن�س��ق امل�سمر، والذي تعرب عن��ه فيما بعد وهذا هو 
الف��رق بني تلك اجلمل. يت�سح لن��ا فيما بعد منهجية 
النقد الثقايف وهي ك�سف حركة الن�سق امل�سمر الذي 

يتحرك على نقي�س املعلن اأو الواعي. 
اإن هذه املفارقة ما بني النقد الأدبي والنقد الثقايف، 
ق��د اأحدثت ف�سال طبقي��ا يف التعامل م��ع  املوؤ�س�سة 
الأدبي��ة وم��ا ه��و م�ستهل��ك جماه��ريي، ونخب��وي 
مع��زول، وبهذا التفريق قد ج��رى اإهمال ما هو موؤثر 
وفاع��ل يف عموم النا���س، وان�سغل النق��د بالنخبوي 
واملتع��ايل، م��ن هنا اأ�سب��ح للنقد الثق��ايف جمالت 

يتحرك بها وهي:
- �سوؤال الن�سق  بدياًل عن �سوؤال الن�س.
- �سوؤال امل�سمر بدياًل عن �سوؤال الدال.

-  �س��وؤال ال�سته��الك اجلماه��ريي بدياًل ع��ن �سوؤال 
النخبة املبدعة. 

-  ويتوج ذلك �سوؤال عن حركة التاأثري الفعلية  وهي 
هل للن�س اجلم��ايل املوؤ�س�ساتي، اأم لن�سو�س اأخرى 

ل تعرتف بها املوؤ�س�سة. 
 ه��ذه الأ�سئلة التي طرحه��ا الغذامي متثل املجالت 
وه��ي  الثق��ايف،  النق��د  �سوئه��ا  يف  يتح��رك  الت��ي 
عب��ارة ع��ن دليل ثقايف بديال عن النق��د الأدبي، لأن 
تل��ك الأ�سئل��ة ، مل يك��ن النقد الأدبي يهت��م بها بل مل 
يق��ف عندها، لهذا �سوف تاأت��ي وظيفة النقد الثقايف 
والعناي��ة به��ذا املج��ال، لأن��ه يق��ف عن��د املهم��ل 
واملهم���س، بل اإننا  يجب اأن ندرك �سورة التاأ�سي�س 
املنهج��ي والنظري للم�سوع . حماور ه��ذه الأ�سئلة 
متث��ل املف��رتق الأ�سا���س ب��ني النق��د الأدب��ي والنقد 

ت
سا

درا
ال

الثقايف، لذا جند �سوؤال الن�سق بدياًل عن �سوؤال الن�س، 
فالنق��د الأدبي ينظر اإىل الن�س، بو�سفه ن�سًا ابداعيا 
جمالي��ًا، ومن ث��م يك�سف عن تل��ك اجلماليات . وهذا 
ه��و املفهوم املرك��زي يف �سوؤال النق��د الأدبي بديال 
عن �سوؤال الن�سق، لأن النقد الأدبي يحتكم اإىل قوانني 
اأ  ه��ذه اجلمالية، م��ن غ��ري اأن ينتبه اإىل ما ه��و خمبَّ
حت��ت هذه الن�سو�س، من اأن�ساق تتحرك على نقي�س 
مدل��ول الن�سو���س ذاتها وعلى نقي���س وعي املبدع 

والقارئ، وهذا فعل ن�سقي ولي�س فعال ن�سو�سيًا .  
لق��د اأ�سنا اإىل هذه ال�سئل��ة الأربعة اأو ال�سوط التي 
تك�س��ف جم��ال حركة النق��د الثقايف ح��ول مفهوم " 
الن���س"، ولك��ن الن�س يعام��ل هنا بو�سف��ه "حاماًل 
للن�س��ق، ول يق��راأ الن���س لذات��ه ول جلماليت��ه  واإمنا 
نتو�س��ل بالن�س لنك�سف عربه حيل الثقافة يف مترير 

اأن�ساقها" .
نوا�س��ل فيم��ا ذكرن��ا م��ن خ��الل ال�س��وؤال املطروح 
م��ن اأن النق��د الثق��ايف يوؤخذ ب�س��وؤال امل�سم��ر بدياًل 
ع��ن �س��وؤال الدال؟ يوجد ل��دى النقد الأدب��ي " الدللة 
ال�سمني��ة، والدلل��ة ال�سيح��ة" وهذا املح��ور الذي 
يتعام��ل �سمنه مفهوم النقد الأدبي، بينما جند النقد 
الثق��ايف يتعام��ل م��ع  " امل�سمر الن�سق��ي"،  و ميكن 
اأن جن��د الفرق بني "الدللة ال�سمنية " وبني " الن�سق 
امل�سم��ر" يف الوىل تكون �سمن معطيات الن�س يف 
كون��ه تكوينًا دللي��ًا ابداعيًا وتكون يف وعي املبدع 
والق��ارئ ويك��ون عل��ى دراي��ة بها، يف ح��ني الن�سق 
اأ حتت عباءة الن�سو�س  امل�سم��ر يكون باطنيًا وخمبَّ
الأدبي��ة وحتتاج اإىل وعي ثقايف عاٍل، فيكون الن�سق 
امل�سم��ر لي�س يف حميط الوعي ويكون ناق�سًا منطق 

الن�س ذاته ودللته البداعية، ال�سيح وال�سمني .
متث��ل تل��ك املدل��ولت الت��ي حدده��ا " الغذامي" يف 
منهجي��ة النقد الثقايف نقلة نوعية مهمة يف العملية 
النقدي��ة، حي��ث ���سع يف الوق��وف عل��ى الن�س��اق 
امل�سم��رة، ولي���س على الن�سو�س، نح��ن نعرف لدى 
النقد الأدبي مقولة عن الدللة " ال�سيحة، ال�سمنية"، 
غ��ري اأن الدلل��ة ال�سيحة تعن��ي عملي��ة تو�سيلية، 
والدلل��ة ال�سمني��ة، فه��ي اأدبي��ة جمالي��ة، وم��ن ثم 
يقرتح بعدها الغذامي نوع��ًا ثالثًا من اأنواع الدللة، 
وهي الدللة الن�سقية متثل تلك الدللة عن�سا ثقافيا، 
حتى اأ�سبحت فيما بعد عن�سا فاعاًل، وا�ستطاع ذلك 
العن�س التوغل داخ��ل اخلطابات والتحقق بها، غري 
اأن الدلل��ة الن�سقي��ة حتتاج اإىل وعي وق��درة للك�سف 
عنه��ا . اإن ه��ذه امل�سمرات الن�سقي��ة ،قد تت�سب عرب 
حيله��ا، وبهذا تك��ون "جماهريي��ة ن�س م��ا اأو عمل 
ما دلي��اًل على تواف��ق مبطن بني املغرو���س الن�سقي 
الذهن��ي يف دواخلن��ا ، وبني الن�س، مم��ا يدفعنا اإىل 
ال�ستجاب��ة ال�سيع��ة اإىل اأيرّ ن�س ُي�سم��ر يف داخله 
�سيئ��ًا خفيًا يتوافق م��ع ما هو خمبوء فينا، ويح�سل 
القب��ول ال�سيع منا لهذا الن�س احلامل لذاك الن�سق"،  
وه��ذا ه��و مفهوم ال�س��وؤال الثال��ث �س��وؤال ال�ستهالك 

اجلماهريي بدياًل عن �سوؤال النخبة املبدعة.
يف�س��ي هذا بن��ا اإىل ال�س��وؤال الراب��ع �سم��ن الأ�سئلة 
الت��ي طرحها النقد الثقايف، وهي �سوؤال التاأثري الذي 
تخلف��ه ه��ذه الن�س��اق امل�سم��رة، وهو م��ا يق�سد به 
مفه��وم  ال�سعرنة وه��و م�سطلح ي�س��ري اإىل "جمموع 
ال�سم��ات التي انتقل��ت من كونها اجلم��ايل اخلال�س 
اإىل ك��ون ح�س��اري ثق��ايف، وه��ي �سم��ات ت�سب��غ 
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�سلوكن��ا الثق��ايف وتتحك��م يف خطاباتن��ا الأخ��رى الفني 
منه��ا والفك��ري وامل�سلكي" . هذا ه��و  الق�سد من  مفهوم " 
ال�سعرنة"، بو�سفها قيمة �سعرية يف الأ�سل، ولكنها انتقلت 
لت�سمل الذات الثقافية والقيم احل�سارية من ايرادنا ال�سابق 
مل�سطلح��ات الغذام��ي الت��ي وجهه��ا التوجي��ه املنا�س��ب 
ل�ستغال��ه، وه��و مطمطمة امل�سطلح البالغ��ي، ليكون اأكر 
قب��وًل للظاه��رة الثقافي��ة، ويخرج��ه من بعده��ا اجلمايل 
اخلال�س الذي �سار مبناذجه اإىل اجلمود اإىل ف�ساء الظاهرة 

الثقافية املنفتح على الالطبقية. 
لق��د عاجل��ت ه��ذه  الدرا�س��ة ق�سي��ة العالق��ة ب��ني البالغة 
العربي��ة والنقد الثقايف، وق��د اجتهت الدرا�سات  باجتاهني 
الأول كان ي��دور ح��ول مقولت نقدية ل��دى النقاد العرب) 
حم��ادي �سمود، حمم��د العمري، حممد عب��د املطلب، امني 
اخل��ويل(. والث��اين: البالغ��ة العربي��ة م��ن منظورعب��داهلل 

الغذامي، واحالل النقد الثقايف حملها
 وكالهم��ا،  ا�ستفدن��ا م��ن مرجعياته��م الثقافية، ل��ذا اأراد 
الغذام��ي من خالل تقدمي��ه لهذه املقرتح��ات التي و�سعت 
م��ن وظائف النقدية وكيفية عملها، وهو بهذا يحاول انقاذ 
الن�سق الثقايف الذي يرتد كثرياً يف ثنايا م�سوعة الثقايف، 
ب��ل يح��اول تق��دمي احلل��ول اجلذري��ة الت��ي تنق��ذ الن�ساق 
الثقافي��ة،  ويه��دف اإىل تفكيكه��ا، والتح��رر م��ن �سيطرتها 
التي باتت تقيد عمل تلك الن�سو�س الأدبية، ولهذا ل ميكن 
تقدير اأهمية "النقد الثقايف " ما مل نك�سف عن تلك الأن�ساق 
الثقافية، فال بد من ك�سف الهمية املعرفية مل�سوع النقد 
الثقايف يف دخول املجال العربي، الذي قام بطرحة الناقد 
اإن النقد الثقايف اجتاه اآخر ظل  "عبداهلل الغذامي"، ويبدو 
يف حم��ور مقولة ) الغذامي(، ليثبت العك�س يف اأهمية النقد 

الأدبي، فهو خال�سة ولي�س نفيًا وموتًا لغريه.
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النرتنيت

2 -ينظ��ر: البالغ��ة اجلديدة الطبيعية والف��اق العلمية، مقال يف 
النرتنيت.
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ُجمجمتي، تتجوُل يف الأ�سواق
�ة " ، ِليرّ وعليها .. �ِسدارة ٌ " َف�ْي�سَ

وحتَتها .. ربطُة ُعنٍق.
كتلك التي يبيُعها اأهُل " البالت

. . .
:" اآكلُة الأكباد "هنُد  

طلبْت مني اأن اأتب�سَع للعائلة
و�سلمْتني قائمًة

و كي�سًا كبرياً
مثَل تلك الرْبدعِة

التي ُتو�سُع على ظهور احلمري.

. . .                    

ك�ظــــــــم الليــــــــــــــــــذ

دنانيري المَلِكّية

ـــر
ــــــ

عـ
ش

وقفُت على دكاٍن
لرجٍل ُي�سبه القنفذ .. 

يبيُع املالب�َس امل�ستعملة
�ساألُتُه عن كفٍن من احلرير الك�سمريي ؟

اأجابني على الفور : 
جتده يف �سوق )الهرج(

عند رجٍل من اأهل ) هراة(
ا�سمه ) هبة اهلل  الهراتي(

لعلرُّه كان ي�سخر .. هذا الرجل القنفذ

. . .         
ُت الآَن تذكررّ

اأنرّ الأدويَة
التي اأ�سرتيها من ال�سيدليات ..

واأدفع لقاَءها ماَء قلبي ،  ل تنفع .

. . .
ارين توجهُت اىل �سوق العطرّ

حيث " البابونك " ، و " ورد ل�سان الثور""
و"القرنفل"  و "دهن العود"  و "ثوم اجلبل"

وحيث التوابُل القادمُة من الهند..
تزرُق الهواَء بُحقن املورفني

ار( �ساألُت عن ) عبداجلليل العطرّ
ٌر بالكاري : قال يل رجٌل معفرّ

يبدو اأن �ساعة يدَك – اأيها العم- – 
ملرّي (متوقفٌة  ، منذ العهد )الع�سْ

لأنك  ت�ساأُل عن رجٍل
مات قبل خم�سني عامًا ...

. . .       
اآكلُة الأكباد  - على الهاتف -

تطلب مني اأن 
اأُ�سيَف اىل قائمتها ..

حباًل للغ�سيل
اإذاً : 
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. . .اإىل �سوق احلبال يا �ِسدارتي
يف باب اجلامع

ت�سطفُّ اأحذيُة امل�سلني
مثَل كرادي�س من اجلنود ..

تدعوين اإىل ال�سالة ،
لكنني واقٌع يف �ِساك احِلبال:

حباًل م�سبوكًا بحبل
حبَل الودرّ ، بحبِل النجاة .

حبَل ال�سرّة ، بحبل امل�سنقة .
حبَل ال�سرِب بحبل اهلل .

حبَل الغ�سيل ،  بحبل الكذب ...
ولذا 

مل اأنتبه اإىل ال�ساغة املندائني
خلَف باتريناتهم الزجاجيرّة ،

اف��ني اليه��ود عل��ى جانب��ي  ول اإىل ال�سرّ
ال�سوق

ـــر
عـــــ

ش

افني ، ومل اأَر الرورّ
ول باعَة الب�سوت ول �سانعي الُعُقل ،

ون على ظهور الأباريق ارين يدقرّ ومل اأ�سمع ال�سفرّ
َ الك�سور ومل اأَر )حميد اخليرّاط( : جمربرّ

ذاك الذي حملوين اإليه �سغرياً
لُي�سلَح كتفي املخلوَع يف لعبة كرة القدم .

مل اأنتبه اإىل  كلرّ هوؤلء ،
لأنرّ احلباَل جميَعها كانت تلتفُّ حول عنقي

جمجمتي
تاأخُذ طريَقها اإىل البيِت ،

وال�سدارُة الفي�سليُة
متدرّ بوَزها يف الفراغ

مثَل �سفينٍة تائهة
وكي�ُس اآكلِة الأكباد

الذي �سلََّمْتُه يل يداً بيد ..
ما زال فارغًا يف يدي ، 

لأنَّ الباعَة الذين طفُت عليهم جميعًا
انًا ،  وبائعًا بائعًا انًا دكرّ دكرّ

كانوا ..
يرف�سون دنانريي امللكية
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ـر 
ــــــ

عـــ
ش

�شوت جر�س..
مو�شيقى ه�دئة..

الكامريا من داخل ال�سقة يظهُر يف الكادر باب مدخل 
ال�سقة.

م��ن زاوي��ة الكامريا تخرج اإىل ال��كادر امراأة ل يظهر 
وجهها متجهة نحو الباب تفتحه.

الكام��ريا على وجه الزائ��ر مبت�سمًا يلقي التحية )من 
دون �سوت(..

الكام��ريا خ��ارج البي��ت على وج��ه امل��راأة املبت�سمة 
تلق��ي التحية )من دون �سوت(. وت�سري بيدها اليمنى 

للزائر بالدخول..
من داخل ال�سقة املراأة تغلق الباب .. وحتت�سن الزائر 

بق��وة .. تلت�س��ُق بج�سده تلف جذع��ه بيديها.. ويد�سُّ 
هو يده بني �سعرها وراأ�سها ملت�سٌق ب�سدره ..

يظهر الرجل اوحده وهو جال�س على كنبة يف ال�سالة 
واأمام��ه طاولة وعليه��ا ورد يف اآنية وبجانب الآنية 
دفاتر مبعرة.. ميد الزائر يده للدفاتر.. الكامريا على 

�سفحات الدفرت..
يظهر يف ال�سفحات �سطور يبدو اأنها كتبت من زمان 

بعيد. )ُتقراأ ب�سوت خمتلف عن �سوت الزائر(.

. . .                    
كنُت اأحب��ِك والزمن ال�سعُب يحيُط بنا والوطن اله�َس مو�سيقى منخف�سة.

يبعرُنا.. واحلرب ت��دور بنا و تدور..  وال�سم�ُس رماد 
وعي��ون الأهل رم��اٌد و�سف��اه الكلمات رم��اٌد .. كنُت 
اأحب��ِك يف زمن جمنوٍن ل ي��رتُك للحب مكانًا .. اأكتُب 
يف دفرتِك ه��ذي الكلمات حتى ت�سب��َح ذكرى.. واأنا 
اأرح��ُل عن �سف��ٍة لل�سفٍة الأخ��رى... ل��ْن اأنا�ساِك مترُّ 
�سن��ني .. �سورتِك يف و�سط الع��ني .. وكالمِك يف اأذين 

ُي�سمْع..
واأن��ا اأعلم علم يقني.. اأنك لن تن�سي قبالتي فوق اخلد 

ب�ش�م �ش�لح مهدي

دراما شعرية من مشهد واحد

شقة الحبيبة

�سوت َيقراأ:
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ـر 
ــــــ

عـــ
ش

ب�ساتني.. ل��ن تن�سي كفي تت�سل��ل كالل�س وتعبُث يف 
ليل ال�سعر.. راأ�سي مند�ٌس يتم�سُح بالنهد كقط..

ما يحدث بني اأثنني يحفظه القلب ول تن�ساه العني.

ل تظلمه��ا.. م��ا اأدراَك مبعن��ى الن�سي��ان.. ي�سب��ُه م��ا 
َتر�سم��ُه القه��وة يف فنجان، ل��َك مث��ُل جتاربها.. كم 
واح��دة م��رة ب���ساِع احل��ب عل��ى ج��دول قلب��ك .. ل 
تظلمه��ا.. اإْن َع�ِسَقْت يومًا رج��اًل وم�سى عنها.. ل�سَت 
باأح�سن منها .. هي خرٌي منك .. اأما اأنت فكنت جتوب 
احلانات وتبحث يف جيب الليل عن الأنثى .. كم ابنة 
لي��ٍل رافقت وحني ت�سريان معًا تتعجُب يف نف�سك من 

هذا املعنى: 
)ام��راأٌة تبح��ُث يف كل �سباٍح اأو كل م�س��اء عن رجٍل 
يت��دىل كالق��ِط على �سب��اِك القل��ب .. كن��َت تراها يف 
احلان��ات ويف الطرق��ات ت�سط��اُد رج��اًل .. ُت�سك��ر .. 

َتلب�ُس .. تخلُع .. مُت�سُك يف قب�ستها ماًل..(.
ك��م جربَت وك��م اأحببَت وكم عا���ست ومل تع�سق من 

عا�ست .. فال تظلمها هي اأح�سن منك. 
اأواأنت تريد م��ن امراأة َقَطَعْت �سوط عقود اأن ل َتع�سق 

يوم��ًا.. اأن ل تع��رف طعَم احلب .. اأن ل ُتغريها ُقبلة .. 
اأن ل تتلم�َس للورد املتفتِح اأنفًا يتح�س�ُس عطَر اأُنثتها. 

فال تظلمها هي اأح�سن منك. 

اتطل��ع لالأنث��ى ب��ني عب��ارات احل��ب املن�سي��ة ف��وق 
دفاترها.

ه��ل قول القائ��ل َي�سدُق ع��ن اأيامٍ  م��اَت بها احلب؟ 
اتطلُع للج�سد الَتفَّ باأوراق التوت و�سنني مرْت زرعت 
فيِه ثماراً اأجرْت فيه جداول..  ج�سٌد حني ي�سرُي يغني 

وطيوٌر تعزف يف �سدٍر مرتفٍع ك�سماوات �سبع..
تقعد قرب��ي تتح�ُس .. تطلق نظرته��ا ملكان اأبعد من 

عر كذيل الأفعى يتدىل  .. قلبي.. ال�سَّ

خلقن��ا لنكون معًا يا حبيب��ي.. متررّ على القلب ذكرى 
ه��و القل��ب ُمَت�َسٌع للع��وامل �سغرٌي كب�س��ة كفي.. كبرٌي 
كك��ون عجي��ب.. وي�سب��ه بع�س احلقائ��ب حني تكون 
قدمية.. نخبئ فيها تراث العوائل من �سوٍر ووثائق..
بذاك��رة  يف��زُّ  ح��ني  امل�س��ارح  كل  ي�سب��ه  والقل��ب 
وال�سخ�سو�س تق��وم باأدواره��ا .. وامُل�ساهُد �سخ�س 

وحيٌد .. يجل�س يف اأول ال�سف.

الزائ��ر يرف��ع راأ�سه ع��ن الدفرت.. 
الكام��ريا عل��ى وجه��ه، مالحمه 
توح��ي بالنزع��اج م��ن تاري��خ 
حبيبت��ه املدون، يتذك��ر ويحدُِّث 

نف�سه..

الزائ��ر يرف��ع راأ�س��ه ع��ن الدف��رت.. 
مالحم��ه  وجه��ه،  عل��ى  الكام��ريا 
تاري��خ  م��ن  بالنزع��اج  توح��ي 
حبيبت��ه امل��دون، يتذك��ر ويح��دُِّث 

نف�سه..

املراأة تتحدث ب�سوت م�سموع.
ت�سمك على قب�س��ة كفها.. الكامريا 

على القب�سة.

الكام��رة تظهر �س��ورة حقيبة قدمي��ة تفتح وتظهر 
فيها اأوراق. و�سور وعقود زواج..

ممثلون ميثلون على خ�سبة امل�سح.. املراأة جال�سة 
لوحدها يف يف اأول �سف من مقاعد امل�سح.

�سوت الزائر يف 
داخله يقول:

�سوت الزائر يف 
داخله يقول:

وتقول بهم�س:

الكامريا يف هذه الأثناء جتوب على ج�سدة املراأة.

تقعد املراأة بجواره تتح�س..

.    .    .
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ـر 
ــــــ

عـــ
ش

ُر بالع��امل بالأول  م��ا اأجمَل وج��َه الأنثى ح��نَي ُتفكِّ
والآخ��ر بالعم��ِر مَيرُّ �سحاب��ًا باللحظات مت��رُّ َغزاًل 

ُي�سع يف حقِل الأيام.

تع��ال اإىل �سدري ومن ها هن��ا يا حبيبي ول َت�سَتِعْد 
زمن��ًا ل ُيَردُّ ول زمنًا ل ُيَعدُّ ول زمنًا ُم�ستحيْل.. هو 

العمر جد طويْل .. واأق�ُس ما فيه َطعم العناق..

ح��نَي يكوُن العامل جن��وى َت�سَتِعُل الأ�سج��ار باأثمار 
ال�سل��وى. وتاري��َخ  امَل��نِّ  تاري��خ  نن�س��ى  احلل��وى 

ح��ني تكون قريبًا مني اعَبْث بال�سعر املتدفق داعب 
ْق من  ْ لوَز ال�سف��ة وَتَن�سَّ عنق��ود العنب املتديل َق���سِّ
عنقي عط��راً تتفتح يف ج�سدي اأزهاُر الرمان  .. َفِكْر 

بالثمرات الآن ل تن�سى الأغ�سان..
��َك واأَْتُرُك ظني اأ�سُق تاريخَك منَك وَت�ِسُق  اأُتُرْك َظنَّ

تارخي مني..
ل تنظ��ر للغة املطم��ورة يف قعر الدفرت ل تب�ْس يف 
ال�س��كِّ ول تتب���ْس ول تبحث عن اأنث��ى بني الأوراق 
ال�سف��ر.. غ��رام الأي��ام يق��ارب اأن ي�سب��ح لعب��ة.. 

اأن��ا ل اأبح��ث ب��ني دفات��ر اأنث��ى ع��ن اأي رم��اد .. 
ان��ا مثل��ِك .. �سيع��ت كث��رياً .. واأخ��ذت م��ن الأي��ام 
دفات��ر.. م��ررّ النا���س عل��ى �سب��اك ال��روح بع�سهمو 
ح بالك��ف وراح، والآخ��ر غ��ادر م��ن دون �سالم  ل��وَّ

�سوت الزائر يف 
داخله يقول:

املراأة تقول:

املراأة تقول: �سوت الزائر يف 
داخله يقول:

املراأة تقول:

�سوت الزائر يف 
داخله يقول: 

.    .    ..    .    .
.    .    . .    .    .

.    .    .

.    .    .

دقائق �سمت:يرت�سفان من النبيذ: يح�سنها..

ترفع راأ�سها عن �سدره.

ينظر اإليها ..
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ـــر
ــــــ

عـ
ش

اأو نتاأمُل حدائَقها املجاورة  ...

3

حنَي ارتقيتُه  
�سًا خ�سونَة ِملحِه ، ُمتلمِّ
جتاويَف �سدِره ِالغائِر 

عناِت،  بالطَّ
ِظالَل كفوِف الوقِت ،

بقايا اخلبِز املت�ساقِط ،
تعاويَذ قدمية ً ،

ورَق الآياِت املت�ساقطِة 
من �سجِر اهلل ِ،

حروفًا َكَتَمْتها 
قطراُت املطِر ،

لتنبَت من بنِي حجارِتة ،
كٌف حتمُلني 

خلَف اجلدراِن !!! .

اأكانت كُفرّ اأبي ... ؟؟ 

4

ئُة  اجلدراُن  امُلتهررّ
حلِب  ُة بالطُّ املك�ُسورّ

الواقفة ُعلى اإ�سبِع قدٍم واحدةٍ 
ل تعرُف اإل العتمَة  مراآًة 
�ستك�ُسها  " الأ�سناُت "

امُلتهام�َسة ُ
عةٍ  �سقطت  كبي�سٍة مبقرّ

على حَجِر الوقت ِ..

5

ُكلَّما َعَدونا 
ارتفعْت جدراُن الوقِت 

ة َ م�سهرًة يَدها احلجريرّ

امللورّحَة برايِتها احلمراِء 
- امل�سامرُي مفتوحٌة ؟؟ !

مِلَ ُتوقُفنا 
ْت  امل�سابيُح التي تك�سرّ

ميا�سُمها 
باح ِ؟  على قارعِة ال�سَّ

6
ائرة ُ �سُتغلُق  الدَّ
اآخَر نوافِذها....

 تكُفرّ عن الدوراِن 
و جميُع اجلدران ِ�ستنهاُر

اإل  )... ....  ...  ( .
اأنت َ جداٌر �ساكٌن  

ولي�َس لَك �سوى �سقٍف
 �سيغم�ُس  جفَنُه

قبَلرّ اأْن ُتدرَك 
معناَك

1

كاأُت  حيُث اتَّ
دافئًا كاَن 

اأ�سبُح يف ف�ساءاتِه كوكبًا 
اأ�ساَء مداَره ُحرفان  

خ��ِب امل�ستع��ِل  ل �س��اأَن يل بال�سَّ

خلَفُه
ُتوؤن�سني مو�سيقى نب�ِس التَّكوين ِ

حتى تالقفتني اأكُفرّ اللهفة ِ
غادرين الدفُء

مع �سختَي الأُوىل
ى اأحرَف اإ�سمي  واأنا اأتهَجرّ

املر�سومَة فوَق جدارِه 

2  

ِتها ... يف اأزقَّ
اجلداُر اأٌب رحيٌم 

ُيحني ظهَرُه لن�سعَد 
فاِت  عاليًا فوَق ال�سُّ

ونحُن ُنح�سي فراخ َ الدَّه�سِة 

د. �شعد ي��شني يو�شف

جــــــــــــــــدران
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متجررّعًا مرارة اخلريف
ثعلب الزمن

يتاأبرّطني اإىل قارعة امَلَلل
رحلتي ناياٌت مبلرّلة ٌ باحَل�َسات

مٌة باخل�سان اأيامي متجهرّ
كلما اأخرتع قمراً لروحي

حتجبه عتمة النك�سار

اآٍه .. ذخريتي حديقة اأحالم ذابلة 

عندما يحفر التعب قَدَميرّ
ينتحب النتظار 

تنكفُئ كاأ�س ال�سرب
�سفق العمر

ي�سكب تباريحه
يف اأيقونة الغمو�س

ك�ظم ن��شر ال�شعدي

ســـــطوع

ـــر
ــــــ

عـ
ش

ملاذا ل�سُت اأهاًل
للتنزرّه يف ف�ساء اجلمال ؟

لَفرح بلون الفجر ؟

كيف اأطري بجناحني من بخار الأمل ؟
كيف اأعيد ت�سكيل وردة متناثرة ؟

�ساأتو�ساأ بجالل املعنى
طلبًا لياقوت الكالم

رغباتي املخباأة يف اأع�سا�س الع�سافري
�سقطت يف بئٍر مهجورة

نكايًة بزقزقة ال�سوء الكليل
�سطوع الأمل يف داخلي 

يدعوين لبتكار لغة املاء
يف النهار

ترتك ال�سم�س
خ�سلة من �سعرها على جبيني

يف الليل
يرتك القمر

ته على نافذتي مل�سة من ف�سرّ
�سجرة مثمرة

تكفي عن حيازة ب�ستاٍن عاطل



86

24
/2
02
0

24
/2
02
0

87 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

عالقًا يف الرماد
م�ستاأن�سًا خرافة موتي 

اأتدىلرّ اأمامكم بحبال ال�سنق
يا لالأناقة

�ساخراً من جحيمكم ومراياكم

وخفافي�س ليلكم
�ساأُديلرّ ل�سايَن املقطوَع

اأهجو التاريَخ،
ذاك الذي دمًا ميوُر،

ذاك اخلياُط عند امللوِك

ح�شن عــــــبد را�شـــــي

مصطفى العذاري

ـــر
ــــــ

عـ
ش

شعــــــــــر

اأهجو نفاَقْه
وبفقري ل�سوف اأ�سنُع ُفلكًا

من ق�سدير "الراعي"
ُف العدَل املهتوَك واأخ�سِ

اأبتاُع للعيال قبوراً، اأو منايف
�سياأكُل النا�ُس من حتِت اأقداِمهم 

حروبًا ونفطًا
يهدمون احلريَة يف �ساحِة التحرير
كي ي�سيدوا ن�سبًا لذكرى "الفاقة"

اأيها العائدوَن من �ساحِة احلرِب اأحياًء
عودوا فموتوا

فاحلياة التي حتمون ل ت�سبُه املوَت
ول ت�سبُه الأ�ساطرَي

ل ت�سبُه �سيئًا
اإنها هكذا .. حياٌة ُمعاقة
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اأيها اخلائفون
امنحوين �سجاعتكم
لأقطف ثمار الغابة

واأ�سادق الذئب
واأدخل الق�س

لأ فتح اأبوابه
اأيها اخلائفون

اأعلم اأنكم لن تدخلوا
فاأنتم

ل حتبون الغابات ول الذئب ول الق�سور

منتـــــهى عمــــــران

الخائفــــــون

ـــر
ــــــ

عـ
ش

واأنا مثلكم
ولكني ل اأحب العي�س

يف علب ال�سفيح
اأيها اخلائفون

امنحوين قوتكم
لأفتح نفقا اإىل البحر

ونحظ��ى ب�سفين��ة 
للنجاة

اأنا اأعلم
اأنكم لن تركبوها

واأنا اأي�سا
لاأحب الهجرة

ولكني لاأحب الإنتظار
اأيها اخلائفون

امنحوين اأمنياتكم
اأ�سيء بها �سجرة يتيمة

لعلها تك�س خاطر ال�سماء
فتربق معلنة

هذا العام هو للخائفني فقط
لي�سجوا فرحًا

وليعي�سوا بال اأ�سماء
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عقيـــــــل حـــــــبيب

في محاولة الصطياد وطن بجثة

منذ �شهرين يجل�س القن��س على �ش�طئ هذا الكون �شي�د حزين

اكرث من 700 جثة لن تكفي �شيدي وراء احلدود

 م� زال هوؤالء ال�شب�ب يف ال�شوارع  

 متى يعودوا اىل من�زلهم لكي اأعود

 اىل اأين اأعود ي� اإلهي؟. 

جثة يلقمها �سنارته طعما جلثة 
ومل ي�سطد غري الأنني

غري �ساخ اجلثث مغروزة فيها قنابل الدخان
ومعلقة من غال�سمها لفراغ ا�سمه الوطن.

يف املح�س
يف طوابري طويلة

يقفون �سامتني
�سباب �سغار واطفال عراة 

ولك��رة م��ا ابتلع��ت اج�ساده��م م��ن الدخاني��ات 
والر�سا���س كان وحده الدخ��ان يتكلم خارجا من 

افواههم الفاغرة
نظ��رت اليه��م املالئكة وحت���ست، ودمع��ت عيني 
الرب: ملاذا و�سعت كل هوؤلء ال�سغار يف �سنارتي 

ومل ا�سطد غري هذا الأنني؟
ا�ستطي��ع ان اتخي��ل كي��ف �ستبدو هيئت��ي اأنا الرب 
وه��ذا الف��راغ ال��ذي ي�سبهن��ي ونح��ن جنل���س مثل 

اأخوين يف �سورة فوتغرافية 
ول�سدة ال�سبه بيننا، كانوا كلما راأوه تذكروين

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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الفراغ الذي رحل قتيال وتركني اأخذ مكانه 
يف ال�سورة
يقول الرب

متى اأفرغ من نف�سي، لقد تعبت من هذا المتالء
اإن كن��ت اأخ��ي حقا اأيها الف��راغ فعلي��ك اأن تن�ست 

ملخاويف 
اأنا خائف منك واأرجتف 

�سيخرتق ر�سا�سهم خيمتي هذه الليلة
ه��ذه الليلة �ستن��ام بندقية بدل كلم��ة )�سجرة( يف 

جملة هذا العامل
�سباحا �سيولد العامل ناق�س )�سفاء ال�ساي(

الغيم ي�سافر حتت جلدي لغة مبهمة

احتاج كلمة لأجل ن�سيانك
ال��ربد ل يدعني اكمل نطق ا�سمك م��ن اأجل اأن يولد 

العامل
هذه الليلة قلبي مائدة لنب�سات املوتى
يتدحرج العامل يف دمي كرة من �سبات

مل��اذا ت���س رب��ة املن��زل اأن تخب��اأ �ساخه��ا يف 
�سايينه��ا حتى جتلطت؟ اأنا كنت اأخبئ �سمتي يف 

جواريب اعقدها واأرمي بها وراء اخلزانة
لك��ن اأم��ي كان��ت كل م��رة تع��ر عليه��ا وتعيدها، 

فا�سطر لرتدائها 
لهذا يف كل مرة اأجدين اأمام بوابة قرى البكاءين.

ـــر
ــــــ

عـ
ش

يومها عانقت ا�سفاري 
اأر�سف ال�سماء

باحثًا عن بقايا جذع �سجرة كي ا�سرتيح
فاجاأين املالك اإبلي�س 

كان ي�سبه ال�سالم
جل�سنا على ما ي�سبه املقهى

�ساألني كيف هي احلياة هناك
هل ت�سبه ما نحن فيه الآن؟

�شـــــ�مل ال�شـــــ�مل

ما يشبه المقهى
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حيث يت�سافح القاتل مع االقتيل
 والأغنام  ت�سرُي جنَب الذئاب،

بيت الع�سفور فوهة بندقية،
الذباب يت�سلى بامللل

هنا ل اأحد يجل�س على كر�سي الغتيال
ل توجد ق�سة حب عابرة

ل كتاب ينتجه الغبياء..
الأم ل ت�ساأل ولدها

هل تاأخر عن احلرب
ل يوجد مطٌر ت�سقطه ال�سم�س

ول�سيٌف يبحُث عن قطرة ماء
ع الرغيف هنا اإله ل يوزرّ

كما ي�ستهي 
هنا الكل عرايا 

ي�سترتون باأوراق ال�سجر،
اإلرّ اأنا مللت من ال�سجود

فنزلت اإىل احلياة
لأ�ساهد عن بعد

كيف ياأكل الإن�سان 
كيف يحلم
كيف يبكي

كيف ي�سنع حربًا �سو�س
من اأجل اإله 
ل ميلك وطن

ـــر
ــــــ

عـ
ش

ة و�سقيَق مرح الرعاة  يا نباَت اخِلفَّ
اأتو�سُل عجائَب حوا�سَك 

وان�سياَبَك ال�سهي وخملوقاِت َخال�سك 
اأتو�سُل اأمومَتَك لل�سكارى وِل�سطارة الينابيع 

تك وعلى ما�سحِة احلزم  ُدلَّني على ِزرِّ ُنبوَّ

والتذاكي التي اأهداها لَك الهباُء ال�سعيد 
ُدلَّني اأنا البطريُق امُلثقل ِبَجالدة ال�سواحل 

ُدلَّني على عرباِتك م�سحورِة امل�ساكني 
اأ�ستقلُّها اإىل حيث ل زغاريَد 

ول �ستائم اأحبَك وجامو�ُس ال�سحو جاثٌم على قلبي 

ح�شني اجلـــــ�رالله

النسيان يا حلوى الالشيء
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ال�سغري 
لي�س كثرياً اأو مرعبًا اإدخالَك يل قائمَة 

معاطفك 
وحلباِت اإباحيتَك اخلر�ساء 

ِة  َك���ُسَّ املطمئن��ة  �سياليت��ك  وخيم��َة 
اأعزب 

لي�س كثرياً يا �سامَة اللذة بخدرّ الغمو�س 
اطالقك ِجراَء رحمتك على عرِة مكوثي 

و�سقوطي كعطلة مفتوحة بقدح 
ذوبانك الهادئ 

اأنا ُب�ستاينُّ الرتدد 
كلُّ ما ملئُت به �ِسالَل مفاجاآتي 

ُته ب�سمت العقيق  �سْ كلُّ جر�ٍس روَّ
لِحه اللعوب  كلُّ يوٍم �َسقيُت ب�سطف �سُ

كلُّ ج�سارٍة َفجعُت قمَرها بجاذبية حماقتي 
ْتني  كلُّ ما لدي ِمن �سواعٍق اإناٍث واأيٍد َنَرَ

حبوَب ق�س�ٍس معطوبة اأمام مناقري املع�سكرات 
حفًا رمتني كفاكهٍة مريبة  و�سُ

كل م��ا ل��دي اأيه��ا الن�سي��ان اأحمل��ه لَك 
كاإرٍث طائ�س 

ِلأر�َسرّ به باحَة لغزك الك�سول 
واأ�سجه فر�سك �سليلة ال�ساب 

واأثقب به ملهاتك املدببة 
لي�سيل منها ع�سُل الو�ْسو�سة 

ليتني اأفهم غنيمَتك الطارئة 
واأ�ستجوب بريَدك ال�سيع 

ك عذوبَة حياديتك وليتك  ليتني اأفكرّ
يِت التذمر  اأخذتني اأيها الن�سيان َكخاِدٍم مَّ

َف منزَلك العدمي  ِلأنظرّ
واأغ�سل �سحوَن غيبَك اللذيذ 

واأ�سقي اأ�سباَح حديقتك باإبريق �سذاجتي 
واأ�سارحَك بال�سنونو واأكتمك بالإفول

وحني اأتعب اأفرت�س نعا�َسك الرائب 
ُد كمنجَة َحريِتك الدافئة  واأتو�سَّ

واأحل��م بن�سي��ان كلِّ �س��يء اإلَّ خروجي ِم��ن قب�سِتَك 
الربيئة.

ـــر
ــــــ

عـ
ش

يف غيهب جب ال�سنوات
يغرق عمري

 و اأن اأتامل �سكل خطوط يديك
اأقراأ يف �سفحة عينك الأوىل

غزًل �سوفيًا و اأرى

اإن مل تخدعني عيناي �سواطئ دجلة
هل دجلة يجري خمموراً

يقطع كل بقاع الأر�س 
.  .  .لكي ي�ستلقي يف عينيك

حميد عبد الوه�ب

من معجم العين
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ل اآمن عينيك على قلبي 
اأعني ل �سورة ملثل هذه النظرة

اأعلن حظر التجوال غداً 
كما اأن الغابات مل تعد كثيفة اليوم 

.  .  .لنختبيء خلف �سجرة
تعرفني ملاذا اأحب عينيك

مع اأنهما يحتجبان خلف نظارة طبية؟ 
منذ اأكر من �سبعة ع�س عامًا 
تهملني ن�سيحتي بعدم البكاء 

عندما يتهمني املوؤجر �سهريًا بالكذب 
كنت اأجيب بعنف 

ل�ست بكاذب
.  .  .بعد اأن ين�سف طبعًا 
اأت�سفح كتاب الن�سيان

يتقلب قلبي

ـــر
ــــــ

عـ
ش

بني اإ�سبعني من اأ�سابع احلب
مكتبة اجليل العربي

تذكرين بعينيك اأي�سًا
لأنهما وحدهما

جيل الزمن اجلميل

.  .  .
اأعتذر لغابتي نخيلك عن طفولة قلبي 

ما زال يبحث فيهما 
عن ما ت�ساقط من الأمل 

عا�سقًا و منهكًا 
يحمل زهرة يح�سب اأنها ق�سيدة

***
مع اإطاللة كل يوم تقريبًا 

يطرق احلر�س الأبواب برفق

يطلبون اإيلرّ بلطف بالغ 
اأن األتفت اإىل احلائط 

و اأن اأحني قامتي قلياًل 
و على �سبيل املزحة 

رمبا ا�سطحبوين اإىل متنزه امل�ستبه بهم
عيناك تنث دموعًا 

ت�سقط يف اأق�سى قلبي 
يطرق احلر�س الباب ثانية

الزنزانة اأكر وفاء من احلدائق العامة 
افتقدتني ب�سعة

�� عفواً فاتنا اأن نعيد �ساعتك اليدوية 
�� �سكراً اأهداها يل طلبتي

عندما كاد املعلم اأن يكون ر�سوًل 
اأ�سكركم فعاًل 

نحن بخري 
النقود لي�ست مهمة !
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 ِمن قبِل اأْن يولَد املاُء الذي انبَج�َسْت
ِري امي التي جَتْ                                          ِمنُه �ُساللُة اأيرّ

ِمْن قبِل اأْن لِثَغْت يف داِخلي ُمدٌن
يمات على الَفْجِر                                    ِلكي تدلَّ جُنَ

قْبَل اندلِع اأغاين الِع�ْسِق يف ُلَغتي
اُل يف �َسعري                             وقْبَلما ا�ْستعَل املورّ

نَع الأطفاُل ِمْن َوَرٍق َوقْبَل اأْن ي�سْ
                           طيرّارًة ويفلرّوا ب���������������َْكرَة الُعْمِر

فهـــــــــد اأ�شعـــــــد

ِسيرٌة ألبواِب الَمدينة 

ـــر
ــــــ

عـ
ش

ُلهْم كاَنْت ُهناِلَك حْرٌب ل توؤجرّ
                                      اإلرّ ِلتح�ُسَهم ف���ي َفوهِة الذرّعِر

اق(*.. َيجرُحهْم كانوا ُيغنرّوَن )يا �ُسمرّ
                                     ِحم�ُس الأغاين ول َيدروَن بالترّمِر

ُهناَك ِطفٌل وما انفكْت َمالِئكٌة
ْي ررّ ُه ك�سظاي��������ا الكْوكِب الدُّ                                  تلمرّ

وَثمَّ ِطْفلُة )َبْيُبوٍن(** ِبهْم ذُبَلْت
ْهِر �سفَة الأوىل من النَّ                                   مْل تْبلغ الرَّ
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�ِسوى اخُلَرافاِت مْل َيْجنوُه ِمن َوطٍن
ْعِر                                   ومْل ُيحبرّوا �ِسوى املْكذوِب يف ال�سِّ

ِمن اأيَن ياأتوَن ِبالُب�سى ِلأعُيِنهم؟ 
                              هْم يعرفوَن باأْن ل �سيَء يف البْئِر

َتتلمذوا بنَي اأْيدي امَلوِت واخت�سوا
                               للوافديَن عليهْم ُمْع���������جَم القْهِر

ِت احَلْرُب اأقدامًا ِلفرحِتهْم وق�سرّ

                                   كانْت �سرتك�ُس حترّى لو على اجلمِر
ِتها هْم اأْحرٌف �سقطْت من اأبجديرّ

رْبِ ْت على النرّ                               وجاَءها املْحُو فا�ستع�سَ
ل َيقراأوَن �ِسوى اأحزاِنهْم، وِلذا

ْحكاٍت من الثْغِر                                   �َسي�سُقطوَن َك�سِ
�َسيف�سلوَن ِبعدِّ الُعْمر.. َيبغُتهْم

ْفِر                                  فال مَيوتوَن اإلرّ �س�������اعَة ال�سِّ

ِبال ِبطاقاِت َتعريٍف �َسَتْعِرُفهم
ْدِر                                 عنواُنهم ُنْدبة الباروِد يف ال�سرّ

هْم هكذا ُحِكمْت ِبالَقطِف وردُتهْم
ِي                                 ُمذ ماَت حقٌل وكانوا حبَلُه ال�سرّ

كانوا الَفرا�َساِت يف ُف�ستان فاتنٍة
                               يف غفلٍة �َسقط��وا ِمن ِرقة اخل�ْسِ

ُيعلرّقوَن على النرّرياِن ده�سَتهم
ْحِر                                وَير�سموَن �ُسع������اعًا بالَغ ال�سِّ

هم َنطرْت اإىل امَلدار�ِس َراحوا، اأُمرّ
ْهِر                                    لكنرّه����م مْل َيجيئوها مَع الظرّ

تق�ُسرّ للدرِب ُروؤياها، تقوُل لُه:
وِم اأينرّ فارٌغ ِحْجري                                  راأيُت يف النَّ

وِحينما كَتبوا )داٌر( ِبدفرِتهْم
                           ِمْن فْرِط ُغربِتهم َناموا على ال�س���رّْطِر

اأج�ساُدهم اأم َدواة حوَلها ازدحمْت
اِبُع امَلوِت فاْنقدرّوا من احِلرْبِ                                       اأ�سَ

اإْذ مل َي�َسْع موطٌن نب�ساِت اأ�سغِرهْم 
                                   فيكَف يح�ُسهم يف َموطٍن �سرْب؟! 

هْم مل مَيوتوا ولكْن ِحينما َرَجعوا
موا بنَي باِب البْيِت والقرْبِ                                َتوهرّ

*اأغنية تراثية مو�سلية
** ا�س��م زه��رة البابوجن بلهج��ة اأهل املو�س��ل ، وهي اأ�سهر 
زه��رة يف نين��وى ، وقد كانت رم��زا لالآ�سوريني؛ اإذ تظهر يف 

منحوتاتهم دائما كعالمة على الربيع والنت�سار

ـــر
ــــــ

عـ
ش
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ي�سميه النا�س ها�سم حمارة . ليعرف اأحد من احلرا�س 
الليليني عنوان بيته ، لكنه عندما يغادر مبنى الكلرّية 
عن��د الفج��ر ، يتخذ بدراجت��ه الأملاني��ة درب حمطة 
القط��ار ، وما اأن يعرب �سك��ة احلديد املتاخمة للبيوت 
احلكومي��ة الواطئ��ة ، حت��ى تالحق��ه كالب اخلرائب 
املحيط��ة باملدين��ة ، فيختلط نباحه��ا بهدير حمرك 
دراجت��ه لفرتة طويلة ، قب��ل اأن يغيبه غبار الطريق .

كان �سدي��د ال�سم��رة ، �س��ارف عل��ى ال�ست��ني ، يعتمر 

كوفي��ة �سوداء عل��ى الدوام ، وحتي��ط وجهه املجدور 
حلية بي�س��اء �سذبت بعناية . جاءن��ا منقوًل ِبعُقوبة 
م��ن كلرّي��ة متت��از البن��ات فيه��ا برقابه��ن الطويل��ة 
املخنوق��ة بعق��ود اللوؤل��وؤ . وطامل��ا �ساألن��اه عن تلك 
الرق��اب ، لكن��ه كان ي��زم �سفتي��ه بخيط م��ن الأ�سى 
ويغادرن��ا متذرع��ًا بق�س��اء مافات��ه م��ن ال�س��الة 
، فيختف��ي طيل��ة اللي��ل ، ول يظه��ر اإل عن��د الفج��ر 
، مع��روق الوج��ه ، وق��د ابتل��ت حليت��ه بالدم��وع .

�شميــــر غـــــــ�يل

حقل المـــــحار

ومل اأك��ن م��ن الن��وع الذي يك��رتث لختف��اء حار�س 
ليلي ، فقد اأورثتني قراءة الكتب عقدة ذميمة  ، وهي 
ذل��ك ال�سع��ور باأف�سليتي عل��ى احلرا���س ، وباأنني ل 
اأنتمي لعاملهم املح�سور بالبنادق القدمية والكالب 

ودخ��ان املواقد واأباريق ال�س��اي املطلية بال�سخام . 
لك��ن تغ��ري اأحوال البن��ات يف كليتن��ا وظهورهن كل 
�سب��اح برقاب طويل��ة مطوقة بعق��ود اللوؤلوؤ جعلني 
اأقتف��ي اأثر ها�سم حمارة بع��د اختفائه ذلك الغروب .

كان��ت العتم��ة �سدي��دة ، فا�ستعن��ت مب�سباحي 
الي��دوي وم�سيت نح��و مالعب التن���س . اأجفلت 
الزرازي��ر عل��ى �سج��ريات الغ��رب الت��ي �س��ورت 
احلدائ��ق هناك . ثم بحث��ت يف امل�سابح املغلقة 
. كان ال�سك��ون يعم امل��كان ، ولي�س �سوى �سدى 
اإيق��اع حتدث��ه قطرات ت�سقط بتتاب��ع ممل داخل 
احلو���س من حنفي��ة معطوبة . دخل��ت املبنى . 
فت�س��ت قاع��ات املحا���سات يف الطابق الثاين 
فل��م اأج��ده . األ�سق��ت اأذين عل��ى كل اأبواب غرف 
املوظفني علرّي اأ�سمع �سوتًا  ولكن دون جدوى  . 
�سعدت اإىل �سطح البناية . تاأكدت من املراحي�س 
يف الأ�سفل ، ومل يكن ها�سم موجوداً يف اأي مكان 
. مل يب��ق غ��ري ملعب ك��رة القدم . ذهب��ت لإنارة 
اأبراجه الأربعة . ليتني مت قبل تلك الليلة ومل اأمر 
م��ن هناك . كان ثمة ن�سي��ج يقطع القلب ينبعث 
م��ن غرف املنازع حيث ت�ستبدل البنات ثيابهن 
الر�سمية مبالب�س التدريب . توقفت . دفعت الباب 
روي��داً روي��داً ، و�سلطت دون حي��اٍء بقعة ال�سوء 
علي��ه . كان ي�س��م اإىل وجه��ه بع���س املالب���س 
الداخلي��ة ويبك��ي بحرق��ة تع��ز عل��ى الو�سف .

مل اأ�ساه��ده بعده��ا ، اأخ��ربوين ان��ه ق��درّم طلب��ًا 
مل  لكنن��ي     ، اأخ��رى  كلي��ة  اإىل  بنقل��ه  ��ًا  ملحرّ
، مث��ل  اللوؤل��وؤ  اأ�ساه��د يف حيات��ي كمي��ة م��ن 
الت��ي �ساهدته��ا يف مالب�س البنات تل��ك الليلة .

ص
ص

ق
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فج��اأة، عن��د الفج��ر، قب��ل ب��زوغ اأول خي��ط لل�سم�س، 
وجدتن��ي يف عر���س ال�س��ارع الرئي���س يف املدين��ة، 
اأدف��ع عرب��ة حم��ل متو�سط��ة، ل اأدري من اأي��ن اأتيت 
به��ا، ولكنن��ي متاأك��د اأنه��ا لي�ست يل، فكي��ف لفنان 
مثل��ي اأن ميتلك مث��ل هذه العربة البالي��ة املتهرئة؟! 
الأ�سي��اء الوحيدة الت��ي اأ�ستطيع ادع��اء ملكيتها هي 
العرب��ة، فه��ي يل،  اللوح��ات املكوم��ة يف حو���س 
ر�سمته��ا بفر�ساتي على م��دى زمن طويل كنت اأحرم 

نف�سي من �سورات حياتية عديدة لأ�سرتي القما�س 
والفر�س والأل��وان واخل�سب واأمت واح��دة، اأعلقها بعد 
اجنازها على احلائط اأمام��ي ليوم اأو اأكر بقليل، ثم 
اأركنها بعد ذلك يف املخزن مع اأخوات لها اأو الأ�سح 
فوقه��ن. فمنذ اأن اكت�سفت للون طعمًا اأتذوق درجاِته 
باأط��راف ب�سي، كنت اأواظب عل��ى ممار�سة عادتي 
ال�سحري��ة ه��ذه ب�سب��ق لذي��ذ، واأنا اأج��ول يف ريا�س 
الأح��الم مناديًا عل��ى ب�ساعتي ب�س��وت مغٍن ريفي 

اأحمد حممد املو�شوي 

بائع ألوان أو حفلة النار 

ص
ص

ق

ْلُتها من ثقل  رخي��م، دافعًا بيدين متعبتني عرب��ة حمرّ
�سنيني لوحاٍت وحتف��ًا فنية، منها اأ�سلية يل، ومنها 
بن�س��ٍخ مقلدة لفنانني عاملي��ني وحمليني، م�سهورين 
وغري م�سهوري��ن ... على كل حال هذا ما كنت اأعتقد، 
وات�س��ح يل فيم��ا بع��د اأن احلقيق��ة ه��ي غ��ري ذل��ك، 
فالفنان��ون - العاملي��ون منه��م واملحلي��ون - غري 
م�سهوري��ن عن��د عامة النا���س، ول��و كان العك�س ملا 
بقيت ه��ذه اللوحات الثمينة حبي�س��ة حو�س عربتي 
املتاآكل طيلة هذه ال�سنني!! ولكن مهاًل ... فهي لي�ست 
عربت��ي ول اأدري م��ن اأي��ن اأتي��ت به��ا، اأو بالأحرى 
م��ن اأي��ن جاءتن��ي، واإذا كنت على �سبي��ل الفر�س قد 
تورط��ت يوم��ًا وا�سرتيته��ا، فلم��اذا اأفعل ذل��ك؟! هل 
لأنني كن��ت معجبًا بالعربات اخلردة؟! وكيف اأجزت 
لنف�س��ي اأن اأدفع م��اًل واإن كان قلي��اًل بعربة عرجاء 
ت�س��ري بعجلة م�سلعة؟!... نعم ل تتعجبوا اأيها ال�سادة 
فاإحدى عجالته��ا م�سلعة، وهذا لالأ�سف ما اكت�سفته 
بعد م�سري خطوات على ال�سفلت البارد، كانت العربة 
تهتز مع كل دوران للعجلة فيميل اأعلى حمولتها اإىل 
ال�سقوط لأقف واأمنعها بيدي دافعًا اإياها اإىل الداخل. 
حمتوي��ات ه��ذه العرب��ة اأيه��ا ال�س��ادة ه��ي ح�سيلة 
عم��ري الذي ق�سيت��ه يف م�سغلي ب��ني اللون وحركة 
الفر�ساة والط��ني واحلجر وازميل النح��ت باحثًا عن 
اجلم��ال ... ورغ��م اأنن��ي اإىل اليوم مل اأب��ع منها عماًل 
واح��داً اإل اأنن��ي م��ا زلت م���ساً على فك��رة الدوران 
به��ا يف الأ�سقاع مثل فلٍك ل ينتهي، حاملًا باأحدهم 
يلتف��ت اإليها يف حلظ��ة ما وي�سرتي واح��دة، اأو رمبا 
اأك��ر من واح��دة..!! ول اأريد اأن اأ�سرت�س��ل اأمامكم يف 
الأح��الم واأذهب بعي��داً لأتخيل اأحَده��م وهو ي�سرتي 

كلَّ حمتويات العربة.........!!! فخنجر ال�ستاء هذا اليوم 
م���س اأن يطع��ن اأ�سالع��ي ال�سائخة بن�س��ل من ثلج 
كاآبت��ه..... ال��ربد اأيها ال�سادة جاء ثقي��اًل هذه املرة!!! 
اإىل درج��ة بدا معه الطريق اإىل ال�سوق طوياًل جداً!! ... 
وكان الثنان ينثان يف نف�سي مرارة �سحيقة... ولكن 
مه��اًل..... اأن��ا ل اأدري مَل اأ���سد عليك��م تفا�سيل هذه 
احلكاية...؟! ومَل اأنتم من�ستون يل هكذا باهتمام.....؟! 
فاأن��ا اأيه��ا ال�سادة ل اأعتق��د اأن هناك اأم��راً مهمًا يف 
حكايتي ي�ستحق الن�س��ات منكم.....! وعلى كل حال 
ف��اإن كان هناك ما ي�ستح��ق �سربكم على �سماع هذا 
الهذيان فه��و بالتاأكيد ما �ساأ���سده عليكم الآن: يف 
ال�سوق، وفيما كنت اأحاول اأن اأمل اأطرايف الزرقاء اإىل 
بع�سها اتقاًء للربد وقعت عيناي على احلقيقة... نعم 
احلقيقة اأيها ال�سادة... احلقيقة كاملة ووا�سحة وبال 
مبالغ��ة!!!! وا�سمحوا يل اأن اأوًل اأعرتف اأمامكم باأنني 
مل يخط��ر على خلدي يومًا اأن اأرى ما راأيته..... كانت 
ال�سدف��ة وحده��ا هي من قادين اإىل ه��ذا الكت�ساف، 
املفاجاأة، بل اإىل هذه املواجهة ال�ساعقة..... واأعرتف 
لكم اأي�س��ًا اأيها ال�سادة اأن امل�سهد اأرعبني يف البداية 
حد امل��وت... لكنني تعاملت معه بعد ذلك با�سرتخاء 
�سدي��د ولمبالة عالية، ول اأدري ملاذا اأي�سًا... املهم 
اأن احلقيق��ة املرعب��ة الت��ي جتل��ت اأمام��ي وراأيته��ا 
بعينيَّ اأيها ال�سادة هي اأن وجوه النا�س املتجمهرين 
يف ال�سوق كانت بال عيون...!! نعم، هذه هي املفاجاأة 
... ه��ذه ه��ي احلقيقة ... وج��وه بال عي��ون ..... وجوه 
حلمية مم�سوحة لي�س فيها اأيُّ مالمح تدعو لالعتقاد 
باآدميته��ا املتع��ارف عليها ... وب��دت يل من الغرابة 
حت��ى اأنني انتبهت وت�ساءلت م��ع نف�سي: مِلَ مْل يخطر 
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ببايل يومًا اأن اأر�سم لوحة لأنا�س كالذين اأمامي...؟!! 
رمب��ا لو فعلت لكانت لوحة رائع��ة تفوق اأعمال اأكرب 
الفنانني يف العامل... وجوه مل�ساء مل يكن فيها �سوى 
خط��وٍط ل�سف��اه تتحرك بال �س��وت اأحيان��ًا اأو هم�سًا 

يف اأحي��ان اأخ��رى ... وج��وه 
الأعل��ى بب��الدة  اإىل  ترتف��ع 
ت��ة على كتل من  مقرفة، مثبرّ
الع�سالت املتورمة لأج�سام 
كونكريتي��ة  هي��اكل  ت�سب��ه 
فيه��ا،  وا�سح��ة  هند�س��ة  ل 
ت�س��ري بح��ركات ر�سيقة تطاأ 
م�سب��وط  باإيق��اع  الأر���س 
ف��ال  ريا�سي��ًا،  وحم�س��وب 
ت�سب كتٌف كتف��ًا اأو يٌد يداً 
اأو ِرْج��ٌل رجاًل اأخ��رى.....!! - 
اآاآاآ ... �سحي��ح ... مل��اذا يتجه 
العميان بروؤو�سهم اإىل نقطة 
يف الأعلى دائمًا، فيما مييل 
اإىل  بروؤو�سه��م  املب���سون 
الأر�س ؟!!!!! �سوؤال كان ينفخ 
وال�ستغراب  ال�س��ك  جم��رات 
لت ب�سي  يف راأ�سي كلما نقرّ
متفح�س��ًا  الأرج��اء  يف 
تل��ك الوج��وه واأن��ا اأ�سطن��ع 
تو�سي��ب عر���س ب�ساعت��ي 
الكا�س��دة... يف جل��ة ال�س��وق 
وبع��د وق��ت لي���س بالقلي��ل 
ب��دا يل الربد وكاأن��ه ح�ساٌن 

جامح، جت�سد اأمامي واقفًا على قدمني �سبه قائمتني 
كما يف م�سهد هوليودي قدمي... وبحركة عفوية مني 
اأردت اأن اأمتطي هذا احل�سان اجلامح اأمامي، واأطلق 
له العنان باجتاه ما... رمبا باجتاه ال�سماء، اإىل حيث 

ص
ص

ق

تتج��ه كل ه��ذه الوجوه البلهاء اأمام��ي ... لكن اإحدى 
قدم��يرّ علقت بج��زء من عربتي فوقع��ت على �سفحة 
وجهي، مرتطمًا بحجر على الأر�س. اآاآاآه...!!! اأح�س�ست 
مب��اء احلي��اة الق��اين وه��و ي�سي��ل دافئًا عل��ى خدي 
املجع��د، م��ددت اإليه اإ�سبع��ني مرجتف��ني كانا مثل 
فر�سات��ني اأتعبتهم��ا خطوط لوحة ع�سي��ة ل تكتمل، 
حاولت اأن اأر�س��م م�سهد الهدوء على لوحتي احلمراء، 
تخل�س��ت من بع�س ال��رتاب العالق بوجنتي، ارمتيت 
��رت واأنا م�ستلٍق على الأر�س:  على ظهري قلياًل... فكَّ
- مل��اذا ل اأح��رق ه��ذه اللوح��ات الكا�س��دة واأتدف��اأ 
بناره��ا...؟!! ... ملاذا؟!! فج��اأة ا�ستفاقت كُل �سياطني 
احلقيق��ة براأ�سي ... اأح�س�س��ت بها وهي ترق�س وتدور 
 : حويل مثل جوقة هنود حمر........ كانت ت�سخ يفَّ

- النار ... النار ... النار!!!!!!!!!
راأ�سي كانت كتلة من نار، والراق�سون اأفكاراً جمنونة 

... تدور وتدور، وتدور ... ترق�س وتدور وتدور ...
ومثل جمنون ثائر انفجرت فوهة الربكان النائم يف 
اأعماقي ... وبداأت األ�سنته ال�سهة تاأتي على لوحاتي 
الواح��دة اإث��ر الأخ��رى ... خ�س��ب اللوح��ات املحرتق 
كان مي��الأ املكان قرقع��ة واأزيزاً ... احل��رارة تت�سب 
ع��رب الأج��واء اإىل اأجزاء املكان ... وفيم��ا اأنا م�سغول 
بقرقع��ة اخل�سب املح��رتق بداأ النا�س ال��� )بال عيون( 
يتحلقون حويل مثل فرا�سات عمياء ... ميدون نحوي 
اأياٍد حلميًة بال عظام، يفركونها ب�سغف طلبًا للدفء... 
وكانوا يزدادون ازدحامًا على العربة املحرتقة كلما 

زاد اأوار النار فيها... 
الغري��ب اأنني وعلى الرغم من قربي من م�سدر النار، 
حيث كنت فيها تقريبًا، مل اأكن اأ�سعر بالدفء مثلهم... 

جرب��ت اأن اأم��د ي��ديَّ اأك��ر فاأك��ر اإىل م�س��در النار 
التما�سًا للدفء، ولكن من دون فائدة... 

كنت اأرى النار ول اأ�سعر بدفئها... 
اأم�سكها باأ�سابع يديَّ ول اأ�سعر بها... 

الربد كان م�ساً اأن يطعن خا�ستي باأن�سال الثلج، 
فيما تخرج النار يل ل�سانًا طوياًل وكاأنها تهزاأ بي...

جعل��ت اأوزع نظرات��ي يائ�س��ًا ب��ني النا���س ال��� "ب��ال 
عي��ون" والنار الب��اردة والعربة العرج��اء ولوحاتي 
املحرتق��ة، حينها فقط اأيقنت اأن عليَّ اأن اأتخل�س من 

.  .  .عينيَّ لأهناأ بالدفء!!!!!
مع اأول �سياء لل�سم���س كانت �سيارات الطفاء تنهي 
عم��اًل �ساقًا امت��د لأكر من �ساعة، فيم��ا كان رجال 
ال�سطة يرتجلون على عجل من �سياراتهم ليفح�سوا 
امل��كان �س��رباً �س��رباً، وي�ستجوبون كل م��ن يقع حتت 
اأنظاره��م، وكان �سكان احلي وجمع غفري من املارة 
يتجمه��رون عند باب بيت الر�س��ام العجوز، مم�سكني 
باأنوفه��م و�س��ط روائ��ح الن��ار املطف��اأة املنبعثة من 
مر�سم��ه، ويلوك��ون الأحاديث ال�سيع��ة عن �ساحب 
اجلث��ة املتفحم��ة، ذلك الر�س��ام العج��وز الأعرج ذي 
الق��دم ال�سناعي��ة الرخي�س��ة التي ح�س��ل عليها من 
اإح��دى امل�ست�سفي��ات احلكومي��ة بع��د اأن خ�س قدمه 
ذات ح��رب، ويج��رتون اأخب��اراً قدمي��ة حتك��ي ق�سة 
وحدته الغام�سة وكاآبته احلادة وحماولته العديدة 
لالنتح��ار التي توجها اأخرياً بحفل��ة النار ال�ساخبة 

فجر هذا اليوم.
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احلرب

   ل ميك��ن ا�ستهج��ان الأوام��ر مهم��ا كان��ت غريبة، 
ال�ستهجان ي�سنع منك عدوا ،قيل نفذ ول تناق�س. 

  ار�سل��وا يل خم�س��ة وع�سين جندي��ا ،ال�سارة تقول 
يع��ربون تنكة ه��ولن ،خلف الع��دو، عبورهم حمال، 
يعن��ي ه��وؤلء طعم ،يعدم��ون لكن بيد الع��داء، حني 
اجتمعت به��م ،مل ا�ستطع مغادرة ح��زين على موتهم 

القري��ب، لكن ب�سامة م�سطنعة، حتدثت عن الوطن، 
لي�س الوطن الذي جاء بهم ليموتوا يف لعبة حرب . 

م��ن مالحمه��م، عرفت من ه��م، معهم نائ��ب �سابط 
ة، كيف  جلرّ��وب وهو حمم��ل فيما يب��دو باأوام��ر �سيرّ
يفج��ر به��م اللغ��ام بزجه��م يف ار���س املعرك��ة، او 
جعله��م طعما للعدو يك�سف جوان��ب من قواه،وحجم 
ن��اره. كنا يف رم�سان ،بع���س جنودنا زودوهم مبا 
اع��دوه لالإفط��ار ،ورمب��ا مل يتناول الطرف��ان افطارا 

طـــــــــــــه الزرب�طـــــــــي

ثالث قصص قصيرة
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،ولكل جانب ا�سبابه! خيم حزن �سديد ،جلوب بعينني 
ماكرت��ني ،وبح��ركات �سيعة ،ونظ��رات قلقة يراقب 
كل �س��يء، معظمن��ا يفه��ُم اللرّعبة لذلك طل��ب منا ان 
نهي��ئ ف�سي��ال كام��ال ،كف�سيل اعدام��ات خمافة ان 
يهربوا ،او يثوروا، كان قد جيء بهم من ال�سجن ،ثمة 
عالم��ات تعذيب....قلت مع نف�سي ج��اءوا ليموتوا....

الر�سا���س،  فج��را ب�سم��ت وباأ�سلح��ة خالي��ة م��ن 
وبع�سه��ا خال من بي��ت الرتبا�س ، اأو اب��رة الرمي...

�سيقوا كف�سيل...كنت ننتظر انفجارات الغام ،او رمي 
ح��اد يخد���س ظلمة تل��ك الليلة م��ن رم�س��ان ...ليلة 
قلق��ة مرت ،ل��كلِّ واحٍد من��ا �سبب لقلق��ه ...يف الفجر 
م��ع خيوط ال�سم�س الوىل ع��ادوا بجثة جلوب ممزقا 
بالر�سا���س...دون ان ي�سابوا ب�سيء...قلت لهم كيف 

عدمت ؟ �سرتميكم ف�سائل العدام ....
 وان��ا م��ن ال�سعب علي اع��دام عراقي��ني ل ذنب لهم 
،وبر�سا�س جي�سهم...�ساأحاول ا�سغال الربع لتهربوا 
....�ساه��دُت ابت�سامة ،ن�سخة واحدة من ابت�سامة على 
حمياهم ...حني هربوا، �ساعوا يف الر�س احلرام ....

�سكرت ربن��ا مل ا�سمع �سوت انفج��ار ...يعني احيانا 
تك��ون الأر�ُس احل��رام اكُر رحمة ،م��ن وطن يحكُمُه 

ظامل.....

  العك�ز الهرم

 العكاُز الَه��ِرم براأ�س معكوف بعناية على �سكِل راأ�ِس 
اأ�س��ٍد ، ت�ساقطْت اأجزاء من لون��ه الأ�سود الالمع ،كان 
ُملق��ى عل��ى امل�سطبة اخل�سبي��ة يف حديق��ة الغرباء 
، كان ُمتعب��ا ، َمل��ول ، ُمتعك��ر امل��زاج ، ُمنزعجا من 

ِم��زاج  عب��د اللرّطي��ف ال�سبعين��ي ،اله��رم ، وامل�ساب 
)به��وم �سك( 

ا�سط��دم ب�سوؤال امل�سطبة اخل�سبي��ة ) تبدوان تواأما ( 
واكمل بعد �سم��ت )يبدو انك حُتبه وتتحمله، مَل كان 

يبكي ؟ اأي�سكو من مر�س ؟ من حاجٍة ؟
اأج��اب العكاز اله��رم من غري اأن يغ��ري يف مو�سعه ، 
وكاأن��ه يتوا�سُل الهم���َس يف اأذن امل�سطبة اخل�سبية: 
اخلري��ُف غا�س��ٌب ه��ذا الع��ام ، املزي��د م��ن الوراق 
ت�سق��ط، و�سوت الريح ايذان بوحدة احلديقة ، �ستبقى 

وحيدا ...
ث��م اردَف : �سحت��ُه طيب��ة على الرغم م��ن عمره ، انا 
�ساحبته بعد اأن منحوين له كهدية ، مل يكن يحتاجني 
، كان يتبخ��رُت ب��ي ، ويعاقب ب��ي اولده ، واحفاده ، 
وحت��ى اولد زقاقه ، هو �سابط قدمٌي ،�سعُب املرا�س 
؛ لك��ن الغربة اأبكت��ه ، مل يرتك ر�سيف��ا، او م�سطبة ، 
او جذع��ا ال وبك��ى لوطن��ه ...جلو�سه الطوي��ل �سيما 
يف ال�ست��اء �سبب، وبطولته ، وخ�سونت��ه ...اأعتقد انه 
�سيموت قريبًا على م�سطبة ما ،يف حديقة ما .. ماذا 

�سيكون م�سي ...؟
�سحكت امل�سطبة ب�سوت ع��ال واأ�سافت : يف اأوربا 
املتط��ورة جدا ! توجد دور للع��كازات القدمية ، كدور 

امل�سنني ل تبتئ�س ، انا امل�سكني انتهي حطبا ...
بع��د �ساعة من ال�سمت قال��ت امل�سطبة : يا �سديقي 
ج�س��د العجوز بارٌد جدا ، لع��ل نبوءتك حتققْت ...لعلة 

مات فعال ...
بع��د �سم��ت ثقيل قال الع��كاز الهرم ب�س��وت مهزوم 

مرتدد : اأتعرُف عنوانا لدور العكازات للم�سنني ؟
واأ�سقَط دمعتني دافئتني ...و�سمَت طوياًل ....
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رائحُة    وطٍن  

   بعد ما يقرب من اربعني عاما ، بعينني خم�سلتني 
بالدم��وع ، وذاك��رة مزدحم��ة بال�سور،يرتجل عماد 
م��ن �سي��ارة التك�س��ي ، يف �س��ارع اجلمهوري��ة ، نظر 
اىل خلف��ه تذك��ر )عكد الن�سارى (* ح��ني ادار وجهه 
،اختلطت ا�سوات الطيور ، برائحة �سوق الغزل ، مرت 
اأ�سم��اء، واأحداث ، قال يف نف�سه : اأبيِّاٌت على ال�سقوط 

هذه الدموُع اللعينة ، اأنِزلَن لأرتاَح ...
ان��ة . رائح��ُة اخل�س��ب يف معام��ل   يف دهالي��ز الدهرّ
التخ��رمي ،تختلُف عن رائحة خ�س��ب )ال�سنا�سيل(** : 
ق��ال لنف�سِه كاأنُه يتحدُث اىل احٍد ما . مررّ بالع�سابني 
،ح��ني اندف��ع ميينا اىل �س��ارع اب��و ال�سم�سمية ، نزل 
الدمع ق��ال لنف�سه ،اأيتها اللعين��ُة نزلِتي اأذن ؟ حتما 
رائح��ة الطع��ام، وا�س��وات المه��ات الغا�سبات من 
اطفاله��ن .. اله��واء الب��ارد ال��ذي يخرج م��ن البيوت 
حمم��ال برطوبة حريف��ة ...�سور ...وروائ��ح ...ووجوه 
، كاأن فلم��ا هائ��ال بالأحداث ،باللقط��ات ال�سيعة ، 
باملو�سيق��ى ....ب�سب��ات قلبه التي ب��داأت كح�سان 

جامح ت�سب ق�سباَن �سدره .
وق��ف اأمام الباب اخل�سبيرّة العمالقة ، مبطرقتها التي 
اأخ��ذت �سكل راأ���س حبيبني م��ن احلديد ،بع��د الطرق 
يتعانقان يف ُقْبَلٍة )كم كان ماهرا من ا�سهر حبيبني 
ليتعانق��ا ( تذكر تعليقه قبل لربع��ة عقود ...اأمتع�س 
م��ن زر اجلر���س الكهربائ��ي ،وابت�س��م من��ه �ساخرا ، 

والدمع يلملم جي�سه ليهجم ...
  �سم��ع �سوت��ا ماألوفًا من��ووووووو ،�س��وٌت غا�سٌب 
، حن��وٌن ،خائ��ٌف ، مل يق��َو عل��ى ال��رد ، ح��ني فَتَحْت 
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الب��اَب باأنينِه و�سكواُه . عينان وا�سعتان ُمنك�ستان، 
دامعت��ان، ذوائ��ب بي�س��اء ل�سعر الفودي��ن ، متتمات 
قلقٌة، و�سمت و�سخ��ة ُبكاء ،�سخت �سعاد حبيبي 
عم��ااااااد ...جاء عماد عانقت��ه ،كاأن �سخ�سيتي ابيه 
واأِم��ه متثلت��ا في��ه ، يف وجه��ه امُلتع��ب ، يف عيني��ه 

الغائرتني ،يف األف �سوؤاٍل ،و�سوؤاٍل.
 دخل اىل باحة الدار ، رفع راأ�سه اىل �سنا�سيل غرفته 
، �سم��ع �سوَت��ُه الأج�س وه��و يقراأ موطن��ي ...اجلالل 
واجلم��ال ....�سيٌء ما اأعت�س يف �سدره اراد ان ي�سب، 

ويدو�س على �سيء ما ، وُيحطم كاأ�سًا ...
  دخ��ل غرف��ة املعي�سة ، �ساهد تلفزيون��ا جديدا كبري 
احلج��م ، و�س��ورا للح��رب ، ق��ال ب�سخريت��ه احلم��د 
هلل التغي��ري الأول تلفزي��ون جدي��د ،وقن��اة امريكي��ة 
امربيالي��ة ! يا فوؤاد هذا التغيري الوحيد ...عانقه فوؤاد 
باكي��ا مل ي�ساعده ج�سمه يف الوق��وف ،كاد ان ي�سقط 
لول بقايا ق��وة عماد البن ال�سغر ... نظر اىل زاوية 
اأم��ه تذكر وداع��ه الأخري. دخلت �سه��ى املرتهلة جدا 
، كاأنه��ا َتْق��ِدم من قرب عميق ، عانقت��ه وبكت بهم�س 
، كان ج�سمه��ا يرجتف ...و�س��دى ارجتافها ينعك�س 
علي��ه ،بغ�سب ق��ال : رائحة )العمب��ة (*** يا �سهى ، 
ال�سم��ون املنق��ع بعمب��ة حجي ن��وري ، العمبة التي 
ت�سق��ط قطرات �سف��راء يف ثنايا القمي���س ت�سل اىل 
ال�س��در ، �سينما الفردو�س،ال��ربودة تنه�س العظم يف 
ا�سرتاحة ام كلثوم ، جميل يجلب لفتي عمبة ، ويرتك 
قبلة دافئ��ة ، على خدي ،ومينحن��ي زجاجة الكول...

قتلوه يف )عكد الأكراد( مغدورا ، مل يتعاطى ال�سيا�سة 
يوما، كان عا�سقا ،يهوى الفالم ،رومان�سيا ...قتلوه 

...فهرْبُت ...

 كل��ُذ العي��ون ترتق��ُب ما يقول ه��ذا الرج��ل ال�ستيني 
...امُلتع��ب ...الروائ��ح تقتلن��ي ، تث��ري ذاكرت��ي ، اي��ن 
ذهب��ت فاطم��ة ، )ك�سيبت��ه(**** ت�س��ُل الأر���سَ ، 
عيناها بحران ، تزوج��ت من جمال .. قاطعته �سعاد 
: �سفروه��ا ، والده��ا مات قب��ل عدة اع��وام يف ايالم 
اليرانية،  بينما امها ماتت يف ذات الوقت يف بغداد 
م��ن غ��ري اأن تعل��م بوفاة زوجه��ا. قالت �سه��ى : لعل 
الروح��ني اتفقت��ا على اللق��اء عن��د رب ل يظلم .قلته 

بعالمِة تعجٍب باهتٍة متاما .
 فجاأة وقف عماد كامللدوغ ، كاأَن ال�سيطاَن نفَخ فيه ، 
�ساأهرُب ، �ساأهرُب ، حتى الطعام ، الروائح ، الن�سمات 
رائحة وطٍن مذبوٍح ،كيَف حتملتم كل هذا الظلم ؟ اأنا 
ل احتمْل . خرج كما فعل قبل اربعني عاما ...من غري 
اأن يق��وَل �سيئ��ًا ....تط��ارُدُه عيوٌن م�سدوه��ٌة ،حُمملٌة 
بالدمع ، بالعتب ، بال�سوؤال الذي ُيْخِنق ...�َسِمعوا اأننَي 
الب��اب و�سوت ارتطامِه ، ...احدهم قال : راح ب�سوت 
جنائ��زي ،و�ساَد �سمٌت ،كاأنهم ا�ستيقظوا من كابو�ٍس 

جماعي ،جُمرُد كابو�ٍس ثقيٍل.

* عكد الن�سارى عقد مبعنى حي ، وهناك اأحياء للن�سارى واعني 
الواقع بني �سارعي الر�سيد واجلمهورية ببغداد .

** ال�سنا�سي��ل :ال�سبابي��ك اخل�سبية التي ط��رزت البيوت البغدادية 
القدمية .

*** العمب��ة اأو العنبة به��رات �سفراء تتحول �سائل��ة تعطي نكهة 
،�سارت جزءا من ذاكرة ال�سم البغدادية 

**** الك�سيب��ة : ال�سف��رية ، ال�سفائر...كان��ت ج��زءا من اجلمال 
العراقي .
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 وهم...

�سعادته مل تكن لتو�سف ...هاهو ذا ينتظر يف مكتبه 
حلظ��ة اللق��اء احلميم��ة  ..�سيتعانق��ان  وي�سح��كان 
..حتم��ا �سيرتك مكتبه الوثري ليجل�سا جانبا و�سي�سعر 
�سكرت��ريه ال�سخ�س��ي باأنه لن ي�ستقب��ل اأحدا بعد األن 

فمثل هذه اللحظات ل ميكن التفريط بها ..
�سيم�س��كان باأي��دي بع�سهم��ا ويتذك��ران �سوي��ة تلك 

ال�سنني املوجعة بني اجلدران التي ام�سياها �سويه

تقا�سم��ا اللقم��ة والذكري��ات امل�سرتك��ة وحتدثا عن 
الن�ساء الالئي م��ررن يف حياتهما �سي�سحكان كثريا 
وهم��ا يتذك��ران كل تلك املواق��ف الطريفة وحلظات 
العذاب الت��ي انتهت بافرتاقهم��ا ...غيبتهما املنايف 
ومزقتهم��ا ليايل الثل��ج الطويلة لقد �سبقه يف العودة 
اىل الوط��ن وا�ستل��م من�سب��ًا باذخًا حتم��ا �سيمنحه 
فر�س��ة فاره��ة و�سيخرجه من �سنق��ة الفقر والعدم 

كان يقول له دائما
�سيثمر كفاحنا يوما..

جمــــــ�ل نـــــــوري

قصص قصيرة جدا 
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فاجاأه �سوت ال�سكرتري وهو ير�سم على �سفتيه ن�سف 
ابت�سامه عفوا اأ�ستاذ املدير العام يعتذر عن ا�ستقبال 

ال�سيوف لن�سغاله باجتماع مهم ...

ثوب ابي�س للزف�ف

انتب��ذ الرج��ل مكان��ًا ق�سي��ًا ودفن راأ�س��ه يف جريدة 
�سفراء، كان��ت الكلمات متتزج م��ع بع�سها وتختلط 

فيم��ا بينها في�سع��ب عليه فهم 
واآخ��ر  وق��ت  وب��ني  �س��يء،  اأي 
كان ي�س��رتق النظ��ر اىل زوجت��ه 
ث��وب  اإزاء  ب���سود  اجلال�س��ة 
الزفاف الأبي���س، ن�ست الثوب 
عل��ى الر���س ث��م قلبت��ه وه��ي 
مت�سك باملق�س، كي��ف ومن اأية 
جهة �ستبداأ بق�س الثوب؟ ينبغي 
اأث��واب  ثالث��ة  من��ه  ت�سن��ع  ان 
زاهية لأطفاله��ا الثالثة.. رفعت 
بنظ��رات  فا�سطدم��ت  عينيه��ا 
زوجها املرتاب��ة.. اعادت فر�س 
الثوب ث��م جعلت املق�س مي�سي 
م��ن دون رحم��ة يقط��ع او�سال 
ذكري��ات جميلة عا�ساه��ا معًا.. 
مل��ح الزوج و�سط جلب��ة ال�سغار 
دمعت��ني  الطاغي��ة  و�سعادته��م 
�سغريتني تهميان على وجنتني 

�ساحبتني..

زوجة املح�رب االأخري.   
    

لي���س ثم��ة اأ�سعب من النتظ��ار  ول�سيم��ا اإذا اقرتن 
ذل��ك باحل��رب وويالتها ..كم من اجلن��ود عادوا وكم 
منه��م م��ن تاأخ��ر كث��ريا واآث��ر البق��اء لوق��ت اأطول..

احلرب �سو���س والأر�س عط�سى لتغييب تلك اجلثث 
املتهالكة تعبا عن��د ال�سواتر او يف اخلنادق..الزوجة 
الالب��دة ق��رب الناف��ذة املطلة عل��ى ال�س��ارع اأدمنت 
انتظار زوجها الذي تخلف 
عن اجازتني وطال غيابه 
،الكث��ري م��ن اأهل��ه كان��وا 
رفات��ه  و�س��ول  يتمن��ون 
لكي يقطعوا ال�سك باليقني 
اأم��ا ه��ي فلقد كان��ت تراه 
ومل  حلمه��ا  يف  ليل��ة  كل 
يذكر له��ا �سيئا عن احلرب 
واهواله��ا بل كان يذكرها 
مبواق��ف وذكريات جميلة 
عا�ساه��ا مع��ا وا�ستمتع��ا 
الهزي��ع  ..يف  كث��ريا  به��ا 
الأخري م��ن لي��ل النتظار 
ت�سم��ع  كان��ت  والوج��ع 
طرق��ات قوي��ة عل��ى باب 
ال��دار فتهرع لفت��ح الباب 
ولكنه��ا لجت��د اأح��دا غري 
و�سخ��ة  الري��ح  �سف��ري 
الرعود التي ان��ارت ظلمة 

ذلك الليل احلالك
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1
 قبل اأن اأعرب نهر املدينة الذي اعتكرت مياهه ، لحت 
��ع املدين��ة الإداري املكلل  اأم��ام عين��يرّ اأ�سط��ح جممرّ
بال�سقوف التي التهمتها الن��ريان فان�سهرت قبابها 
وتدلرّ��ت �سفائحها اجلينكو وته��اوت األواح الأملنيوم 
واأبراج الت�سالت وزجاج نوافذها املته�سمة را�سمة 
لوح��ة باعثة على الكتئ��اب .ومع ذلك كله قررت اأن 

اأوا�سل م�سريي نحو �سلع املجمع الغربي . نفذت اىل 
�ساحة الكراج من خالل فتحة امل�سدات الكونكريتية 
املتال�سق��ة التي اعتاد زم��الء العمل و�سفها بفتحة 
ال��كالب ! اأتو�س��ط �ساح��ة الك��راج مطوق��ا ب�سذم��ة 
كالب اأخ��ذت ته��ز ذيولها ، حم��اذرا ان ي�سدم قدميرّ 
نثار الأحجار التي ق��ام الغا�سبون من املتظاهرين 
بقذفه��ا نح��و ج��دار البناي��ة ؛ ميمم��ا �س��وب نهاية 
ال�ساح��ة حي��ث ميني با�س من فئ��ة الكيا قد احرتق 

 حممد �شهيل اأحمد 

بصـــمـة نـيــــرون
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بالكامل وانغمر ن�سفه يف بركة مياه مكت�سية ب�سداأ 
هيكله املحرتق .

 كن��ت واثق��ا م��ن اأن اأ�سحابي يف العمل ل��ن يجيئوا 
نظ��را لأن النريان قد طالت جلرّ غرف املبنى، وكانت 
ال�س��المل املف�سية ملكتبن��ا حمت�س��دة ب�سظايا زجاج 
ال�سبابيك العمالقة وباأوراق مبعرة وبدقائق العتمة 
الت��ي جعل��ت اأم��ر �سع��ودي لطابقن��ا العل��وي �ساقا 
حتى اأخ��ذت خطاي بالتباطوؤ كلم��ا دنوت من غرف 

املمرين . 
كان��ت رائح��ة الدخ��ان اأك��ر م��ن خانق��ة وكان اأي 
مي��الن يف بدين يجعلني ارتط��م برباكيتات الأ�سواء 
املتاأرجح��ة وعلى اأمت ال�ستع��داد لتلطيخي بطبقات 
ال�سخام املنت���سة يف الأركان واملم��رات وال�سقوف 

الثانوية .
اأ�سع��ت مغ��ادرا امل��كان تط��اردين الروائ��ح الرطبة 
ومعزوف��ات الري��ح و�سط �سم��ت مطبق غم��ر اأ�سجار 
ال�سدر التي �سفعت الن��ريان هاماتها واأبراج احلرا�سة 

املهجورة. 
ملح��ت امراأة مقعية على كر�س��ي دوار اأفلحت النريان 
يف �سه��ر ذراعي��ه املقو�س��ني .كان��ت مت�س��ك مبغلف 

ا�سطواين �سفاف لوحت به �سوبي هاتفة :
 �� ا�ستاذ .. يا اأ�ستاذ .. 

اجفلتن��ي املفاج��اأة فيم��ا كن��ت اأحمل��ق �ساهما يف 
�سف��وف خزان��ات معدنية بدت اأ�سب��ه باأكورديونات 
�سهرته��ا األ�سن��ة الن��ريان حميل��ة اإياه��ا اىل ه�سي��م 

�سامت يف ريح الفراغ.
 حني اأدرت وجهي وقعت عيناي على حمياها الذابل 
تتو�سطهما عينان حدقتان دعجاوان منحتا �سطوعا 

ل�سبوات منكفئة وقد اعتل��ت خديها لطختا م�سحوق 
يحم��ل لون��ا مائ��ال لالحم��رار يف ح��ني ارت�سم على 

�سفتيها ازرقاق يعك�س األوان ق�سة باذجنان .
غري اأنني مل اعر لذلك كله انتباها لول عيناها اللتان 
ملحت يف �سواديهم��ا ومي�سا جنونيا طفق ينطفئ و 

ي�سطع ، للحظات . غمغمت بنربة متقطعة :
 ���� م��ن هنا ؟ م��ن اأن��ِت ؟ ان���س اأم جن ؟! ���� اخربوين 

مبراجعة املجل�س املحلي ..
ملل��ت املراجعات ..ثمة من قط��ع راتبي ..مرت ثالثة 
�سه��ور دون اأن اقب���س دين��ارا واح��دا .. اأ���ست اىل 
�سحب الدخان املحيقة بنا وهي تب�سق �سحبا اأخرى 

مت�سخمة :
 ���� كم��ا ترين ..املظاه��رات والحتجاج��ات .. �� ماذا 
اأرى ؟ اأية اأعذار اأقدمها ل�ساحبة الغرفة التي ا�سكن ؟ 

وما الذي اأقوله ل�ساحب البقالة ؟!
 �� اأين اهلك ؟ �� تق�سد زوجي ؟

 ل اأعلم .. هاجر .. اأو لعله مات ..!
 قل��ت بعد ف��رتة �سمت : ���� اغلب الظ��ن اأن املوظفني 
�سينتقل��ون ملبن��ى اآخر .. ���� ولكن عري�س��ة الطلب ما 

زالت يف احد دواليبهم .. 
�� ل اعتقد ان احلرائق اأبقت على �سيء ..

 اأخرجت ورقة مالية حمراء ودفعتها اليها : 
�� خذي ..دبري حالِك حلني النفراج ..

 انكفاأت مرتاجعة للوراء :
 ���� ل اأري��د .. ل ا�ستطي��ع.. اأن��ا مكبلة بالدي��ون ..لكن 
ا�سم��ع .. مادم��ت تعم��ل يف ه��ذا املكان ،لب��د واأنك 

تعرف خباياه ..
 �� اأنني اعمل يف ق�سم اآخر ..
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 �� اأين تعمل ؟
 �� يف جريدة ..

 �� ما راأيك اأن جنرب هذه اخلزانات معا ؟
 �� وكيف لنا العثور على اإبرة يف هذا الديجور ؟

 اأخرج��ت من حت��ت عباءتها املوحل��ة احلا�سية علبة 
ثقاب مندفعة للداخل :

 ���� هيا بنا .. يف مي�سورنا اإنارة املكان بهذه الأوراق 
املتناثرة هنا وهناك ..

 �� تريثي ..
اأخ�سى اأن ي�سعل كربيتك حرائق جديدة !

2 

 حلقت به��ا �ساعيا لثنيها عن عزمها . لكنها اأ�سعت 
باإ�سام النار مبخروط ورقي مندفعة على طول ممر 
معت��م تن�سكب من اأبواب غرفه الت��ي التهمت النريان 
اأطرها مو�سورات �س��وء قادمة من اخلارج يف غمرة 
ظ��الم راح يغالبن��ا م��رات ونغالبه باأب�س��ار ت�سب 
اليه��ا الكلل متعرين مبا تهاوى م��ن األواح ال�سقوف 
الثانوية ونثار الزجاج واأجهزة احلوا�سيب املتفحمة 
واملنا�س��د املطم��ورة حت��ت اأكدا���س طحيني��ة م��ن 

ال�سخام .
اجتزت واملراأة اآخ��ر الغرف الثالث املخ�س�سة كمقر 
للجري��دة تالها ق�سم الإدارة املحلية الذي كان ي�سم 
ال�سادر وال��وارد والأر�سي��ف يف اآن معا .يف املدخل 
انت�سب متثال ن�سفي لإمرباطور روماين بدت عيناه 
كم��ا ل��و كان ق��د اأرهقهما ط��ول حتدي��ق لتوهجات 

منطفئة .

ص
ص

ق

كان مزن��ر الراأ���س بغ�س��ن اأوراق مذهبة يرمتي على 
كتف��ه اليمنى رداء ارجواين اللون بينما انهمكت يداه 

بالعزف على اأوتار قيثارة متهتكة الأوتار .
 اأجفل��ت املراأة لدى م�ساهدته فتذكرت مو�سحا : �� اآه 

.. انه نريون .. �� مدير عام ؟ 
مل ا�ستطع مداراة �سحكة اأفلتت من فمي واأنا اأقول : 

�� ه��و اإمرباطور يقولون انه اح��رق مدينته يف �ساعة 
جنون م�ستمتعا بالعزف على اآلته املو�سيقية .

 �� من روى حكايته ؟ 
���� ل ادري .. النا�س يتحدثون عن اأيٍد خفية وراء هذه 
احلرائ��ق ..ل�س��ت متاأك��دا ولكنني اجزم انه��ا ب�سمته 

هو.. 
 �� ب�سمة من ؟

 �� نريون ..
 دلفن��ا لغرف��ة ال�س��ادر وال��وارد فلقيناه��ا متكد�سة 
بدخ��ان خانق م��ن جراء اإقفال �سباكه��ا الوحيد ،اأما 
حمتوياته��ا فكانت مقلوبة راأ�سا عل��ى عقب .توقفت 
قبال��ة خرانة كانت الن��ار قد طالت بع���س اأجزائها. 

اأخربتها :
 �� هنا حتفظ العرائ�س والطلبات .. بحذر �سديد جعلت 
اها عل��ى كنبة منتفخة  ا�سح��ب الأ�سابري وا�سع��ا ايرّ
كبط��ن ام��راأة حام��ل وجعل��ت اأت�سفحه��ا ا�سب��ارة 
ا�سب��ارة من دون جدوى .اعلن��ت يف فتور : �� اغ�سلي 
يدي��ك .. عري�ستك اأما اإنها احرتق��ت او اأودعت �سالل 

القمامة !
 اكفهر وجهها وارت�سم عليه تعبريغريب : 

�� واحلل ؟
 �� ل اعرف ..عليِك النتظار حلني عثورهم على مبنى 

اآخر .. 
فجاأة قب�ست على �ساعدي بيد من حديد :

 �� لقد نامت ال�سخ��رة على ا�سبارتي ..ولبد من حلرّ 
بديل !

 طرحتن��ي اأر�س��ا فاأح�س�س��ت ب�سظاي��ا الزجاج وهي 
تخرتق اجلزء اخللفي من جذعي .

قذف��ت املراأة بج�سد ثقيل على جماع ج�سدي . �سعرت 
باأنفا�سه��ا وه��ي تخنقن��ي دون اأن افل��ح يف انتزاع 
بدين من ثقلها الرجراج فتدحرجنا اأر�سا .وب�سعوبة 
ا�ستبقنا الباب وقدرّت قمي�سي من دبر ..وطفقت تطلق 
�سح��كات مزقت دياجري مم��رات املبنى ومداخله ما 
عتم��ت اأن حتولت اىل �سخات وح�سية . لقد طاردين 
ذل��ك املخلوق من غرفة لغرفة قب��ل اأن مي�سي متثال 
متق��دا بله��ب ازرق �سع��ان م��ا انهار حت��ت �سحابة 
انبعثت منها رائحة �س��واء م�ستحيال اىل ركام ورقي 
متفت��ت . انتظرت زمنا ح�سبته ده��را قبل ان ا�ستعيد 
ثبات��ي راك�سا نح��و بوابة املبنى متع��را من جديد 
ب�سج��ادة ا�سطواني��ة �سب��ه حمرتق��ة لأب���س هيكلي 
املرتاع���س وثياب��ي املبقعة بفحم احلري��ق و�سديده 
وامل�سبعة برائح��ة الدخان يف مراآة مت�سدعة خلزانة 

مركونة عند احد املداخل.
 اأدركت انه ينبغي عليرّ اأن امكث �ساعات ورمبا اأياما 
و�سنني يف هذا املبنى القفر اإل من اأنني رياح تت�سكع 
يف املم��رات ممتزجة باأ�س��وات غا�سبة ملتظاهرين 
ولعلع��ات ر�سا�س واأب��واق �سيارات اإ�سع��اف ؛ كيما 
اأت�سل��ل عائ��دا للبي��ت ملتف��ا بعب��اءة اللي��ل احلاف��ل 

بالأ�سار . حينئذ �ساأهم�س لنف�سي مغمغما :
 اإنها ب�سمة نريون ! 
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الحالم بالن�سبة له ل تتعدى حميط مدينته ال�سغرية 
مب�ساحته��ا ، الكب��رية ب�سكانها ، يق��راأ امل�ستقبل على 
اأ�س���س تفكريه املحدود ، فهو يعتقد ان العمل �سيحدد 
حيات��ه وم�ستقبله ، وكثريا م��ا يخاطب اأمه بانزعاج 
وغ�س��ب ، لقد اكت�س��ف موؤخرا انه بحاج��ة اىل امراأة 
حتق��ق له رغباته اجلاحمة ، ب��ات جاحما منذ زمن ، 

نبت ذقنه مبعرا ، وتغريت مالمح ج�سده .
كانت اأمه تنظر اليه بعطف دائما ، حتاول وبا�ستمرار 

حت�س��ني هيئته الطافحة بالفو�سى ، وفمه الوا�سع ما 
انف��ك ي�سي��ل من��ه اللع��اب دون ارادت��ه ، يف كل مرة 
متنحه منديال وتاأمره با�ستعماله حتى ل ي�سخر منه 

الخرون . 
ج��اءين يف م�س��اء �سيف��ي ح��ار ، ن��ادى ب��ي دون 

مقدمات :
� اأ�سمع انا بحاجة اىل عمل !

كان ل يع��رف �سيئ��ا ع��ن لياق��ة احلدي��ث ، اأو كي��ف 

خـــــــ�لد الــــوادي 

العناء والرغبة واشياء أخرى 

ص 
ص

ق

يخاط��ب النا�س  رغ��م طيبته املفرط��ة ، فاملدينة مل 
تلوث �سيئا من ريفيته التي اكت�سبها من اهله ، اولئك 

القاطنني هنا منذ زمن لي�س بالقليل .
حاولُت مراراً ان اأجد له عمال لئقا ، لكن دون جدوى 
، فهو اأبله باعتقاد اجلميع ، وفمه الوا�سع كان ال�سبب 
الول يف ذلك .. يف النهاية انتهى به املطاف كنا�سًا 
يف بلدي��ة املدين��ة اخلائفة من اأب��واق احلرب ، كانت 
احل��رب عل��ى الب��واب ، والدلئل والح��داث و�سعت 
النا�س هنا يف خانة الياأ�س ، احلرب قائمة ل حمال .

جاء امل�ساء متغلغاًل يف اروقة املدينة و�سوارعها ، ال 
ان �سو�ساءها مل تنقطع ، �سو�ساء جتلبها �سيحات 
ال�سبي��ة والعابه��م ، فه��م ل يه��داأون وينف�س��ون عن 
انف�سه��م يف �س��وارع احل��ارات ال�سيقة ، لك��ن �سوتًا 

خمتلفًا ، غا�سبًا ، ك�س طوق الرتابة املعتادة ..
� مل يرجع .. 

هكذا �سخ��ت اأمه يف وجهي ، جاءت �سختها كما 
التهام املوجه يل بقوة ، وكاأنها تقول ، انت من زج 

ولدي يف عمل كهذا !!

خرجن��ا نبحث عنه ، وا�ستم��ر بحثنا اىل وقت متاأخر 
م��ن اللي��ل ، فهو مل يعد يف اأول ي��وم يزاول فيه عمله 
ككنا�س يف املدينة ، اجتهنا انا وبع�س اجلريان نحو 

غرب املدينة ، وخرجنا عن نطاقها .
كان منحني��ا يكن�س بايقاع رتيب ، مل يهزمه التعب ، 

ومل يفاجئه وجودنا !!
� ماذا تفعل اأيها املخبول ؟

� اأن��ا اأعمل ، لقد اأم��رين املراقب اأن اكن�س ال�سارع من 
بدايته اىل النهاية ، ومل اأجد النهاية حتى الن !!

عدن��ا معبئ��ني باحل��زن ، فاحل��رب اندلع��ت وم�سى 
عته دموع  اجلمي��ع نحوها ، حتى هو غ��ادر باكيًا ودَّ
اأمه التي حاولت مرارا اأن جتد له زوجة تعلمه معنى 
احلي��اة ، ورغم �ساوة القتال ظل م�سا على الزواج 
، لقد اأ�سبح جنديًا ، والع�سكرية عمل كما يعتقد ، اذن 
ه��و لي�س بالعاطل عن العم��ل ، هكذا يخاطب اأمه يف 
كل اج��ازة مي�سيها ، ثم يع��ود بكامل خوفه ، يرهبه 

الر�سا�س ، واخلنادق واجلنود املارقني .
انته��ى المر ، لقد ت��زوج بامراأة ع��وراء تكربه ب�سبع 
�سن��ني ، كانت ت�سب��ه بالدت��ه ، اأم�سى الجازة 
عري�س��ا اختلطت بقلب��ه م�ساع��ر ل يفهمها ول 
ي��درك عمقه��ا ، وج��د نف�س��ه حنون��ا و�سعي��دا 
وم�سا على البقاء وال�ستمرار ، وما ان انتهت 
اج��ازة ال��زواج فاجاأ اجلمي��ع برف�سه الحتاق 
والع��ودة اىل اجلبه��ة ، لق��د ت�سكل��ت يف داخله 
هواج�س جديدة مل يعرفها من قبل ازاحته نحو 
البقاء حي��ا ، فهو مدرك متاما ان احلرب تعني 

املوت .
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ا�سمع��ي  يا ابنتي، لدي ما اأف�سي به اليِك، فاأنِت كما 
تري��ن ال�سيخوخ��ة تاأخذ ماأخذها من��ي ، فقبل اعوام 
م�س��ت ح��ريين اأمر �س��اب ل تربطن��ي به اأي��ة عالقة 
اجتماعية، ا�سبح �ساغلي الول، اربك حياتي و�سو�س 
�سفاءها، مل اعرف ماذا يريد مني، ول اعرف تف�سريا 
حمدداً لنظراته اجلريئة، كنت اأت�ساءل هل هي نظرات 
تو�سل اأو اإعجاب، حب، بغ�س، ا�ستباه، معرفة قدمية، 

ل ا�ستطيع اأن اأخمن معنًى حمدداً ل�سلوكه معي، كان 
عل��يرّ اأن ا�ستبع��د مو�س��وع احل��ب والعج��اب ل�سبب 
وا�سح وجل��ي ب�سبب فارق العمر الكب��ري بيننا، كان 
يف اأوج �سبابه وتفتحه كاأقرانه اآنذاك الذين يرتعون 
يف خ�س��م الفت��وة والله��و واجلم��ال، يلهب��ون قلوب 
الع��ذارى بن��ريان حمبته��م، كان  �ساب��ًا اذا و�سع��ت 
الفتيات رهانها علي��ه فاأنها تك�سب، وتنام مطمئنة، 

حت�شني عبد الر�ش� ح�شني      

اضطراب البوصلة

ميتل��ك و�سام��ة ورجول��ة وا�سحة ت�ساع��ده يف اإغراء 
وج��ذب ال�سبايا اإىل حقله املغناطي�سي اأو اللت�ساق 
بن�سيج��ه العنكبوت��ي الدب��ق، وكاأن  �سح��راً �سماوي��ًا 
ح��ل ب��ه، ل ميكن لأي ام��راأة اأن تق��اوم و�سامته، اأما 
اأن��ا فكن��ت حينها يف مرحلة النغ��الق والذبول فكل 
م��ا متتعت به من مزايا اأنثوية �سابة غادرت مكانها 
واأغلق��ت نوافذه��ا، كنت ات�س��اءل مل��اذا مل يظهر يف 
حيات��ي مثله يف �سنني عم��ري ال�سابقة، عندما كنت 
امتل��ك كل م��ا يغ��ري الرجل كاأي فت��اة حتمل في�س 
انوثته��ا، فكث��ريا ما �سج��دت وابتهلت لرب��ي واذللت 
نف�سي يف �سالة �سادرة من القلب اأن ير�سد يل رجال 
يرغ��ب بالرتب��اط مع��ي ويغ��ري حياتي، ولك��ن هذا 
الرجاء اأ�سبح قدمي��ا جدا اأيعقل اأن تكون ال�ستجابة  

جاءت معه الن ؟
 م��ن حقِك ان تبت�سمي، فعاًل هذا المر م�سحك ومثري 
لل�سخرية، لقد قلبت كل الحتمالت فلم اأجد لنظراتِه 
�سبب��ا واح��داً يو�سلني اىل اليقني لرت��اح، اأيعقل ان 
يك��ون معتوه��ًا اأبل��َه او الأم��ر يتعل��ق بعمل��ي املهم 
واحل�سا�س، ولكن ملاذا ل ياأتي باملبا�س ويرتك هذه 
اخلزعب��الت الطفولية ال�سخيفة التي ما عادت جتدي 
نفع��ًا م��ع من يف عم��ري، او لعل��ه يري��د اأن اأكون له 
حلقة و�س��ل من اجل فتاة تنا�سب عم��ره، وما �ساأين 
اأن��ا وال�سبايا ال�سغريات  فلهن عاملهن و�سداقاتهن 
ول يقبل��ن اأن افر���س عليهن اأي تدخ��ل يف مثل هذه 
املوا�سي��ع، ث��م اإين ل�س��ت مم��ن يت��وددَن لعم��ل هذه 
الأ�سياء ولي�س من خلقي النخراط بهكذا اأمور، كيف 
ال�سبي��ل ي��ا ربي، ان��ا اأدور يف حلق��ة مغلقة ل اعرف 
له��ا خمرج��ًا، اإل يكف��ي �سدودي له عالم��ة اأن طلبه 

مرفو���س ول يج��د عن��دي قب��وًل، لكن��ه مل ميل؟ ومل 
يياأ�س ؟ كل يوم هو على هذه ال�ساكلة، بعد اأن دب يف 
نف�سي ال�سيق قررت اأن ا�ستدعيه وا�ستدرجه بالكالم 
لأع��رف ما يبغي م��ن تلك النظ��رات الت��ي �سو�ستني 
وارهقتن��ي، اأهو جمنون؟ ولكن كي��ف يكون جمنونًا 
وه��و ميتلك كل ه��ذه الو�سامة والأناق��ة املقبولة، لو 
اأن ه��ذا الأمر حدث معي مل��رة واحدة اأو مرتني لقلت 
ان��ه وقع يف دائرة ال�ستباه وامل�سادفة، ولكن  �سار 
له��ذا الأمر ايام��ًا عديدة وباحلما�س ذات��ه والتوقيت 
والأ�سل��وب البت�سامات والإمي��اءات نف�سها، امل�سكلة 
اإين اق��رب اإلي��ه من عمر اأمه، كيف يغ��رم بامراأة  دب 
بباطنه��ا ال�سداأ ف�سوه معدنه��ا وتاأخر مو�سم قطاف 
انوثتها كث��ريا حتى تهرت و�ساح��ت ثمارها، وذوى 
ج�سدها وانب�سطت مرتفعاته وتخدد وتهدل كل �سيء 
جمي��ل في��ه ومل يع��د يث��ري غرائ��ز واهتم��ام الرجال 
والن�س��اء على حد �سواء ل�سيم��ا وان التجاعيد اخذت 
تر�س��م اثارها على ب�ستي، كل هذه ال�سباب اهلتني 
لن احج��ز مقع��دا ب��ني جماع��ة الن�س��اء العوان���س، 
فموقدي ق��د خمدت ناره ومل يعد ك��وخ الق�سب يدراأ 

عني الزمهرير؟ 
ناق�س��ت هذا املو�س��وع مع اإحدى اخ���س �سديقاتي 
فاأ�سارت عليرّ اأن ل ا�ستبعد مثل هذا الت�سف فهناك 
رج��ال يحبون اأن تكون زوجاتهم اكرب منهم �سنًا، اأو 
رمب��ا يكون هاربًا من ق�س��ة ع�سق خائبة ويجد فيك 
الأم��ان والتعقل، واأردفت لكل قاعدة �سواذ، اأيعقل اأن 
يك��ون �ساذاً عن اأبناء جيله، يرتك كل هذه احلمامات 
الناع�س��ات ليالح��ق دجاج��ة هرم��ة اأ�سب��ح حلمها 

ع�سيًا مراً لكرب �سنها ؟ .

ص 
ص

ق
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ل اأطيل عليِك حدث ما مل اأكن اأتوقعه واحلم   
به يوم��ا، ففي ذلك اليوم ال�سيفي احلار، جاءين بكل 
اح��رتام وتودد وكيا�سة وطل��ب يدي كزوجة له، كنت 
حينه��ا كم��ن انفجرت قربه��ا قنبلة �سوتي��ة ما زال 
دويها يع�سف يف راأ�سي، ما ان ذكر ا�سمه  حتى جعل 
كل ارج��اء ج�سمي ترتع�س، كان واثق��ًا من موافقتي 
وت��ذوق طعم��ي الف��ج وحل���س ملوح��ة اأعوام��ي على 
�سفت��ي الذابلت��ني، قال يل : اع��ذري يل عجالتي ففي 
ع�سن��ا يج��ب اأن يجري كل �سيء ب��ال تاأخري ودون 
تردد ل مربر له، ثم نظر يف وجهي وقال: ما لوجهك 
غار الدم منه، ومالك ترتع�سني كطري بليل، ل تخايف 
اطمئن��ي هاِت ي��دِك ا�سمعي الن�س��اء كال�سجر �سابها 
واح��د وثمرها خمتلف واأنا اأحب ال�سجرة التي ثمرها 
خمتلف ونا�سج جداً ، �ستكونني يل حديقتي الوا�سعة 
ول��ن اأكل عن العتن��اء بها، ك��وين يل النهر املتدفق 
ال��ذي يروي حقويل الظامئ��ة، عو�سيني عن وحدتي 
فالن�ساء حم�س تعوي�س عن الوحدة، ُذهلت ! احرتُت 
م��اذا افعل ؟ وم��ن فرط ده�ستي غ�س��ت الكلمات يف 
فم��ي، كنت عاج��زة عن النط��ق، وبفعل عج��زي هذا 
ت�سجع ليكمل كالمه الن��ازل على راأ�سي كال�سواعق، 
كن��ت �ساكتة مبهورة واأن��ا اأتطلع بل��ون وجهه الذي 
تقط��ر منه دماء ال�سباب، وق��د زادها اخلجل احمراراً 
عل��ى حمرته��ا، رف�ست طلب��ه لأين اعتق��دت ان المر 
جم��رد مزحة ثقيلة و�سمجة لكن��ه مل يرتك يل فر�سة 
لل��كالم وبداأ يعرب يل ما يختلج به �سدره من اإعجاب 
ولواعج مل اأكن اعرف مدى �سدقه اأو كذبه فيها، كنت 
حينه��ا كال�سمكة وهي تدغ��دغ الطعم على ا�ستيحاء، 
ولك��ي ل اأطي��ل علي��ِك �ساأخت���س، تزوجن��ا وع�سن��ا 

كاأي زوج��ني مغرم��ني يف حالة طوف��ان مرح دائم، 
كان مع��ي يف غاي��ة الطيبة، كنت اأعي���س معه عي�سًا 
ر�سيًا كما تعي�س النخلة يف الربيع، كان كل يوم  يف 
نظ��ري ي�سغر اأ�سبوعًا وكل اأ�سب��وع ي�سغر �سهراً وكل 
�سه��ر ي�سغر عامًا، وتوالت اللي��ايل حممومة بال�سبق 
املكب��وت، فف��ي الليل ين�س��ط  بيننا الهم���س واللم�س 
واحلل��م ويخبو الكالم، واخذ عقل��ي املتزن يخف مع 
فار�س الليل الأ�سمر الذي تهيم به الن�ساء، فاحلياة ل 

تكتمل من دون مل�سة جنون .
اأخ��ذت الأيام ُتو�سع الف��ارق ما بني عمرينا   
مل�ساف��ات كب��رية، اأنا اه��رم وهو يرتاج��ع يف العمر، 
ففي ي��وم ا�ستيقظت م��ن منامي ونظ��رت اإىل وجهه 
فل��م اأرى اأث��راً ل�سع��ر ذقنه او اث��راً ل�سارب��ه وقد نبت 
ب��دل عنهما زغ��ب ا�سفر ناع��م �سفي��ف، كان يومها 
يف �س��ورة فتًى يافعًا عل��ى ابواب ال�سباب الأوىل، مل 
اأج��د لهذه احلالة اأي تف�سري، �سوى ا�سطراري باإقناع 
نف�س��ي اإن ما يح�سل معه رمبا يبدو يف عيني لعطب 
فيه��ا، وال��ذي ب��داأ يخدعن��ي فل��م اع��د اأرى الأ�سي��اء 
وا�سحة جلية كما كانت، اأ�سعت بلف البيت بدخان 
املباخ��ر وت��رك امل�ساح��ف مفتوح��ة يف كل زاوية 
م��ن زوايا البيت، ولك��ي ل يعتقدون انني يف طريقي 
للجن��ون او التخري��ف اأخفيت ه��ذا املو�سوع عن كل 
�سخ�س يخ�سني، ا�ستمر هذا احلال واأنا اأتاأرجح بني 
م�سدق��ة ومكذبة ما يجري ح��ويل، �سدمتي الأخرى 
كان��ت يف تلك الليلة الب��اردة القار�سة حيث ال�سماء 
ت�سكب ماءها، لي�س على �س��كل قطرات ولكن فيو�سًا 
مرعب��ة، عندها ا�ستيقظت يف منت�سف الليل فوجدته 
ق��د اأ�سبح بعمر فت��ى �سغري مرمتي��ًا بح�سني يطلب 

ال��دفء، انطلقت يف وثبة من الذعر املفرط، وتولتني 
، اأتلفت يف اأرجاء  نوب��ة من الهلع كادت تق�سي عل��يرّ
الغرفة امل�ساءة ب�سوء خافت املنبعث من امل�سباح 
املن�س��دي القري��ب من الطاولة ا�ستو�س��ح الأمر، هل 
ع��ادت عفاري��ت اللي��ل ترق���س باأوهامه��ا امامي؟ 
ه��ل اأن��ا يف حل��م اأم يقظة ؟ وم��ا تف�سري ه��ذا ال�سيء 
املح��ري؟ �سعرت بالتيهان، كادت روحي تخرج مني، 
كي��ف لإن�س��ان ي�سغر بطف��رات اإىل ال��وراء، اأية لعنة 
حل��ت بج�س��ده، واأي �سيط��ان رجيم ير�س��م �ساللته 
ح��ول ب���سي، ا�ستعذت م��ن ال�سيط��ان وخرجت من 
تلك الغرف��ة التي جتمعنا اأتع��ر بخطواتي املرتبكة، 
ا�ستن�س��ق اك��رب قدر ممكن م��ن اله��واء وام�سح بع�س 
دمع��ات ان�ساب��ت دون اإرادت��ي، تركت��ه نائما كطفل 
ب��ريء ل يظهر منه �س��وى ذراعه الت��ي يحت�سن بها 

الو�سادة و�سوت تنف�سه الرتيب .
عر�سته على الأطب��اء والخت�سا�سيني فلم   
يج��دوا حلالته تف�س��ريا اأو ت�سخي�سا ناجع��ا فقط انه 
م�س��اب بخل��ل يف غدد النم��و ولي�س حلالت��ه عالج، 
اإذن لي���س اأمام��ي اإل الدع��اء فاأخ��ذت اأناج��ي رب��ي 
يف هزي��ع الليل الطويل، يا واه��ب الكرامة لالإن�سان، 
اأهذه كرامة من��ك له ؟ يا ربي اأنت من حتارب اجلهل 
وال�سح��ر، اأه��ذا الذي مي��ر به �سحرا ؟ اأن��ت يا من متنرّ 
على املحرومني واملعدمني اأهذه منرّة منك اإليه ؟ اأنت 
ي��ا من حتارب ال�سيطان اأيعقل اأن يكون هو ال�سيطان 
؟ اأنت يا من تعطي احلياة لالأموات والب�س للعميان، 
وال�سف��اء للمر�س��ى، وال�سرب للمجاهدي��ن، يا �سفينة 
جن��اة اليائ�س��ني خل�سني من هذه احل��رية وافتح يل 
ب�سريتي لأع��رف ما يجري حويل، ي��ا األهي اأيقظني 
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م��ن نوم��ي، م��ن �سبات��ي، لأفق��ه �سب��ب عل��ة زوجي 
امل�سكني، يا من اأم��رت مالئكتك بال�سجود لالإن�سان، 
انظ��ر اإليه نظرة رحيمة فهو ابنك الإن�سان، انه خلقك 
وكل خلق��ك هم عيالك، ول جتعلني وجتعله لعبة بيد 

الغيالن وال�سياطني يا رب العاملني � اآمني .
�ساد امل��كان جو من ال�سمت  للحظ��ات حتى �سمعت 
�سوت بكاء زوجي ينظر نحوي طالبا مني اأن اأ�سمه 

اإىل �س��دري حينها تذكرت 
ه��ذه  م��ن  منا���س  ل  ان 
املحن��ة انه��ا ارادة اهلل ع��ز 
وجل ول حيل��ة يل للهروب 
منه��ا، ع��دت اإىل فر�ستي و 
اأيعق��ل هذا  كن��ت مذهول��ة 
ال��ذي ي�سري مع��ي ؟ النا�س 
م��ع  اإل  الوق��ت  م��ع  تك��رب 
زوجي فهو ي�سغر كل حلظة، 
ومع الأيام تبدل دوري من 
زوج��ة اإىل اأم  روؤوم ترع��ى 
طفلها، كان��ت اإرادة ملزمة 
و�ساري��ة املفع��ول لي�س يل 
به��ا اأي خي��ار، لق��د اأ�سبح 
ه��ذا الطفل ال��ربيء �ساغلي 
الوحي��د وم�س��در �سلوت��ي، 
اأي  افق��ه  ل  الآن  واىل 
عالق��ة و اأي عاطفة جبارة 
تربطني وت�سدين اإليه، بداأت 
نف�س��ه،  م��ن  علي��ه  اأخ��اف 
فعندم��ا اأغ��ادر البيت اقفل 

علي��ه البواب لك��ي ل يخرج بغياب��ي ويك�سف �سي 
اأم��ام جرياين، بداأ طعامه يتغري يكر من اأكل احللوى 
ول��وك اللبان كاأي �سبي �سغري، يلعب ويلهو باأ�سياء 
�سغ��رية يرتبه��ا ث��م يحطمها ث��م ي�سخ ث��م يهدئ 
وينام بعيون ن�سف مفتوحة، كانت و�سامته ل ترتك 
يل جم��ال لالإحب��اط، ا�سط��ررت اإىل ت��رك عملي فقد 
اأ�سب��ح لعبُة خطرياً ل يقدر عواقب الأمور، بداأت اقلق 
عليه من وحدته يف البيت، 
فرمبا ي��وؤذي نف�س��ه ب�سيء 
جارح اأو حارق اأو ال�سقوط 
ويف  مرتف��ع،  م��كان  م��ن 
ليلة غلبني النعا�س فنمت، 
حتى �سح��وت على قبالت 
خ��دي،  عل��ى  متالحق��ة 
فراأي��ت زوج��ي ال�سغري قد 
امتد بج�سم��ه على �سدري، 
ي�سبني ويقر�سني طالبًا 
من��ي النهو���س لأر�سع��ه، 
ث��م و�سل الأم��ر اأين رجعت 
احل��ركات  بع���س  اعلم��ه 
الكلم��ات  بع���س  ونط��ق 
عنده��ا اختف��ت اأ�سنانه يف 
مزاجيت��ه  اأ�سبح��ت  فك��ه، 
اإىل  ت�سط��رين  حتتم��ل،  ل 
اخلروج ب��ه من البيت ليال، 
اأم��ري  يفت�س��ح  ل  ولك��ي 
ا�سع��ت ب��ني اجل��ريان ان��ه 
اب��ن اأخت��ي، اذهب ب��ه اإىل 

ص 
ص

ق

ال�سواط��ئ يله��و برملها، اأو اإىل احلدائ��ق يزحف على 
جنيلها، اأو عند بائع املرطبات التي تبهره اإ�ساءتها، 
وعند عودتي اإىل البيت ينتف�س مقهقها مرمتيا على 
ج�سدي يعانقني عناقا �سادقا قويا، ومع الأيام اخذ 
ي�سغ��ر وي�سغ��ر اإىل اأن رجع اإىل العم��ر الذي  يرتدي 

فيه احلفاظ ، هذا هو �سي العجيب ابوح فيه لك .
والآن وبع��د اعوام عجيبة مرت كوم�سة برق خاطفة 
انته��ت باأن ا�سبح عر�سه ح�سن��ي و�سدري له متكاأ، 
اأج��ربت نف�س��ي فيه��ا عل��ى ال�س��رب والكتم��ان، وها 
ه��و يق��رتب موع��د انعتاقي قريب��ًا من ه��ذا الكوكب 
املنحو�س، فاأنا ذاهبة اإىل عامل املوتى اأو يف طريقي 
اإليه، لقد ت�ساقطت ايام��ي كما تت�ساقط اوراق ال�سجر 
يف ادمي اخلريف، فاأنا الآن الورقة امل�سفرة واجلاهزة 

له��ذا امل�سري بعد الي��وم، اإن م�سباح عقلي اأنطفاأ ومل 
تعد يل طاقة عل��ى التفكري، لقد جلبت لنف�سي ال�سقاء 
م��ن حيث احت�سبته انه ال�سعادة، لقد اكت�سى كل �سيء 
م��ن ح��ويل باألوان ارجواني��ة داكن��ة .. قامتة حزينة 
كاأيام��ي، رمبا اأك��ون جمنونة او ن�س��ف عاقلة، لكن 
��دي يف البح��ث وال�ستق�ساء عن  و�سيت��ي لِك اأن جَترّ
فه��م حقيقي له��ذا اللغز املح��ري، َعل��يرّ ان ارتاح يف 
رقدتي الأخرية فرمبا يداهمن��ي املوت الليلة ليمحو 
خرف ال�سيخوخة وذكريات��ي الخرى كلها، فاحلزن 

يالحقني بال حاجة اىل ان ائن او انحب او اتو�سل. 
� اأ�سمع انا بحاجة اىل عمل !

كان ل يعرف �سيئا عن لياقة احلديث ،
 اأو كيف .
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نح��ن يف �سهر رم�سان، بداية الأيام الع�سة الأخرية 
من��ه، جرت ع��ادة الن�سوة على اخل��روج للتب�سع بعد 
تن��اول طع��ام الإفط��ار، اأراه��ن قادمات م��ن اأق�سى 
املدين��ة ي�سع��ني، �سومري��ات جمي��الت يخرجن اإىل 
الأ�سواق حتت وهج النيونات ال�ساطعة يف هذا امل�ساء 
الربيعي، اأيام غروب �سهر اآيار، ن�ساء كثريات؛ اأمهات 
مرتدي��ات مالب�سه��ن الوق��ورة باألوانه��ا الب�سيط��ة، 
ي���سن ف��وق اأر�س ال�س��واد بوقار زاه ب��راق يتمايلن 

ج��ذلت، �سعي��دات، �ساح��كات، غام��زات، لم��زات، 
ومتناد�سات حتت ومي���س م�سابيح اأنارة ال�سوارع، 
حتف به��ن بناتهن الناه��دات، العا�سق��ات، الكواعب 
اللوات��ي يرفلن يف احلري��ر الأخ�س الزاه��ي للغاية، 
بع�سهن وراء اأمهات��ن يبدين كبقرات �سمان يتمترّعن 
ل املح��الت من حولهن  ��دة، يكتفني بتاأمرّ ��ة جيرّ ب�سحرّ
بعيون غبية، والعذراوات منهن يتطاير �سعر روؤو�سهن 
ذي الأل��ون: النحا�سي، والك�ستنائي، والتوتي، وبلون 

عــــــلي ال�شب�عي      

كولونيل المانيكانات البالستيكية

ص
ص

ق

ال�سوكولت��ه، متماياًل مع ن�سمات الربيع احللوة التي 
تهب م��ن نهر الف��رات القريب، والبن��ات الالئي على 
اأب��واب الزواج يبدين مث��ل حوريات البحر، مالب�سهن 
باأل��وان بحرية منع�سة جتعله��ن يبدين فاتنات وهن 
ي�سع��ن م�ساحيق التجم��ل ذات الأل��وان الرباقة على 
وجوهه��ن مع الكثري من الكحل الأ�سود فوق نهايات 
جف��ون اأعينهن ال�سومري��ة ذات الظ��الل البنية بلون 
الط��ني، يرتبع فوق جفونهن ل��ون قزحي من الظالل 
هو مزيج م��ن ظالل العيون الف�سي��ة وظالل العيون 
املعدنية جتعل عيونه��ن تبدو قا�سية، كلهن يتجولن 
داخل الأ�س��واق متب�سعات ومتبخ��رتات ومغناجات 
ومنتظ��رات فوار���س الأحالم ، يلب�س��ن املالب�س ذات 
بي��ع املالب���س  الأل��وان احل��ادة، مي��ررن مبح��الت 
الن�سائي��ة بف�ساتينهن ذوات الل��ون الأ�سفر اجلريء، 
الأ�سف��ر امل�سق عليهن يجعلهن جميالت، حيويات، 
فرحات، م�سق��ات، ون�سات، كالفرا�س��ات بحللهن 
ليحدق��ن  يقف��ن  والوا�سع��ة،  ال�سيق��ة  ال�سف��ر 
مبعرو�ساتها، بنظرات غريب��ة منتزعة من اأعماقهن 
التي ل ميكن التعبري عنها اأو �سرب اأغوارها، واأخريات 
األ��وان ثيابهن ذوات تكثيف لوين ع��ال، وق�سم منهن 
جتد األوان ما ي�سرتهن باهتًا، �سو�ساوؤهن و�سو�ساء 
األوان مالب�سه��ن ت�سعرّ طاقات غريبة كفيلة باأن تقيم 
ثورة، ثورة ناعمة تف��نتَّ �سبرّان مدينة �سومر والقرى 
املجاورة القريب��ة منها، والذين ح�سوا هذه الثورة 
لي�ساه��دوا متح�سين اأج�ساده��ن الرجراجة الباذخة 
احل�س��ور، يتبعوه��ن زراف��ات زراف��ات اأن��ى اجتهن، 
نتيجة هذه الثورة اجلميل��ة، يتغنون �سطراً من بيت" 
��ة " غن��اه مط��رب ريف��ي عراق��ي مع��روف من  اأبوذيرّ

مدين��ة الث��ورة ببغداد) ح�سني �سعي��دة (: ) اإلك �سم�س 
بو�س��ط روح��ي ولك ظ��ل (، متعددة ومث��رية ومرغبة 
حركات فتيات �سومر اجلميالت املغريات ب�سفاههن 
احلم��ر اجلذاب��ة، وب�سدوره��ن الناه��دة، واأج�سادهن 
الر�سيق��ة بامت��الء مغر، قلب��ي مك�س��ور ياأن�س بدفء 
ح�سورهن ال�ساخن، مل اأع���س حياة عاطفية م�ستقرة 
يف زم��ن ن�ساأت��ي الأوىل، م��رارة ذل��ك ترافقني على 
اأمتداد �سنوات عمري، هكذا اأنا بال رتو�س، حياتي يف 
خريفه��ا الآن. اأجدها موجع��ة، نازفة كجرح تت�سب 
من��ه الدم��اء ول ميكنن��ي اإيقافها، اأج��وُل كلرّ �سباٍح 
وم�س��اٍء بال�سي��اع، عرف��ت اخليبة وعرفتن��ي باكراً، 
كنت طوال حياتي خائبًا، و�سائعًا، وحتى هذا اليوم 
ال��ذي ع��رب فيه عمري �س��وب مغرب حيات��ي ما بعد 
اخلم�س��ني عامًا، ل نور يف اآخ��ر نفق العمر، ل حبيبة 
قب��ل غروب العمر، اأتنقل من خيب��ة اإىل �سياع، ومن 
�سياع اإىل خيبة، مل اأك جمنونًا حتى اأوؤمن مبا قراأته 
يف �سن��ي �سبابي لنيكو�س كازانتزاكي�س: " بقليل من 
اجلن��ون نغ��ري الع��امل "، �سوم��ر مدينت��ي يف اأر���س 
اخل��راب، مدينت��ي الت��ي اأحبه��ا، واأح��ُب درابينه��ا، 
واأزقته��ا، و�سورعه��ا، وبيوته��ا، وترابه��ا، ونا�سه��ا، 
ونخيله��ا، ون�س��ف جوامعه��ا؛ جام��ع فال��ح با�س��ا 
ال�سعدون الكبري، وجام��ع معروف اآغا، وجامع فالح 
اأم��ا  الع�س��اء،  ل�س��الة  الآن  ت��وؤذن  ال�سغ��ري،  با�س��ا 
جوامعها الباقية فق��د اأنقطع عنها التيار الكهربائي 
�سم��ن جدول القطع املربمج، جام��ع ال�سيخ عبا�س ، 
وجام��ع ال�سي��خ ح�سن، وجام��ع ال�ست لن��دا، وجامع 
فلي��ح املدو، اأنه�س من خراب واأنتهي يف خراب اآخر 
جديد، ب�سمري متعب اأثقله اأمل احلب وخيانة احلبيبة، 
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احلبيب��ة الت��ي اأ�ست��اق لعينيه��ا اخل�ساوي��ن كثرياً، 
ل�سحكته��ا ال�سم�س التي ت�سق على قلبي توقظه من 
غفلت��ه، اأ�ستيق��ظ من خيب��ة الذات وانطف��ئ يف خيبة 
امل��كان حيث اأجد نف�سي بعيداً عنها يف قلب ظلمتي، 
الدرب املوؤدي حلبيبتي نف�سه، وكل مرة اأ�سيع اإليها، 
وت��ردين النا�س اإىل نف�س��ي، اإىل �سوابي، يعودون بي 
من حيث ذهبت اإليها، ميلوؤين احلزن والأمل ، اأمل ينته 
بي اأن اأعي�س خيبة البحث عن خطيبتي التي هجرتني 
يف ه��ذا الع��امل الغري��ب عن��ي بع��د اإ�سابت��ي بحرب 
الثم��اين �سن��وات بجرح غائ��ر يف رجولت��ي، يااألهي! 
كي��ف اأبدل ج�س��دي املعطوب؟ وحده التج��وال بحثًا 
عن وجهها احلي ب��ني وجوه من يف �سوارع املدينة، 
اأبح��ث برغب��ة تنبع م��ن القلب، م��ن قلب��ي ال�سغوف 
بحبه��ا، قلب��ي الالمتن��اه بحبه��ا، اأفت���س يف �س��وق 
املدينة عن وجهه��ا، واأ�ساأل وجوه النا�س عنها، اأرى 
رجاًل مثلي عرب �سوب مغرب حياته التي نافت على 
اخلم�س��ني، �سحنت��ه مث��ل �سحن��ة اأي عراق��ي متعب، 
يرت��دي ب��زة ع�سكري��ة خ�ساء الل��ون، حلي��ق ال�سعر 
واللحي��ة، ب�س��ارب اأ�سود كثيف جمي��ل وخطه ال�سيب 
ك�سارب علي ال�سباعي، يعتمر بريية ع�سكرية خ�ساء 
الل��ون، تتو�سطه��ا مظل��ة بل��ون النحا���س يحت�سنها 
بعنف��وان جناحي ن�س نحا�سي اللون، ينتعل ب�سطاًل 
روماني��ًا اأ�س��ود الل��ون يلم��ع ب�سكل غري��ب، يتمنطق 
بنطاق عري�س بل��ون اأوراق �سجرة الزيتون يتو�سطه 
ن�س ق��وي، وتربع��ت على كتفي��ه العري�ست��ني رتبة 
عقيد ركن مظلي، يعلق على �سدره من اجلهة الي�سى 
فوق القلب اأو�سمة ال�سجاعة من النوع الع�سكري ومن 
ل اأحتكاٍك فعليرّ بني اجلي�س  الدرجة الأوىل، تذكرت اأورّ

العراق��ي وال�سعب العراقيرّ كان ع��ام األف وت�سعمائة 
�سمي��ل �س��د  وثالث��ة وثالث��ني ميالدي��ة، مبذبح��ة 
الآ�سوري��ني العراقي��ني باإ�ساف مبا�س م��ن الفريق 
بكر �سدقي، ي�سري قبالتي يف ال�سوق بهيبة الع�سكري 
املنت���س، ه��ذا الرج��ل اخلم�سين��ي اأفق��دين �سالم��ي 
الداخل��ي، ك���سين، ا�ستغرب��ت، نحن يف ف��رتة ال�سلم، 
وكل حروبن��ا حلرّ��ت اأوزاره��ا من��ذ زم��ن بعي��د جداً، 
وجدت نف�سي الآن بعيداً عن حبيبتي وظلمتي، قريبًا 
منه حتت اأ�س��واء حمالت اأ�سواق الفنان ح�سني نعمة 
التي حتت�سن كونًا من الأج�ساد، يتجول بني املتاجر 
ال�سغ��رية لبيع مالب�س الن�ساء، مي��ر قربي الكولونيل 
ل عند  ببدلت��ه اخل���ساء، كان اللون الأخ���س املف�سرّ
نابلي��ون، واأرتبط ه��ذا اللون بالإمرباط��ور الروماينرّ 
ن��ريون، واأ�سب��ح ل��ون الإ�س��الم، وكان الفيل�س��وف 
طة، واأ�سبح  الأملاينرّ غوته يعتربه لون الطبقة املتو�سرّ
ة  ام رم��زاً للق�ساي��ا البيئية ومهمرّ الأخ���س هذه الأيرّ
اإنق��اذ الأر���س، مي��ر العقيد متبخ��رتاً بع�س��اه اأمام 
مانيكانات م��ن البال�ستيك ال��ربرّاق الأمل�س النظيف، 
يتفح�س بنظرات حادة دمى عر�س املالب�س الكبرية 
وال�سغرية بطريقت��ه الع�سكرية التي جبل عليها، تلك 
هي نظرات��ه، لغته التي يتحاور بها مع املانيكانات 
الطويل��ة والب��اردة والب��ارزة الت�ساري���س، نظ��رات 
�سامت��ة، م�سكون��ة بال�سجاعة واحل��زن، �سواد عينيه 
عمي��ق، �سم��وت، ومت�سائل، في��ه عمق اأ�س��ود �سا�سع 
وف�سي��ح ل نهاي��ة ل��ه، يح��دق عل��ى كتيب��ة الدم��ى 
املنت�سب��ة اأمام��ه كاجلن��د تهذبه��ا الأل��وان احلي��ة 
والبهيجة، متكد�سة ومرتا�سة بجانب بع�سها بع�سا، 
متار�س بقوة وجوده��ا الزاهي واجلميل على م�ساعر 
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م��ن يراقبه��ا، لون��ت املانكان��ات بالأ�سف��ر الكئيب 
الف��احت الل��ون وبقعت ب�سب��ات لونيه حم��ر معتمة 
متناغمة ومن�سجمة باحلجم على م�ساحات وجوهها 
لتك��ون متنف�سًا لهذه املحالت املزدحمة، كاأنها تطل 
علين��ا من �سط��ح القمر، غ��زارة من الأل��وان الهادئة 
واأ�سكاله��ا الغريبة املت�سابهة التي مل تاأت بال�سدفة، 
وقف منده�سًا، م�سدومًا بيقني غريب، اأمام مليكانة 
لون��ت بالأبي���س اإتخذت هيئة �ساب��ة �ساهمة حاملة 
بح��زن �سفي��ف و�سع عل��ى وجهها الب��ارد ال�سموت 
مكياج��ًا جمنونًا بالأل��وان الناب�س��ة ببهجة احلياة 
وروعته��ا، األب�سوه��ا بدلة زفاف بي�س��اء خالبة ذات 
�سدر مك�سوف يف�سح تفتح التفاح حتت بدلة العر�س، 
كاأنه��ا اإينان��ا ب�سدرها الع��اري كالينب��وع، عرو�س 
مث��ل نبع املاء العذب، وهو ظمىء ملاء ينبوعها ذلك 
م��ا �سفت ب��ه ملعة روح��ه يف نظراته وم��ا اأوحت به 
ب�ساط��ة قلبه املتيم بحركاته قليلة ال�سرب، ما به من 
ح��ب جعله قليل ال�سرب، واأن��ا مثله اأكون قليل ال�سرب 
ملا اأحمله من ح��ب، تذكرنا بعامل �سقي ماأخود من 
األ��ف ليل��ة وليل��ة، راح يعاتبه��ا ب�س��دة لتاأخرها عن 
موعد الزف��اف، عاتبها مبودة املح��ب حلبيبه، وهي 
واقف��ة خر�ساء بلهاء جامدة ببالدة كبرية، ثغرها ذو 
ال�سفتني احلمراوي��ن ال�سغريتني الرفيعتني يفرت عن 
اإبت�سام��ة بال�ستيكي��ة باردة، ب��اردة وبعيدة ونائية، 
جتمهر املتب�سعون واملتب�سعات واأ�سحاب املتاجر 
واأ�سحاب �س��الت الت�سوق واأ�سحاب دكاكني ال�سوق 
واأ�سح��اب الب�سط��ات والبنات اجلمي��الت الناهدات 
وال�سباي��ا الطافحات اغراًء واأغواًء و�سهوًة والفتيات 
املتغنج��ات واأمهاتهن ال�سمين��ات بعباءاآتهن ال�سود 
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اِن الذي راح يكيل  كَّ يتفرج��ن على خروج �ساِحُب الدُّ
ال�سب��اب وال�ستائ��م الالذعة للرجل لك��ي يرتك دمية 
عر���س مالب���س العرو�س حتى ل تت�س��خ بدلة العر�س 
الغالي��ة الثم��ن وتتل��ف، مل ي�ستجب الع�سك��ري برتبة 
العقي��د رك��ن مظلي لن��داءات �ساحب ال��دكان، دفعه 
ال�س��اب الياف��ع بعنف لك��ي يغادر من اأم��ام متجره، 
ال�ساب��ط رابط اجلاأ�س والقدم، واق��ف بهيئة امل�ستعد 
للمنازلة، عاد يحت�سن املاني��كان البال�ستيكي بزي 
العرو�س��ة بحن��ان هائ��ل، اأخ��ذت احل�س��ور الده�سة، 
واأخ��ذت الن�س��وة وال�سبايا والفتي��ات يبت�سمن وهن 
ينظ��رن باأ�ستغراب ممزوج ب��الأمل واحل�سة، والن�ساء 
البدينات تغ�سني بعباءاته��ن �ساحكات، �سارخات، 
متغامزات، ومتناد�س��ات، والفتيات ال�سغريات بعمر 
ال��ورد و�سعن مناديله��ن الورقية يغط��ني �سفاههن 
وهن يخفني �سغفهن املف�سوح فوق �سفاهن املبت�سمة 
املث��رية امل�ستغرب��ة، عندما �س��ب الكولونيل جنونه 
عليه��ا، وقبله��ا بلهف��ة هائل��ة، قب��ل يب��اب �سفتيها 
البال�ستيكي، �سم وجهها بيديه الرقيقتني ال�سمراوين، 
مد �سفتيه املكتنزتني واأمت�س �سفتيها البال�ستيكيتني 
برق��ة، مل متد �سفتيها الرافيعت��ني، قبلها قبلة طويلة 
ورقيقة وعميقة ودافئة، كان �سوت تقبيله لها ي�سبه 
لرمي�سك��ي  مو�سيقي��ة  املقطوع��ة  تل��ك  �سه��رزاد 
كور�ساك��وف، ذكرتن��ي قبلت��ه للمانيكان��ة بامل�سهد 
العاطفي بني" م�س بيل " و " ليجمان " الذي ظهر يف 
فيلم ) امل�ساألة الكربى ( الذي اأخرجه الفنان " حممد 

�سكري جميل "، تقول فيه " م�س بيل "  ل "ليجمان": 
اأنقطع   .  ." اأدري ملاذا اأحبك  . . ول  " اأنت م�ستحيل. 
التي��ار الكهربائ��ي �سم��ن برنامج القط��ع املجدول، 
�سكتت اأ�سوات امل�سلني واأمامهم وهم يوؤدون �سالة 
الرتاوي��ح يف اجلوام��ع الثالثة، واللي��ل الربيعي بهي 
رقي��ق يلفنا وهذه ال�سوارع، واله��الل الك�سول يطالع 
م��ا يجري م��ن وراء �سمائه الزرق��اء املعتمة يف هذا 
اجل��و الربيعي احلزي��ن ب�سبب جائح��ة كورونا، فتح 
��ان املتجمه��رون م�سابي��ح هواتفه��م النقالة،  ال�سبرّ
وب�س��وء ومي���س م�سابي��ح الهوات��ف النقال��ة �سغل 
اأ�سحاب �سالت الت�سوق واملتاجر الكبرية وال�سغرية 
النا���س  عي��ون  اأ�س��اءت  الكهربائي��ة،  مولداته��م 
كال�سموع، ومي���س ف�سي �ساطع غمر املكان، عادت 
الأ�س��واء خجل��ة داخ��ل مي��دان ال�س��وق، كان العقيد 
الركن مظلي مثل نقطة م�سيئة يف قلب عتمة اأ�سواق 
الفنان ح�س��ني نعمة، �سوء عيني��ه ال�سومريتني يلف 
البال�ستيكي��ة ب�سي��اء دافء بحن��ني  الدمي��ة  وج��ه 
ج��ارف، ف��ك اأ�ستب��اك ذراعيه من خ�سه��ا بحنان، 
وان�سحب بلطف قل نظريه، ثم غادرها يائ�سًا، حزينًا، 
ومنك���ساً، ال�سبرّان يلتقط��ون �سوراً مع��ي بهواتفهم 
النقال��ة، اأ�ساهد نف�سي يف م��راآة املتجر، واأنا اأن�سحب 
بكامل قيافتي الع�سكرية من اأمام دكان بيع وتاأجري 
ب��دلت الأعرا�س، رحت اأتذكر ذلك اليوم امل�سوؤوم يف 
ب�سظي��ة يف  اأ�سب��ت  �سن��وات ح��ني  الثم��اين  ح��رب 

خ�سيتي.
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ان��ه احل��ظ ال��ذي جع��َل  الطائ��رة  التي كان��ت تقلها 
لوجهتها تتعطل وت�سقُط  فوق 

جزيرٍة  نائية  يف احدى املحيطات. 
حاورْت بنظراتها املياه الزرقاء وال�سماء  فردا عليها  

باأ�سوات بع�س الناجني 
 مثلها. 

ايُّ م�سادف��ٍة تلك ، ان تكون هي الفتاة الوحيدة على 
ار�س هذه اجلزيرة مع خم�سِة �سبان. 

اأمٌر يدعو للخوف ام  للفرح؟! 
حتم��ا �سي�ساعدوه��ا و�سيحر�س��ون عليه��ا كجوهرٍة 
ثمين��ة او �س��يء غاٍل او حج��ٍر نفي�س ، م��ا دامت هي 

النثى الوحيدة هنا. 
على مهلكم ، فلي�س هذا ما ظنته تلك الفتاة فقد خافْت 
وارتع��دت فلرمبا حاول اولئ��ك ال�سبان مهاجتمها او 
اذيتها او التحر�س به��ا او معاك�ستها او التودد اليها 

كونها الطرُف ال�سعف يف معادلة احلياة الآن.  

مريفت اخلــــزاعي

عاقــــــــــبة 
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الكوابي���ُس مناماته��ا  ال�سك��وك وه��ددت  �ساورته��ا 
فقررت الإنزواء والإنعزال عنهم  

وحينما كانوا يدعونها لتناول ما
يجمعون��ه م��ن فواك��ه اجلزي��زة او م�ساركته��م  م��ا 
امكنه��م ا�سطي��اده م��ن اأ�سم��اٍك اأو حيوان��اٍت برية ؛ 
ترتب��ك وجتل���ُس �سامت��ة وهادئ��ة وكاأن الطري يقُف 
عل��ى قمِة راأ�سه��ا ، مت�سُغ بع�س لقيم��اٍت على عجل 

وت�سُع بالعودة اىل  مكانها. 
_ انتظ��ري قليال ، ماذا لو اهتدين��ا لطريقٍة  للخروج 

من هنا او متكنا من الت�سال 
ببع�س النا�س مل�ساعدتنا، كيف �سنعلمِك بذلك ونحن 

ل نعرف اين تختبئني! 
�ساَح احد ال�سبان خلفها وهي تهُم  باملغادرة وحمل 

بع�س قطع الطعام معها. 
_ اأن��ا ل اأختب��ئ، لكن��ي اح��ب  البقاء مبف��ردي ، هذا 

اف�سُل يل. 
_ ولنا اي�سا ، ههههه 

�سحك �ساٌب ثاٍن بتهكم. 
رك�س��ْت وهي تلتفُت  للوراء خوفا من اأن يتبعها احٌد 

منهم ، فكرت ان تغري طريقها 
لكنها مل تفعل ، فلرمبا تاهت و�سيعت مكان جحرها. 
لحظ��ت باأن اربع��ة �سبان  يق�سون اللي��َل يف ال�سهر 

واملرح والغناء وامل�سامرة و
 اللع��ب ببع���س الحجار حت��ى ينبلج الفج��ر وي�سفُر 

ال�سباح عن وجهه. 
فيم��ا عدا اخلام���س ، يق�س��ي وقته منزوي��ا ومطرَق 

الراأ�س ، �سارحا ومهموما ، فظنت 
 ان��ه رمب��ا يك��ون خمتلف��ا عنه��م ل��ذا فه��و ل يبايل 

بتجمعهم. 
بعد عدة اياٍم وليال يف اجلزيزة ، بدا ال�سيق وال�سجر 

وامللل على وجوه وتعابري 
اجلميع فال امَل يلوح يف الفق ول اثر لبادرِة انفراج 
حت��ى اإنها  �سمعت اح��د ال�سبان  يتحدث لرفيقه حني 

مرت من امامهم: 
_ نريد و�سائل جديدة للمتعة ، لقد مللنا ملم�َس الرمِل 

واحلجر. 
_ معك حق، فال جوالت ول م�سوبات ول �سجائرول 

حتى ن�ساء!
فخطط��ت  هواج���س  هاجمته��ا  الليل��ة  تل��ك  يف 
ل�سطياده��م كال عل��ى ح��دة و اأن ت�ستغ��ل الظروف 
املحيط��ة به��م : الكاآب��ة الت��ي ارتف��ع م�ستواه��ا يف 

ارواحهم ، الياأ�س الذي اأخذ 
يحفُر يف نفو�سهم، اجلوع ، العط�س واحلر. 

الع�س��الت  املفت��ول  بال�س��اب   الخت��الء  تعم��دت 
وحماولة القرتاب منه اكر وايهامه باأنها ت�ستلطفه. 
_ لق��د جمعُت رزمًة م��ن اغ�سان ال�سج��ار لكنني ل 

اقدُر على  حملها.  

فاأن��ربى له��ا وكاأن ق��وًة  قد دب��ت يف ج�س��ده فجاأة 
واقرتح ان يرافقها حيث مكانها 

اخلا�س. 
وملا قطعا م�سافة وتوغال  يف الغابة .....

_ احذْر فالر�ُس رخوًة قليال هنا 
_ �ساأتقدمِك ، ل تقلقي 

وعنده��ا �سع��ر بقدمه ت��زُل يف حفرٍة عميق��ة ، هوى 
فيها بكامل ثقله. 

تركته حتى خفت ا�سواُت �سخاته و اأنقطع انينه. 
يف الي��وم الت��ايل ا�ستغ��رَب ال�سب��ان الثالث��ة غي��اب 
�ساحبه��م فتوجه��وا اليها و�ساألوها عن��ه فاأجابتهم 

باأنه  قد او�سلها ملنزلها ورجع حتى انه مل 
ي�ستجب لطلبها باملكوث ب�سع دقائق. 

ذهَب الثالثة وبحثوا عنه ونادوا عليه دون 
ج��دوى ثم رجحوا التهام��ه من قبل ذئٍب او 

حيوان مفرت�س ممن تعج بهم اجلزيزة. 
" لبد من طريقة لالنفراِد باأحدهم " حدثت 

نف�سها وهي مترُق امامهم وت�سيح 
ب�سوٍت م�سموع:

_ �ساأذه��ب لالغت�س��ال عند نه��ٍر يف اطراف 
الغابة . 

تظاه��ر اح��د ال�سب��ان باأن��ه تع��ب وبحاجة 
للهدوء والراح��ة وراح يتبعها ببطء ، كانت 
بني احلني والآخر تديُر راأ�سها نحوه وتومئ 
ل��ه بحركاٍت وبط��رف ثوبها ال��ذي مل يتبق 

منه ال قطُع ل تكاد ت�سرُت ج�سدها الفاتن.
حاملا و�سل��ت النهر ، نزل��ت وراحت تتقلُب  
ك�سمك��ٍة  يف مياهه الب��اردة املنع�سة داعيًة 

اإياه بالن�سمام اليها .
كان منظرها �سهي��ا ومغريا ، اخذت تر�سقه 

باملاء وتطلُق �سحكاٍت يف الهواء مما 
زاده ن�سوة. 

عندها تظاهرت باأنها تغرق فاأندفع نحوها 
واحت�سنها، طوقْت رقبته بذراعيها 

انقطع��ت  راأ�س��ه يف امل��اء حت��ى  ورم�س��ْت 
انفا�سه. 

ال�ساب��ان حائري��ن ل يعرف��ان كي��ف اختف��ى  ظ��َل 
�سديقهم��ا الثالث ومل يجدا له اثرا يف اي مكان ، يف 
احلقيق��ة خ�سي��ا من الذه��اب لبقية مناط��ق اجلزيرة 
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حت�سب��ا لوق��وع مك��روه لهم��ا فالعدو غ��ري معروف 
او رمب��ا هي جم��رد م�سادفة ل اكر ، ح��اول اقناع 

نف�سيهما بهذا. 
ن�سي��ُت ان اخربك��م ب��اأن ط��وال ه��ذه الح��داث كان 
ال�س��اب اخلام�س يجل���س هادئا كعادت��ه ومل يحاول 

ال�ستف�سار او ال�ستق�ساء عن احد او �سيء.
_ا�سمْع يا اخي ، علينا ان نكون ع�سبة وال تعر�سنا 

للت�سفية على يد… . ل اعلم 
امله��م لي�س من امل�ستح�سن بقاوؤك مبفردك ، ل تبتعد 

وكن قريبا منا. 
لكنه مل يحرك �ساكنا بل تابع نظراته ال�ساهمة.

التخل���س م��ن اثن��ني يف اآٍن واح��د لي�س اأم��را  �سهال 
وعليها جتربة ُ �سيء خمتلٍف هذه املرة. 

_ م��ا راأيكم��ا بت�سل��ق اجلب��ل ال��ذي يرتب��ع يف و�سط 
اجلزيرة ، علنا جند �سكانا او قرية  

خلفه. 
اقرتحت عليهما ذلك ، وافق ال�سابان وقبل ان ي�سلوا 

لقمته ، احت�سنت الر�َس 
بذراعيها : 

_ لقد اإلتوى كاهلي ، تابعا ال�سعود، �ساأحلُق بكما 
وم��ا ان ابتع��دا حتى نه�ست وت�سلل��ت للجهة الثانية 
، �سبقتهم��ا و �سحبت حبال مربوط��ا  به جذُع  �سجرة 
فتدحرج م�سببا انهيارا �سخريا مل ي�ستطيعا تفاديه.

نزلت واإماراُت الراحة مرت�سمًة على وجهها فتفاجاأت 
بروؤية ال�ساب الخري 

ينتظره��ا بكل بروٍد يف ال�سف��ل وحاملا اقرتبت منه 
�سَب كفيه فرحا:  

_ �سكرا لل�سماء ، مل يعد هناك ما مينعني من افرتا�سك 
فقد كان اولئك ال�سبان 

صي�سهرون حتى ال�سباح حلمايتِك والعتناء بك. 
ص

ق

ظه��رية قائظة. �سط��وة ال�سم���س يراها كلرّ َم��ْن َدَخَل 
ابته الوا�سعة.. ي�سعر بها على  موقف احلافالت ِعرْب بورّ

. ها اأ�سابته للتورّ راأ�سه وكاأنرّ
ع بعيًدا قرب الظالل  احلاف��الت القليلة املبعرة تتوزرّ
الق�سرية للجدران، يفرت�س ظلرّها جنود يجل�سون فوق 
حقائبه��م، بع�سه��م ُي�سبهه: املالمح ذاته��ا.. الثياب 
رة برائحة البارود ولونه، بينما اآخرون، باأعمار  املعفرّ
ة؛ ولكنرّه مل  ها ع�سكريرّ فتيرّة، يرتدون مالب�س ُي��درك اأنرّ

يَرها من قبل.. كما مل يَر جنوًدا بلحًى و�سعور طويلة 
��ات(. بقي ينظ��ر اإليهم،  وروؤو���س خالية م��ن )البرييرّ
ث��مرّ اأدار عينيه نحو �سيوخ تبتل��ع مالحمهم كوفيرّات 
، يف يفء  ْعن، وحدهنرّ ط��ة.. ن�ساء جنوبيات يتجمرّ مرقرّ
ها مل  حافلة هناك، عند طرف ال�ساحة البعيد، يبدو اأنرّ

تتحررّك منذ دهر.
ح��ني اأحاطْت عيناه بكلرّ ذل��ك؛ كان قد اجتاز بائعة 
ال�ساي املحتمية بامتداد ظلرّ بوابة املدخل. وقبل اأْن 

حممد عبد ح�شن

خطٌّ في الــــزاوية
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ر يف البقاء قلياًل حتت الظلرّ الباهت. كان  يبتع��د.. فكرّ
يعل��م اأْن ل حافالت تنطل��ق الآن اإىل اجلنوب.. وكان 
ام اإجازته  يري��د الو�سول قب��ل اأْن ينطفئ يوم م��ن اأيرّ
ال�سبع��ة، فُهْم ينتظرونه، رمبا يجده��م يف الزقاق اأو 
قريًبا من��ه، عنده��ا �سيرتكون كلرّ �س��يء ويرك�سون 
��ه يعلم اأنرّ بابه��م ل ُيغل��ق اإل يف الرّليل  اإلي��ه. وم��ع اأنرّ
املتاأخ��ر.. مع ذل��ك.. كان يطرق الب��اب ويقف، كاأيرّ 

غريب، بانتظار اأْن متدرّ راأ�سها وتراه.
ا�ست��دار  ث��مرّ  الإج��ازة يف جيب��ه..  ���َس من��وذج  حت�سرّ
نح��و بائع��ة ال�ساي. وعل��ى اإحدى �سفيحت��ي ال�سمن 
الفارغت��ني.. جل�س. ب��رودة خفيفة ي�سعر به��ا تت�سلرّل 
ته( وو�سعها على ركبته. اإىل راأ�سه بعد اأْن نزع )برييرّ

 . . .
-   اإنَت وياُهم؟

قال��ْت ل��ه ذلك وه��ي متدرّ 
له ،بيٍد مرتع�سة تخططها 
��ة،  مزرقرّ خ���س  ع��روق 
ك�س��ف  اأ�س��ود  �ساًي��ا 
ل��ون عباءته��ا الكال��ح. 
كانْت، وه��ي تنظر اإليه، 
بذل��ك  اأح���سرّ  ت��راه..  ل 
وه��و ي�س��ع عيني��ه يف 
عينيها البي�ساوين. ومل 

يك��ن يع��رف مب��اذا 
َم��ْن  م��ع  يجيبه��ا. 
هو؟! هو مع ل اأحد.. 

م��ع نف�سه فقط. حني حتتدم املعارك؛ ين�سى كلرّ �سيء 
ويب��داأ بدفع املوت املقرتب اإليه من اجلهات كلرّها. مل 

ها مل تكن تنتظر منه جواًبا: ُيجبها.. ويبدو اأنرّ
ابني ا�ست�سهد بقاطع اآمريل.  -

وهو ي�سمعها تف�سي اإليه بذلك؛ كان ن�سف )ا�ستكانة( 
ال�ساي، امل�ستقررّة يف يده فوق �سحن مترّ�سخ، قد فرغ. 
له  اأث��اره ا�س��م املكان ال��ذي مل ي�سم��ع به خ��الل تنقرّ
الطوي��ل، منذ �سنني ترك ح�سابه��ا، على جبهة ت�سغل 
احل��دود ال�سقية كلرّه��ا. اأراد اأْن ي�ساألها: اأين؟ غري اأنرّ 
حافل��ة، مل مييرّز لونها متاًما وه��و يقارب جفنيه يف 

فْت  ال�سم�س ال�ساطعة، كانت قد توقرّ

ص 
ص

ق

و�س��ط ال�ساح��ة يتبعها ذيل غبار يتقا���س. �سكب ما 
��ى من �ساي��ه على الأر���س وو�س��ع )ال�ستكانة(  تبقرّ
ا يدفعه  عل��ى لوح اخل�سب. وحني بحث يف جيوبه عمرّ

لها؛ قالْت:
ه.. اأنا ما اآخذ من َرْبع ابني. - روح مُيرّ

، نحو و�سط ال�ساحة..  وبقيْت تتابعه يبتع��د، دون ظلرّ
فيم��ا ان�سحب ظلرّ البواب��ة بعيًدا ت��ارًكا ج�سدها كلرّه 

. . .لل�سم�س.
كما كن��ُت اأراه؛ كان املكان يراين، واأنا اأجررّ خطواتي 

فيه، متهالًكا كجداٍر قدمي.
بدت ال�ساحة، ال�ساح��ة الكبرية، اأمامي غري تلك التي 
تركته��ا بعد اآخ��ر التح��اق يل. املراآب الرئي���س، واأنا 
اأراه م��ن جهة ال�سارع الأخرى.. حي��ث كنُت قبل اآخر 
النازل��ني م��ن احلافلة، ب��دا ل ُي�سب��ه ذاك.. فيما ميتدرّ 
ج�س كبري، مبقرتباته، فوق ال�ساحة عابًرا اإىل جهتها 
الأخ��رى. ل اأث��ر للح��وت، املثل��وم الظه��ر، و�سيرّاده 

ال�س�س.. ترك مكانه لن�سب بديل يبدو هجيًنا.
كانت احلافلة قد ذهبت.. والنا�س، الذين نزلُت معهم 
يف ظ��لرّ ج�ٍس للم�س��اة مل اأَره من قب��ل، تفررّقوا كلرّهم. 
)رمب��ا اأخط��اأُت اخلط(..هك��ذا قل��ُت. وب��داأُت اأ�ستعي��د 
حلظات �سع��ودي هناك: يف م��راآب العا�سمة الكبري 
خلط��وط النقل املترّجه جنوًب��ا. )ب�سة؟(. مل يجبني.. 
��ي �سع��دُت عل��ى اأم��ل الو�س��ول اإىل اأيرّ م��كان  ولكنرّ

يقررّبني منها.
واأنا اأخطو و�سط احلافلة نادْت عليرّ عجوز جتل�س يف 

اخلل��ف: )تعال هنا.. هن��ا اأح�سن ل��ك(. وكنُت حينها 
مو�س��ًكا عل��ى و�س��ع حقيبتي عل��ى الرفرّ ف��وق اأحد 
املقاع��د الفارغة. )هنا اأح�سن ل��ك(.. قالت ذلك وهي 
ُت، بيدها، على �سفرّ املقاعد الأخرية املتال�سقة.  تربرّ
ها بائعة ال�ساي، اأو رمبا  واإذ اقرتب��ُت منها؛ وجدُت اأنرّ
واح��دة ت�سبهه��ا.. ل اأدري. ث��مرّ فر�س��ْت يل عباءته��ا 
وَدَعْتن��ي، بعينيها، لأنام. )�سياأت��ي َمْن يجل�س هنا(. 
)لن ياأتي اأحد(.. وتناولْت احلقيبة من يدي وو�سعتها 
عل��ى طرف املقعد البعيد. و�سع��ُت راأ�سي عليها، فبدا 
�سقف احلافل��ة اأمامي ببيا�س منطف��ئ. اأمتعة قليلة 

ني الطويلني. �ساألتها: اأخذت مكانها على الرفرّ
- اأين ت�سل هذه احلافلة؟

- اإىل حيث تريد.
- الب�سة. �ساأل��ُت الرجل الواقف قرب الباب قبل اأْن 

ه �سمعني. اأ�سعد ومل يجبني. ل يبدو اأنرّ
- واأنا كذلك. ولكنرّها �ست�سل.

كان ج�س��دي ق��د ب��داأ يتخلرّ�س م��ن بع���س حرارته.. 
و�ستائ��ر احلافل��ة املرخاة ت�سفي عل��ى اجلورّ تبا�سري 
 .. عتمة. واإذ مل اأجد ما اأقوله؛ اأدارت املراأة ظهرها اإيلرّ

. تي( على وجهي واأغم�سُت عينيرّ . . .ثمرّ و�سعُت )برييرّ
وكاأنرّ يًدا اأيقظتني.

كانت احلافل��ة متوقفة يف ظلرّ ج�س للم�ساة، ل يبدو 
��ر اأينرّ راأيته من قبل، ميتدرّ  جدي��ًدا.. ومع ذلك.. ل اأتذكرّ
اإىل جه��ة ال�س��ارع الأخ��رى. قليل��ون فق��ط، كانوا ما 
��ق. تبعُتهم..  ر احلافل��ة ال�سيرّ يزال��ون يقف��ون، يف ممرّ
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فيم��ا كان راكب اآخر ما يزال يجمع اأ�سياءه املبعرة 
ا انتهى؛ جاء ووقف خلفي. على املقعد، وملرّ

مل تك��ن العج��وز موج��ودة، ل اأدري مت��ى نزلْت.. ول 
كيف �سحبْت عباءته��ا من حتتي دون اأْن اأ�سعر. رمبا 
اأعطيته��ا وعدُت اإىل النوم.. رمبا. كن��ُت تعًبا.. والليل 
يق��يء �سواده كلرّه على ال�سبح لُيخيفه. وكنُت اأنتظره 
وحقيبت��ي عل��ى ال�سي��ر.. و)الب�سط��ال( يف اخلارج، 
وكن��ُت قد غ�سلته، مل ين�سف بعد. لب�سته رطًبا. ون�سيت 
ب��رودة قدم��يرّ عندم��ا و�سعُت من��وذج الإج��ازة يف 
جيب��ي. ومن على ظهر �سيرّارة )الإيفا(، وهي تتهادى 
من مكاٍن ما على جبل مل اأَر راأ�سه كما لو كانت تلفرّ 
ح��ول �سدفة حلزون، كنُت اأتتبرّع حافة الطريق خوًفا 
ر  من انزلق العربة املتهالكة يف واٍد ل قعر له. ل اأتذكرّ

ني اأ�سعتها. متى غفلْت عيناي عن احلافة.. اإل اأنرّ
مل يب��َق اأحد �سواي حت��ت اجل�س وقد �سحب ظلرّه بعيًدا 
ة اأخ��رى دافًعا  بع��د اأْن �سئ��م وقويف. زحف��ُت اإليه مررّ

حقيبتي بقدمي.
��ْن نزلوا معي، حم��ل اأ�سياءه  مل يب��َق اأح��د. بع�س، ممَّ
وابتعد.. فيما ا�ستق��لرّ اآخرون �سيارات �سفراء، ميتلئ 
به��ا ال�س��ارع، بع��د ح��وارات، ل ت�ستم��ررّ طوي��اًل، مع 

�سائقيها.
مل تقف اأية �سيارة قربي. وكنت بانتظار مرور اإحدى 
�سي��ارات الأج��رة، ذات الرّلونني، لأ�سري اإليه��ا.. ولكنرّ 
ها قد اختفْت م��ن ال�سارع كلرّه.  ا منه��ا مل ميررّ وكاأنرّ اأيًّ
تراجع��ُت للخل��ف وحقيبت��ي ب��ني قدمي. ث��مرّ جل�سُت 
فوقه��ا م�سنًدا ظهري اإىل اأح��د الأعمدة ال�سخمة التي 

حتمل اجل�س.
كان النه��ار يلملم اأ�سالءه حني توقفْت اأمامي واحدة 

ها �سقطْت من اجل�س. فتح يل ال�سائق، من  منه��ا وكاأنرّ
الداخ��ل، الباب القريب منه. )عاطل(.. قال يل بعد اأْن 
اٍت عدرّة قبل اأْن ينطبق اأخرًيا..   جل�سُت قربه واأغلقته مررّ

. . .بعدها انطلق بي دون اأْن ي�ساألني عن وجهتي.
مل ي�ستط��ع ال�سائ��ق النعط��اف ي�س��اًرا نح��و مرك��ز 
املدين��ة. ل اث��ر لل�ساح��ة! ول لإ�س��ارة امل��رور الت��ي 
ُت من هنا وكان  كان��ت هن��اك. )ل اأدري.. اأم�س م��رررّ
التقاطع موج��وًدا(.. �سمعته يحدرّث نف�سه ونحن نعرب 
ظ��لرّ اجل�س الكبري املمت��د فوقنا. )اأنا كن��ُت هنا قبل 
�سهرين(.. قلُت ل��ه، وعيناي تتابعان الطريق الطويل 
والأبني��ة الكب��رية املنت���سة عل��ى جانبي��ه، )ورمبا 
اأكر.. اأنَت تدري: هناك ي�سيع احل�ساب، عندما تطول 
املدرّة نن�سى كلرّ �سيء، ونبقى نعدرّ القذائف التي ت�سقط 
، فقط،  ورفاقنا الذين ميوتون.. ثم نرتك كلرّ �سيء لنعدَّ

اللحظات التي بقيْت لنا(.
��ا، اأن��ا وه��و، يف ط��رق حت��اول ذاكرتي  تائه��ني كنرّ
ا�ستعادة مالحمه��ا، ي�سلمنا ج�س اإىل ج�س، وتقاطع 
ه يع��رف الطريق  اإىل تقاط��ع. ومل يك��ن يب��دو عليه اأنرّ

ًدا. �ساألته: جيرّ
- هل �ستو�سلني؟

- اأنا خرجُت لأو�سلك واأعود.
نظ��رُت اإليه. رمبا كن��ُت اأعرفه.. راأيت��ه يف مكان ما، 
فنحن اأبناء مدينة واحدة، احتوْتنا الطرق.. املدار�س.. 
احلدائق ذاتها قبل اأْن حتتوينا جبهات احلرب. اأردُت 
��ي اأدرك��ُت تفاهة ذلك؛  ��ا، ولكنرّ �سوؤال��ه اإْن كان جنديًّ

ص
ص

ق

فاجلمي��ع جنود. بقيُت اأتاب��ع الطريق.. األتقط ما بقي 
م��ن تفا�سيل��ه.. ال�س��ور املنت�سة، لفتي��ان مبالب�س 
حرب ل ت�سبه مالب�سي، حول ال�ساحات، على جانبي 
الط��رق، وعن��د تقاطعاته��ا.. كلرّهم ُقتل��وا يف معارك 
ج��رْت يف مدن اأعرفها اآمنة، م��ررُت يف بع�سها واأنا 
يف طريق��ي اإىل هن��ا. مل اأ�سعر بوجود حرب فيها، ول 

راأيُت اأثًرا لها.
نة! هل حدث  اأرى البناي��ات اجلديدة بواجهاتها امللورّ
كلرّ ذل��ك يف الأي��ام الت��ي غبُت فيه��ا؟! نظ��رُت اإليه.. 
وكان م�سغوًل باإيجاد مكان ل�سيرّارته قرب بيت قدمي 
ل يبع��د كثرًيا عن بيتنا. )هنا(.. قل��ُت له كَمْن فزَّ من 

غفوة عميقة.
نزل��ُت هناك. اأعطي��ُت الرج��ل اأجرته واأغلق��ُت الباب 
ة.. ومررّتني قبل اأن ينطبق اأخرًيا. راقبته يبتعد. ثمرّ  مررّ
حملُت حقيبتي نحو بيتنا املختفي يف الزقاق القدمي 
و�سط بيوت ل اأعرف كيف ُبنيْت هكذا يف فرتة غيابي 

. . .الق�سرية.

كان الزق��اق خالًيا، والأطف��ال القليلون، الذين راآهم 
هم ل  هن��اك، ل يع��رف اأح��ًدا منه��م. اجتازه��م وكاأنرّ
يرون��ه. كان منطفًئ��ا.. اإلرّ اأنرّ ظه��ور الب��اب اخل�س��ب 
ه راأى  للبي��ت، بلونه الغائب و�سقوقه املت�سعة حتى اأنرّ
ظلم��ة الدهلي��ز عربها، طرد وح�س��ة الطريق وغربته. 
م.  طرق��ه.. وطرقه.. وطرقه حتى خ�سي عليه اأْن يتحطرّ
وخ��الل ذل��ك.. كان رن��ني اجلر�س، وقد اأع��اد تثبيته 
و�سط املم��ررّ يف اإجازته الأخرية، ي�س��ل اإليه دون اأْن 
ه مفتوح دائًما؛ اأم�سك  ه يعل��م اأنرّ يخ��رج اإليه اأحد. ولأنرّ
اإح��دى درفتيه بي��ده ودفع الثاني��ة فانفتح لتواجهه 

�ستارة القما�س املتدليرّة عند عنق املمررّ ال�سيرّق.
كان ب��اب غرف��ة ال�سيوف، وق��د ُطلي بل��وٍن مغاير، 
ا من ظلمة  موارًب��ا يت�سلل منه خيط �س��وء يبدد بع�سً
امل��كان. )رمبا يكون اأح��ٌد هنا(.. هكذا ق��ال. ثم دفع 

الباب ودخل. ومل يكن هناك اأحد.
كان��ت الغرف��ة م�س��اءة. �س��ور عدي��دة، يح��اول ملَّ 
عة على اجل��دران برتتيب معتنًى به..  مالحمه��ا، موزرّ
��اك املط��لرّ على  وكان��ت �سورت��ه هن��اك: ف��وق ال�سبرّ

الزقاق، باإطاٍر جديد.. وخطٍّ يف زاويتها اليمنى.
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ن�فذة ال�شت�ت

ه  قا�س��م وايل الذي اأختار العمود �سكال، فنجح يف جررّ
اإىل بوتق��ة احلداث��ة تالزم قارئه فك��رة اأنه يطل على 

العامل م��ن نافذة ال�ستات، يقول يف حديثه ل�)الأديب 
العراق��ي( عن )الال اأين – ل باب افتحه ل باب اغلقه 
- خب��اأت �سوتي م��ا بيني وبني فمي ال��خ(، التي ل 
نعل��م ه��ل كان بحثًا ع��ن ذات��ه اأم ل� "ك���س املعيار 

ح�ورته:  ابته�ل بليبل

الشاعر قاسم والي:

 ستبقى بوصلة القصيدة العراقية باتجاه قضية 
اإلنسان منذ ملحمة كلكامش وقصة الخليقة

النازل  القطار  �سوت  عن  ببعيد  ولي�س  ال�سهري  ال�سماوة(  )نخل  ظالل  حتت 
ولد  احلررّاق  و�سجنها  حرمية(  )يا  من  جداً  وقريبًا  وريله(..  )حمد  وحكايات 
�ساعر على اأطالل )اأوروك( التي �سيعيد ثانية بناء اأجمادها )�سعرا( ويجعلنا 

ن�سغي اإىل تراتيلها الأزلية..

وار
ــــــ

ــــــ
حــ

والنق��اد يحتطب��ون ليل المثل��ة"، اإنه، "ق��دري على 
اأي��ة حال. اأحاول فقط اأن اأ�س��ل اىل العامل الذي يطلرّ 
عليرّ واأنا اقبع خلف نافذة ال�ستات تلك، لكنها لي�ست 
كافية ملثلي على الأقل فهي م�سببة وخادعة والذي 
تث��ريه من الأ�سئلة اأكر مب��ا ل يقا�س مما تعطيه من 

الأجوبة".

فرادي�س الق�شيدة

ال�ساع��ر )ال��ذي ل يجيد اللعبة ل يدخ��ل اىل فرادي�س 
الق�سي��دة..( هك��ذا يقال ولكن عن اأي��ة لعبة تلك التي 
تفرت���س معرفة الق��ارئ بها، ي�سد وايل ب��اأن الذي 
ل يجي��د اللعب��ة ل يدخل اإىل فرادي���س الق�سيدة )ول 

يقرتْب من اأ�سوار جحيمها(. 
ويق��ول: "تل��ك تتم��ة القتبا���س وتل��ك لعب��ة 
ال�سع��ر ذات��ه وه��ي بق��در ب�ساطته��ا بالغ��ة 
التعقي��د وتتعل��ق مبهارة الن�سغ��ال بالتناغم 

ونبذ ال�سجيج ومه��ارة �سياغة املعنى والكف 
ع��ن اإط��الق اله��راء وتلك اللعب��ة تتعل��ق بال�ساعر ل 
بالقارئ، فالقارئ ي�ستطيع بب�ساطة اأن يناأى ب�سمعه 
وب���سه ع��ن اأي��ة ق�سي��دة اأو اأن ينهمك به��ا بح�سب 

ذائقته ومزاجه ووعيه وكيمياء روحه". 
ويتابع حديثه " لكن، امل�سكلة بت�سنع ال�سعر وخو�س 
اخلائ�سني الكثريين فيه دون مهارات تتيح الفرادة".    

 
الط�حونة العمي�ء

وكان قا�س��م وايل قد عكف على الأرجح اإىل 

العزلة وعزف عن الن���س زمنًا حتى اأخرج جماميعه 
الثالثة باأوقات متقاربة. 

يقول "كنت منهمكا بالكدح اليومي من اأجل حت�سيل 
ق��وت �سغاري و�سمان �سالمتهم و�سالمة املحيطني 
ب��ي من الأه��ل والأ�سدقاء و�سالمت��ي ال�سخ�سية بال 

ري��ب يف حميط �سائه 
ل  حقب��ة  اب��ان 
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ي�ستطي��ع فيها الأحرار اإط��الق اأفكارهم عالنية دون 
اإثارة ال�سك��وك والأ�سئلة ومكابدة النهايات الفاجعة 
وحت��ى ل��و كان م��ا اأطلق��ه  م��ن ن�سو���س ان�سانية 
ووجداني��ة خال�سة وعمومي��ة تتعلق بامل�ساعر التي 
يت�ساركه��ا الأ�سوي��اء م��ن الب���س فالأم��ر يت�سم��ن 

النظ��ر  لف��ت  خط��ورة 
لتمجي��د  وال�ستدع��اء 
الفا�سي��ة وجتمي��ل القب��ح 
حي��ث ت�سح��ق الطاحون��ة 
فيه��ا  يل��ج  م��ن  العمي��اء 
وت�ستنزف��ه  رحم��ة  دون 
حت��ى اآخر قط��رة من عرق 
جب��ني احلياء فلج��اأت اىل 
اعت��زال الن���س والع��زوف 

عن الظهور".
 ،2003 ع��ام  ذل��ك  بع��د 
�س��ار وايل عل��ى م�سارف 
م��ن  منه��كا  اخلم�س��ني 
يف  كجن��دي  املكاب��دة 
يف  وكادح��ا  احل��روب 
اليوم��ي  العم��ل  �ساح��ات 
وزاهدا يف مباهج الظهور 
اإن كان ثم��ة مباهج، كما 

يروي.
وم�سى للقول: لكن ف�ساًء 
من حرية هجينة اأ�سميتها 
حري��ة ال���ساخ اأت��اح يل 
اأن اأن���س )تراتي��ل اأوروك( 

و)قراطي�س باألوان راية( و)يجري اىل الال اأين(".
وي�سي��ف وايل: اأظنني اأك��رر دائما اأن الإن�سان منوط 

به اأن يرتك كلمة واأرجو اأنني قد فعلت".
ونتيج��ة لذل��ك، كان ال�ساع��ر اب��ن بيئت��ه وظروف��ه 
واملهيمنات املعرفية التي متثلتها روحه وهو يطلق 
اأن�ساقه��ا  ب��كل  ن�سو�س��ه 
البياني��ة وال�سكالنية وفقا 
لتلك الأح��وال واملقامات، 
وايل  قا�س��م  يعتق��د  كم��ا 
علي��ه  اقرتحن��ا  عندم��ا 
ا�ستنتاج��ا افرتا�سيا رمبا! 
"جمه��ول"  ق��ارئ  لأي 
كما يق��ول. ثالث��ة خطوط 
حتكم بن��اء ن�سو�سه، ثمة 
ن�سو�س يقراأها فيجد فيها 
اللغة والبناء الفخم، كاأمنا 
ه��ي اأق��رب اىل ت�سوراتن��ا 
التقليدي��ة  الق�سي��دة  ع��ن 
العمودي��ة، حتى يف �سكلها 
الكتاب��ي. ون�سو�س اخرى 
م�ساح��ة  الأعر���س  وه��ي 
يف جمموعات��ه فيها اللغة 
ال�ستعارية  اللغة  الناعمة، 
فه��ي  ال�س��ور  الهائل��ة 
ال�سع��ر  ق�سي��دة  بال�سب��ط 
حت��ى يف �سكله��ا الكتابي. 
فيه��ا  اخ��رى  ون�سو���س 
اللغة اليومية، ال�سور التي 

-ولد قا�س��م وايل، يف مدين��ة ال�سماوة عام 
 ،1960

- تخرج م��ن دبلوم ال�سناعات الكيميائية، 
وعمل منذ العام 1980 يف معامل ال�سمنت 
يف ال�سم��اوة وكربالء، قبل اأن ي�سبح ع�سوا 
والكت��اب يف  لالأدب��اء  الع��ام  الحت��اد  يف 

العراق.
- �س��درت ل��ه ث��الث جمموع��ات �سعري��ة 
)تراتي��ل اأوروك ع��ن دار الينابي��ع بدم�س��ق 
2010( و )قراطي���س باأل��وان راية عن دار 
مت��وز بدم�سق عام 2013(، )يجري اإىل الال 

اأين عن دار متوز بدم�سق 2018(.
 

الشاعر قاسم والي:

وار
ــــــ

ــــــ
حــ

مت�س يوميات الن�سان العراقي مثال " في�س بوك " اأو 
" وغريها.  " هواج�س 

ق�رئ الن�شو�س

ن�س��ري اأي�س��ا اإىل اأن ال�ساعر قا�س��م وايل يف ق�سيدته 
ا كي��ف يريده��ا، واإذا قلبنا  يري��د �سيئ��ًا منه��ا، ورمبرّ
املعادل��ة م��ا تريد الق�سي��دة منه اأو ما تري��ده، لكنه 
ي���سرّ اإىل اأن��ه يري��د اأن ي�سرتي��ح هو و�سقي��ق روحه 
الذي هو قارئ ن�سو�سه والذي ي�ساركه اأزمته وقلقه 
وحزن��ه وفرح��ه وحياته وموته ع��رب اأن نتوهج معا 

يف اأتون الكلمات. 
اإلرّ اأن وايل ي��رى عن��د قلب املعادلة ُبع��ٌد اأكر اإثارة، 
ويق��ول اإن " الق�سي��دة ل تري��د لكن��ه الهاج�س الذي 
ياأت��ي به��ا اإن��ه متطل��ب كثريا واأن��ا موؤم��ن بوجوده 
مثلم��ا اأن��ا موقن بوج��ودك وباأنك م��ن ي�ساألني الآن 
حت��ى اأنني ات�ساءل كث��ريا بعد الفراغ من كتابة ن�س 

ما كيف كتب هذا الن�س؟ اأو كيف جاء هكذا؟ ال�سوؤال 
هن��ا يتوج��ب توجيهه لهاج�س��ي ولي���س يل على اأية 

حال ول اأرى انه ميكن م�ساءلته حتى من قبلي".
من هنا، يعتقد وايل اأن ال�ساعر م�سغول باإثارة ال�سئلة 
كطفل يدرج يف الع��وامل الغام�سة املثرية التفا�سيل 

التي ت�ستدعي ال�سئلة الع�سية على الإجابات. 
يقول اإن " الفال�سفة منهمكون بالإجابات عن ا�سئلة 
الأطفال وال�سع��راء ومازالوا، لكن املت�سوفة اختاروا 
اأق���س الط��رق اإنه��م ي�سبه��ون ال�سوء ال��ذي مي�سي 
ُه امل�ستقي��َم- دون لف  خمت��ارا اأق�س الط��رق - خطَّ
ول دوران بني ذواتهم التي ذابت بالذات العليا باأقل 

ما ميكن من العناء ليتني منهم. 
وكانت بع�س ال�سحف والدوريات العراقية والعربية 
قد ن�ست لل�ساعر قا�سم ويل، كما وقد ا�سرتك يف عديد 
املهرجانات وامللتقي��ات الأدبية وال�سعرية، وتناول 
�سع��ره الكث��ري من نقاد الدب منه��م )ا.د. عبد الر�سا 
عل��ي ود. مرت�س��ى ال�س��اوي 
ود. ح�سني �سمك ح�سن. ود. 
عبد املطلب حممود وعبا�س 
العويف وحمي��د ح�سن جعفر 
وغريه��م،  حاج��م(  وب�س��ري 
وكان �سع��ره حم��ل درا�سات 
الع��راق  داخ��ل  اأكادميي��ة 

وخارجه.
ال�سعر كائن فطري

لعل ال�س��وؤال الذي ظل ي�سغل 
تفكرين��ا الآن ه��و: اإىل اأي��ن 
الق�سي��دة  بو�سل��ة  تتج��ه 

الشعر كائن فطري وهو كائن مناضل فبعد أن 
تسيد وخصوصا في األمة التي تتحدث العربية 

طويال في غياب نسبي للفنون الكالمية األخرى 
يجد نفسه اآلن في خضم محيط شاسع من 

السرد والفنون البصرية والسمعية والميديا 
الجبارة التي اجتاحت العالم يحاول استعادة 
ما يستطيع استعادته من المساحة الكبيرة 

المقتطعة منه.
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العراقي��ة ل�سيم��ا بعد هذه 
الأزمة التي مير بها العامل؟ 
فكان ج��واب ال�ساعر قا�سم 
وايل اأن��ه مت��ى كان العراق 
خارج الأزم��ة اأو متى كان 

الإن�سان خارجها.. بو�سلة الق�سائد باجتاه الإن�سان 
هن��ا ويف اأيرّ مكان.. هن��ا منذ اأول تهوي��دة اأمٍّ لطفل 
وترنيم��ة يف جنبات معبد وجمل�س ن��دب على فقيد، 
�ستبق��ى بو�سل��ة الق�سي��دة العراقية باجت��اه ق�سية 
الإن�س��ان هن��ا واأينم��ا يكون من��ذ ملحم��ة كلكام�س 

وق�سة اخلليقة. 
كما وقد راأى وايل يف معر�س حديثه عن اإمكانية اأن 
تتحقق احلداثة ال�سعرية يف بنية الق�سيدة العمودي، 
اأن احلداث��ة عموم��ا واحلداثة ال�سعري��ة بوجه خا�س 
مفه��وم عائم فكل حادث ي�سبح من املا�سي مبجرد 
حدوثه لذل��ك ت�سبح الأحداث عموما مبا فيها ال�سعر 
م�ستغرق��ة بهذه املطاردة الت��ي ل تنتهي والق�سيدة 
العمودي��ة واقع��ة به��ذا ال�ستغ��راق بال �س��ك عرب كل 

احلقب والأجيال.
 لق��د كان وايل ينظ��ر اإىل ظاه��رة الأجي��ال ال�سعرية 
التي �ساعت يف ال�سعرية العراقية يف القرن الع�سين 

على اأنه��ا ظاهرة ت�سنيفية 
النق��اد  اليه��ا  جل��اأ  بحت��ة 
والباحث��ون لتي�س��ري البحث 
يف مرتاك��م املنجز ال�سعري 
يف  الفن��ون  م��ن  وغ��ريه 
حماول��ة ل�ستقراء املهيمن الفني والفكري على جيل 
معني وفق ظروف ذلك اجليل ال�سيا�سية والجتماعية 
والقت�سادي��ة والثقافي��ة واإيج��اد عالئ��ق مت�سابكة 
ومتباين��ة لكل جيل وفيم��ا يخ�س ال�سع��ر وال�سعراء 

فهو وهم غري معنيني بها البتة.
ويق��ول كذل��ك اإن "ال�سع��ر كائ��ن فطري وه��و كائن 
منا�س��ل فبع��د اأن ت�سي��د وخ�سو�س��ا يف الأمة التي 
تتح��دث العربي��ة طوي��ال يف غي��اب ن�سب��ي للفن��ون 
الكالمي��ة الأخ��رى يجد نف�س��ه الآن يف خ�سم حميط 
�سا�س��ع م��ن ال���سد والفن��ون الب�سي��ة وال�سمعي��ة 
وامليدي��ا اجلب��ارة الت��ي اجتاح��ت الع��امل يح��اول 
ا�ستع��ادة ما ي�ستطيع ا�ستعادته من امل�ساحة الكبرية 
املقتطعة منه، ولأنه فطري ومنا�سل اأ�ستطيع تاأكيد 
دميومت��ه ولكنن��ي ل اأ�ستطي��ع التنب��وؤ مب��ا �سيك��ون 
علي��ه يف امل�ستقب��ل م��ن حي��ث الأن�س��اق ال�سكالنية 

والبيانية".
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املدون��ة فع��ل مبن��ي عل��ى نظ��ام �س��ادر ع��ن نوع 
املدون��ة ومكوناتها ، وهي فعل حلظة يحتقب ثقافة 
وعي امل��درّون وعمره الإبداع��ي ، ولذلك فهي ت�سب 
جذوره��ا يف تاريخ��ه ال��ذي ت�ستم��د من��ه ممكناتها 
الالزم��ة للتاأثري ، فهي حلظة فعٍل ذي نظام ، وحلظة 
وع��ي ذي تاريخ ، وحلظة ب��ثًّ ذي ممكنات ؛ لبدرّ اأن 
تكون عميق��ة فيما �سدرت عن��ه ، عالية فيما تذهب 
ه��ا ثمرة عملي��ة زراعية ذات اأبع��اد ، قراأْت  اإلي��ه . لأنرّ

الوقائ��ع وا�ستنطقتها ، واأَت��ت اإىل الأ�سياء فوظ�رّفتها، 
�فته��ا؛ ن�ساً وتاأوي��اًل ؛ وحينئٍذ  وَتلَق��ْت املع��اين فتلقرّ
يكون الفعل التدوين��ي وعيًا خال�سًا ماأهوًل باأنظمة 
اأفع��ال جزئية ، تتعامل معرفي��ًا ، مع ق�سايا معينة، 
اأو ظواه��ر مق�س��ودة ، اأو لنق��ل : م��ع اأ�سي��اء الب���س 
واحلجر وم��ا يتنف�س هواء احلي��اة . مدونات اللحظة 
ه��ي اأنفا���س ه��ذا العقل ، ونب���س هذا القل��ب ، وهما 
يتع��اوران كيفي��ات التلق��ي واأ�س��كال التاأوي��ل ، يف 

د. رحمــــن غركـــ�ن 

مدونات اللحظة في األزمات الحرجة
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ن يف اللحظ��ة  �سياق��ات اإبداعه��ا الن���س ال��ذي ي��دورّ
عمره��ا جاري��ًا ب��ني �سفت��ي : املا�س��ي وامل�ستقبل 

مدونة اللحظة نهر ل تعربه مرتني.
     اأما الأزمة احلرجة اأو الأزمات احلرجة فهي ق�سور 
عق��ل ما ع��ن الإحاطة بواقع ما . فه��ي �سوؤال م�ستفز 
يبح��ث عن اإجابة مطمئنة ، �س��يء من عامل الأ�سئلة ، 
ل يري��د ل��ك اأن تت�سالح معه ، بل اأن ت�سع له حلوًل ، 
اأن تريح الأ�سئلة املنفعلة باإجابات هادئة . فالأزمة 
�سْمُت ذات اأو ذوات بني يدي اأ�سئلة ، اأو في�س اأ�سئلة، 
يري��د طماأنينة الإجاب��ة ؛ والأزم��ات احلرجة ق�سور 
ثقاف��ة معينة يف مرحلة ما ، ع��ن الإجابة عن اأ�سئلة 

م�سريية .
     يف الأزم��ة يتنف�س الوعي ببطء فرط انفعاله لذلك 
تكون حرجة من ذل��ك الإختناق ، ومن ثمة َي�ستدعي 
عبور الأزم��ات جهاز تنف�س يت�س��ل بعقل هادئ يف 
حتكمه ، وقلب مطمئٍن اإىل حكمته . لأن الأزمة – من 
وجه��ة اأخرى – م��ن �سنع امل��اأزوم ل من فيو�سات 

ميتل��ئ  ال��ذي  الواق��ع 
يت�س��ع  ل  ح��ني  باأ�سئلت��ه 
معها امتداد نهُر الأجوبة. 
ومن ه��ذا نخل���س اإىل اأن 
الأزمة احلرجة اأ�سئلة ، واأن 
اإجابات،   اللحظة  مدونات 
وهنا ينبثق �س��وؤال يقول : 
م��ا ال�سل��ة الع�سوية بني 
الأ�سئلة احلرجة واإجابات 

اللحظة ؟ 
    ينتمي الإن�سان للحظته 

الراهن��ة اإنتم��اًء ؛ ما�سي��ًا م�ستقبلي��ًا يف اآن مع��ًا . 
ولذل��ك ت�س��كل اللحظة م�س��رية ، والت�سحية باللحظة 
اأزم��ة حرج��ة ، لأن تلك الت�سحية ق�س��ور عن الدفاع 
وا�ست�س��الم للغياب . ولذلك تبحث الأزمة يف حلظتها 
عن فعل ، لأن كثافة الأ�سئلة هناك تريد ولو ب�سي�س 
اأمل من اإجابة . وهناك يج�س ال�سلة بني اأزمة الأ�سئلة 
ومدون��ة الإجابة يف حلظاتها الآني��ة �سعٌة بديهية 
واجبة ، ويف حلظتها التاأويلية ثماُر جتربة نا�سجة ؛ 
اأتت اأكلها. ويف البديهة ارجتال كبري وثقافة �سفاهية 
عري�س��ة، ونزوع عقلي حين��ًا ، وعاطفيًا حينًا اأخرى 
. ويف ن�س��ج التجرب��ة �سك��ون اإىل املعطيات وركون 
اإىل ممكناته��ا ، وه��ذان ي�ستدعي��ان اأن يكون الن�سج 
متج��دداً ولي�س �ساكنًا ومتعدداً ولي���س واحداً ، لأجل 
اأن ل مت��وت املعطي��ات بالثبات عل��ى حالة واحدة ، 
ول نق��ف م��ع ممكناتها على وظائ��ف اأحادية ، ومن 
ثم��ة اإذا مل تنت��ج اأ�سئل��ة الأزم��ات احلرج��ة مدونات 

اإجابة مر�سية ؛ ف�ستقع الأ�سياء يف غيابتها . 
     وهن��اك نوع��ان م��ن 
الأزم��ات يخلقان وجهني 
هن��اك  حي��ث  للمدون��ات 
م��ن  ��ة  اأمرّ ثقاف��ة  اأزم��ات 
الأمم ، تخلق مدونات ذات 
حت���س   ، جماع��ي  وج��ه 
الفردي��ة فيه لبن��ة جزئية 
يف بنائه اجلماعي العام . 
وهناك اأزم��ات ثقافة فرد 
، تب��دع مدونات ذات وجه 
ف��ردي مائ��ز ، حت�س ال� ) 

فسمة توثيق 
اإلحساس باألشياء،  

اإلمساك باللحظة 
الراهنة وتسويقها 

للغد، محاولة اإلمساك 
بالغياب قبل أن يؤول 

إلى غيابه.
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اأن��ا ( في��ه ؛ فاع��ل اإيج��اد 
لزدهارات وجود ، وغالبًا 
ما ترتكز الإجابات عليها 

اأو ت�سدر عنها . 
توثي��ق  اأن  واأح�س��ب       
وتوثي��ق  ال�س���������������وت، 
 ، بالأ�سي��اء  الإح�سا���س 
الإم�ساك باللحظة الراهنة  

وت�سويقها للغ��د، حماولة الإم�س��اك بالغياب قبل اأن 
ي��وؤول اإىل غيابه ، تعوي�س الفعل بال�سوت وال�سوت 
بالفع��ل ، يجعلهما يتناوب��ان اأو يت�ساويان ، كل ذلك 
قاد العقل الب���سي اإىل الفعل التدويني ، اإىل املدونة 
؛ �س��واًء اأكانت حج��راً، اأم رقمًا طين��ًا اأم من�سوجًا من 
ال��ربدي اأم جلد حيوان اأم ورقًا من نوعًا ما ، و�سوًل 
اإىل الل��وح الألك��رتوين، والتدوي��ن يف الفرتا�سي��ات 
وعاملها الرقمي ؛ لأن الأزمة جزء وجود فاأن املدونة 
بع���س اإجابة من حل، ولأن الأزمة �سط يف احلياة ، 

فاإن املدونة جزء البقاء . 
     ويف حياة النا�س كان العامل الآخر ، العامل الغيبي، 
ع��امل ال��روح ، عامل امل��ادة الع�سي��ة عل��ى التاأويل ، 
نه��ر اأ�سئلة هادر �سارت النا���س ت�سبح فيه بني ناج 
وغري��ق،  لأن اأ�سئلته اأزمة حرجة ولهذا جاء الأنبياء 
مبدون��ات اللحظ��ة ، مدون��ات ال�سم��اء ، الإجاب��ات 

الهائلة . 
    ولأن ما يراه النا�س ول يحيطون به علمًا يذهبون 
اإىل تاأويل��ه وتف�سريه ، فقد ظهرت الأ�ساطري بو�سفها 
مدون��ات �سفاهي��ة مرجتل��ة اأو تاأويلي��ة ، الأ�ساط��ري 
مدون��ات ذات اإجابات متخيلة عن اأ�سئلة ع�سية على 

الإجابة . 
كائ��ن  الإن�س��ان  ولأن     
بل�سان��ه  يتنف���س  عاق��ل 
ومن��ه ، هواًء م��ن اأ�سوات 
وكلم��ات ، يح�سه��ا اأفعاًل 
ويدريها حي��وات ، وي�سعر 
بها ومن خالله��ا ، �سعوراً 
حرك��ة  نظ��ام  ين�سج��ه 
الأ�س��وات واجلم��ل واملع��اين وال�سي��اق والن�سق فقد 
ابتكر املدونة ال�سعرية بو�سفها اإجابات تخيرّل ممكن 
اأو حم��ال تتيح لتخي��ل احلياة من ل��دن املتلقي ، اأن 
ي�سع��ر باحلي��اة ويعي�سه��ا وينجزها يف خ��الل هذه 

املدونة ال�سعرية الواجبة .
    ولأن اأ�سئلة الأ�سوات الباحثة عن حركة نظام يف 
النغم ، كانت حرج��ة يف مراآيا الروح والعقل والقلب 
فق��د ابتك��ر الإن�س��ان املدون��ة املو�سيقي��ة بو�سفها 

اإجاباٍت ممكنة عن اأ�سئلة الأ�سوات تلك . 
ل اأ�سئلة الألوان  ه الب�س يف تاأمرّ     ولأن الب�سرية توجرّ
فتخلق اأزمة يف اإعادة خلق الأ�سياء واملعاين باألوان 
عل��ى م�ساحات املمك��ن ، فقد ابتك��ر الإن�سان مدونة 

الر�سم لتجيب عن فائ�س اأ�سئلته تلك . 
   ولأن احَلج��ر ب���س م��ن وجه��ة نظ��ر املعن��ى ، فهو 
يط��رح اأ�سئلة حمرجة ، تت�س��ل باأزمة حلول الإن�سان 
في��ه ، لي���س �سنم��ًا اأو موت��ًا ، اإمن��ا �س��وؤون حي��اة ؛ 
مكاني��ة زماني��ة يف اآن مع��ًا ، فق��د ابتك��ر اإجاب��ات 
هائل��ة يف �سكون العق��ل اإىل مكانية احَلجر ، و�سكون 
القل��ب اإىل زمانيته فكان اأن و�س��ع املدونة النحتية 
ومدون��ة العم��ارة . وهما يت�سمن��ان اإجابات وا�سعة 

أن الحياة أزمة أسئلة، 
والموت سّلة إجابات 
في الزمان ، وسقفًا 

حتميًا لكل اتساع 
المكانإلى غيابه.
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ل�سف��ر الإن�سان يف اأماكن احلجر عمارة ، ويف اأزاميل 
النحت ماآرب اأخرى .  

   الفن��ون كلها ومنه��ا الآداب ، يف كل فن منها ويف 
كل ن�س من ذلك الفن ، ويف كل جزء من ذلك الن�س، 
ويف كل معن��ى م��ن ذلك اجل��زء ، اأجنبت��ه اأمٌّ على اإثر 
اإقرتانه��ا باأزمة حرجة ذات اأ�سئل��ة �ستى ، فجاء ذلك 
املولود حاماًل اإجابات كثرية يف مدونة من حلظة ما 
. ولذلك ف��اأن الأزمات خما�سات تلد مدوناتها وهي 
حتمل الإجابات ، ومن ثمة ، ل ي�ستغني الإن�سان عن 
الأزم��ة ، لأن املواجه��ة بن��اء ، ولأن التحدي اإ�سافة 
��ل ثب��ات ، ول ينف�سل ع��ن الإجابة يف  ، ولأن التحمرّ
خ��الل مدونة معينة ، لأن يريد اأن يكون موجوداً يف 
م��ا يعاين ولي�س يف م��ا يعني فقط . عجيب �ساأنه ؛ ل 
ينف�سل عن الإبداع مبعزل عن الأزمة ، ول عن مدونة 
اللحظة مبعزل عن الإجابة . اإنه خملوق اجلدل الدائم، 
والكب��د ال�س��اق ، وفائ�س ال� ) اأنا ( ، يبحث دائمًا عنه 
يف نه��ر اأزمات حرجة جار ، و�سفاف تدون اإجابات 
حلظته كل حني .  اأما النوع الثاين ، اأعني : اأزمة ثقافة 

الفرد فهو خملوق من ثنائية : ) املاء – النار ( .
   لب��درّ للنار من اأن تظل م�ستعلة حتيط بنا حرارتها، 
حت��ى نن�سج حت��ت خيمة لهيبها بب��طء �ساخن ، لأن 
الن��ار الهادئة م�سدر �سناعة املاء ؛ املاء ي�سدر عن 
الن��ار ، وه��ي التي مت��درّه بالغيم وتغذي��ه بال�سحاب،  
والغي��م ب��كل اأن��واع �سحبه ه��و خال�سة تل��ك النار ؛ 
مبع��زل عنها يجف الع��امل اأوًل ، وينطف��ي قب��ل ذلك 

) الأول ( . 

    ومن جمازات ذلك : اأن �سارت احلاجة اأُمًا بارة ب�� 
) الخرتاعات والبت��كارات( ، واأْن �سارت املنجزات 
ل ، واأن �سارت  اأبناًء بررة باملعاناة وال�سرب والتحمرّ
احلياة مول��وداً �سادراً عن امل��وت ، لأن احلياة اأزمة 
اأ�سئل��ة ، وامل��وت �سلرّة اإجاب��ات يف الزم��ان ، و�سقفًا 

حتميًا لكل ات�ساع املكان . 
   ال�ساعر حلظة كتابة الق�سيدة يعي�س اأق�سى الأزمات 
احلرج��ة ، ولكنه حني ينجز جتربة ن�س جديد مبتكر 

حديث فاأنه يقف على اأعتاب مدونة الإجابة . 
    وال�سارد الرائي يف احلكايات والق�س�س والروايات 
حتتله الأزم��ات احلرجة ، وتتمكن منه اأو تكاد ، لول 
اأن يجد يف جديد مدونته ، اأعني اجلديد فقط اإجابات 
جامع��ة مانع��ة اأو تكاد . يف اجلدي��د حني ينولد ، يف 
اجلديد حي��ث ينولد اإجابات تغ��ذرّي الأ�سئلة بال�سفاء 

من اأزمة ال�سمت .  
��ًا كان تخ�س�سه العلمي ، اإمنا    الع��امل يف خمتربه اأيَّ
ي�سك��ن اإىل اأزمات حرجة تب��دو م�ستع�سيًة على احللرّ 
حت��ى تق��ف معه��ا التج��ارب العلمية ال���سف على 
اخ��رتاع اإجاب��ات تر�سم خلريطة احلي��اة هناك طرقًا 

كثرية مت�سك بطريق الو�سول جوابًا . 
   اأزم��ة ثقاف��ة الف��رد ، اأزم��ات م�سرية احلي��اة ، هي 
اأوج��اع يف معن��ى اللحظة ، ولكنه��ا ذات ف�سل كثري 
عل��ى م�ستقبل الأي��ام ، لأن مدوناته��ا الكثرية ت�سع 
اإجاب��ات كا�سف��ة وتنج��ز حي��وات متع��ددة ، وت�سري 
معها النريان اإىل مياه كثرية يف اأر�س تلك املدونات 

ويف �سمائها. 
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                                يحلم الع�مل فين� دين�ميكّي� 
نيت�سة ..

 
ال�سنون��و ه��ذا ل يطري بعي��دا ، ول مُي�َس��ك باليد ، فهو 
كائن زئبقي ، اإن�سيابي ، بر�ساقته ، وخفة طريانه ؛ اإذ 
مي��ر بك طائرا مهفهف��ا ، بجناحيه الر�سيقني ، خملرّفا 
وراءه ، ن�سم��ة ه��واء عذب��ة ، تالم�س وجه��ك كحلم ، 

تتمنى اأْن ل تتال�سى اأبدا . 

م�هي دالالت هذا العنوان 
وم� هي ت�أويلته ؟! 

ف لنا عن  وهن��ا ، فاإنًّ هذا العن��وان ، ال�سنونو ، يتك�سرّ
مدل��ولت منت ن�س الق�س���س الق�سرية جدا ، للولوج 
اىل العتب��ات الأ�سا�سي��ة ، يف ثناي��ا وحمت��وى ه��ذه 
الق�س�س ، وبطولة امل��كان فيها ، وثنائيات الأ�سياء 
املت�سادة واأن�سنتها ، وغريها ، التي ا�ستنطقها حنون 

خ�شيـــــر اللمـــــي

أنسنة األشياء واستنطاقها وثنائّياتها

 المتضادة في »  السنونو « 
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جمي��د ، من ان�سان وحيوان وجم��اد ، وماذا ترمز لنا 
هنا ..وهنا اي�سا، فاإنًّ يف كل ق�سة ق�سرية جدا ، من 
ه��ذه الق�س�س ، ينطبق عليها تعريفنا لل�سنونو اأعاله 
، ف�سال ع��ن ذلك ، اأنها تدفعك للتاأمل والتحليق ، يف 
ثنايا روؤى الأح��الم واملخيال اللذيذين ، وجماليات 
ال���سد املات��ع ، ال��ذي ياأ���سك ويرفع��ك اىل ف�س��اء 
�سماوي، ومينحك ف�سال عن ذلك كله ، حكمة وتاأمال 
، يف ع��امل جمال الق�س���س الق�سرية ج��دا ، فهي اأيرّ 
ة ور�ساقة  ون�سمة  الق�س���س هذه ، �سنونوات ذات خفًّ

هفهفة اأجنحتها .
ومع ك��رة تعريف��ات هذا اجلن���س الأدب��ي احلديث ، 
��ه جن�س اأدبي  تباين��ا وتطابق��ا ، ياأتي هذا ، رمبا لأنًّ
حدي��ث املن�س��اأ ، ل متت��د وتغ��ور ج��ذوره عميقا يف 
تاري��خ الدب العربي ، كما هو �ساأن الرواية والق�سة 
الق�س��رية وال�سعر الخ ، وقد تتطاب��ق هذه التعريفات 
اأو تتباي��ن ، اأو تتماي��ز ، اأو تتناف��ر بع�سها البع�س . 
ولك��ن على العموم ، فاإنًّ ه��ذا اجلن�س الأدبي بالرغم 
م��ن كرة تعريفاته ، فقد امتدت جذوره عميقا ، لدى 
املتلق��ي اأو الناقد ف�سال عن القا�س، واأنًّ جميع هذه 
التعريف��ات يف نهاي��ة الأمر ، تذهب لت�س��برّ ل�سالح 

الق�سة الق�سرية جدا ، واإْن تباين بع�سها البع�س ..
ال�سنونو هذا، هو لقطة ذكية لتعريف الق�سة الق�سرية 
ج��دا ، وه��و كم��ا اأرى اأجم��ل تعريف له��ا . يف بداية 
مقالن��ا ه��ذا، كن��ت ات�ساءل قب��ل اأن اقراأ ه��ذه الباقة 
الفني��ة م��ن الق�س�س الق�سرية جدا : ومل��اذا ال�سنونو 
��ة يف الطريان ، ور�ساقة يف  ه��ذا عنوانها ؟! األأنه خفًّ
احلرك��ة ، وهفهف��ة ،  �سعودا ون��زول وان�سيابية ؟ اأم 
لي�س ل��ه مثيل بني الطيور كبريه��ا و�سغريها ؟.. لذا 

، اأرى هن��ا ، اأنن��ا ل منلك اإْن اردن��ا اأْن نعررّف الق�سة 
الق�سرية جدا ، اإلرّ اأن نقول اإنها �سنونو وكفى ! ومننح 

براءة الإبداع هذه اىل حنون جميد .. 
وم��ا دمنا كذلك ، اذا ، فق�س��ة ال�سنونو الق�سرية جدا 
يف اأدن��اه ،هي تعريف دقيق وواف و�سامل ، يف هذه 

احلقل الأبداعي الق�س�سي كما اأزعم : 
 

ال�شنونو..

�ساأل��ت احلمام��ة الغ��راب ؛ م��ا ه��و تعريف��ك للق�سة 
الق�سرية جدا ياغراب ؟! قال ؛ هي خطف على احلياة 
خلطف ما يخطف ، قالت ؛ قل هي ال�سنونو يا غراب ، 

قال ؛ اح�سنت هي ال�سنونو يا حمامة ! 
لك��ن ، اأع��رف متام��ا ، اأنرّ م��ا يحمل��ه ه��ذا العنوان ، 
اأي عن��وان هذه الق�س�س ، يعربرّ ع��ن ق�سدية املوؤلف 
بدق��ة .. اإذ اأنًّ كل �س��يء فيه يحم��ل مقا�سده ونواياه 
، واغرا�س��ه ، ومفت��وح عل��ى التاأويل وتع��دد الروؤى، 
مب��ا يف ذلك ، النقاط والفوارز ، وعالمات الإ�ستفهام 
والتعج��ب الخ .. اإنه نظام دقيق جدا ، اأجاد ممار�سته 
حن��ون جميد مبهارة ؛ ولن�سب هنا امثلة للتو�سيح 

اكر يف �سياق مقالنا هذا ..
 ه��ذه الباق��ة م��ن الق�س���س الق�سرية ج��دا ، حلنون 
جميد ، تدفعك عند قراءتها اأْن تتوقف كثريا ، وتتاأمل 
كثريا، وجتنح بخيالك وت�سمو به ، وتت�ساءل ؛ هل من 
املعق��ول لب�سع��ة اأ�سط��ر م�سحونة ، بالف��ن والإيحاء 
والتاأم��ل ، ال��ذي يق��رتب احيانا من الت�س��وف ؛ هل 
م��ن املعقول ، متنحك ه��ذه الق�س�س حكم��ة ، واأفقا 
اإن�ساني��ا ، وارتواًء نف�سيا وجماليا ، وتطلعا اكر، ملا 
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ه��و خبيء ، يف ثناي��ا كلماتها املوحي��ة ال�سادمة ، 
املت�س��ادة ، واملوؤن�سة .. وكل ق�سة ق�سرية جدا ، من 
ق�س���س هذه املجموعة ، م�سمون��ا وتقنية وا�سلوبا،  
توف��ر ل��ك الوق��ت ، وجتنب ال���سد امل�سه��ب ، ملا هو 

�سائد يف بع�س الجنا�س الدبية عموما .
ول��و جمعن��ا اح��داث ه��ذه الق�س���س ، و�سخ�سياتها 
الفني��ة  و�سباته��ا  وا�سلوبه��ا  �سده��ا  وطريق��ة 
املت�ساوق��ة ، لراأينا اأنها بالتم��ام ، ل تختلف عن اأي 
رواية ق�سرية او طويلة ، وزع حنون جميد عناوينها 
ه��ذه على �سكل ابواب �سغرية جدا ، ا�سماها  ق�س�سا 

ق�سرية جدا ..
وبالت��ايل ، فاإنًّ هذه الق�س�س الق�سرية جدا ، اللوحة 
املوحي��ة وال�ساح��رة ، ه��ي مل�س��ات اإن�ساني��ة عذبة ، 
و�سبة يتقنها �ساحبها مبهارة قل نديرها ، فجمله 
اأة بالإنفجارات ، وم�سحونة بالتاأمالت العميقة،  معبرّ
التي تق��رتب من تاأمالت �سوفي��ة ، تنقلك يف نهاية 

الأمر ، اىل عوامل حلمية تخرتق اخليالت .. 
تتمي��ز ق�س�س��ه الق�س��رية جدا ه��ذه، بفخام��ة اللغة 
وايجازه��ا ، ف�س��ال ع��ن �سعريتها ، وت��كاد اأن تكون 
ه��ا الغمو���س اأحيان��ا ،  ذات مل�س��ات اإيحائي��ة ، يلفرّ
وجتعل��ك تتوق��ف عندها وتتاأمله��ا اأحيانا اأخرى، ل 
تريد اأن تقراأها ، ول تغادرها ، كما ل ميكْن ه�سمها 
ب�سهول��ة .  ذل��ك اأنرّ القا���س حن��ون جمي��د ، متمر�س 
باإيج��از اللف��ظ  ، وال��دللت الإيحائي��ة وال�سعري��ة ، 
و�سع��ة املخيال وال��روؤى، بكلمات موج��زة وموحية 
ومبقاط��ع ق�سرية ج��دا ، تكاد اأْن تق��رتب من التاأمل 

الفل�سفي ..  
 وكما تقول الناقدة ال�سورية ، �سمر ديوب يف مقالها: 

حنون جميد
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يف  ال�سدي��ة  الثنائي��ات 
 " ج��دا..  الق�س��رية  الق�س��ة 
تقوم الق�س��ة الق�سرية جداً 
عل��ى �س��ورة وام�س��ة تولرّد 
يف ذه��ن املتلق��ي فائ���س 
بالتاأوي��ل،  ُي��دَرك  معن��ى 
فيعي��د ت�سكي��ل الواقع على 
وفق روؤيت��ه وروؤياه. وتغدو 
اللغ��ة اأيقونية، تولرّد ده�سة ؛ 
لوجود فائ�س املعنى. وثمة 
فرق بني املعنى الذي ينقله 
ل  اخلط��اب، واملعنى املت�سكرّ

يف ذه��ن املتلقي، فالقارئ منتج اآخر للن�س الأدبي، 
يغني الن�س بقراءت��ه، ويف كل ن�س اأدبي م�ستويان: 
م�ست��وى يالحظه القارئ العادي، وهو املعنى، واآخر 

يحتاج اإىل تاأويل، وهو فائ�س املعنى."
اإذن ، هن��ا ، ل نعطي تف�سريا او تعليال لهذا النوع من 
اجلن���س الأدب��ي ، كما يب��دو للمتلقي ، اذعل��ى الناقد 
الإبداع��ي ، اإْن �س��ح التعب��ري، التعام��ل م��ع الن���س 
الإبداع��ي والق�س�س��ي الق�س��ري ج��دا ، عل��ى وفق ما 
ج��اء اعاله ؛ لأنه اأي الناقد املعا���س اإْن مْل يرَق اىل 
م�ست��وى الن���س البداع��ي ، وبالت��ايل القرتاب مما 
يقوله ال�سارد ، فاإنه واحلالة هذه، يكون قد ابتعد عن 
مهمته احلقيقية كناقد وكمتلٍق يف اآن، ويبقى يراوح 
يف مكان��ه.  اأي اأنه ل يتج��اوز ذاته ، وبالتايل، فاإنه 
واحلال��ة ه��ذه ، لن ي�ستطي��ع اأْن يقدرّم قلي��ال او كثريا 

لعملية نقد الن�س الإبداعي املتميز . 
اإذن ، بع��د ه��ذا ،  لنع��د اىل عنوان مقالن��ا ، ونتحدث 

ع��ن م�سمون��ه اإنطالق��ا من 
الق�س���س الق�سرية جدا هذه 
، بع��د اأْن اأوفينا تعريف هذا 
اجلن�س م��ن الأدب  ، تعريفا 
ق�س�س��ا  بو�سف��ه  وافي��ا 
ولنتح��دث   ، ج��دا  ق�س��رية 
��ن منت  باإيج��از مل��اذا ت�سمرّ
اأبط��ال  ه��ذه   ، الق�س���س 
و�سخ�سي��ات م��ن حيوانات 
، وح���سات ، واأ�سي��اء اأخرى 
مت�س��ادة ، كاجلم��اد عل��ى 
�سبيل املثال . ولناأخذ اأمثلة، 
��ح لق��اريء ه��ذا النوع م��ن اجلن�س  ن��ات لنو�سرّ اأو عيرّ
الأدب��ي ، ليكون عل��ى بيرّنة تامة ، من مرامي القا�س 
حن��ون جميد به��ذا ال�س��اأن ، وبالذات ، مل��اذا اأن�سنها 
، وا�ستنطقه��ا ، وجع��ل منه��ا مت�س��ادات ، ولتذه��ب 
تتحدث بل�سان بليغ . نقول هنا ، اأو بالأحرى ، نطرح 
�س��وؤال ق��د يحم��ل م�سامني بليغ��ة ، مل��اذا ي�ستنطق 
املوؤلف هذه املخلوقات ، ويجعل لها عامل خا�ستها، 
ها خملوقات  ه��ا يف م�ساكل �سائكة ، كم��ا لو اأنرّ ويزجرّ
اآدمي��ة  .. اإننا هنا ، مدفوعني لنت�ساءل عن �سبب هذه 
الإ�ستعارة،  رمبا يجيب عنها املوؤلف اأو القاريء ، اأو 
الناق��د ح�سيا. وملاذا ي�ستنطقه��ا ويوؤن�سنها ؛ وهي 
ذات ع��امل  خا�ستها الف�سيح ، ال��ذي يعج ب�ساعات 
ابت��داء م��ن النمل��ة ذات النظ��ام احليات��ي الدقي��ق ، 
اىل الفي��ل اأو الكرك��دن الل��ذان ل يح�س��ان غ��ري ثقلْي 
ج�سديهما .. وه��ل اأنًّ الق�سة الق�سرية  جدا ل حتتمل 
عل��ى ق�سها طرح م�ساكل معق��دة ومت�سابكة ، تعج 

لو جمعنا احداث هذه 
القصص ، وشخصياتها 

وطريقة سردها 
واسلوبها وضرباتها 
الفنية المتساوقة ، 
لرأينا أنها بالتمام ، ال 
تختلف عن أي رواية 

قصيرة او طويلة 
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بها جمتمعاتنا ؟! اأوهل اأنًّ اإن�ساننا مل يعد قادرا على 
طرح تفا�سيل م�ساكل��ه احلياتية واملجتمعية ؟!.. اإنًّ 
ه��ذه الق�س���س الق�سرية جدا بو�سفه��ا جن�سا اأدبيا ، 
ل متل��ك اإلرّ اأْن تط��رح ت�س��اوؤلت عن الك��ون واحلياة 

والن�سان معا ، كما قلنا يف منت مقالنا هذا..
اإذن ، وعل��ى العم��وم هن��ا ، ف��اإنًّ الدب الإبداعي يف 
جوهره ، ل يقدِّم لنا حلول واأجوبة جاهزة لن�س ما؛  
اإمنا ه��و يطرح علينا ت�س��اوؤلت وروؤى وتاأمالت، بل 
ثم��ة اأ�سئلة ت�ستولد اأ�سئل��ة اأخرى ، يف الن�س الواحد ، 
وبذا ، فاإنًّ املتلقي يجرتح ن�سه اإياه ، طبقا لقراءاته ، 
وانحداره التاريخي والفكري والجتماعي والنف�سي، 
وحت��ى الفل�سفي . وهذا اجلن�س الأدب��ي من الق�س�س 
الق�س��رية ج��دا ، على ق�سه جدا وق���س عمره ، كما 
نرى ، فهو م�سحون بن�سو�س اأجوبة متباينة واحيانا 
معقدة ومت�سابكة، مبوق��ف فني يحاول فر�س نف�سه 
، بو�سف��ه عمال اإبداعيا ، متج��اوزا ملا قبله.. اإذ كلما 
ق���ست الق�سة الق�سرية جدا ، اإت�سعت رقعة اأجوبتها 
، وكم��ا يقول النف��ري : " كلما  ات�سعت الروؤية �ساقت 
العبارة ." ؛ هذا يعني ، اأنها ، اأي العبارة ، م�سحونة ، 
اأة مب�سامني ل يعرفها اأحيانا حتى منتجها .. اأو معبرّ
م��ن  ن��ات  عيرّ  ، بالأح��رى  اأو   ، ن��ة  عيرّ لناأخ��ذ  اإذن، 
 ، ئ��ة  واملت�سيرّ امُلوؤن�سن��ة  جمي��د  حن��ون  خملوق��ات 
ف�س��اًل ع��ن املت�س��ادات الت��ي ا�ستنطقه��ا ، يف ج�سد 
ه��ذه املجموع��ة، لتحمل فل�سفت��ه وروؤيته يف احلياة 
.  وازع��م هن��ا ، اأنني ارتقيت اىل م��ا يقوله �ساحبي 
املب��دع حن��ون جميد ، م��ن طرح بع���س تاأمالته يف 
عاملن��ا ه��ذا ، ليقدم لنا مننمات �سغ��رية جدا ، تكاد 
تكون جمهري��ة ، لكنها كبرية كفل�سفة وتطلع وروؤى، 

اإزاء الع��امل والك��ون واحلياة والن�س��ان عموما ، يف 
عامله الق�س�سي الق�سري جدا هذا .. 

ال�س��ذرات  ، يف ه��ذه  ق��درة حن��ون جمي��د  وجتلرّ��ت 
الإبداعي��ة، ليمنحن��ا لوح��ة فني��ة تاأط��رت ابعادها 
وم�سامينها ، يف ثنايا هذه املجموعة،  ليقدرّمها لنا 

باقة ق�س�س ق�سرية جدا .. 
ونرى هذه الثنائيات مبثوثة يف ثنايا منت �سد هذا 
ل��ة بذل��ك ظاهرة ب��ارزة يف ج�سد هذا  الكت��اب ؛ م�سكرّ
الن���س؛ وتكاد اأْن تكون اي�سا انتق��اء وا�سحا ، لهذه 
الظاهرة التي يبدو فيها ال�سارد ؛  ويف حماولة منه ، 

كي يتجاوز ما كتب يف هذا اجلن�س �سابقا . 
انطلق حنون جميد يف جمموعته هذه من املت�سادات 
الثنائي��ة املتوزع��ة على م��نت ه��ذه املجموعة ، من 
روؤية فل�سفية ونظ��رة �سمولية للحياة والعامل ، وراح 
يب��ث مفاهيم��ه الفل�سفي��ة والفكري��ة يف ثناي��ا هذه 
الق�س���س الق�س��رية جدا . فه��و وبو�سف��ه مبدعا يف 
ه��ذا اجلانب من الفن ، يحر�س عل��ى اقناع القاريء 
وجذب��ه ، اىل �سبات��ه الفني��ة ، ويحر���س اي�سا يف 
ثنائيات��ه ال�سدي��ة ه��ذه ، على قواعد ونظ��م ابداعية 

لفن الق�سة الق�سرية جدا .. 
وما يتالع��ب به حنون جميد ، يف ثنائيات الق�س�س 
الق�س��رية، جدا ه��ذه، واملت�سادة ج��دا ، راح يتالعب 
اي�س��ا بثنائي��ات اللغ��ة . وق��د بلغت ه��ذه الثنائيات 
امل�س��ادة وامل�ستنَطقة ، ما يعادل اكر من ثلثي هذه 
ن��ة قليلة من  املجموع��ة الق�س�سي��ة ج��دا ، ولنقراأ عيرّ
ن�سو���س هذه الق�س�س ج��دا وكما يلي ، والتي اأراها 
ت�س��كل اإمنوذجا لق�س�سه الق�سرية ج��دا . واأوىل هذه 
الق�س���س ، واأهمه��ا الت��ي ي�ستنطقها ال�س��ارد حنون 
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��اب واملبدعني  جمي��د والتي تدم��ي قلوب جميع الكترّ
العراقي��ني ه��ي ق�سة : الق�س��ة الق�سرية ج��داً ، التي 
راح��ت تبح��ث ع��ن وردة �س��وداء تعلقه��ا عل��ى ياقة 
معطفها لتح�س عزاء ال�ساعر ال�سديق على الطائي ، 
ثم تليها عيرّنة ع�سوائية اخرى من الق�س�س الق�سرية  

جدا :
  

 الق�شة الق�شرية جدًا

اأحزن الق�سة الق�س��رية جداً نباأ وفاة ال�ساعر اجلميل 
"عل��ي الطائي"*. طافت على ق�سائ��ده النادرة، ثم 
حتول��ت نح��و احلق��ول والأنه��ار واجلب��ال؛ ت�ستقطر 
مروءاته��ا من اأج��ل وردة �سوداء؛ تعلقه��ا على ياقة 

معطفها لتح�س عزاءه، وهناك تبكي ..
وهذه ق�سة ثنائية بني ذكر وانثى للتالعب مبفردات 

اللغة كما قلنا اعاله  ..

فر�شته اللغوية ..

كان/ كان��ت، ي�سرُي/ ت�س��رُي اأمامه، يتثن��ى/ تتثنى، 
اأنث��ى بلبا�س ذكر، ذك��راً بلبا�س اأنثى،قب��ل اأن يلحق 
ب��ه/ به��ا، ليع��رف �سيئ��ًا عن��ه/ عنها، وقف��ت عربة 
له/ له��ا، والتقمته/ والتقمته��ا. ، تلك اللحظة كانت 

فر�سته اللغوية التي �ساعت عليه.   
وهذا ح��وار ثنائ��ي ي�ستنطق في��ه ال�س��ارد ال�سجاعة 

واجلنب :

 افرتاق 

�س��األ اجلنب م��ن ل يعرف اإ�سم��ًا له؛ اأتع��رف اجلنب؟ 
قال��ت ال�سجاع��ة ملن ل تعرف ل��ه اإ�سم��ًا كذلك؛ كال. 
واأن��َت اأتع��رف ال�سجاعة؟ رد اجل��نب كال. قالت وهي 
تنه���س؛ اإذاً لنف��رتق. قال وه��و يغادر؛ ه��و ذا الراأي 
احلكي��م.  وهذا حوار ثنائي اخر ي�ستنطق فيه القا�س 

حنون المانة والغ�س .
 

حوار االأم�نة والغ�س   
                                                                             

قال��ت الأمان��ة للغ���س؛ اأن��ت ت�سطب��غ بل��وين فتغ�س 
النا���س، وم��ن غ�سن��ا لي�س من��ا. ردرّ الغ�س؛ ه��ذا لكي 
ت الأمانة؛ ولكن مرة واحدة ولي�س مرات،  اأعي���س. ردرّ
فمن يع�س باحليلة ميت بالفقر، اأما �سمعت؟ قال بلى 
�سمعت وكنت كلما نظرت حويل قلُت"َمَثٌل قدمي"، ول 
اأدري حت��ى الآن اإن تغري �سيء! هنا ، يف هذه الق�سة 
ادن��اه ، وهج �سويف للموؤلف حني يتاألق يف مناجاة 

ذاته ..
 ع�مل مغلق                                                                                        

 
قالت القطة لأختها القطة؛ ما ل�ساحبنا يحمل ع�ساه 
ت؛ لعل��ه يلهو. قالت اأيله��و بع�سا؟  علين��ا الي��وم؟ ردرّ
اأجاب��ت؛ رمبا بر�سا���س غداً. دعته��ا؛ اإذاً لرنحل اإىل 
عامل لي���س فيه ع�سيرّ ولي�س فيه ر�سا�س، قالت؛ لن 

جتدي!   
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 الن�س ال�سدي بو�سفه خطاب غني الدللة لت�سامه 
بالوعي اجلمايل والفكري الناقل للتجربة بتجلياتها 
وبعده��ا النف�سي..لتحقيق املتع��ة الفكرية بالت�ساوؤل 
وا�ستنط��اق م��ا خل��ف اللف��اظ وامل�ساهد م��ن جهة 
واملنفع��ة الروحي��ة ع��رب جماليات��ه وا�سرت�ساله من 
خالل ا�ستثماره للقدرة اللغوية الت�سويرية اليحائية 
بوع��ي متخيل من �ساأنه التعبري عن ثقل الوجود وما 

ينتج عنه من توترات واوجاع..

  وجترب��ة الروائ��ي خ�سري فليح الزي��دي يف )املدعو 
�سدام ح�سني فرحان( الت��ي ن�سجت عواملها الن�سية 
انامل��ه وا�سهمت دار �سط��ور يف ن�سه��ا وانت�سارها 
/2019..كونه��ا ن�س��ا يعال��ج �س��كال م��ن ا�س��كال 
ال�سق��اط النف�س��ي وه��و ي�س��ور ال�ساع ب��ني الذات 
واملو�س��وع بلغة املج��از الرامز الت��ي منحت الن�س 
عم��ق الدلل��ة وغاي��ة الق�سد..ف�سال ع��ن ا�ستخدامه 
تقان��ة التقطي��ع امل�سهدي للو�س��ول اىل غايته و�سرب 

علــــــوان ال�شلمــــ�ن

)المدعو صدام حسين فرحان( 

المفارقة والسخرية الهادفة
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احداثه��ا بعي��دا عن اخلطي��ة ب�سياق زمن��ي ميكن ان 
يخل��ق حدث��ا ينم��و من��وا عقالنيا..ا�ساف��ة اىل انها 
ترتاكم بت��وال خالقة مل�ساهده املرتبطة بخيط رفيع 
م��ن الواقع ويوحدها �سي��اق فكري يك�سف عن براعة 
ال��راوي العليم التي تظه��ر يف ن�سجه احلدثي وحركة 
�سخو�س��ه دون ان تفق��د �سلتها الوثيق��ة من الداخل 
عرب لغ��ة يغلب عليه��ا التجريد وال�ساعري��ة الرامزة..

املمزوج��ة بالفكاهة واملفارقة الت��ي تقدم خدمتها 
الفكرية بحيوية �سدية تبعد امل�ستهلك)املتلقي( عن 

ال�سود الذهني..
� ا�سم��ك �س��دام ح�س��ني فرحان..هاهاهاه..ليج��وز 
به��ذه الم��ة العظيم��ة اثن��ان �س��دام هييي..فالعمق 
ال�سوق��ي لال�سم �سوف يتعار���س مع تكتيك املرحلة، 
عليه قررن��ا تغيري ا�سمك،الم��ة ل يقودها ال الرجل 
الواح��د الوحد/ا�سميك �سداح باحل��اء لك/وبامليم 

يل، ها هههه..
� بكيفك �سيدي من يدك اليمني اىل يدك ال�سمال،اأفعل 

ما تراه منا�سبا../�س206.
الدها�سية..)�سدف��ة  ال�سلوبي��ة  املفارق��ة  وهن��اك 
غريب��ة ل حت��دث حت��ى يف الفالم..ان��ت عبدالكرمي 

قا�سم وانا �سدام ح�سني..يلتقيان من جديد..
فق��ط.. � كال..نح��ن حام��الن ل�سم��ني متناق�س��ني 

لكن �سداما ح��اول اغتي��ال عبدالكرمي..رمبا حتاول 
اغتيايل بعدما تنتهي حكايتك..( /�س67..

ال�س��وداء  الهادفة...الكوميدي��ا  ال�سخري��ة  وهن��اك    
الت��ي تع��رتي الزيف وتك�سف ع��ن اخلطيئة وحتد من 
الف�س��اد بطريق��ة ادبية خالقة كونه��ا �سخرية واعية 
حتمل ب��ني طياتها عمق املعن��ى ب�سخريتها القائمة 

خ�سري فليح الزيدي
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على املفارقة يف �سري احلدث..لذا فهي ترتجم حاجة 
ان�سانية وت�سكل انعكا�سا ت�سويريا حلالت ا�ستثنائية 
بلغ��ة ل تكتفي بكونه��ا اداة اداة تو�سيل وامنا تنزع 
اىل املعنى الدليل الذي يكمن يف ال�سياق.. ف�سال عن 
متيزه��ا بحمولتها الجتماعي��ة والنف�سية وا�ستغال 
منتجه��ا على تيمات متعددة داخ��ل ن�سجه ال�سدي، 
ليخل��ق عامل��ا مكتظ��ا باملفارق��ات القائم��ة عل��ى 
املتناق�س��ات وانفتاحها على واق��ع متعدد ال�سائح 
الجتماعية..وبع���س اجلوانب التاريخية مما ا�سفى 
عل��ى ال�سد بع��دا ت�سكيليا معمق��ا يف حتديد البعاد 

امل�سهدية احلدثية..
)ا�سابتن��ي رع�سة هزت بدين،حي��ث هي املرة الوىل 
الت��ي حت�س��ل مع��ي،ان اق��ف للتحقي��ق عل��ى حاجز 
تفتي���س ر�سم��ي او وهمي،لق��د كنت حذرا ج��دا فيما 
م�سى ل�سمان ال�سالم��ة اجل�سدية على ح�ساب ه�سيم 
ال�سالم��ة الروحي،عندما ذهب��ت اىل ح�سة ال�سابط 
ال�س��اب و�سلمت عليه بتهذيب عال،قال:ا�سمك خ�سري 

فليح ح�سن؟
� نعم هو كذلك...

� لالأ�سف،م�سط��ر ان اخ��ربك ان ه��ذا ال�س��م � ح�س��ب 
التدقي��ق يف احلوا�سي��ب � تب��ني ان��ه مطل��وب للقوات 
المنية..ال�سم لرهابي خطري نفذ ع�سات العمليات 
يف مناط��ق خمتلفة من بغ��داد،يف احل�سينية وبغداد 
اجلدي��دة وح��ي ال�سع��ب،وزرع ع���سات العبوات يف 
اماكن عدة م��ن العا�سمة،�سخ�سك وهياأتك ل يدلن 
على مطابقة نهائية مع ال�سم غري الكرمي لال�سف،هل 

لديك ما يثبت ال�سم الرابع؟
� ل طبعا،كي��ف اثب��ت ل��ك اجل��د الث��اين وه��و حت��ت 

الرتاب،قب��ل ان اكون ويك��ون ال�سم؟انا كاتب روائي 
ياعزي��زي ح���سة ال�سي��د ال�سابط،وا�ست��اذ تاري��خ 
امل���سح يف معهد الفن��ون اجلميلة،عملت كثريا على 
تطبيب جراح غائرة يف وجه مدينة بغداد،اعمل مثل 
طبي��ب روح��اين لعانتها على التم�س��ك بنواة ال�سرب 
�سد اأمل اجل��راح العا�سفات،وتلك واحدة من اأمرا�س 

ع�سنا..
� بال تفلف�س رجاء...(�س10 � �س11..

   فاخلطاب ال�سدي يدخل يف خ�سم ال�سئلة ونتائج 
الحت��الل التي افرزت الرهاب والتفخيخ والطائفية 
ذاك  توهجه��ا  م��ن  زاد  ال��ذي  الجتماع��ي  والقل��ق 
ال�ستبطان ال�سفيف للكوميدي��ا ال�ساخر)بال تفلف�س(

واملوروث ال�سعبي وتوظيفه يف �سياق الن�س دون ان 
يفق��د تكنيكه ال�سدي ليعط��ي مدلوله املق�سود بحد 
ذات��ه عرب المث��ال املتداول��ة لتاأ�سيل دلل��ة نف�سية 
تت�سل بذات ال�سارد)املنتج(وا�ستعادته ملا�س م�سى 
وانق�سى..)احل�س��ود بعينه ع��ود( و) �سك يف بئر..(..

م��ع تتاب��ع الحداث م��ن خ��الل تقني��ة ال�سرتجاع 
وتيار الوعي وتداخل املتخيل بالواقعي.. ا�سافة اىل 
اعتماد ال�سارد)املنتج(ال�سلوب امل�سهدي يف انتزاع 
اللحظ��ة وت�سجيله��ا م��ع عناية يف توزي��ع مناخاته 
النف�سي��ة حت��ى ب��ات عن���س احلرك��ة ي�س��كل اح��د 
معطيات امل�ستوى احل�سي للغ��ة التي وظفت ال�سياء 
بطريقة موحية ا�سهمت يف تطوير البناء الدرامي،من 
خ��الل �سخو�سه)ع��الء نيت�سه املتفل�س��ف يف طبيعة 
الهوي��ة العراقي��ة وجذوره��ا التاريخي��ة وحمتواها 
الفكري..و علي وط��وط الذي يحفظ عن ظهر قلب كل 
ا�سعار الق�سائد الهابط��ة وامل�سحكة واملاجنة التي 
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ل راب��ط لها �س��وى الهذيان ومتع��ة ال�سفاهة(�س9..
ومرت�س��ى الب��ن الوحيد املهاج��ر اىل ال�سويد هجرة 
غري �سعية(�س39..واب��و مرت�سى عبدالكرمي قا�سم 
احليايل املوظف ال�سابق يف وزارة اخلارجية وابنته 
حوراء و�س��دام ح�سني فرحان وزوجت��ه ام ر�ساوي 
التي ماتت بطريقة درامية كفيلم هندي..من دون ان 
تبلغ اخلم�سني بيوم واح��د....( �س27..والتي متيزت 
بتباينه��ا من حيث ت�سوراته��ا وروؤاها واطروحاتها 
وه��ي تتحرك يف عم��ق وجوده��ا الن�س��اين.. والتي 
تظه��ر متوترة نف�سيا وه��ي متار�س طقو�سها وتعي�س 
�سريورته��ا يف اماك��ن مغلق��ة وتنته��ي يف اماك��ن 
مفتوحة..وه��ذه الماكن متتل��ك فاعليتها من خالل 
احل��دث واحلبكة..ا�سافة اىل اعتم��اد ال�سارد تقنيات 
فني��ة وا�سلوبية كالتقطي��ع الكلمي الكا�سف عن توتر 
)امل�سك��وت  او  ال�سام��ت(  نف�سي..والتنقيط)الن���س 
عن��ه( الدال على احلذف الذي ي�ستدعي امل�ستهلك ل�سد 

فراغاته..
� الووووووومرحبا..

� ان��ه �سوت انثوي ناعم..ناعم جدا،ناعم كاحلرير،يا 
اهلل لكم �سيغري ه��ذا ال�سوت من م�سار حياتي..املراأة 

�سوت تذوب يف دفئه كل الهموم..
� كيفك..؟

� زين..
� من؟

� انا حوراء..انت �ساحب الرقم........0773
� نعم هو رقمي على اللف دينار
� ابي يبحث عن رجل ليتحدث له

� ما به؟

� انه ليخرج من البيت مطلقا ويريد التحدث..
� ملاذا؟

� ق�سيت��ه معقدة،بحاج��ة اىل م��ن ي�ستم��ع له،يود اأن 
يلتقي بك..هل ت�سمح؟

� ل باأ�س
�  من��ذ زمن طويل وهو يبحث عن �سخ�س يودعه �س 
حكايته،فوق��ع الختي��ار عليك ب�س��كل ع�سوائي هذه 
الليلة..يعتقد ابي يف ايداعه �س حكايته لدى �سخ�س 

موؤمتن �سيقلل من قلقه وهول رعبه..ماذا تقول؟
ي�ستم��ع  م��ا  اح��دا  اأي�س��ا  اأري��د  اأن��ا   .......................

حلكايتي( �س50 � 51 
لذاك��رة  الناب�س��ة  الغرائبي��ة  توظيف��ه  ع��ن  ف�س��ال 

امل�ستهلك)املتلقي(..
)عندما ح���س ملك املوت كان يرت��دي قناعا لوجه 
�س��ود  داك��ن بعين��ني حمراوين،ومبالب���س  غوري��ال 
واني��اب  الداخ��ل  اىل  مقو�س��ة  فولذي��ة  ومبخال��ب 
طويل��ة حادة..اأول جولة م��ن امل�سارعة احلرة غر�س 
اأظاف��ره الطويل��ة يف عنقها ب�سكل مفاج��ىء بحركة 
مباغتة،بعد م��ا ا�ستفحل عليها املر�س الع�سال،غري 
اأن��ه كان اأقوى منها واأخف حرك��ة واتقانا وخربة..( 

�س28..
با�ستح�س��ار  الزمن��ي  الرت��داد  يعتم��د  فالن���س    
ال�سخ�سي��ة الرام��زة الت��ي ت�سه��م يف تنام��ي احلدث 
وتكثيف امل�سهد الدرامي وتعالق املا�سي باحلا�س 
من اج��ل ت�سكيل بن��اء ن�سي ت�سكي��ال معرفيا يعتمد 
املنت��ج  بواقعيته..في�ستنب��ط  احليات��ي  القامو���س 
مفرداته املوؤطرة بدفئه��ا امل�ستفز من عمق الحداث 
التي يكت��ظ بها الوجود املجتمع��ي بتلقائية التعبري 
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يف ت�سكي��ل جمله��ا والقي��م 
اىل  املع�سنة..ا�ساف��ة 
الغو���س يف اأعم��اق ال��ذات 
وم�سكالته��ا بعم��ق ابداع��ي 
متفرد بخطابيته املت�سامية 
لغ��ة  عل��ى  واملتكئ��ة 
مت�سكل��ة من خزي��ن الذاكرة 
وتقدميه��ا  واملعا���سة 
متما�سك..متفاع��ل.. بن�س��ج 

مع دللة الن�س ومنوه..كون 
املنتج)ال�س��ارد( يبح��ث عن 
احل�سور يف حرك��ة ال�سياء 
وعالقاتها..ل��ذا فه��و يتاأمل 

نف�س��ه والع��امل امللتف حول��ه بع��ني ثاقبة..را�سدة..
وفكر واع لكل التقاطاته امل�سهدية في�سجلها بالفاظ 
له��ا دللته��ا وابعاده��ا وايحاءاته��ا وه��و يعتم��د 

ال�ستذكار بلغة تت�سم ببنية تركيبية تت�سكل من:

               اجلانب الدليل + اجلانب الروؤيوي

والعالم��ة  امل��وازي  الن���س  العن��وان  م��ن  ابت��داء 
ال�سيميائي��ة امل�سكل��ة لقمة الهرم الن�س��ي من جهة..

وبني��ة ذاتي��ة كا�سفة من جه��ة اخرى....كونه)اعالن 
عن طبيع��ة الن�س واليديولوجيا الت��ي انبثق منها( 

على حد تعبري كريفل..
 )اأذك��ر ان)البغادة( حملوا من �سوبيها هويتني ابان 
حربه��م الهلية)غ��ري املقد�سة( يف ع��ام2006 وما 
تالها،واحدة مزيفة واأخرى حقيقية..غالبا ما تكون 

احلقيقي��ة قريب��ة م��ن القلب 
الي�سار،بينم��ا  جه��ة  عل��ى 
وال�س��ادرة  تك��ون املزيف��ة 
م��ن �سوق)مري��دي( للتزوير 
الوثائقي عل��ى جهة اليمني 
لل�سيط��رات  خم�س�س��ة 
الوهمية،لك��ن بع�سه��م كان 
يرتب��ك حت��ت تاأث��ري الف��زع 
كلمة)هويت��ك(  �سم��اع  م��ن 
حت��ت  خمن��وق  ب�س��وت 
ال�سخ���س  ن�س��ي  اللث��ام، 
املرع��وب م��كان هويته،هل 
ه��ي يف جهة اليم��ني اأم يف 
جهة الي�س��ار؟ يف اللحظ��ة القاتلة،حتى مات مقتول 
باطالق��ة طائ�سة،ومل يزل مرعوبا م��ن كلمة جمردة 
بل خميف��ة يف الوقت ذاته..مكتفي��ا بحبل من)م�سد( 
عل��ى ر�سيف او خلف ك��راج ال�سي��ارات العمومية او 
مزبل��ة ما،مترح فيها القطط وال��كالب ال�سائبة،حتى 
داخ��ت فيه دوائ��ر الطب العديل وه��و حامل ل�سمني 
م��ع بع�س،على جثة متفردة غري مزدوجة،احلل كان 
جاه��زا بو�سع ال�سم��ني معا على جهت��ي ال�سدر ان 
وج��د �سليما،لي�ستل��م ذووه اجلثة املغ��دورة بهويتني 
وا�سم��ني معا،يبدو ان��ه ل نفع يف ال�سم��اء مع حبل 
القتل��ة يف اكت�س��اف الهوي��ة الزائفة م��ن احلقيقية..

لك��ن اأغربه��م من اأوح��ى بالرواي��ة ه��و الخ املدعو 
�س��دام ح�س��ني فرح��ان،كان الرجل يبح��ث عن الب 
ال�سعي جل��ده فرح��ان يف اأوراق املحكمة منذ قرن 
من الزمان،يبحث عن جده ال�سعي ليتخل�س من اآفة 

قدم السارد نصا أهم ما 
يميزه خروجه عن المألوف 

االستهاللي..اضافة 
الى اعتماد المشهدية 

السيمية من خالل 
التركيز على المكان الذي 

يتحول الى رؤية فكرية 
بلغة استداللية تعتمد 

االحساس بالزمن.
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اخلوف وهول �سبح ال�سم ورعبه..( �س14� �س15..
  فال�سارد يعتمد امل�ساهد ال�ستباقية وال�سرتجاعية 
ع��رب ذاكرة �سابح��ة يف عامل ماأزوم عا���س يومياته 
بالزم��ن  املقرتن��ة  وتداعياته��ا  تخيالته��ا  م��ع 
ال��ذي  الرم��ز  فرح��ان(  ح�س��ني  و�سخ�سية)�س��دام 
�س��كل بوؤرة ال���سد التي حتققت ع��رب  جدلية)الهوية 
ال�سدي��ة والهوي��ة الذاتي��ة( والتي تنف��رد بت�سظيها 
وتوزعها على م�سارات ال���سد التي ين�سج حيثياتها 
وتفا�سيله��ا منت��ج واع بحبكة ودرامي��ة يتحد فيها 
اخليال بالواق��ع م�ستعينا ب�سخو���س واقعية تفردت 
بحيويتها وكثافته��ا الف�سيولوجية التي جعلت منها 
وجودا ب�سيا فاعال ومتفاعال مع احلياة مما ا�سفى 
عل��ى ال���سد ان�سيابي��ة مبتع��دة عن و�س��ف مالمح 
ال�سخو���س وا�ستدع��اء امل�ستهلك)املتلقي(  لال�سهام 
يف ت�سخي���س مالحمه��م مب��ا يق��رتب م��ن ذهنيته..

ف�س��ال ع��ن تع��دد الرواة)ال��راوي العلي��م وال�س��ارد 
وال��راوي ال�سمن��ي (..مع �سيطرة احل��وار الذاتي على 

امتداد م�ساحة وا�سعة من ج�سد الروي..
  فال�س��ارد ينق��ل م��ا ه��و غري��ب فيما ه��و اعتيادي 
ويحم��ل امل�ستهلك)املتلق��ي( عل��ى التفكري..ا�ساف��ة 
اىل ان��ه يج�س��د امل�ساع��ر اخلفي��ة الت��ي يب��وح به��ا 
حلظة امت��الء خميلته التي ل تكتف��ي بعك�س الوجود 
املو�سوع��ي ونفاذ ب�سريته اىل اعماقه وامنا ي�ستغل 
عل��ى ا�ستثم��ار التعار�س��ات الفكري��ة والتاريخي��ة 
واملواق��ف املتباينة القائمة عل��ى جدلية اجتماعية 
واخلو���س  املا�س��ي  عل��ى  الرت��كاز  ب��ني  ت��راوح 

يف احلا���س م��ع ايق��اع ال���ساع الذي ميث��ل بوؤرة 
ال�سد)�س��دام ح�سني فرحان( ابت��داء من ال�ستهالل 
ال�سدي املتجاوز الذي يب��داأ من لعبة الراوي العليم 
التعريفية ب�سخ�سيته التي جتره �سوب املنت الن�سي 

املق�سود..
  وبذل��ك قدم ال�سارد ن�س��ا اأهم ما مييزه خروجه عن 
املاأل��وف ال�ستهاليل..ا�سافة اىل اعتم��اد امل�سهدية 
ال�سيمي��ة من خالل الرتكيز على املكان الذي يتحول 
اىل روؤي��ة فكري��ة بلغ��ة ا�ستدللية تعتم��د الح�سا�س 
بالزم��ن ال��ذي هو)معط��ى مو�سوعي �ساب��ق حلركة 
بلحظات��ه  تف��رده  وروؤيته..(..م��ع  وفعل��ه  الن�س��ان 
اخل�سبة املعمق��ة فكريا واملتفردة ا�سلوبيا وجماليا 
بن�سجه��ا املو�سوع��ي م��ع غلب��ة افكاره��ا الواقعية 
وتلقائية التعبري يف ت�سكيل جملها والقيم املع�سنة..

ا�ساف��ة اىل الغو���س يف اعم��اق ال��ذات وم�سكالتها 
بعمق ابداعي متف��رد بخطابيت��ه املت�سامية املتكئة 
عل��ى الفاظ بعيدة ع��ن ال�سبابية..متفاعلة مع دللة 
الن���س ومن��وه ال��ذي يك�س��ف ع��ن ق��درة متج��اوزة 
للماأل��وف وه��ي تنب���س بوع��ي الع�س..وتقوم على 
ع��دة م�ستوي��ات منها ما يتعلق  بع��امل الن�س ومنها 
ما يتمحور يف تقنياته ال�سلوبية..ف�سال عن جتزئته 
اىل  ال�سيمية..ا�ساف��ة  املونت��اج  تقني��ة  وا�ستثم��ار 
ك�سها خطي��ة الزم��ن واعتمادها ال�س��ارد ال�سمني 
امل�ساحب لل�سخ�سية والكا�سف عن اعماقها النف�سية 
والفكري��ة م��رة ب�سمري الغائب واخ��رى ب�سمري النا 

املتكلم..

ي
قد

الن
د 

مرب
ال

يف   اأكتوبر /  ت�سين  الأول  1820 ،  اندلع  التيفو�س  
يف  نابويل باإيطاليا ، حينما  كان  ال�ساعر الربيطاين  
جون  كيت�س  مع   �سديقه    الفنان جوزيف �سيفرين 
هن��اك ،  كان��ت رحلته ه��ذه خارج اإنكل��رتا هربًا من  
ب��رودة  اجلو ، اإىل املناخ امل�سم�س يف اإيطاليا ب�سبب 
�سعاله ال��ذي كان يزداد �سوءاً ب�سكل مطرد ، منذ ذلك 
ال�سب��اح ال��ذي �سهد  في��ه بقعة  دم  عل��ى  و�سادته ، 
كان  يعل��م  اأن��ه  لي�س  لديه فر�س��ة تذكر للنجاة من  
ه��ذا  املر���س  ال��ذي غ��زا رئتي��ه ، فكان��ت حماولته 

الأخ��رية الذه��اب اإىل روما ، لك��ن دون اأن ي�سعر اأنه 
�سيكون منفاه الأخري هناك . 

وهو  ي�سور  يف  اإحدى  كتاباته  كيف  عا�س  حلظات  
ذل��ك  احلج��ر الق���سي  ال��ذي  امتد  ط��وال  اأكر  من  
ع���سة  اأيام قبل اأن يرحل اإىل الأبدية  ، وكاأنه يكتب 

اآخر كلماته :
" لق��د راأي��ت ناب��ويل ،كاأنها �سفين��ة را�سية بالقرب 
م��ن البح��ر ، واح��دة من اأك��ر املواقع  جم��اًل  وهي  
تط��ل  على  ال�ساحل  بعرائ���س  امل�سم�س ، القرمزي  ، 

كت�بة : فران�شي�س م�يز
ترجمة : اأحمد ف��شل

جون كيتس في الحجر الصحي

تفاصيل مؤثرة قبل وفاته المأساوية 
في سن الخامسة والعشرين 
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ال�سم��اوي  وال��ورد  الأزرق ، اأما  فيزوف 
فه��و يرن��و اإليه��ا دون اأن يعك��ر �سفوها 

بحممه ، اأما اأنا :
ق��د  تب��دو 10 اأي��ام  من احلج��ر الق�سي 
حرمانًا منها ، جمالها ، مياهها وكل ما 

فيها من اأماكن " .
اأتخي��ل اأن ُكتاب ال�سرية الذاتية امل�ستقبليني ممتنون 
لأن كيت���س ا�ستغ��رق الأيام  القليل��ة  تلك ، يف كتابة 
ر�سائل موجزة عن ن�ساأته التي مل يحبها  على  الإطالق 
، حيث كان يتوقع اأن ميوت يف كل حلظة منذ ولدته 

ب�سب��ب  مر�سه ، وعدم  ال�ستقرار ، والفقر 
املتنمري��ن   م��ع  امل�ستم��رة  واملع��ارك   ،
الذين  كان��وا  ي�سايقونه ب�سبب " حجمه 
الق�س��ري " ،  وبعد مرحل��ة  �سبابه  املبكر  
ال�سع��ب واملاأ�ساوي ، حاول التدرب على 
قه��ر املر���س  الذي  اأمل ب��ه  ، كانت  جتربة  �سنيعة  ، 
تلته��ا �سن��وات تدريب اأخ��رى  يف  م�ست�سفى  جاي  ، 
يومها  وقع يف حب ال�سعر وق�سى كل وقت فراغه يف 
الدرا�س��ة ، حيث  �سق طريقه اإىل احلياة الأدبية واأراد 
فقط  اأن  يكون  ا�سمه  "  بني  ال�سعراء  الإنكليز الأكر 

�سهرة  " . 
واأن��ا  اأق��راأ ر�سائل��ه  اأده�ستني  
حج��ره  م��ن  وجي��زة  ف��رتة  
ال�سح��ي ،  كان كيت�س ،  البالغ  
م��ن  العم��ر 25 عام��ًا تقريب��ًا 
اآن��ذاك  ، لديه اأربع��ة اأ�سهر فقط 
للعي�س و�سعر باأنه وهو يكتب  :

" غ��ري  ذي  اأهمي��ة  ، كم��ا  لو  
كان وج��ودي بالكام��ل يعن��ي  
للق��راء   بالن�سب��ة    ." وفات��ي  
الكثريي��ن  مثل��ي ، ف��اإن ق�س��ة 
وج��ود  له��ا   �ستك��ون  حيات��ه 
اأب��دي اأي�س��ًا ،  فم��ن  ر�سائل��ه  
يف حجره ال�سحي جنت ر�سالة  
معنون��ة لل�سيدة  ب��راون  والدة  
فاين  ال�سابة  التي اأحبها والتي 
ل��ن يراه��ا  م��رة اأخ��رى ، كتب 

يقول :

جون كيت�س

" ي��ا ل��ه من ح�ساب ، ميكنن��ي اأن اأعطيِك من خليج 
ناب��ويل اإذا ا�ستطع��ت اأن اأ�سع��ر م��رة اأخ��رى باأنن��ي 
مواط��ن يف هذا العامل ، اأعطي حب��ي لفاين واأخربها 
،   هن��اك  م��ا يكفي  يف  هذا املين��اء مللء كمية من 

الورق ، ولكن يبدو وكاأنه حلم " . 
اأرب��ع اأوراق كبرية مطوية لإن�ساء 24 �سفحة ، تخيل 
اأن��ه قام بتغطيتها باأو�س��اف  للمدينة  القريبة  جداً  
عل��ى  املياه املتالألئة ، نابويل   قمر يتاأرجح ، يلقي 
بريق��ًا ف�سي��ًا على القب��اب ، الأجرا���س البعيدة التي 
ي��رتدد �سداه��ا  يف  البح��ر  ، اله��واء الرط��ب الدافئ 
ال��ذي يجعل��ه يتنف���س  بعمق ، يف  احلج��ر  ال�سحي ،  
واجه توقف��ًا كاماًل ، وجد رغبة جاحمة  يف احلياة ،  
ت��رك  وراءه  ال�ساب  املليء  باحليوية  والرومان�سية 
، ال��ذي  ت��ودد اإىل الكاآبة يف ق�سائ��ده ، الآن ، ها هو 
هذا اخلليج الرائع ل توجد طاقة على الكتابة عربه .

يف  ر�سالة  مكتوبة  بعد  وقت  ق�سري من  نزله هناك 
، كان ذع��ره  ي���سب مثل طائر عال��ق يف غرفة ، ل 

ميكنه اأن يتخيل اأنه لن يرى فاين مرة اأخرى :
" اأخ�سى اأن اأكتب لها - لتلقي ر�سالة منها - لروؤية 
خ��ط يده��ا م��ن �ساأن��ه اأن  يحط��م  قلبي  ، حت��ى  اأن 
ا�سمه��ا عل��ى اأي ح��ال ، املكت��وب �سيك��ون اأكر مما 

اأحتمله " .
ع��رب 200 �سن��ة ، ل ي��زال القلق يتذبذبن��ي ، اأت�ساءل 
عم��ا اإذا كان �سع��ره قد  تغري ، اأتطل��ع  اإىل  ما اأ�سماه 

كيت�س بالقدرة ال�سلبية ، عندما يكون املرء :
 " ق��ادراً عل��ى اأن  يكون  يف  حالة  من  عدم اليقني ، 
اأو الألغ��از ، اأو ال�سك��وك ، دون اأي تو�سل ع�سبي بعد 

احلقائق والأ�سباب " .
 يف  النهاي��ة  ،  ه��ذه  ه��ي  وجهة  نظري  ، ميكن  اأن  
تتغ��ري احلقائ��ق والأ�سباب  الت��ي  جعلت  ذلك احِلجر  
ال��ذي  عا�س��ه  كيت���س  ومن��ه رح��ل ، ي��رتك كل تلك 

الق�سائد واخلطابات ، حتمل كل هذا اخللود . 
عن / �سحيفة الإندبندنت الربيطانية

ي
قد

الن
د 

مرب
ال و�ساع��رة  اأمريكي��ة   جامعي��ة   اأ�ست��اذة  

وكاتب��ة مق��الت وروائية ،  ول��دت  ون�ساأت  
يف فيتزجريال��د ، جورجي��ا ، ح�سل��ت عل��ى 
البكالوريو���س   درج��ة  
م��ن  جامع��ة  فلوري��دا ،  
يف ع��ام 1975 ح�سلت 
على  درج��ة  املاج�ستري  
ولي��ة   جامع��ة   م��ن  
�س��ان فران�سي�سكو ، حيث 
النهاي��ة   اأ�سبح��ت  يف  
اأ�ستاذاً للكتابة الإبداعية 
، ومدي��رة مرك��ز ال�سعر ، 
ورئي�س��ًا  لق�س��م الكتابة 
وه��ي  الآن   ، الإبداعي��ة 
 ، كام��ل  ب��دوام  تكت��ب 
ه��ي وزوجه��ا  ال�ساع��ر  
يق�سم��ان  وقتهم��ا  بني 
كارولين��ا   ون��ورث  هيلزب��ورو  يف  من��ازل 
وكورتون��ا  باإيطاليا ،  حي��ث  تعمل  كمدير  

فني   ملهرجان تو�سكان �سن ال�سنوي . 

فرانسيس مايز
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ي�سقُّ َن�سُّ "املعزوفة" لل�ساعر عبد الرحمن طهمازي، 
ة الأفكار بعيدا عن التبذرّل البالغي والدرّبق  طريقه بقورّ

العاطفي.
"ال�ساه��د  اإىل  فه��و  وتق��دمي.  اإه��داٌء  الن���سَّ  ي�سب��ق 
كولنج��ود:  مقول��ة  لتقدمي��ه  ويخت��ار  وامل�سه��ود"، 

التاريخ هو احلا�س. 
تب��داأ معزوفة طهمازي من حلظتني: الرتميز املبثوث 
املقول��ة.  يف  امل�سحون��ة  والإحال��ة  الإه��داء،  يف 
الن معا – ع��رب ال�ستم��زاج – مهمازا يقود  و�سُي�س��كرّ
طبقات املعنى الثاوية يف املعزوفة لتجليِة مفادها 

النري.

اإنرّ ح�س��ور املهم��از مُيث��ل ظاه��رة ن�سي��ة يف �سغل 
اح��ا ف�سيتكف��ل  طهم��ازي؛ فه��و اإْن مل ن�ستبن��ه �سُ
ا�سته��الل ن�سو�سه بذل��ك. وقد يظنُّ ظ��ان اأنها �سمة 
درج عليه��ا ال�سع��راء يف الع�سور احلديث��ة وبالتايل 
فه��ي يف ُمتناول التقلي��د والنرّ�سج عل��ى املنوال.. ل؛ 
اإنه��ا ُمباح��ة له��واة التقلي��د، وُمتاحة مل��ن ينحتون 

العمل الفني ِبَق�سٍد "ظاهراتي".
فاحلقيقة عند الظاهراتيني تبداأ من ُم�ستوى معريف، 
ًة ع��ن ا�ستع��داد الب�سال��ة الفردية  حي��ث تغ��دو ُمع��ربرّ
لتكت�س��ف الوجود عرب الإن�س��ات اإىل لغته ولت�سل – 

! وهذا �سها الدرّامي – اإىل اإ�ساقة ال�سلوك احلررّ

ميثــــــم احلـــــــربي

ُســــــلطُة الّشــــــلل

ي
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وم��ن امُل�سلرّم به اأنرّ ال�ساعر هو اأحد روافد 
املعزوف��ة؛ ولكنرّ الأهم هو اأحد كائناتها 

التي تتحررّك يف "رمادة مرتامية".
الن���س م��ن ت�ساعي��ف  يتح��دث كائ��ن 
امل�سه��ود، وه��ي ت�سمي��ة تقاب��ل: امل�سهد 

اأو احلا���س. فه��و يق��ف يف قل��ب الطوف��ان، ورمب��ا 
ت�سلن��ا هدهدُة كلماته من الأنف.. ذلك الأمل الباقي 
من حكاي��ة الغريق ال��ذي حيرّانا وذه��ب اإىل الغ�سق. 
وبو�س��ف املعزوف��ة حافل��ة ب��دللت ُمركب��ة؛ فهي 
اأ�سامي��م لوقائع، واأحداث، وتقاطع م�سائر مدفوعة 
اإلين��ا بحرك��ة الفع��ل امل�س��ارع.. ه��ذا الفع��ل ال��ذي 
يدخلن��ا مع��ه اإىل حرارة التجرب��ة وملمو�سيتها. وما 
التجربة هنا �سوى: اأوهام اأفراد عن اأنف�سهم، وح�سود 
باطل��ة، وحي��وات مر�سوف��ة بالأ�سالي��ل.. اإنرّ الفعل 
امل�س��ارع يعر�س املو�سوع الذي نح��ن قطعة منه؛ 
لنلم���س بوؤ�سنا يف حي��اة �سادف اأنه��ا – على حني 

غرة – كانت حياتنا 
"ها هي املعزوفُة تفلُت من الأ�سماع على حني غرة

وت�ستحوذ على �سمتنا.
�سنا نتمررّن على التذكار من ال�سيوان. اإىل الطبل

ُثمرّ اإىل الطبرّال"
ل من منطقة ال�ساعر رافد الن�س   وم��ن دللت التحورّ
اإىل اأح��د كائناته، ها هو يف املعزوف��ة يندمج معنا 
م��ن خ��الل ال�سم��ري: ن��ا، يف "�سن��ا"، والن��ون يف 
ن��ان  "نتم��ررّن"، فال�سم��ري والن��ون اجلامع��ان يكورّ
مع��ا "نون اله�س��م" والندغام والذوب��ان يف م�سهد 
املعزوفة ال�سائر يف اأدغال ال�سطان القيمي العميم.

واإذا فهمن��ا اأن الفعل امل�سارع من ح�سة 
امل�سه��ود عل��ى ه��ذا النح��و، ف��اإنرّ الأمر، 
وال�سي��غ ال�ستفهامي��ة يف املعزوفة من 
ح�سة ال�ساهد، فيما �ستتكفل دوائر الفعل 
املا�س��ي بحم��ل اأعب��اء الن��واح، وقوارير 

املراثي.
اأهذا "تبا لك يا خ�سيم ال�سيا�سة والطفولة اجلانح.. 

وقت اللهو اأيها الفاح�س؟!
احلمامُة التي طال �ساقاها لن تعرف امل�سَي املليح..

يا كذوب خذها عنرّي.
املعزوفُة لي�ست على الكاغد ول يف الركاز.. اإنها
يف اأفواه النوادب العربيات التجريديات.. الالئي

اأراد الغزاُة اأخذهنرّ اإىل الأحلان امُلت�سارعة لكنهن
اأ�سعَن اإىل وراء الفو�سى التي يقبُع عندها

نظ��ام الطغمة احلاكمة وهكذا تت�سابق ال�سوط خبط 
ع�سواء 

اإىل اأن ينطبق اأحدها الآخر.."
ي�س��ري الن�س اإىل اخل�سائ�س التي عرفناها يف ُمنجز 
طهمازي حيث تنمو الدللة يف ف�ساء نحوي جتريدي 
ُيرينا بيت الوج��ود، وتبقى لغته من�سية اإىل اأْن ن�سل 
اإىل قطاف ب��رق الكناية. ويف ن�س املعزوفة يح�س 
ذْرٌو م��ن ذل��ك م��ع وجود ك���س اأو ُمعاك�س��ة خلطاب 
الرتكيب ال�سع��ري املعهود، حيث اجلمل تتباطاأ ومن 
ثم ت�سرت�س��ل؛ لأن املعزوفة ابتكرت لها �سمتا �سعريا 
يتحايث م��ع حلظة انهيار املعزوف��ة، و�سلل العازف 
ح��ني اأراد قيا�س التفكك والذهاب يف رحلة اكت�ساف 

"�سفرة الف�سل"!

عبد الرحمن طهمازي
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الخت��زال، تفر���س علي��ه األرّ يتجاوز يف 
و�س��ط الق�س��ة ونهايته��ا، الثيم��ة الت��ي 
انطل��ق منها يف البداية. وق�سة )الهذيان 
الأخري للملك نبونائي��د( لبطر�س نباتي، 
هي واحدة من الق�س�س التي ا�ستطاعت، 

اأن تخت��رب ه��ذا المتحان ال�سعب وجتت��ازه بنجاح. 
وذل��ك من خ��الل ���سوع بدايتها بهج��وم الفرا�سات 
ال�س��ود على املدين��ة، وو�سطها باإع��الن احلرب على 
املدين��ة امل�سامل��ة، ويف النهاية بتال�س��ي الفرا�سات 
الفرا�س��ات ال�س��ود، لتح��ل حمله��ا احلمائ��م البي�س، 
وخروج )دم��وزي( من عامله ال�سفل��ي من جديد. اأي 
اأن الق�سة تب��داأ ب�سن الهجوم، ومت��ر باإعالن احلرب، 
وتنته��ي ب�سق��وط امللك، بخروج دم��وزي عليه ثائرا 

من عامله ال�سفلي.
تتك��ون هذه الق�سة من ع�س �سفحات، كر�س الكاتب 
لالإ�سته��الل، �سفح��ة ون�س��ف ال�سفح��ة، وللنهاي��ة 
العدد نف�س��ه من ال�سفحات تقريب��ا، وما تبقى وهي 
�سب��ع �سفح��ات للو�س��ط. وه��ذا التوزي��ع منوذج��ي،  
يتنا�س��ب م��ع اأركان الق�س��ة.. يعم��د ال�س��ارد الذاتي 
)اأنا(، بالتعويل على تقنية التماثل، كرد فعل لهجوم 
الفرا�س��ات، م��ن خ��الل ال�سخ���س ال��ذي ل��ه جمجمة 
كب��رية، والرامز اىل ال�سعب، لناأي النهاية عن غري ما 
ه��و غري مقنع ومفتعل، واإيجاد م��ا ي�سوغها. وهو اإذ 
يبداأ ال�ستهالل يف جمل��ة )منذ ال�سياء الأول للفجر. 
. واآلف الفرا�س��ات ال�سود تفرت�س بحدة اأطراف �سماء 
مدينت��ي( يف ن�سف �سفحة، يكم��ل اجلزء الثاين من 
املقدم��ة يف جملة )ما ب��ني �سغاف احلل��م واليقظة، 
اأط��ل علي ذو اجلمجمة الكبرية. .( يف �سفحة واحدة، 

يف اإ�س��ارة وا�سح��ة يف اجل��زء الأول من 
املقدم��ة اىل الع��دو، والث��اين اىل مقاومة 

ال�سعب لهذا العدو.
اإذا كان ال�سارد ق��د ا�ستخدم الرمز لتقنية 
التماثل يف ا�ستهالل الق�سة، ففي و�سطها 
اعتم��د عل��ى الرم��ز ويف نهايتها الت��زاوج بني الرمز 
والأ�سطورة، ع��رب توظيف �سخ�سية املل��ك نيونائيد، 
اآخ��ر ملوك بابل يف فرتة حكم��ه )-555 539ق.م( 
ال��ذي قام بغزو املي��دي لبابل والق�س��اء على احلكم 

الكلداين(. 
جلاأ املوؤلف اىل الرمز، جتنبا لإنزلق املنت احلكائي 
لق�ست��ه اىل التقريري��ة واملبا���سة، واىل الأ�سط��ورة 
به��دف اقرتان املا�س��ي باحلا�س، لبي��ان عك�س ما 
ه��و معروف ع��ن التاأريخ باأنه ل يعي��د نف�سه، بينما 
هن��ا يعي��د نف�سه. والالفت للنظر اأن��ه يف الوقت الذي 
اعتم��د فيه عل��ى اأ�سط��ورة م�ستق��اة ع��ن اأر�س بالد 
النهري��ن، يف الوقت ذاته وجد من املنا�سب اأن يكون 
لهذه ال�سطورة، امتداد للظروف التي مير بها بالدنا، 
واملاأ�س��اة التي يعي�سها �سعبن��ا. اأي البحث عن ثيمة 
مليثولوجي��ا متاث��ل ظرفن��ا احل��ايل. وكان اأختي��ار 
ميثولوجي��ا الغزو امليدي لباب��ل، اأن�سب اختيار، لأن 
ه��ذه الأ�سط��ورة قابلة لالنفت��اح عل��ى كل ال�سعوب، 

وتاأويلها يف عدة م�ستويات، وخمتلف الإجتاهات. 
اإن العاه��ل نبونائيد الأخ��ري الرامز اىل الدكتاتورية، 
يقع حتت وط��اأة احلمى، عندما يرى �سعبه وال�سعوب 
املجاورة تعي�س ب�سعادة، يف ت�سور منه اأن �سعادتهم 
هذه جتلب له ال�س، لذا جتنبا من �سهم، يبعث اليهم 
بجي�س��ه اجل��رار: )ديلمون هي �سب��ب حزننا وبالئنا، 

الق�س��ة الق�س��رية، مثلها مثل اأي بني��ان، كلما كانت 
اأركانه الثالثة مرتابطة، اأزدادت قوة ومتانة �سموده 
اأمام عاتيات الزمن، كذل��ك فالق�سة كلما اأمتد ج�س 
من التفاهم بني اأركانها الثالثة التي هي الإ�ستهالل 
والو�س��ط والنهاي��ة، اأزدادت ق��وة ومتان��ة حبكته��ا. 
وبعك���س ذلك، بدون ه��ذا الرتابط، تفق��د خ�سائ�سها 

الفنية، وبالتايل اأبرز املقومات املتوافرة فيها.
اإن اخلو���س يف مع��رتك ه��ذا اجلن���س الأدب��ي لي���س 
بالأم��ر الهني، اإن مل يكن اأ�سعب م��ن كتابة الرواية، 
فلي�س كل من كتب الرواية، بو�سعه اأن يفلح يف كتابة 
الق�سة الق�سرية، والعك�س �سحيح اأي�سا. اإن اخلو�س 

يف معرتك هذا اجلن�س الأدبي كذلك، لي�س �سهال، لأن 
�سد الأحداث فيه��ا ل يجري كما جتري يف الرواية. 
فاإذ كان �سد الأحداث يف الرواية احلديثة يقوم على 
تداخلها م��ع بع�سها البع�س، وع��دم الإلتزام بنظام 
ترتيبه��ا  ب�سكل مت�سل�سل ووفق وق��وع اأحداثها، فاإن 
�سد الأحداث يف الق�سة الق�سرية يجري وفق نظام، 
يح��دده ال�سته��الل  بو�سفه املفت��اح الرئي�س لو�سط 

الق�سة ونهايتها، وامتدادهما له. 
فم��ن ه��ذا التوا�س��ج العميق ال��ذي يرب��ط ال�ستهالل 
بالو�س��ط والنهاي��ة، تكم��ن �سعوب��ة كتاب��ة الق�س��ة 
الق�س��رية، ذل��ك اأن��ه بالإ�ساف��ة اىل م��ا تتطلب منه 

�شبــــــ�ح هرمــــــز

الهذيان األخير للملك نيونائيد. . وإمرأة من البعد 
الماضي. .  وتقنية التماثل. . لبطرس نباتي

بطر�س نباتي
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يرت�س��د على اأبواب بغداد، بهدف الدخول اليها، كان  
ي�سيد ببطولت اجلي�س العراقي الذي يقف �سدا منيعا 
بوج��ه الغزاة. لتقرتن نهاية الأثنني اأي�سا باإ�ستخدام 

القا�س بتقنية التماثل، عرب الهذيان.
اأق��ول كت��ب نبات��ي ق�س��ة الهذي��ان الأخ��ري للمل��ك 
نبونائي��د عام 2001، وكتب ق�س��ة )اإ�سحاق يتو�سد 
تل��ة اأحبها( ع��ام 1987، اأي قبل الق�س��ة التي نحن 
ب�سدده��ا باأربعة ع���س عاما. اأ�س��ري اىل هذه الق�سة 
ل�سبب��ني، اأولهم��ا ك��ون ثيم��ة الق�ست��ني تت�سابه مع 
بع�سهم��ا البع���س، وثانيهم��ا ه��و الب��ني الكبري يف 
امل�ست��وى الفن��ي القائم بينهم��ا. اإذا كان��ت الهذيان 
الخ��ري تتوافر فيه��ا كل مقومات الق�س��ة الق�سرية، 
ف��اإن اإ�سحاق يتو�سد تل��ة اأحبها، تفتقر اىل اب�سط هذه 
املقومات. ذلك لأنها غارقة حد التخمة يف الواقعية، 
اإبت��داء من هوية �سخ�سي��ات الق�سة املعروفني لأهل 
البل��دة، كاإ�سح��اق والعقيد خليل، وم��رورا بالأماكن 
املعروف��ة اأي�سا يف القري��ة، واإنتهاء بالعبارات التي 

ت�سري اىل اإ�ست�سهاد اإ�سحاق.
والق�سة الثانية للنباتي التي ت�ستحق التعر�س اليها، 
ه��ي ق�سته املو�سوم��ة )واإمراأة من البع��د املا�سي(. 
ذل��ك لأنها تخلو م��ن املبا�سة، وتعتم��د على الرمز، 
ف�سال عن توافر مقومات الق�سة الق�سرية فيها، وهي 
تراب��ط اأركانه��ا الثالثة مع بع�سه��ا، �سيما الركنيني  

الأخريين، اأي الو�سط والنهاية بالإ�ستهالل.
يف ق�ست��ه هذه، كما يف الهذي��ان الأخري للنيونائيد، 
يب��داأ ال�سارد يف اإ�ستخ��دام تقنية التماث��ل. وذلك من 
خ��الل اإب��راز جان��ب الق��وة وال�سع��ف يف �سخ�سي��ة 
زوجت��ه. اأق��ول زوجته لأن ال�س��ارد اأح��د �سخ�سيات 

الق�سة وي�سارك يف اأحداثها. �سعيفة لكونها مري�سة 
وم�سابة مبر�س )احلزام الناري(، وقوية لي�س لأنها 
ت��زاول عملها بن�ساط داخل البيت اأو خارجه فح�سب، 
واإمن��ا تتحمل حماقات زوجها الذي غالبا ما يتاأخر 
يف اللي��ايل عن الع��ودة اىل منزله، ف�سال عن حتليها 

باإغاثة ال�سعفاء، والدفاع عن حقوقهم.
يح��ول ال�س��ارد الذاتي )اأن��ا( مر�س زوجت��ه اىل قوة 
وحت��دي على التعدي القادم من داخل وخارج اأ�سوار 
املدين��ة. اإذن ثيم��ة الق�س��ة ه��ي يف الظاه��ر مر�س 
الزوج��ة، ويف اخلف��اء الدف��اع عن الوط��ن. فالزوجة 
هن��ا واحل��ال هذا ه��ي رمز الوط��ن: )وقب��ل اأن اأ�سل 
وجدته��ا قد خرجت قبلي، حتمل �سواعق اآنو وزوابع 
م��ردوخ وق��وة وباأ���س اإنكي��دو ومكر وخباث��ة دليلة 

العربية وجمال واإغراء ع�ستار. .(.
اإن م��ا جع��ل الزوجة مري�س��ة لي�س ب�سب��ب اإ�سابتها 
باحلزام الن��اري ، واإمنا ل�سي��اع اأبناءها الواحد تلو 
الآخ��ر، وهجرته��م لها، حتى اأنه��م باعوها يف �سوق 
النخا�س��ة. رابطا ال�سارد ما يحدث الآن هنا يف بابل، 
مبا كان يحدث يف �سومر يف املا�سي. اأي مثل الق�سة 
ال�سابقة، يعيد التاأريخ نف�سه. بالأحرى مازالت الدول 
املج��اورة، ل وبل حت��ى ال�سعوب الت��ي تعي�س معنا، 
تلع��ب دورا كب��ريا يف اإق�سائن��ا من بلدن��ا مبختلف 
الو�سائ��ل الرتهيبية والرتغيبي��ة. ) بينما كنت نائمة 
بجان��ب مه��د اأبن��ي، فجاأة ظه��رت طغمة م��ن رجال 
غالظ القلوب، ف�سلوا اأبني الوحيد عني، وقالوا اأبنك 

اأ�سبح اأجنبيا. . (.
اإن ه��ذه الق�سة ه��ي اإمت��داد لق�سة الهذي��ان الأخري 
للمل��ك نيونائي��د، لوج��ود خيط م�سرتك ب��ني متنهما 

ه��ي الت��ي جعل��ت مملكت��ي 
تت�س��ور جوع��ا وتنع��م هي 

بال�سالم.(.
م��ا اأ�سبه ديلم��ون بالكويت، 
بامل��دن  اأ�سبهه��ا  وم��ا 
الت��ي  واجلنوبي��ة  العراقي��ة 
ثواره��ا  الدكتات��ور  ���سب 
يف انتفا�س��ة ع��ام 1991، 
بيد م��ن حديد. وها هو ياأمر 
بق��رع طب��ول تاأجي��ل اأعياد 
اأكيت��و، ليغي��ب ال�سعادة عن 
وجه��ي ال�س��ارد، باعتب��اره 
�سخ�سي��ات  م��ن  �سخ�سي��ة 
الكب��ري:  والراأ���س  الق�س��ة، 

)وعندم��ا يدخ��ل العاهل هك��ذا يف عزل��ة تامة. . فال 
اخل�سوب��ة �ستع��ود اىل الأر�س. . وال�س��اب �سينام يف 

خمدعه والفتاة عند �سديقاتها.(.
تخل��و الق�س��ة عل��ى امتداده��ا الإ�س��ارة اىل هوي��ة 
ال�سخ�سيات التي حت��رك اأحداثها يف الع�س الراهن، 
وتكتفي بالإعالن عن هوية ال�سخ�سيات التي حترك 
اأح��داث الق�س��ة يف املا�س��ي ال�سحي��ق. واإذا كان يف 
الق�س��ة ث��الث �سخ�سي��ات، متث��ل الزم��ن احلا���س، 
وه��ي ال�س��ارد والراأ�س الكبري والدكتات��ور، دون ذكر 
اأ�سمائه��م، باإعتب��ار اأن كل �سخ�سية ترم��ز اىل �سيء 
مع��ني، كالدكتاتور مثال اىل �سدام ح�س��ني، والراأ�س 
الكب��ري اىل ال�سع��ب، وال�س��ارد اىل �ساهد عي��ان، فاإن 
ال�سخ�سي��ات التي متثل الزمن ال�سحيق، جاء الإعالن 
�سخ�سي��ات  كونه��ا  وا�س��ح،  ب�س��كل  هويته��ا  ع��ن 

اأ�سطورية، وحفرت اأ�سماءها  
يف التاأري��خ الق��دمي، ابت��داء 
من املل��ك نبونائي��د، مرورا 
بالكات��ب �سوي���س �س��اكان، 

وانتهاء بدموزي. 
مثلما ا�ستخدم ال�سارد تقنية 
التماثل يف ا�ستهالل الق�سة، 
الأ�سط��ورة  ثيم��ة  واختي��ار 
كذل��ك  الراه��ن،   والواق��ع 
ا�ستخ��دم التقنية نف�سها بني 
ال�سخ�سي��ات التي متثل هذا 
الع���س وب��ني ال�سخ�سي��ات 
الت��ي متث��ل الزم��ن الغاب��ر. 
نبونائيد.  مياث��ل  الدكتاتور 
ال�سارد مياثل الكاتب �سوي�س �سوكان، والراأ�س الكبري 
مياث��ل دم��وزي. اإن التماث��ل الأول لو�سوح��ه لي���س 
بحاج��ة اىل تعلي��ق. والتماثل الثاين عل��ى اأ�سا�س اأن 
الأثنني كاتبان. والتماثل الثالث لكون الراأ�س الكبري 

ودموزي ثائران.
كت��ب نباتي ق�سته هذه ع��ام 2001، اأي قبل �سقوط 
الدكتات��ور بعام��ني. وبه��ذا فه��و ق��د تنب��اأ بنهايته. 
واجلمي��ل اأن تاأتي ه��ذه النهاية مقرون��ة بالهذيان. 
مثلما يهذي نيونائيد يف اأيام حكمه الأخرية، تبجحا 
ب�سجنه وتعذيبه لأبرز كت��اب العهد البابلي )�سوي�س 
�ساكان( وخادم��ه املطيع. هذا التبجح يذكرين باآخر 
ظهور ل�سدام ح�سني على �سا�سات التلفاز، وهو يلقي 
خطابا و�سط جمموعة من موؤيديه يف اإحدى �ساحات 
بغ��داد، فف��ي الوق��ت ال��ذي كان اجلي���س الأمريك��ي 

استخدم السارد تقنية 
التماثل في استهالل 
القصة، واختيار ثيمة 

األسطورة والواقع 
الراهن،  كذلك استخدم 

التقنية نفسها بين 
الشخصيات التي 

تمثل هذا العصر وبين 
الشخصيات التي تمثل 

الزمن الغابر.
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احلكائ��ي . ه��ذا امل��نت القائم عل��ى اإ�ستغ��الل القوي 
لل�سعي��ف، اإما لنهب ثروات��ه وعقاراته، واإما لتغييب 
هويت��ه، وبالت��ايل لإذابت��ه واإن�سه��اره يف قومي��ة 

اأخرى، اأو عرق ودين اآخر.
اإن �سب��ح امل��راأة ال��ذي يت�سل��ل اىل مكت��ب ال�س��ارد، 
والق��ادم من املا�سي ما ه��و اإل �سبح زوجته، بدليل 
اإن املراأة التي وقف��ت قبالته واأخذت تهمهم بكلمات 
غ��ري مفهوم��ة، يعيدنا هذا امل�سه��د اىل بداية الق�سة، 
وزوجت��ه تتدف��ق م��ن فمه��ا عب��ارات متقطعة وغري 
مفهوم��ة: )وعندما اأرادت اخلروج من غرفتي تعرفت 
عل��ى مالحمها فاأعرتاين خوف �سديد، كانت املالمح 
ذاته��ا اأو ت�سبه اىل حد بعيد مالمح تلك املراأة القوية 
والناعم��ة، اإم��راأة م��ن املا�س��ي البعي��د(. والعب��ارة 
الأخ��رية هي الأخ��رى ياأتي ال�سارد عل��ى ذكرها يف 

اإ�ستهالل الق�سة. 

  اإذا كان مر�س الزوجة قد حتول اىل التحدي والقوة 
ملواجه��ة تع��دي الع��دو يف الداخ��ل واخل��ارج، فاإن 
ق�سه��ا لإختطاف اأبنها الوحي��د، و�سد حكايتها مع 
اأبنائه��ا الثالث��ة، يلع��ب ال��دور نف�سه، كا�سف��ا باأنها 
زوج��ة ال�س��ارد، به��دف الإنتقال اىل التح��ول الأكرب 
يف ال�سب��ة الأخ��رية، وهي مفاج��اأة املتلقي اأن من 
كت��ب عنها لي�س زوجه��ا، واإمنا هي الت��ي كتبت عن 
نف�سه��ا. يف الوق��ت ال��ذي كانت تطالب في��ه  منه اأن 
يكتب عنها، طاملا يكتب عن الكل. وهنا اأي�سا يلتقي 
احلا�س باملا�سي، من خالل عملية تزاوج املراأتني 
يف اإم��راأة واح��دة، ذل��ك اأن م��ن كان��ت حتدث��ه ع��ن 
اإختط��اف اأبنائها وغيابه��م عنها، كانت هي زوجته 
الت��ي ظهر له �سبحها يف اإم��راة اأخرى ويف زمن غري 

زمننا

عل��ى اأهمي��ة ذوي الإعاقة يف املجتم��ع العربي/ اإذ 
ُهم يرتاوحون ب��ني %10 و%13من هذا املجتمع، 
ُعِن��َي  فقلَّم��ا  املتح��دة/  الأمم  اإح�س��اءات  بح�س��ب 
رون م�س��درا اأدبيا،  به��م اأدب��اء العرب؛ مع اأنه��م ُيوفِّ
ا مَلن ينتبه اإليهم، ويتعرَّف عليهم، وعلى  وثقافي��ا ثررّ
م�سكالته��م، فه��ي م�سكالت غريب��ة/ قيا�س��ا اإىل ما 
يعتاده الأدباء/ وهي متجددة متطوِّرة؛ متنح الأديب 
اجل��اد؛ فر�سة تقليب امل�ساألة؛ من جهات متعددة؛ قد 
ل ينتبه اإىل جانب من جوانبها اأديب اآخر؛ خ�سو�سا 

اإذا كان ذلك الأديب نف�سه؛ من ذوي الإعاقة.
وم��ع اأن املجتم��ع م�س��وؤول/ ب�س��كل اأو باآخ��ر/ عن 
التعوي��ق، فاملجتم��ع/  جان��ب كب��ري م��ن ح��الت 
والأدب��اء والفنان��ون بع���س اأف��راده/ قلَّم��ا يع��رف 
ع��ن ذوي الإعاق��ة؛ �سيئ��ا ي�ستحقُّ الهتم��ام، وفاقد 
ال�س��يء ل ُيعطيه، لذلك مل توؤثِّر �سيحات كثرية؛ دعت 
للكتابة ع��ن املعوَّقني ِلتجاوز احللق��ة املفرغة التي 
يرق��د الأدب فيها، وه��ي احلديث عن احلب؛ هنا اأحبُّ 

اأن اأثبت حقائق حمددة منها:-

د. خليل حممد اإبراهيم

قون المعوَّ
في القفص األحمر* 

الأدب(، فَمن ميلك ق�سة  الإعاقة يف  اإعداد كتاب عن )ذوي  اأنني ب�سدد  الغراء، وغريهم  اإخبار كل قراء هذه املجلة  * ي�سين   
الكتاب  النقد عرب  اإىل  يجد طريقه  فلعله   ، اإيلرّ و�سوله  ف�سي�سين  الإعاقة(،  يتعلَّق ب)ذوي  ما  فيها  رواية مطبوعة؛  اأو  ق�سرية، 

املنتظر مع الود
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اأول:- اإن احلب؛ واقع اجتماعي ح�سن؛ يجدر بالأديب 
اأن يعر�س��ه عل��ى النا���س، وُيحبب��ه اإليه��م؛ ُمط��وِّرا 
مفهومه��م ال�ساذج عنه؛ من خ��الل و�سائله واأدواته، 
ا ي�س��اء، وذو الإعاقة/ هنا/  وِع��رْب ذلك؛ يتح��دَّث عمرّ

�سيء مما يجدر اأن ي�ساء احلديث عنه.
ا ملا جهل، فال بد لالأديب  ثانيا:- ما دام الإن�سان عُدورّ
الراغ��ب يف احلديث عن ذوي الإعاقة؛ من اأن ُيحبَّهم، 
بحي��ث يدر�سه��م نف�سي��ا، واجتماعي��ا، واقت�سادي��ا، 
ملعرف��ة ظروفه��م، وم��ا يحتاج��ون اإليه لك��ي يكون 
كالم��ه مقنع��ا، ومفي��دا، ف��ذوو الإعاق��ة يف )زق��اق 
امل��دق(/ عند )جنيب حمفوظ(/ مث��ال �سحارّذون، بل 
ل، ل يكون اإل بعاهة، لذلك، فهنالك �سانع  اإن الت�س��وُّ
للعاه��ات/ �سانع للتعوي��ق/ هذه النظ��رة الدونية؛ 
تغل��ب على نظرة الأدب��اء والفنانني العرب؛ اإىل ذوي 
الإعاقة/ اإن عر�سوا له��م/ وهي نظرة خاطئة؛ كان 
له��ا رد فعل خاطئ هو الآخ��ر، لأن املجتمع يظن اأن 
كل ذي اإعاق��ة؛ عظي��م، ومثاله )ط��ه ح�سني( يف فلم 

)قاهر الظالم( ل)كمال املالخ(.
ثالث��ا:- كم��ا اأن احل��ب؛ حقيق��ة اجتماعي��ة واقعة، 
فالتعويق/ كذلك/ حقيقة اجتماعية واقعة؛ ت�ستحقُّ 
الهتم��ام، والدرا�س��ة، وحقيقة احلال؛ ه��ي اأن ذوي 
الإعاق��ة؛ نا���س م��ن النا���س، بينهم العظي��م، كما اأن 
بينه��م ال�سقي��م، وب��ني ذل��ك اأح��وال اأعجبن��ي منه��ا 
ت�سدرّي )�سويف عبد اهلل( جلانب منها يف جمموعتها 
الق�س�سية الق�سرية:- )القف�س الأحمر( التي �سدرت 

�سمن �سل�سلة )اقراأ(.
تناول��ت املجموعة؛ ذوي الإعاقة الظاهرة؛ يف ب�سع 
م��ن ق�س�سها/ ولول ذلك، لأمك��ن اعتبار الكثري من 

�سخو�سه��ا من ذوي الإعاقة، مل��ا يبدو من �سذوذهم 
فه��م الجتماعي، وهو م��ا قد ُيعاجله  النف�س��ي، وتطرُّ
غ��ري ه��ذه العجال��ة/ الت��ي اأرادت معاجل��ة التعويق 
ر اأن ق�س��ة  الظاه��ر/ ولعل��ي ل اأخط��ئ ح��ني اأت�س��وَّ
)اأم��ل(؛ اأدقُّ ق�س���س املجموعة، واأكره��ا ان�سجاما 
ر  م��ع اإح��دى مع�س��الت ذوي الإعاقة، حت��ى َليت�سوَّ
الناق��د اأنها تعك�س جتربة ل�سيقة/ اإن مل تُكْن جتربة 
لت اأحداثه��ا بوعي وانفعال  �سخ�سية حقيقي��ة/ �سجَّ
وعناي��ة، فم��ع عدم ذك��ر املعركة/ الت��ي اأ�سيب بها 
البط��ل، ول وقته��ا، ول مكانه��ا، ول كيفي��ة اإنق��اذه 
ل�سي��ة كاملة؛ عن بكرة اأبيها/فهي/ م�ساألة ممكنة، 
فالرجل بطل، لكنه لي�س )�سوبرمان(؛ يجرح، ويقتل، 
ويفعل كل �سيء، ويتطاير الر�سا�س من حوله، ثم ل 

ُي�سيبه �سيء.
لق��د اأ�سيب اإ�سابات كثرية؛ خافوا عليه منها املوت، 
فلم��ا عا�س، ب��رتوا �ساق��ه، وحمدوا اهلل عل��ى �سالمة 
�سمع��ه وب���سه، وهك��ذا تب��دو اخل��ربة وا�سح��ة يف 
حبكة احلكاي��ة، لي�س هذا فح�سب، لك��ن معاناته من 
ه وجهه، وانتظاره ابنته وزوجته، وعدم موافقة  ت�سوُّ
الأطب��اء عل��ى اأن ُت�ساه��داه/ وهو يف ه��ذه احلالة/ 
فتح��وَّل/ ه��ذا/ اإىل رغب��ة ذاتي��ة من رغبات��ه؛ على 
الرغ��م م��ن تلهفه له��ذه امل�ساه��دة؛ خ�سو�س��ا واأنه 
يف م�ست�سف��ى؛ يرى ن��زلوؤه في��ه  الأزواج والأطفال، 

وغريهم من الأحبة.
ه��ذه احلال��ة م��ن الرعب الإن�س��اين/ عل��ى الرغم من 
رت  ��ل رعبه ح��ني ت�سمَّ ��د ال�سبي��ل ِلتقبُّ بطولت��ه/ مُتهِّ
ابنت��ه/ وه��ي ت��رى تغ��ريُّ وجه��ه الو�سي��م/ وحالة 
الفرح/ التي غمرْته/ وهو يراها تطوِّق عنقه بيَديها 

ال�سغريَتني.
اإن النتب��اه اإىل اأن البط��ل/ ال�سيا�س��ي، اأو املقات��ل/ 
/ على كل حال/ لي�س معتادا يف الأدب  اإن�سان عاديرّ
ر النا�س؛ مع اأنها حقيقة  العربي احلديث، ول يف ت�سوُّ
واقعية، فلو كان اإن�سان ما؛ بطال ل يتخلَّف، ملا حتدَّث 
التاريخ عن اأ�س اأُنا�س؛ ُعِرفوا بال�سجاعة عرب تاريخ 
احل��روب/ يف كل زمان ومكان/ ول��و كان الإن�سان 
ال�سج��اع؛ مفط��ورا عل��ى ال�سجاع��ة، مل��ا كان له بها 
فخر، فه��و �سجاع بطبيعته، لك��ن ال�سجاعة؛ ت�سحية 
ُيقدِّمه��ا امل�سح��ي؛ م��ع معرفته بحاجت��ه/ وحاجة 
ب عليها  اأهله/ اإليها، فلحظة ال�سجاعة/ وما قد يرتتَّ
من خماط��ر جمة/ت�سع ال�سجاع املت�سدرّي يف حالة 
ي؛ نف�سه، وَمن على  رها غري ال�سجاع امل�سحرّ ل يت�سوَّ

�ساكلته.
ر احلالة الإن�سانية  لعله ه��و الوحيد القادر على ت�سوُّ
�سه��ا، والتي عاناها، والت��ي ل يدري ماذا  الت��ي تقمرّ
يح��دث له ل��و تكررت، فه��ل يقف املوق��ف نف�سه؟ اأم 
يتخلرّ��ى عنه؛ خ�سو�سا اإذا مل يجْد م��ا ُيعينه/ اأو َمن 
ل الظروف الواقعي��ة اجلديدة التي  ُيعين��ه/ على حتمُّ

ُيعانيها؟!
اإن م�سكل��ة ذي الإعاق��ة، ل تنته��ي بقب��ول اأه��ل ذي 
الإعاق��ة ل��ه، بل تب��داأ هناك، وه��و ما مل تلتف��ت اإليه 

ة، ول يلتفت اإليه النا�س عادة. الق�سرّ
ولأن النا���س ل يعرفون م�ساكل ذي الإعاقة اجلديد/ 
غالب��ا/ فقد يفرت حما�سهم له، ث��م ين�َسون بطولته/ 
اأو ياألفون ذكراها/ وتبدو م�ساكله ال�سحية والنف�سية 
والقت�سادية، للعيان، ِلتبداأ معاناته، ومعاناة اأهله، 
وحاجتهم اإىل معرفة ما ينبغي اأن يفعلوه له/ وهو ما 

ى ب)التاأهيل النف�س��ي(، و)الدمج الجتماعي(/  ُي�سمرّ
وك��م ُهم امل�ستعدرّون، لقب��ول اأدوارهم اجلديدة معه/ 
بغ���سِّ النظ��ر عن وج��ود التاأهي��ل النف�س��ي، والدمج 
الجتماعي، وقبولهم لهما، اأو  عدم قبولهم اإياهما/ 

رهم لتلك الأدوار؟! ناهيك عن جمرَّد ت�سوُّ
هنا يبداأ دور املجتمع/ الذي قلَّما يعرف دوره جتاه 
)ال���سداب(/  ذي الإعاق��ة\ ف)رام��ز(/ يف ق�س��ة 
ا زائدا، لكن ذلك؛ مل مينع  قبلْته اأمه، وحنْت عليه حنورّ
زم��الءه يف املدر�سة؛ من اإيذائه، وال�سخرية منه، ومل 
ُيَتح له النت�ساب اإىل مدر�سة معدرّة لأمثاله، ومل ُيِعْنه 
مبل��غ كب��ري/ حتكم ب��ه له حمكم��ة\ يتقا�س��اه من 
�سك��ة الأدوية/ التي تناولته��ا اأمه وهي حامل به، 
فح��دث له ما حدث\ ول��ن ينال مثل ه��ذا التعوي�س 
من م�ست��ورد الأدوية اأو الطبيب/ ال��ذي و�سفها/ اأو 
تقاع��دا م��ن الدولة؛ على الرغم من اأن��ه غري م�سوؤول؛ 
��ا حدث ل��ه من تعويق اإذ اأنه مظل��وم، بل اإن اأمه/  عمرّ
�سة\ مل تف��رغ لتدري�سه، واإع��داده للحياة؛  وه��ي ُمدرِّ
م��ع اأنها اأخطاأْت يف تناول الأدوية ال�سارة يف اأثناء 
ز علي��ه من ِقَبل  احلم��ل/ وه��و ما اأظنه امله��م؛ امُلركَّ
الكاتبة/ فهكذا يتبني اأن احت�سان الطفلة لأبيها ذي 
الإعاقة؛ هو بداية املطاف، ل نهايته، وهو اأن يحمل 

)الأمل(، كما هو عنوان الق�سة.
اإن��ه يحمل احلزن، حني ي�سخ��ر الأطفال يف املدر�سة؛ 
وه��ا بعاهت��ه؛  م��ن اأبيه��ا ذي الإعاق��ة؛ اإن مل ُيعريِّ
ذاكري��ن بطولته/ اأو نا�س��ني اإياها/ بل قد ي�سخرون 

منها يف ظروف غري مو�سوعية.
ثم ماذا يعني بكاء الزوجة �ساعة روؤيته؟!

اأهو قبول له على علته؟ اأم اأنه بكاء على حالها ح�سدا 
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؛ ما اأ�ساب  لزوجات اجلبناء الالتي مل ُي�سب اأزواجهنرّ
زوجها من التعويق والت�سويه؟ اأم هو بكاء على حاله 

املتغريِّ لكي تلتم�س اأول فر�سة للفرار منه؟
فلي�ست كل الن�ساء؛ )ناع�سة(/ زوج )اأيوب( امل�سي/ 
حتتمل منه/ ومع��ه/ كل �سيء؛ �سبع �سنني، ثم تبيع 

�سعرها، لت�سرتَي له طعاما.
�سب��ع �سنوات؛ تنق�س��ي/ بهذا ال�س��كل اأو ذاك/ ولكن 
كي��ف ينق�س��ي العمر كل��ه، وما فيه م��ن حرمان مع 

ويالت الأمل ال�ساخرة؟
هن��اك م�سائل اأثارتها بع���س ق�س�س املجموعة يف 
نف�س��ي دون اأن اأج��د دليال على ح��لٍّ اإيجابيٍّ لها/ اأو 
/فق�س��ة )ال���سداب( تعر���س التناق���س ب��ني  �سلبيرّ
قب��ول املجتمع ل��ذي الإعاق��ة، و�سوء تعام��ل اأبنائه 
مع��ه، ف)ابت�س��ام(/ بطل��ة الق�سة/ حُت��بُّ الأطفال، 
وتقول احلكاي��ة عنها "تعبد الأطف��ال اأينما وجدوا" 
وه��ي تتمن��ى اأن ُتنج��ب ع���سة اأطف��ال، وم��ع ذلك، 
فل�سبب ل ُت�سِّح ب��ه احلكاية؛ تعمل/ بكل ما اأوتيت 
من قوة/ على اإ�سقاط طفلها الثالث/ الذي ل ي�سقط/ 
لكنه��ا تلده ذكي��ا �سامر ال�ساَقني؛ مم��ا ُيعيق م�سيه، 
وهو متلعثم، ب�سبب ما تناولْته/ يف اأثناء حمله/من 
اأدوية، فمحاولته��ا الإ�سقاط؛ ُتخالف �سلوكها العام، 
ا �سدي��دا/ يو�سك اأن  فق��د حن��ت على هذا الطف��ل؛ حنورّ
يك��ون َمَر�سيا/ بع��د اأن و�سعْته م��ن ذوي الإعاقة، 
فهل يف ذلك ان�سجام؛ مع �سلوكها العاطفي بو�سفها 
اأم��ا؟ اأم هو تكف��ري عن �سعورها بالذن��ب؛ جتاه طفل 

بريء؟
وحني جُتاوز التناق�س، جتد املخالفة، فابنها )رامز( 
�سام��ر ال�ساَقني/ عل��ى ذكائه وجمال��ه املن�سجَمني 

م��ع اأطفال املجموعة، وخالف��ا لهم/ وهي �ساحكة؛ 
عل��ى الرغ��م مم��ا ُتعاني��ه م��ن اآلم نف�سي��ة؛ خالف��ا 
لأك��ر �سخ�سي��ات الق�س��ة، وه��ي/ يف �سحكته��ا/ 
قريب��ة م��ن املمثالت، لأنه��ا ا�ست�سلم��ْت للبكاء حني 
ا�ستغرب��ت )�سل��وى(/ زميلته��ا يف التدري���س/ دوام 
�سحكه��ا، واأعلن��ت عن �سهول��ة البكاء؛ م��ع �سعوبة 
ر النا���س لل�ساحك��ني؛ عل��ى ه��ذه  ال�سح��ك، وت�س��وُّ
احلال��ة، و)ابت�سام(/ يف هذا/ ُتخال��ف زمالءها يف 
؛  املجموع��ة، فهي تواف��ق الإن�سان امل���سي العاديرّ
امللتج��ئ/ ع��ادة/ اإىل النكت��ة، وبعك�س ذل��ك، فعلت 
بطل��ة ق�س��ة )اخليم��ة الزرق��اء( حي��ث و�سع��ت هذه 
جها، وال��ذي ي�ستطيع  امل��راأة، واأ�ستاذها/ ال��ذي تزوَّ
اأن ُيحق��ق لها حل��م الإجن��اب/ وكاأن )الإجناب( هو 
الهدف الوحيد من الزواج، وكاأن )م�س(، ل ُتعاين من 
م�ساكل الإجناب، فتدعو اإىل تنظيم الن�سل، اأفال يكفي 
عاق��را اأن ترعى يتيما، اأو تربَي اب��ن فقري، اأو ُت�ساعد 

اأهله على تربيته؛ خ�سو�سا اإذا كانت متعلِّمة؟!
ولع��ل احلب؛ لي���س �ساغل امل��راأة احلديث��ة/ يف راأي 
)�سويف عبد اهلل(/ مبقدار ما ي�سغلها الزواج، والكلمة 

الطيبة.
اإن م��ن ح��ق الإن�س��ان اأن يعي�س حيات��ه، ومن واجب 
الأدي��ب؛ اأن يك�سف ع��ن هذا احلق، لك��ن املطلوب اأن 
يك��ون مقنع��ا فيما يذهب له بعقالني��ة لكي ل يكون 

، كما هو غريب يف الواقع. ه الأدبيرّ غريبا يف ن�سِّ
اأم��ا )رجف��ة اأح��رار(، ففيها م�سائ��ل اإحداه��ا م�ساألة 
الأخطاء النحوية والبالغية والفنية/ التي �سن�سب 
عنها هنا؛ �سفحا لعدم التزام املو�سوع مبناق�ستها/ 
وثانيتها م�ساألة التفرقة بني الفتى والفتاة، و�سورة 

ر اأن بلوغ املراأة مركزا ما/  امل�س��اواة بينهما، وت�سوُّ
�سيا�سي��ا اأو اجتماعي��ا\ كمرك��ز ال��وزارة، اأو جمل�س 
اب، اأو غريهم��ا؛ ُيحق��ق له��ا املعج��زات، ويحلُّ  الن��ورّ

امل�سكالت للن�ساء.
ملي��ارات الرجال؛ مل ُي�سبح��وا وزراء، ومل يحلموا اأن 
يكون��وا نوابا/ بل حتى مديري��ن عامني/ ومع ذلك؛ 

وا بال�سطهاد. مل ُيح�سرّ
وا بال�سطهاد، فكانوا رجال  كث��ريون هم الذين اأح�سرّ

يثورون اأو يتمرَّدون، اأو ينقلبون على رجال.
وكث��ريات ُه��نَّ الن�س��اء الالئ��ي ا�سطهْدَن الن�س��اء، اأو 
ره��ا  الرج��ال، اأو كليهم��ا، واأم البطل��ة/ كم��ا تت�سوَّ
الكاتب��ة/ واحدة من هاتيك الن�ساء الالتي لُهنَّ اأمثلة 

يف املجموعة، وخارجها.
وبغ���س النظر عن كل �س��يء، فقد اأ�سابت (اأم منى(/ 
وه��ي البطل��ة/ ح��ني قال��ت له��ا:- " ل تنتظري من 
النا���س اأن ُيعامل��وك كرج��ل وخ��ري لك م��ن الآن اأن 
تواجه��ي احلي��اة بنف�س امراأة ما معن��ى كلماتها هل 

اأحني الراأ�س واأعي�س ذليلة؟"
الإن�س��ان بعمله وخلقه/ رج��ال كان اأم كانت امراأة/

وت�سُور غري ذلك؛ �سار طبعا، وهو �سائد بني الأدباء 
والإعالمي��ني؛ كثريا، فلو اأح�سَّ املجتم��ع اأن الرجال 
ه��م حاجت��ه الوحي��دة، ملا اأجن��ب الن�ساء، وه��ذا اأمر 
م�ستحيل، لذل��ك كانت الفت��اة امل�سرتجلة/ املتخلية 
عن اأنوثتها ق�سدا/ ل تقلُّ مر�سا نف�سيا وتعويقا عن 

الفتى املخنَّث التافه.
وهك��ذا يتب��نيَّ اأن ه��ذه املجموع��ة الق�س�سية/ مثل 

اأغل��ب اأدبنا املط��ل على ع��امل ذوي الإعاقة/ ناجتة 
ع��ن ع��دم عناية خا�سة ب��ذوي الإعاق��ة؛ على الرغم 
م��ن اأن بع�سهم؛ معني باأدب التحليل النف�سي، فكيف 
حالهم/ وه��م ُيقدِّمون ذوي الإعاق��ة/ العرب الذين 
قلَّت الدرا�س��ات العربية/النف�سية والجتماعية/ لهم 
م��ن ناحية، وم��ن ناحية اأخرى؛ قلَّ��ت ترجمات مثل 

هذه الدرا�سات؛ مع قلرّة غنائها.
اإن ذوي الإعاق��ة؛ موج��ودون يف كل بيئة وجمتمع، 
لذل��ك ي�ستطي��ع الأديب املهت��م بالفق��راء اأن يجدهم؛ 
متاما كما ل يعدم وجودهم َمن ُيعنى بالأثرياء، وُهم 
ك��ر؛ يف البيئات اجلاهل��ة، ولي�سوا قلرّ��ة يف البيئات 
��رون  املتعلِّم��ة، وبه��ذا ال�س��كل/ اأو ذاك/ فُه��م موؤثِّ
��رون، ل ُي�س��رتط البحث عنه��م يف جمتمعاتهم  متاأثِّ
اخلا�س��ة، كمدار�سه��م، وجمعياته��م، ونواديهم، فقد 
الأ�سوي��اء،  العادي��ة، وم�سان��ع  املدار���س  عرفْته��م 
ومزارعه��م، ونواديه��م، وجمعياته��م، وبيوتهم؛ مما 
يجع��ل مهمة الأديب يف اكت�سافهم  �سهلة ، كما حدث 
ل)جني��ب حمفوظ(، و)كمال امل��الخ(، و)�سويف عبد 
اهلل(/ مث��ال/ ل��ول اجله��ل باأحواله��م اأحيان��ا، وم��ا 
ُيعانونه، وكي��ف ينبغي التعامل معهم، وهي م�سكلة 
دة، ول��كل و�سيلته يف املوازنة،  ��دة، و�ستبقى معقَّ معقَّ
بني احلاجة/ امل�سكلة؛ الُعقدة/ واحلل؛ هذه املوازنة 
التي ق��د ُت�سيب، وقد تخطئ؛ مما مينح الأدب والفن؛ 
ف�سحتهم��ا يف تنوي��ع العرو���س، والُعَق��د، واحلل��ول 
مع جتدده��ا، ِلتج��دد اإ�س��كالت املجتم��ع الإن�ساين؛ 

املتطوِّر؛ ال�سيع احلركة. 
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يف هذا العدد اخرتنا النحات العراقي 
لتزين  ح�سني  مكي  الفنان  املغرتب 
جملتنا،  �سفحات  النحتية  اعماله 
فيها  ندخل  التي  الأوىل  املرة  وهي 
اللوحة  او  التخطيط  عن  بدًل  النحت 
الت�سكلية، ومتاثيل مكي ح�سني، هنا 
هي: الأج�ساد ل ترق�س يف مهرجان 
املنتزعة  الأج�ساد  هي  بل  للفكاهة، 
من عذابات ال�سحايا، وما ل يحتمل 
من انتهاك حقوق الإن�سان. مل ي�سبح 
مكي ح�سني، نحاتا ً موهوبا ً، مرهفا 
ً، ومن�سغال ً باحلريات، واجلماليات، 

وحده خارج الوطن، امنا ظهرت منحوتاته املبكرة 
والإن�سان،   � املربع  بني  العالقة  بدرا�سة  املعنية 
باإيحاء  ولكن  للتاأويل،  الأحادي  املعنى  متجاوزة 
باحلياة.   � الإن�سان  لعالقة  الدينامي  املجال  يبلور 
اأو   � للقدر  يرمز  وقد   � التاريخ  يعني:  قد  فاملربع 
لل�سلطة، اأو للموت، اأو لغياب �سوط احلياة الأ�سا�سية 
....الخ، اإل اأن العالقة �ستلقي املزيد من ال�سوء على 

مفهوم ال�ساع واحلركة.
نتاج  هي  هنا  ن�ستعر�سها  التي  املو�سوعات  اإن 
ومتوالية  خمتلفة  وتواريخ،  �سنوات  عدة  وذخرية 
الذي  والآ�سى  باحليف  الإح�سا�س  مرارة  مدى  عن   ،
لزم ورافق ميول وتطلعات الفنان رغم ما فيها من 
احباطات وتلكوؤات عززت من فرادة الت�سيح الذي 
“ وهو يعلن راف�سًا ومقاومًا لكل  “ مكي  يبوح به 

ما واجهة ويواجه من مثقالت حياة، وتناق�سات .

متيزت جتربة مكي ، ان يلفت النتباه 
فنانينا  نخبة  من  واحد   “ انه  اإىل: 
كر�سوا  الذين  املعا�سين  العراقيني 
ب�سعيهم  يت�سم  خا�س  جلهد  اأنف�سهم 
الرمز  بني  واعية  موازنة  خللق 
الإن�سان  مي�سك  وانه  والت�سخي�س” 

حتى يف عزلته.
- ولد يف الب�سة عام 1947

الفنون  معهد  يف  درا�سته  اأكمل   -
اجلميلة ، بغداد 1967

البداية  - �سارك يف معر�س جماعة 
1967

- �سارك يف معر�س الفن العراقي املعا�س 1972� 
- ع�سو جمعية الفنانني الت�سكيليني العراقيني

كامل  ب�سكل  الت�سال  عن  وانقطع  بغداد  غادر   -
1979،بعد  عام  منذ  ،والوطن  الفني  الو�سط  عن 
الظروف  له  �سنحت  �سنة  ع�سة  بثالث  التاأريخ  هذا 
وبع�س  العراقي  الفني  بالو�سط  عالقاته   يعيد  اأن 

الأ�سدقاء.
- معر�س م�سرتك مع �سبعة فنانني يف قاعة املركز 

الثقايف العراقي يف لندن/1978 .
الفنان  اإ�ستوديو  2002 يف  - معر�س م�سرتك عام 
 – هافن  لودفيلئ�س   ( مدينة  يف  اجلابري  رحمن 

املانيا (.
-  معر�س )انعكا�سات ح�سية( كانون الول  2018  
من  اأكر  فيه  عر�س  الأملانية  )كوتنكن(  مدينة 

ثالثني عماًل برونزيًا و باأحجام خمتلفة.

فنان العدد
مكي حسين 


