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٣ؾ ٢ِ٘٤اُشهْ  3اُ ٠اُض٘بئ٤بد اُوبع٤خ ٣ٝؾزِ٘، ٢
٣ٝزوذ ُّ ػِ ٠أؽالٓ ٢أُزٜٞسح ثؼذّ اإلرػبٕ ُِش٣بم٤بد ،
اُشهْ ٤ُ 3ظ ٖٓ األصبك ٢أُؾٜٞسح ٤ُٝظ صٝعخً ٓب ...............
ُ
رزشى ُِٜ٘ش آنبء األؿ٘٤خ .
ُؾِْ أٓ ٝؾبُٝخٌ ر٘غ ُؼ ؿبُجب ً ؽٖ٤
 ٞٛاعزٜبدٌ ٍ
ُ
رلزٖ أٝعبػ٘ب ............
رب َٓشَّ ا اُز٢
رزش ًُ٘ب ٗؾٔ َُ ػقب اُجش٣ذ ٗٝشًلُ ثٌَ أكشاؽ٘ب اُ ُٔوزشؽخ ٗ ،شًلُ ثجغبُخ أُجٜٞس ٖ٣ثبُ٘قش ،
ٗغزؾؼش دٓؼخ اُ٘غبػ ٝاُلشػ أُوغُ٘ ّٞب ) كٛ ٢زا اُؼوذ
رزش ًُ٘ب ٓلزً ٖ٤٤ٗٞبُؾٜذاء اُؾٜٞد (
ُ
اُؾبُي .
ً
َ
ع ِٔ ُ
 َٛهُ ُ
ؼذ عِٔخ " ٣بع ٖ٤ه ٚؽبكع " (( سفلٞا أمالػ ُٚثبُغٔ٘ذ ))
ِذ دٓؼخ ؟ ٝهللاِ ُوذ َ
ُ
ٝرؾغغذ فذس ١اُ٘ؾ ، َ٤صْ كَ ُ
ُ
د ٖٓ سٝػ
ط٘ذ إلٔ٣بءح " ػِٓ ٢زؼت " ٞٛٝ
٣ؾٞص أُٞعب ِ
(( كشاط اُؾ٤جبٗ.))٢
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َ
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 ٗؼْهذ هُ ُ
ِذ ٝهللاِ  .....كبُوالئذُ رٔ٘ ُؼ أؽالٓ٘ب ِسهبثب ً هِ٣ٞخً .............
(( فذ٣و٘ب ٓض٘ ٠اُزٔ ، ٢ٔ٤د .كبمَ ػجٞد اُزٔ ، ٢ٔ٤عِٔ٤بٕ اُجٌش ، ١د.ظبٛش ؽًٞذ ،
عبُْ اُض٣ذ ، ١دٓٞٗ ٢ٌٓ .بٕ اُذًُ (ٝ ، ٢ٔ٤بظْ ػِ٣ + ٢بعش ثذس) اُِزإ ٣غ٤شإ ٓؼ٘ب
ثشٝؽٜٔ٤ب ٝأفبثؼٜٔب ))
اُؾٔؼخُ اُضبُضخ ُٞٗ ......هِذُٛب
ُزب َٓشَّ اُؾِْ ٝأُٜشعبٕ ٝأُغِخ .............
رٌغش اُض٘بئ٤بد أُؼٜٞدح
اُؾٔؼخ اُضبُضخ
ُ
ذس ٤ِ٣ن ثؾِٔ٘ب أُ٘زقش
رغؼِ٘ب صبُضخ األصبكُِ ٢وَ ٍ
ؽٌشا ً أّٜ٣ب اُٜ٘ش اُؾبُْ
ؽٌشا ً أّٜ٣ب اُ٘ذاء
ؽٌشا ً ُٜزا اُٞعذ اُؾٔٝ ْ٤اُشؽٝ ْ٤اُؼظ.............. ْ٤
كٜب هذ ٗغ َؼ األث٘ب ُء ثب٣وبد اُؾٔؼخ اُضبُضخ ٖٓ ػٔشى اُج٤ٜظ ٣ب رب َٓشّ ا أُغِخ  ،،،،اص٘ب ػؾش
ػذدا ً ٝٝػذا ً ٝفالح
ُوذ ٗغ َؼ األث٘ب ُء ثزِٔظ أفبثغ أُبء ٝاُؾِْ ٝاُ٘غبح .
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االفتتاحية

أ٣و٘ذ َّ
ُ
إٔ أُٞعخَ رؤخزٗب اُ ٠اُضٖٓ أُشعٝ ٞرؾذ أمالػ٘ب ٝعبئذ
صْ
اُؾ٘ (( ٞدٞٗ .اكَ
ِّ
اُؾٔذاٗ ، ٢د .خبُذ ػِ٣ ٢بط  ٝدٓ .ضً٘ ٠بظْ فبدم )) .
 َٛهُ ُ
ِذ كشؽب ً ؟
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أشتغاالت

()1
ْ
٤ُ ٌُٖٝظ ك ٢ؽَؼش١
اُج٤بك
أُؽتُّ
َ
( )2اصس ْع
اُٞسدَ
عْ
 ُٞٝكًُ ٢شّ اع ِخ اُشَّ ِ
()3
رٔطش
ػ٘ذٓب
ُ
بط ثٔظالرِ ِْْ ٜ
٣ؾزٔ ٢اُّ٘ ُ
ثبُٔطش
أّٓب أٗب كؤؽزٔ٢
ِ
()4
ًَِّٔب ٓشّ ٝا ث٘ب  ،هبُٞا ( :اُغَّال ُّ ػِ)ْْ ٌُ ٤
الف هْْ ِٜ ُِ ٞ
٣ ْْ ُٜ ٌَُّ٘ٝؼِِٔ َٕٞ
ثخ ِ
()5
اُ َّ
ٔظ رلن ُؼ اََُِ ٤
ؾ ُ
كزغؼُِٜٗ ُٚبسا ً
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()6
رو ٍُ ٞاَُّ٘خِخُ :
ٔش
ارا أسددَ اُؾق ٍَ ٞػِ ٠اُز َّ ِ
ػِ٤يَ ْ
إٔ رقؼذَ اُِٚ ٤
ٔش ال ٘٣ض ٍُ
كبُز َّ ُ
()7
دُٓ ٞ
ع اُزَّٔبع٤ؼِ
غبء
ال ؽَ ٢ء أٓب َّ دٓٞعِ اُِّ٘ ِ
()8
ارا فبدهذَ رٔغبؽب ً
ػ ُٚرئصِ ّ ُش ك٤يَ
كال رذ ْع دَٓ ٞ
()9
ُ
ع٤ؼ ك ٢عبؽ ِخ أُؼشً ِخ
اُغجبٕ ك٢
ٍ
ف ْذعٍ ك ٢ع ٍذّ
ٓضَ َ

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

()11
اُ ِّ٘غب ُء ٌٗ ٞ
َّ٘بء
ع َِٖٓ اُغ ِ
()11
ػ٘ذٓب رشك ُغ ِٓطشهز َيَ
رؤ ًَّ ْذ َِٖٓ
أٌُبٕ اُز ١عزو ُغ مشثزُيَ كِٚ ٤
ِ
()12
إٔ ًُّ٘ب مـبسا ً
ٓ٘زُ ْ
ٗٝؾٖ ٗؼِ ُْ َّ
ُ
ثوشٗب
إٔ هذس ١هبدَ َ
ْ
ُ
ٗٝؾٖ ال ٗؼِ ُْ
 ٌُٖٝاُ ٠إ٥
ثوشٗب
اُ ٠أ َٖ٣هبدَ هذسَ ١
()13
٣ؤر ٢اُ َّ
ؾ٤ٜذُ ِٓلٞكب ً ثبُؼََِ ِْ اُ ٠أُوجش ِح
٘٣ض ٍُ اُ َّ
هجش ِٙ
ؾ٤ٜذُ كِ ٢
اُوجش
٣ٝوقُ اُ َؼَِ ُْ ػِ ٠ؽبكَّ ِخ
ِ
َ
األخ٤ش ُِ َّ
ؾِ ٤ٜذ
ِ
ُ٤ئدّ ١رؾَّ٤خ اُٞداعِ
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()14
ث٤ذ ٝاؽذٌ
م ًٌُِّ ُٚ
اُؼشا ُ
ٝاُؼشاه ْْ ُٜ ًُِّ َّٕٞ٤ػبئِخٌ ٝاؽذحٌ
(٣ب عالّ )!...
ٓب أعٔ ََ ٛزا اٌُال َّ
عذاس اُ ّ
د
ِؼش
ػجش
ٝثبة األُٓ٘٤ب ِ
َ
َ
َُ ٞ
ؾ ِ
ٝفبس ؽذصب ً ٓئ ًَّذا ً !
َ
()15
ػ٘ذٓب رؤً َُ ٓب  ٞٛؽٌِٞ
ع٘٤غ ٠ك ُٔيَ ً ََّ ٓب ٓ ٞٛش
()16
ؽزّ ٠اُٞسدحُ
شد ْ
ك ٌَّ ْ
ثؤٕ رٌ َٕٞهبدسحً ػِ ٠ؽٔبِ ٣خ ٗلغِٜب
كغؼِذ ُٜب أؽٞاًب ً
ْ
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أشتغاالت

()17
األؽالّ اُؼش٣ن ِخ
ة
ِ
ُع َُّ أفؾب ِ
خشعٞا ِٓ ْٖ ؽبسا ٍ
ع م ِّ٤و ٍخ
د ؽٞاس َ
د را ِ
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()18
األسك
د رؾذَ
ُ٤ظ عُٔ ٤غ األٓٞا ِ
ِ
َ
كجؼ ُ
ن ُ ْْ ٜكٞهَٜب
()19
ًبَٕ ػِ٘٤ب ْ
د
إٔ
ِٗجظ أٌُبٓب ِ
َ
ٓ٘زُ عَٖ٘٤
رؾبؽ٤ب ً ُشائؾ ِخ اُلغب ِد اُ٘ز٘ ِخ
رنشة ه ٍَ ٞاُجال ِد ٝػَشمَٜب
اُز٢
َ
()21
ع٘خُ 2121
ًبٗذ ثبُلؼ َِ ع٘خً ًج٤غخً
ْ
غزْ٘ب ًجغخً ُْ رٌ ِجغْ٘ب ٓضَِٜب
كوذ ًج َ

حاٌ ّرا
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أشتغاالت

اُخبرٔخ
َٓ ْ
ٗؾٖ ؟ ُ
ـــٖ ُ
ٗؾٖ اُقّبػذ َٕٝكشاهذا
ة ٓشاهذا
ٝاُّ٘بصُــــــــــــــــــــ َٕٞػِ ٠اُزُّشا ِ
عــــــــــــــــــــ٘ب ؽزْ ٠
ٝإ
اُشّ اكؼ َٕٞسإَ ٝ
إٝط عـالٓذا
َِ َٔ ٛ
ذ اُغَّٔب ُء ػِ ٠اُشُّ
ِ
ٝاُّ٘بصش َٕٝدٓٞػَ٘ب رٛجـــــــــب ً ػِ٠
أؽجبثِ٘ب ٝاُغبٓؼ َٕٞهالئــــــــــــــــــــــــــــذا
ُ
ُ٘نؾي ٝاُ َّ
ؾذائذُ ؽَُ٘ٞــــــــــــب
اّٗب
ُ
ٌٗ ٕٞؽذائذا
ٝػِ ٠ؽذائذِٗــــــــــــــــــب
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ك ٢كشاؽٍ ٣ؾج ٚاألٓ ََ ،
٣ؾج ُٚاُقؾشاء
٣ؾج ٚاُـ٤بة،
أُٞد ػالٓخ كبسهخ!.
سأ٣ذ هبئشا ً ٓ٤زب ً ٔٗٝال ً ال ُ٣ؾق،٠
ٝدٝدا ً ٣ؤًَ ..
ك ٢اُطش٣ن اُزاٛت اُ ٠أُٞد ،
ُ
رزًشد "ٓغٌٝ ،" ٚ٣ٞعؤُز: ٚ
 َٛاُشّ ٝػ ٝاُ َغغذُ ٓزغب٣ٝبٕ ؟
ٌ
ثغزبٕ  ،أٜٔ٣ب ػؼ ؿشاة ؟
أٜٔ٣ب
أس٣ذ  ،أس٣ذ إٔ أٗبّ .
٣ب ُزؾزذ اُنٞء ك ٢عغذ! ١
ْ
ؽٔظ أً ٕٞكٜ٤ب أ ٍٝؽؼبع !.
عطؼذ
ًِّٔب
ٌ
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أشتغاالت

ُ
ْ
أً ٕٞكٜ٤ب أ ٍٝؽؼبع
ؽٔظ
عطؼذ
ًِّٔ .1ب
ٌ

 .2ؽَغشحُ اُخ٤بٍ
األؿبٗ ٢ك ٢سئزٝ ٢اُٜٞا ُء هٌَِ ٤
هجِخٌ هجِخ ٌٝاؽذح ٣ب هللا ،
رقشؿ ػبؽوخ !.
اُغلش ٓٔ٘ٞع
ألٕ
َ
هشسد اُغلش ػِ ٠ع٘بػِ اُش٣ؼ،
أعٞة ُ األٓبًٖ َ
٣ب ُِغؾش ٣ ،ب ٌُزة اُخ٤بٍ !..
ْ
رٌغشد ،
هقجخُ اُشّ ٣ؼ
ال ٞٛا َء  ،ال ؿ٘بء ،
ُ
٣ؾشى اُشَ ٣ؼ ثؼذ ١؟
ٖٓ
٣و ٍٞاٗغبٕ :
رؼضش اّٜ٣ب اُغغذُ ثؾغشح ِ اُخ٤بٍ !.

حاٌ ّرا
َ
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.3ػ٘ذٓب ٓ ّ
ذ اُش٣ؼ ُ٣ذ١
غ ِ
ٓغّذ ِ اُشُ ٣ؼ ٣ذ. ١
ُ
سأ٣ذ ٓب سأٞٓ ٟع٠
سأ٣ذ ُ ٓب سأ ٟػ٤غ،٠
ٝأُـبسح ؽغجذ ْ ظِٝ ّ ٢اُ٘ٞس !.
اُقذ ٟكٜ٤ب كشاؽ ُ اُشٝػ ك ٢صكشرٜب األخ٤شح ،
ٝاُغٔبء ٝػذُ األٗج٤بء  ،ثؤٕ اُغ٘خ الٓشأح ؽض٘٣خ !...
ك ٢هقـ اُغٖ رٞعذ دائٔب ً عبؽشاد
ك ٢هقـ اُٞاهغ رٞعذ دائٔب ً أؽذاس
أًضشٖٓ خ٤بٍ!.
ٝػ٘ذ ًَ آشأح
ُ
ٌ
ٓذكٖ ًج٤ش ! .
عٌشح اُوِت كٔب األسك اال
رشٗؼ ْ أٜ٣ب اُؼو َُ كَ ٢
راًشرٓ ٢غٔبس ك ٢سأط آشأح ػغٞص،
عذاس رؼِن ُٞؽخ !.
ػًَِ ٠
ٍ
ٝاُضٛبٔ٣ش ِ٣زوو أٗلبع ٚكٛ ٢زا اُخشاة اُؼظ. ْ٤
ُ
رشًذ عغذٓٝ ١ن٤ذ
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اُنٞء ك ٚ٤هـ ٠ػِ ًَ ٠أؽالٓ، ٢
ٝأفجؾ٘ب ك ٢رِ ٚ٤اُخش٣ق
ع٘، ٕٞأػبف٤ش
ٓٝب ُء ال رؾِٔ ٚراًشح
ٝال ٣خٔذ اُؾش٣ن
ٓٝغٔبس ٣ذم ك ٢سأط آشأح ػغٞص :
ٌ
ٌ
ٓذكٖ ًج٤ش
األسك
ٌ
ٓذكٖ ًج٤ش !.
األسك
أؽت اٌُزت اُؼز٤وخ ،
اُطشهبد ،
أؽت اُضٞٛس ،
أؽْ ػطشٛب
أس ٟأؽٞاُٜب
رقؼذ اُ ٠اُغٔبء
أ ٝروزِٜب اُلشاؽبد ..

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

.4اُشئبد أُٜغٞسح
اُؼبُْ كٗ ٢ؼبع ٚاألخ٤ش ،
أٗلبط ٌ رزقبػذ ك ٢اُشئبد أُٜغٞسح
راًشح ٌرؼذُّ ٝك ٢أسام ٢أُبم!. ٢
أكشاط ٌُْ رُٞذ ثؼذ !..
ْ
ٝرشًذ رًشاٛب ..
ؿٔ٤خ ٌ ٓشد ْ كٞم سأع٢
ػقلٞس ؿ٘ ٠ػِ ٠اُؾجبى ٝرشى َصسهب ً ٖٓ ػبؽن ٍ ٓشَّ ك ٢خ٤بُ..٢
ُ
كشاؽ ٛزا اُضٓبٕ أُ٤ٜت ...
ٌٛزا ثذا ُ٢
آشأح ٌ رغؤٍ صٛشح اُ٤بهٞد :
ٖٓ ٣ئٗظ ٝؽذر ٢كٗ ٢ؼبع ٢األخ٤ش ؟
ٝك ٢ػ٘بم اُؼطش رشرؾالٕ ٓ ،غ خ ٍٞ٤رذم أسك اُزاًشح ،
ك ٢أسام ٢أُبم ٢اُجؼ٤ذ !.
ك ٢أساك ٍ ُْ ٣قِٜب اُٜٞاء ًبُشئبد اُخش
ثخ !.
ٌٛزا ٘٣ز ٢ٜاُؼبُْ ُ كٗ ٢ؼبع ٚاألخ٤ش !.
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األ٣بّ ا٥ر٤خ
ً.5زثخٌ أخش ٟأم٤لُٜب اُ٠
ِ
٣ب ُط٤لٜب اُز٘٣ ١ب ُّ ك ٢ؽذ٣وخ ٓ٤زخ!.
آشأح رؼجش ػِ ٠ؽجبٍ اُخ٤بٍ،
رغشد اُؾو٤وخ ٖٓ صٞثٜب ٤ُ ،ظ ُِٔالئٌخ أع٘ؾخ ً
ٝال هشَُِ ٕٝؾ٤به!. ٖ٤
ًبٗذ األؽالّ رٜطَ ًبُٔطش اُـض٣ش كال صسع ٗٔب
ٓٝب ٖٓ هق٤ذح ٍاال ٝثٌذ ْ،
٣ب ُط٤لٜب ،آشأح ر٘بّ ك ٢ؽذ٣وخ ٓ٤زخ! .
أؽغبس ٌ ًض٤شح عزضٛش ًُ ،زثخ أخش ٟأم٤لٜب
اُ ٠األ٣بّ ا٥ر٤خ.
ك ٢عشػخ رؼشكٜب اُشّ ٣بػ
هبٍ ُ :٢أؽتُّ اُؼٞافق.
هِذ ُ :ٚأؽتُّ اُ٘بس.
ٗقؼذُ اُ ٠اُؾت،
ُ
ٜ٣جو اُ٘٤ب

حاٌ ّرا
َ

العدد ( )11-10كانون االول 24 2020

أشتغاالت

ثغ٤وبٕ ٖٓ !.َْٛ ٝ
ٍ
األعشاس اُز ٢روبعٔ٘بٛب ُْ ،رٌٖ ػٖ ؽت ٣زلغ ُّش ًبُ٘٤بث٤غ !
أ٣زٜب أُشأح اُؼبُ٤خ٤ً :ق أفؼذُ اُ٤ي؟
٣غؤُ٘ٛ ،٢زا اُشعَ اُٞاهق ك ٢فؾٖ األسك!
عغذ٣ ُٙقطذ ُّ ثغغذ١
ؽغش ثؾغش!.
ًٔب
ٍ
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حاٌ ّرا
َ

العدد ( )11-10كانون االول 26 2020

أشتغاالت

أٓ ٖ٣ن٤ذ ثبُ٘بط ٣ب سةّ ؟
كٔ٘ز سكؼذ اُؾٔظ ػٖ األسك
ٝػِوزٜب ك ٢عٔبئي
ٝأٗب أدٝس ٝؽ٤ذا
ال أعذ أؽذا أسكؼ ٚػًِ ٠زل ّ٢
ُ٤ؤر ٢٘٤ثؤخجبس اُؾٔظ
ؽٔغ ٢اُؾض٘٣خ ٓضَ ؽ٤طبٕ
ك ٢اؽزلبٍ أُالئٌخ
•••••
ك ٢أُو٠ٜ
٤ُ ،ظ ك ٢أُو ٠ٜثؾٌَ ده٤ن
رٔغٌ٣ ٖ٤ذ اُٞهذ
ُ
ٔٔٛذ ثبُٜ٘ٞك
ًَِّٔب
ُ
ٝأٓغي ر ََ ٣صٞثي
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ذ ُزقِؾ ٖٓ ٢عِغزي
ًِٔب ٝهل ِ
ٗغشة ٓؾبٝالد كبؽِخ
ًّ٘ب ِ ّ

ُذ٘ٓ ١ؾبس
عّ ٌٕٞ٤

كٓ ٢ـبدسح اُؾٌب٣خ

ثؤع٘بٕ ٝامؾخ ٝهِت هبط

ٗٝلٌش ثٔ٘بصػبد عذ٣ذح

ألهطغ أػ٘بم هقبئذ١

ػٔش
ٝأٍ ١
َّ

ٝأُو ٢ثٜب ك ٢أهشة ٓٞهذ

ٗٔن ٢اُ ٚ٤ك ٢أُشح اُوبدٓخ

ٝأخجش ّ
اّلل

ًٗ ٢خزِق
ْ

ُ
ؽظ٤ذ ثٔؾجّخ اُ٘بس
أّٗ٢

•••••

•••••

رؾِٔ٘ ٢كٓ ٢شًجٜب

ُذ ١أعجبث، ٢
َّ

كزن٤ن ثبُقش٣ش

ألٗب َّ ك ٢ؽنِ٘يَ ٝأؽزٔيَ

آشأح رؾب ٍٝػجضب ً إٔ رقذّم

أًضش ْ
ُٝ ،ذ٣يَ
ت
ُ
ٖٓ عج ٍ

أّٗ ٢سع ٌَ ثال أثٞاة

ُزذػ ٞأث٘ب َءى ٗٝغب َءى ً ٢رؼِٖ اُجشاءح
ٖٓ اُؾٖ٘٤

•••••
راد ّٞ٣

حاٌ ّرا
َ
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ٝرٌ٘غش ًؤؿ٘٤خ سهج ٍخ
،
َ
ٜٓضّٝ
أٝ
ٍ
ًغ٘ذٍ ١
ّ
 ،ال ع٘ٞث٢

أشتغاالت

فٞة ٗخِ ٍخ
َُ ٤ٔ٣
َ
رشع ُْ كغبئَِٜب ػِ ٠صٞثِٚ
 ،ال ؽٔبُ٢
٣قؼذ اُغجَ
ُ٤ـزشَّ ثؾجّبثز ِ ٚاُقبِ ِٛخ
ُٝ ،غذَ كشارّ٤ب ً ًٔب ٣ش٣ذ ُيَ أُب ُء
ُزٔغ َؼ ٣ذ٣يَ
ٖٓ صكَش ٓب رقطبدُ
ٝهذَ ؿشٝة أُ٘ب٣ب
َّ٤ق
 ،ك ٢اُق ِ
ٔش كٝ ٢ػبئيَ
أخز َ ُ
ػغ ٖ٤اُؾقّبداد
ٓض ََ
ِ
اُؾبء
ٝ ،ك٢
ِ
رؾٔ َُ ؿٔ٤ب ِريَ ٝرشؽ َُ
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ُزٔطش ٖٓ ِ٣ؼج َٕٞثذ َِٓيَ
َ
كؤًلش ثخش٣لي
،
ُ
ٝسث٤ؼي
 ،أل ِّٗ ُْ ٢أهشأ ك٣ ٢جبط ؽوُٞيَ
ٓٞعٖٔ٤
عٟٞ
ِ
 ،أٗب ٗذٔ٣يَ األٝك٠
ٝأٗذ ٗذ ٢ٔ٣اُـبدس
عيَ
 ،أعٌتُ كً ٢ؤ ِ
عؼخً
ؽٔغب ً ٝا ِ
كز٘غت ٗج٤زا أعٞد
•••••
ٓب ًبٕ رُي ُ٤ؾذس
▪ ُ ٞاّٗي كط٘ذَ ٍُ ِٛٞخ
اُ ٠رشف اُـبُت

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

ؽ٣ ٖ٤شٓ ٢ثً ٚبُؤبٓخ
ك ٢ؽذ٣وخ أُـِٞة
▪ ُ ٞاّٗي رّٔٔ٤ذَ ثزشاة اُؾذ٣وخ
ثذالً ٖٓ هشاءح ًزبة
ػٖ اُٞمٞء ثٔبء اُّٜ٘ش
▪  ُٞٝاّٗي ُْ رؾذّم كٓ ٢شا٣بْٛ
ٌُبٕ ٝعٜي أعَٔ
ٝهِت أ ّٓيَ أًضش عٌ٘٤خ
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كهف
العزلة

ٓٞ٣ب ً ع٘خشط ٖٓ ٓ٘بصُ٘ب
ٗٝذكغ فخشحً
ْ
اٌُٜٞف
ْ
سهذد ػِٛ ٠ز١
ع٘غ٤ش ك ٢اُطشهبد

٣ؾنٖ ثؼن٘ب ثؼنب ً
٣ٝغؤٍ آخش ٕٝػٖ اُؾو٤وخ
ًْ ُجض٘ب ك ٢اُؾٌب٣خ؟
ُْ ٗغت ؽ٤ئب ً
حاٌ ّرا
َ
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ػبسف
اُغبػذ١

أشتغاالت

ٝال ٗذسُٔ ١برا ٗؾٖ كٛ ٢ز ١اُؾٌب٣خ
ػبُوٕٞ
ع٘غ٤ش
ٌَُّ٘ب ٗؾبْ ٍٝ
إٔ ٗلزؼ ػٖ ٓذ٘٣ز٘ب
ٗٝلزؼ ثبة ٛز ١األسك صبٗ٤خً
ُ٘ذخ ََ ك ٢ؽٞاسػٜب
ٗٝؤً ََ ٖٓ ٓٞاعٜٔب
ٌُ٘ٝب ػِ ٠هشم أُذ٘٣خ خبئلٕٞ
ُ
ُ
اؽز٤ٜذ عٌ٤بسٙ
ً٘ذ
ُ
كزٛجذ ُِجوبٍ
ً ٢أثزبع رجـب ً
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ك٣ ٢ذ ١ثؼل اُ٘وِ ٞد
ٝك ٢دٓ ٢رج ٌؾ هذ ُْ ٌْ ٣أع ْذٙ
ٝظ ََّ ٣غخش رُي اُجوَّبٍ ٖٓ ٛز ١اُ٘وْ ٞد
٣ٝو..٢ُ ٍٞ
ػقش عئذَ
ّ
أِ ١
ٖٓ ّ
ٖٓ ا ١اٌُٜٞف؟
٣ؾٌ٣ٝ ٢نؾي خبئلب ً َّٓ٘٢
ٌ
كبسؽ ؟
ٓبرا رج٤غ ارا ً ؟ ٓؾُِّي
ال ؽَ ٢ء كٛ ٢ز ١اُجوبُخ
اُشكٞف
ْ
َّبٕ ٓؼِو ٍخ ػًَِ ٠
ُ
ؿ٤ش ؽج ٍ
ُ
ٝسعؼذ ٌٓ٘غشا ً ُغ٤شاٗ٢
أؽذصُ ْٜػٖ اُغٞم اُـش٣ت
ٝػٖ ٗوٍ ٞد ُْ رؼذ رغش١
حاٌ ّرا
َ
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ْ
اٌُلٞف
ْ
آزألد ثٜب ٛز١
ارا
ٓبرا ع٘لؼَ؟
ُ
اُغِطبد؟
 َٛعزشًل خِل٘ب
أّ إ األٓ٤ش ع٤غزؾ٘ٓ ٢ب؟
٣ٝلزؼ هقشُِ ٙزبئٖ٤ٜ
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حاٌ ّرا
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فذٞٛ ٟاى
رؤسعؾذ أٝفبُ ٢سٝآن ،
ُزوٓ ْ٤ؤٖٓ اُٞعِ. ٖ٤
ُ
عئٔذ
ؿٞاػ
ثشاصٖ اُز ٚ٤ك٢
ٍ
سهّ ْذ ٓؼوال ُضجٞس
...
اعزؼش هِجي ُؾظخ .
ألكنؼ عزٝح اُؾت ٖٓ ٝعذ ػ٤٘٤ي
ٜٓٝبسح ُغؼخ االؽزشام

ُ
أُغبءاد
ٝؿ٘بء سهشهذ ُؼِ٤بئٚ

ػِ ٠عل٘٤يَ ّ
ؽط ْذ هجِخ هلَ

ٖٓ أػٔبم ٓشاسح ؽـبك٢

مبع ث ٖ٤اُجٌبء ٝاُوٜوٜخ

ّ
ٓضم اٌُ ٕٞأُلخ اُؾبُٖٔ٤

ٓبصاٍ هِج٣ ٢قؾٞ

ّ
اثزضرً ٚجٞح ٛز٣بٕ اُؼبؽوٖ٤

د .. ٕٝإٔ ٣ش ٟك ٢اُغٔبء ؿٔ٤خ

ثؼذ إٔ ٗضع ٓئضس اُشؽَ٤

ًق ٝد٣غ
ر٘وش سعلخ ّ ٍ
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ًَبَٗذ ْاُجِ َال ِد ًُ ِِّ َٜب رَْٔ ؾِ٢

فب ِدهِٖ٤
َؽزََّ ٌُٕٞ َٗ ٠

ع َٔبء ر َ َٔ َّ
طش ْاألَع َْٞد
َ

ِخ ْل َ٘ب

ُِ َٜزَا

ثٌ٘٤ب

ثٌََ٠

ػ َْ٘٤ب اُشَّ ْهـ َٓغ األ ُ ْؿَِ٘٤خ
َٝادَّ َ

َْ َٗٝؾٖ َسدَ ْدَٗب رَاد ْاُجٌَُبء

ػَِْ ٠اُ ِغغ ِْش
ََٛ ٝب َٗ ْؾ ُٖ َ

ػَِْ ٠اُ ِغغ ِْش
َِ ٝؽَٝ ٖ٤هَ ْلَ٘ب َ

َٗ ْ٘ ُ
ظش ُِؼبثشٖ٣

ًَُّ٘ب ٗؾِْ ثِ ْبأل َ ْص َسم أُزبػ

أ َ ْهذَا َُٓ٘ب رشرغق

ؾ َْ٘٤ب
ُِ َٔبرَا َٓ َ

َٝاُ َّ
عَ٘ب
ن ِغ٤ظ ْ َ٣ذ ُخَ َس ُإِ ٝ

ُِ َٔبرَا َُ ْْ ُْٗٔ غِي َه َشف اُشَّ ِؿ٤ق

ثِ َال َ٣ذ رَُِٞػ

بخٖ ِعذًّا
ع ِ
ََٗٝوُ ٍٞألٜٓبر٘ب َ

َ
ع ٍ ّش األ ُ ْؿَِ٘٤خ
ؿَْ ٤ش ِ

٘ٗٝبّ

ِْ َ٣زَقّ

ر َ ْؾذَ ِظ ِ َّ اُؼجبءاد

ِْ َ٣زَقّ

َْ َٗٝ
غ َٔغ األ ُ ْؿ ِ٘ َ٤خ

ِْ َ٣زَقّ

ْاُ ُٔ ْط ِشة

ػَِ ٠اُشَّ هَ َج ِخ
َ
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أشتغاالت

ُ ْْ ْ َ٣
ٌٖ رَٗج ِٚ

اسرغل٘ب

ُٞك
ؽض٘ب َ
ػَِ ٠اُُِّ٘ ٜ
ْاُ ُٔ ْط ِشة ْ ُ٣ـِ٘. ٢
ًُ ََّ َُ ٍْ َِ٤خ
ْ ُ٣ـِ٘٢
َٓبرَا َع٘٘٤ب ِٓ ْٖ ْاأل َ َ
ؿبِٗ٢
َ
ؿْ٤ش ْاُ ََ ٞعغ
َٛزِ ُٝ ٙعََُ٘ٛ ٞب كِ ٢أُشا٣ب
كِ ٢اُ َّ
قجَبػِ
رَزَ ًَّشْ َٗب
ثِ َٔب َع َشٟ
ََٓ ٝب َع َشٟ
ػَِ ٠هُُِِ ٞثَ٘ب
َُْ٤ظ هَ َِِ ٌَ ٤

٤شحٌ ِعذًّا
هُُِٞثَُ٘ب َ
ف ِـ َ

حاٌ ّرا
َ
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ُُ ً َُّ َٛزَا ْاُ ََ ٞع َغ

ؽؼ ِْش آ َْشأ َ ٍح ُِ ٣ؾجُّ َٜب
ر َ ْ٘ ِض ٍُ ِٓ ْٖ َ

َٗ ْؾ ُٖ ًَُّ٘ب َٗ ْ٘ز َ ِظش

َ٣ب َّ
اّللُ

ُِ َٔبرَا

َّ
اّللَ اَُّزََُِ٘ ١ب

ِ ُٝمؼَذ األ ُ ْؿَِ٘٤خ

ػَِ ٠أ ُ ْؿ َِّ٘٤خ
َ َٛرؾبعج٘ب َ

ِكَّ ٢
٣ن
اُط ِش ِ

ؾ َْ٘٤ب
َٗ ْؾٖ َٓ َ

ِػ ْ٘ذَ َٓب َٗ ُٔٞد

َُ ٌَِّ٘ ُْٜخذػٗٞب

َٗ ُٔٞد ِعذًّا

خذػٗٞب ِعذًّا

َُٖ ُٗ ْ
ع َُ ٟٞألؿ٘٤خ
ق ِـِ ٢

ثؤؿ٘٤برْٜ

األ ُ ْؿَِ٘٤خ اَُّزِ ٢رَز َ َؾذّس

َْ َٗٝؾٖ ََُ٘ب أؿبٗ٘٤ب

ػ َْٖ َس ُع ٍَ

اؿبٗ٘٤ب

َُٖ ْ ُ٣
ق ِـ٢

اَُّ ِز ٢رَز َ َؾذّس

ع َٟٞ
ِ

ػَٖ أ َ ْهلَبٍ

٣ولضَ ٕٝثْٖ٤
أ ُ ْؿَِّ٘٤خ َٝأ ُ ْخ َشٟ
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أشتغاالت

ُِ َٔبرَا ٣ب أُ ٢ٜر َ َؾ ََِّٔ َٜب

ُِ َخ ْ
ؽؼْش
قَِخ َ

َٓب اَُّزِ١
كَؼَ ِْ َ٘ب
ُِز َ ٌُ ٕٞاؿبٗ٘٤ب
ْاُجٌَُبء كَوَو
اسح
ِك ٢أكٞا٘ٛب ْاُ َٔ َش َ
رَز َ ٌَشَّ س
ًَُِّ َٔب
أ َ َساد أ َ َؽذَُٗب اُوَ ْلض
ُّٞس
َ
ػَِ ٠اُغ ِ
ػَِ ٠أ ُ ْؿٍِ٘ َّ٤خ
ُُِِ ٤طَ َ
َعذِ٣ذَحٌ
َٗوٍُٞ
َٛب ٓ ................ب
سأ٣ذ

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

َسأَْ٣ذ اُغ ََّٞاد َٗ ًْ ٜشا
َ٣شْ ًُل
َ٣شْ ًُل
كِ ٢اُشُّ ٝػِ
َْ ٝاُ َخلَبء
ع ِٔؼْذَ األ ُ ْؿِ٘ َ٤خ
ََ َْ ٛ
أََّٗ َٜب ر ُ ْ
ؾج ٚاُُّ٘ٞاػ ٣ ،،،،،،،وٍٞ
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اُ٘ـّ :
ق
ث اىزكا َ
" نان اىِٓا ُر ٗخ ُز
ةصاق خشتّ٘ ٍ
ٍ
وٗص٘ ُر..
ُ
اىهخف
خؽٔحّ غَ
ل
وفٖ ؼرٗق
اىلٔافو ِٗز ُ
ِ
ِ
ُ
وحرنظ خرافٓا اىت٘ظ
ُ
ٗرنظ..
ْٔ اىٍخآٌ ُر نيٍّا ؼ٘ٔ ٌر ع ّ
د غشتث
ورأش ُ
ُ
ث
ث ٌجٓر ّٗ ٍ
ّ ٗػٔي فٖ غرف ٍ
ّ
ث
ألن ؼ٘ٔرا ىً
ْ
حِلر نٍا جاء فٖ اىػش٘ ِ
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لالت لً امرأة من الهنود الحمر :انتن العربٌات غنٌّات ال تلبسن حلٌّنا .فضحكتُ من كل للبً
وللت :ألسم ان البس رٌشتن فً بالدي إكراما للونن الذي لارع وحشٌّة األبٌض ولنسائنا
الالئً غزلن فمداناتهن آالف السنٌن.

ث..
ةاب غرفخّ اىٍجٓرّٗ ِ
اىصتب ٗا ّ
أٌٖ!
أُج
ُ
ِ
ٌ ِّ
ُ
ج ٌع ذئب..
نٖ حِجتٖ ال ِٗأٌن
ٗا ّ
أٌٖ ..
ٌِذ غرفخٖ ىؽائر
ب
اىخش ِ
ُ
خهاٗث إضتػٖ
وأُا
اىػاشرة

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

ٗا ّ
أٌٖ ..

ٗذرف شخائ َر ُ
ُ
شتّ ُ
ه
ث
اك اىغرف ِ

ّ
نيٍا أخيدُا اىٕ أشٍائِا..

ً
اىشجرة خ ّ
ث
م
د اىصلصل ِ
ُفهّ َ

ً
اىصلصلث خ ّ
د اىػطفٔر
م
وُفهّ َ

أٌٖ ..شتّ ُ
م اىػطفٔر ٗ..ا ّ
اك اىغرفث ةلٖ شتّانا
وُفهّ َ

ٌ
رغً ّ
غاةثث
اىشٍس
أن
َ

و شرٗرْا ؼٔٗو"..........
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عباس السالمً
حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

٣ب َُٜزا أٌُبٕ !
٣غِذُ اُزاًشح ثغٞه اُؾٖ٘٤
٣ٝؼ٤ذ اُغغذ أُ٘زقت – ثبٌُبد-
ُغبدح اُٞعغ
***
٣ب َُٜزا اُقجبػ !
 اُز ١اٗزظشٗب ٙه٣ٞالً –أساُٙ
٘٣ضف مٞءا ً ٓؼزٔبً!
***
٣ب َُٜزا اُؾ٘! ٖ٤
ٜ٘٣ؼ اُشٝػ ثؾشاعخ
٣ٝخشثؼ كٞم عذسإ اُزاًشح !
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ٗا ىَٓذا اىدؾ !

ُ
فغج ج٘ٔةٖ فٔق غُّ٘ٔ
اىذي َُ

خخٕ شػرت ةاىخجو!

***
ٗا ىَٓذا األٌو !
أُ
أحرةص ةّ،
شاغيّ ،
ُ
ِ
أُطب ىّ اىشراك .
لؽِٖ غيٕ غفيث ف٘ٓا وٗف ّر
حيم اىشراك اىخٖ ُٗص ِ
***
ٗا ىَٓذا اىليب

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

اىذي
ال أغرف وجٓخّ !
أرا ُ
ه ٗرحجف ٌخٕ
ةٔغ َ
ج ةِظرة خاُ٘ث !
ٌا
ِ
-2ٗا ىَٓذه
ـــــــــ
ٗا ىَٓذه اىؽ٘ٔر
ال حجروء أن حفر
خخٕ ىٔ فخدِا ىٓا ةاب اىلفص ؟
***
ٗا ىَٓذه اىدار !
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نيٍا دا َر اىزٌان ،
ش ّ
حم ةاىدَِ٘
د َ
َخم ؼائػا ً ٌيٓٔفا ً إى٘ٓا !!
وشدت َ
***
ٗا ىَٓذه اىشٍػث !
ٌا غصا ْا ْ
أن حفػو
و أةٔاب اىي٘و ٌشرع

حطٔل
و اىرٗح اىػاح٘ث
ْ
و"َاىغٔء" ةهاٌو كاٌخّ
ٗطغٖ وٗخغع ىيػخٍث؟

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

ٗا ىَٓذه األؼالل !
اىخٖ أراْا
ال حصخفز اىذانرة ؟
***
ٗا ىَٓذه األخزان !
نً ٌرة حٔشيخٓا ْ
أن ُجيس ٌَػا ً ىِخٍرن غيٕ اىفرح
ٌراُِا غيٕ فرحٍ ناذب
خخٕ ىٔ نان ِ
ىهِّٓا – األخزانٗ -ا ىجرأحٓا
ناُج فٖ نو ٌ ّرة ال حط ّ
دُٖ فلػ ،
ةو ناُج حجترُٖ غيٕ اىتهاء ..
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أشتغاالت

ال وجه للكذب المترامً
كؤٗ ٖ٣قلغ؟
ث٘ب ُؽشْ ٓخ ُِزؼت
ٝر٘٤ٜذح
ٓب رلشؽ
كضهبم اُشٝػ ٘ٓٝلزٙ
ٓضَ اُؾغشح ٝاُؾطبة
رؤِٜٔ٣ٝب كٓ.. ٚ٤ؾبًغخ
أُؾبًغخ ..ؿشثبٍ ُؾغض عبه٤خ
 ٝعٔ٤بإٗب ك ٢أًزبك٘ب
ٖٓ أصش اُغ٘بئض
ال اُ٘ظش ٣ؼقٔ٘ب ٖٓ أُزبٛخ
ٝال اُقؾ ٞكٝ ٢مؼ اَُِ٤
ث ٌّبإٕٝ
ٗزوٖ اُذٓٞع
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َ

أػط٘٤ب ؽٌب٣بر٘ب اُخنش
ُِؾذائن
ً ٢رضٛش ٗبػ٤ز٘ب
ٝألٗ٘ب ًؼش ١اُقشاؽخ
ُذ٘٣ب ٝكشح ٖٓ اُلٞافَ ث٘٘٤ب
ُذ٘٣ب أخٞح ًآثبئْٜ

ال ٣ؾج ٕٜٞأث٘بءْٛ
ٓز ٕٜٞٔثؾقبٕ  ..ال ٌِٗٔٚ
ع ٟٞثوب٣ب فشخبد
ػِ ٠ؽبئو

ٝؽذ٣ ٙؼشف ٝؽؾزٜب
ًٔب صٔخ أعٔبإٗب
ٗغِٜٜب
ٓالرار٘ب رزؾل ٠ث٘ب

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

 ٖٓٝؽ٤ش

ٓٝب ًلّذ األثٞاة

اٜٗذٓذ

رقطي ك ٢ثٜغبر٘ب

ه٘طشح اُغئاٍ ث٘ب

ؽ٤ش ٝع ٙٞػِ ٠اُشَٓ

اٗزجٜ٘ب ُِطٖ٤

رُي أُئد١

ؽز ٠أثقشٗب أهٞاعب ً دآؼخً

اُ٘٤ب ّ

رـط ٢اُشاًنٖ٤
اُ ٠أفٞارْٜ
أ َِٓ٘ب  ..هِ ٌ
ن
ٗج٤ؼٚ
ٗٝؾزشٚ٣
أٗ ٝغزذٚ٘٣
كوذ رٔبؽ٘٤ب ًبُقذٟ

57

حاٌ ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

عصام كاظم ج ّري

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

أهزشةْ
ٖٓ اُنٞء
ْ
ٝأؽشم عٞاثي
ثبألخطبء اُلبسٛخ
أهزشة أًضش
كبُ٘قَ
اُز ١أخزشم اُقٞاة
أهجَ ٖٓ اُقٞة
رار. ٚ
ألعِي ِ
أ ّٝد ُ ٞأً ٕٞأع٘ؾخ
ٖٓ سٓبد اُؼ٘وبء ،
هققب ال ر٘غ،٠
ٛزا ٓب اؽزبط اُٚ٤
.. ٌُٖٝ
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ًَ ؽ٢ء ٘ٛب
٣غ٤ش ثبرغب ٙػوبسة اُغبػخ .
ِ٣ضٓ٘٢
إٔ اساى ِ
إٔ أس ٟاُنلخ األخشٟ
 ٢ٛٝرالػت اُ٘٤بصى .
ِ٣ضٓ٘.. ٢
إ أؽق ٢اُشعبئَ
 ٢ٛٝر٘طلئ كٞٓ ٢اعٜخ اُؼ. ٕٞ٤
ُذ ١الئؾخ ٖٓ اُقٞس :
فٞسح ُ :ـشكخ سد٣ئخ اُزٞه٤ذ ،
ٝصبٗ٤خ ُ :ؾٜش ػغَ ٣ؾجظ أٗلبع، ٚ
اُ٤ي.
ٝأخ٤شح ُٔ :ؾطخ ال روٞدِٗ ٢
ٖٓ ًبٕ

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

ُ٤ؾضس أٗ٘ ٢أػ٤ذ ك ٢أرٛبٗ٢
اُغٕ٘ٞ
ٝاُزؾق اُوذٔ٣خ ؟
ؿ٤ش ٓؼوٍٞ
ٓٝوِن عذا
ُْ ٣زخ َِ ٤أؽذٌ
ُ ٢ػالهخ ٓب
ثٔشك ؽبئغ .
ُ.. ٢
عِغِخ ُػجش
ال ر٘لشه .
ٝرغبإالد ِٜٓٔخ .
ُِ َْ ر ٢ِٜ٘ٔاُذٛؾخ
ٝأٗب أُ ّٞػ ثبُخشص ؟
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حاٌ ّرا
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أشتغاالت

ْ
كغبُذ ٖٓ خبفشرِيَ ه٤بٓخُ اُـغش
هؼ٘ٞا اُؼذ َّ
سفبفزُيَ صؽب ُّ اُٜ٥خ ك ٢اُٞسدح
ٝهِج ٢ك٘ذم األعٞثخ
أٗب ٓنبس ُ
ػي أٜ٣ب اُٞهذ
أٗب ػنِزُي أٜ٣ب اُؾِْ
عبسى أٜ٣ب اُل٤شٝص
ُ
عجزُي أٜ٣ب اُغٔي
ٛٝشٝثّ ٢
خض ُ
إ أُزؤخش٣ٝ ٖ٣غِذٗ ٢هٔ٤ـٌ ٓؾغّش أ٣زٜب األد٣بٕ
ٝأ٣بٓ ٢رطؾٖ ًبٓ٤شرَٜب ثؼزٝثخ اُلخبؿ أٜ٣ب اُؾطت
ٗٝبكزر ٢اكزؾٞا فجبؽبرِٜب ٝاؿغِٞا ػقبك٤ش ١ثغٔبؽخ اُ٘ج٤ز أٜ٣ب األفذهبء
هُِٞ٤خٌ ٓذثجخ ٓ ٢ٛب ع٤جو ِٖٓ ٠رَٛت أُؾ٘خ ػِ ٠األصهخ
ٝصكبفٌ ٣غلق ٓغبئًِٔ ٢ب رجَِ ثبُشعبئَ اُخبئلخ
ٓؾبسه األؿبٗ ٢ر٘غؼ ثبعزئقبٍ اُغذ ٖٓ ٟٝهِجيَ
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ًضائذ ٍح دٝد٣خ
اهشأْ
ٌ
َ
ٝػجش اصسم ٣ؾلش
عٞاصىَ ث٘بٍ ١
هبؽَ
اهشأْ ً ََّ اُلش ٝاُغٌشإ ٝث ّ
ؾ ِش اُلِل ََ
ثبُؾؼش
ٝآؼ ػِ ٠أهشاف هققيَ ُئال ٣زٌغش
ث٤لُ اُلٌبٛخ
ك ٢اُغٞم ٖٓ ٣غشّ د األسهب َّ ٖٓ هلُٞزٜب
ك ٢اُشؽٔ٣ ٖٓ َ٤أل ػغِخ األ ّّ ثٜٞاء
اُُٞذ
ك ٢اُُ٘٣ ٖٓ ّٞغّٔ ٢اُٞعبدحَ سٝمخَ اُ٘ذّ
ٗضٛزبٕ ٗضٛخٌ ُيَ ٗٝضٛخٌ
ك ٢اُؾغشح
ِ
ػِ٤يَ
ك٤يَ رؼتٌ ًِٔب سٓ٤ذَ ٓلزب َؽ ٚك ٢اُجؾش
أخشعُ ٚيَ ؽِ٤تُ اُقجبػ
ك٤يَ ُ
ػِٔخٌ ػبهشح ٝػِ٤ي ٓق٤ذح

حاٌ ّرا
َ
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أشتغاالت

( ثقذاس٣خ ) اُطج٤ت
ُ
اُلشاؽ اُغبؽذُ ؽق٤شرَٚ
ٝثٞعٜيَ ٘٣لل
ِ
ٝفب٣ب رُن٢ء ؽٌٔخَ اُغالؽق
هٔش ٣غّْٔ اُلوذإَ ثبُؾزبئْ
ٌ
ؽبس ٌ
اُزئت ُشٝصٗبٓخ أُزقٞكخ
ع ُ٣ن٤ق
َ
أفج ٌغ ُ٣ؾؼَ أٓ٘٤خً ك ٢ؿضاٍ
ٝاألع٘ؾخُ رـّٔظ رٔشّ دَٛب ك ٢ؽغبء األهلبؿ
ع ٜٞأؿ٘بٓ ْٜألصدٛش
ُ٤ذ اُشػبح ٣غوٕٞ
َ
ُ٤ذ االعٌبك ٢ؿشثز ٢األخ٤شح ك ٢اُضٔشح
هُٞٞا أٜٗب عطٞػ اُجٞ٤د ٤ُٝغذ ٓؼبعْ خزالٕ ٤ُٝز٘ ٢اعل٘غخ أعشاسٛب
ُٔغْ ادكٖ كٜ٤ب خٞك٢
ؽل٘خُ ع ٍ
ٗٝؾِخٌ ٣بئغخُ
اُِ ٕٞرِغغ صٛذًِٔ ١ب ٗغ٤ذ
ِ
ٝخغبسح رٔٞء ك ٢ع٤ج ٢كؤهؼٜٔب ؿشه ٢ك ٢اُغ٘ذ
ٗٝخ َ٤ؿبٓل أعّ٤ظ ث ٚكز٘خَ أُٔبؽ٢
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ُ
أسدد ٖٓ اُظ٤ٜشح اُٜبئٔخ
ُ٤ظ ٛزا ٓب
كطِجبرٓ ٢خز٘وخ ث٘غب ٍح ٓٝخزٓٞخ ثٜ٘ذ
عش٣ش أدٛظ ث ٚؽغَٖ اُوٞاكَ
ٝػ٘ذ١
ٌ
كزجذأ أُطبسدح
ٝؽب ١أعخ٘ ٚثؼٞاء اُقٞاة
ٌ
ُ
خشعذ ٓغشّ ؽب ً ٖٓ
ًٝزبة ٣ئٗغًِ٘ٔ ٢ب
ػجبدح أُ٘ضٍ
ٌُ٘ٝي ٣ب ػ َّْ اُؾجش  .أٜ٣ب اُغجّبػ
أُٜ٘ٞة
رق٘غ ٖٓ ه٤ؾٛ ٢شَُٝزيَ اُلبؽؾخ
عِٞه ٢ؽِ٘٘٤يَ ٝساء أسه٢
ٝرطِن
َ
ألًٓ ٕٞب رؾؾز ٙاُجشاس ٖٓ ١عٔؼزٜب
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ٓٝشؽب ً أسمؼز ٚاُِـخُ أػؾبؽَٜب اُوزِ٤خ
ألً َٕٞهش٣ذحً رشٓ ُْ اُؼشا َء ك ٢اُغشاد
ٝؽجشا ً ٌٓغٞسا ً ك ٢عؼجخ اُزؾشد
ُ
ُغذ أس٣ذ
ألًٓ َٕٞب
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أشتغاالت

ٝهبثؼب ً عشَ ٣ؼ اُؾّ٤ٜخ ك ٢م٤بكخ اُٞصبئن
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ُِزؾٝ ٙ ّٞع ٙٞػذ٣ذح
أؽذٛب
أٗ٘٢
ُ
أٗل ٖ٤ػِ ٠عج َ٤أُضؽ ِخ
أِٓي
ِ
أٗقٌ  ٞٛكٌٓ ًَ ٢بٕ
ٝآخش ٓخزـٌ
٣ؾ ُْ سائؾخ اُالعذٟٝ
ؽزٝ ٠إ ًبٗذ ال رضاٍ كٌشحً
ك ٢ثبٍ ؽبَٓ رُي
أُغٍٜٞ
اُغٖ ؽٌٔخً
ِّ
ًجبس
٣غُٔ ٚ٤
٣طِ ُ
ن ػِ ٚ٤اُلالعلخُ ٝأُخزقٕٞ
ؽذعًب
رؼشك ٚأّٓ ٢ثبُؾزس
٣ؼشك ٚأث ٢ػجش ؽبع٤بد أُ٘ضٍ
أٓب اُقـبس ك ٢اُؼبئِخ
كبْٜٗ
٣شث ٕ ّٞؿٔ٤ب ٍ
د
ٝػقبك٤ش
ك ٢ثِشً ٍخ فـ٤شح ُِؾوبٝح
ُٜب ع٤ب ٌ
ط ػب ٍٍ
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٘ٔ٣غ
ػجٞس ٓضَ ٛز ٙاُزِٞصبد .
ٝؽ٤ذٌ ك ٢اُؼبئِخ ٝ ............ؽ٤ذٌ ك ٢اًٌُٞت
أُداس ١أٗل ٢اُضبٗ٢
أٗل ٢اُلٌب٢ٛ
اُزًِٔ ١ب ؽؼش ثبُنغش ٝاُغٞع
اُ ٠اُزول٢
ُس ُ
ؽذ أسُٚ ١ٝ
ؽٌب٣خً ػٖ ٓغضس ٍح فـ٤شح
رزٌضق كٜ٤ب
سائؾخُ هؼبٓ ٚاُؾ٢ّ ٜ
سائؾخٌ ثبئزخٌ
ٍ العذٓ ٟٝغّ٘ ٍخ ؽزٜ٣ ٠ذأ هِ٤ال .
ُٝؾذح ؽؼٞس ١اُغبؽش ثؤعشاة اُشٓبد
رسٛب
ك ٢ػبُْ ِ
أمب٣و ٚهِ٤ال
أٓشّ س عجبثز ٢داخَ األٗلٖ٤
أٗقٌ كٓ ًَ ٢شح
ثٔ٘٤ب
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أشتغاالت

اٗظش اُ ٠اُخشاة ً٤ق  ِٜٞ٣ثبُخنش ِح
ًٔب  ِٜٞ٣األهلب ٍُ
د
ثبُلوبػب ِ
ٔ٣ٝشكُ اُخِ ُ
ن ٖٓ عذ٣ذ ثبُزلبإٍ .
اٗ ٚأٗقٌ ال عذ ٚ٘ٓ ٟٝأ٣نب
أٗقٌ
٣ؼطظ أٔ٣ ٝشكُ
ال
ُ
أ٘٣ ٝجؼ
ً٤ق ع٘٤وزٗ ٖٓ ٢اُِقٞؿ !
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الوصف في رحالت باسم فرات
د.فاضل عبود التمٌمً

ممدمة:
تسعى هذه (الدراسة) إلى لراءة مصطلح (الوصف)  ،وتحدٌد أثره الجمالً فً تشكٌل متخ ٌَّل
رحالت (باسم فرات)  ،من خالل تعرٌفه  ،وتبٌان شعرٌّته  ،والولوف عند نمطٌه الفاعلٌن فً
ً عن طرٌك النظر المحض
ً على لراءة الوالع المرئ ّ
متن الرحالت  :العٌانً ؛ وهو المبن ّ
الذي ٌستمري األمكنة بما فٌها من شخصٌّات  ،وظواهر ،طبٌعٌّة  ،ومعلومات  ،وأرلام ،
ً  ،واعطائه أبعادا داللٌّة  ،والتشكٌلً
تلتحم مع الحكً بهدف التوثٌك  ،وتشٌٌد
ّ
النص األدب ّ
الذي ٌعتمد التمدٌم الفنً لألمكنة  ،وتأثٌثها بهدف تحمٌك متعة جمالٌّة مبنٌّة على توافر
األلوان  ،والزخارف  ،واألشكال  ،واألٌمونات من خالل ولوف (الرحّال) أمام المعابد ،
والتماثٌل  ،واللوحات  ،والمالبس ،واألنهر ،والغابات ،وطرق المواصل فً رحالته(:مسافر
ممٌم :عامان فً أعماق اإلكوادور) ،و(الحلم البولٌفاري :رحلة كولومبٌا الكبرى) ،و(ال عشبة
عند ماهونا :من منائر بابل إلى جنوب الجنوب) ،و(طوفان بوذا :رحالتً إلى جنوب شرق
آسٌا) ،و(لؤلؤة واحدة وألف تل :رحالت بالد أعالً النٌل).

تعرٌف الوصف:
يُ َعد الوصف ُ واحفدا مفن أهف المصفلححا التف اتسفع
فاعحيتهففا لتشففمل خلابففا متع فدّد  ،بففدأ مشففوا ف ف نمففد
الشع لديما عحى يد لدامة بن جعفف (337هف ) الفي أى
أنّفف ((يكفف الشفف بمففا فيفف مففن األحففوال والهيبففا ))1
،بمعنى والحديث لحنالد ابن شيك المي وان (456ه )
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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((اإلخبففا عففن حميمففة الش ف  ...حتففى يكففاد يمثّح ف عيانففا
لحسامع))( ،) 2وإيا كان (لدامة)  ،و(المي وان ) يتحفدّثان
ّ
إلى جنس النث
فإن حديثهما ينص
عن وص الشع
أيضا بحك الفاعحيّة النمديّة لحمصلحح  ،فهو مجموعة مفن
اإلج ا ا التشخيصيّة الت تعتمد تبيان الحال  ،أو لهيبة

الماديّففة أو المعنويّففة لغفف
الوالع وتحن مه ّمة النث أيضا.
لُ فدّ لحوص ف الففي يسففه ف ف تحديففد الصففو البص ف يّة
لحمكفففان  ،وموجوداتففف  ،وتؤويالتففف  ،أن يمتففف ن فففف نمفففد
الس د بهد تحويل الم ب الى مم و ( ،) 3فهو والحال

هففي ((الخلففا الففي يسف كف ّل مففا هففو موجففود ،فيعليف
تميّز الخاص  ،وتف ّ د داخل نسك الموجفودا المشفابهة
ل ف  ،أو المختحفففة عن ف ))(  ،)4وغايت ف االتصففال بففالمتحم
ووضع ف لحف المكفان مفن خفالل اإلحالفة بالجغ افيّفة
وتفصففيالتها النفس فيّة عنففدها ال بففد أن يُحتفففى ب ف بوصففف
مهيمنففا شففع يّا تعمفففل ولفتفف عحففى إبلفففا ح كففة السففف د
المتنامية الى األما بهفد تمفدي مشفهد ممفزو بالتؤمفل5
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تمففدي صففو

ل يبففة مففن

يهد إلى تحم ما هو م ب ّ بوسالة الحغة فحس  ،وهفو
المص يتّخي أشكاال لغويّة مثل المفف د
أسحو من أسالي
ّ
 ،والت كي النحو  ،والمملع  ،وأيّا يكفن شفكح الحغفو
فهو يخضع لبنية أساسيّة تتكون من تسمية  ،وتوسفعة لهفا
تشففمل خصففابص الموصففو  ،أو عناصف  ،ويمكففن أن
يتشعّ الوص فيمتد إلفى مفاال نهايفة لف بفضفل عمحيفا
تكش بنيت التشجي يّة الفاعحة ف المتن( .)6
يُعد الوص بحس (بو شعي الساو ) وسيحة من
وسابل التم ي داخل ال ححة ،إي يعمل عحى تشخيص
المشاهد  ،والصو  ،واألحوال الم بيّة المتعحّمة باآلخ
المخال  ،فضال عن تبيان مدى تفاعل ال حال معها ،
وتهويل المغام من خالل وص األوضاع الت وصح
إليها ال ححة( ،)7وهيا ما ظه واضحا ف س د
(ال ححة) حين اتّصل الوص بالمتخيّل اتصاال أوليّا ث
أصبح الت اد بينهما حتميّا  ،فال غنى لحمتخيّل عن
مهمة الوص  ،وال غنى لحوص من عمل المتخيّل
عندها يبدأ الوص أوال بتمثل الموجودا و الحاال ،
والمشاهدا بشكل عا  ،ث يتناول المتخيّل الموصو
بالعناية التحويحيّة الت تؤخي من فضا المشاهد
المحضة إلى فضا الكتابة والتوثيك  ،وعاد ما يُعنى
الوص ال حح بمالحمة المكان الي يُعدّ عنص ا مه ّما
 ،وهو ف الول نفس
من عناص البنا الس د
عنص لا ف نصوص ال ححة الت تعنى بتحديد
األمكنة ،وتمدي الموجودا  ،والشخصيّا  ،واألحاسيس
والحاال وصفا يعتمد التخيّل ممزوجا بتمدي الحميمة .
تبدأ ف ّعالية الوص عند ال ّ حال بانفتاح حواس إزا
موجودا اللبيعة من تؤثيث المكان حتى تشكيل
المعنويا الت ال تد ن بحاسة ،وه ت تبل بفك توليد
المعنى المج ّ د ،أو المتحمّك ،عندها يتحمّ التخيّل تحن

-1شعرٌّة الوصف:
ي اد بشفع يّة الوصف -هنفا -اعتمفاد الوصف عحفى لغفة
موا ا بجماليّا حافحة
تمتح من ما الشع ليكون نسيجها ّ
ّ
أن لحشع يّة ف الوص وظيفة
بالفن عحى ف
ماليّة تتعحّك بجماليّا البنية العا ّمة لحمتن ال حح الي

من المتخيّل وصفا من خالل الحغة
المعليا لتخ
المتفاعحة مع المنجز المكان لتعل المتحم فسحة تؤمل
مم ونة بالتخييل ،وهكيا يبدأ السا د ف (ال ححة)
بمعايشة الوص  ،والس د معا لتتفج دهشت لحظة أن
يبص األشيا تمفز إلى متخيّح لتكون بعضا من نسيج
الحغو الي ال يمكن استبصال من مسا الحدث.
يمدّ المتخيّل ف ال ححة تمديما ممزوجا بحدود
صة بال حّال بوسالة الوص المبن
الهواجس الخا ّ
عحى المشاهد الحسيّة ،والنفسيّة المشبعة بال إيّة
الححميّة
التجسيديّة  ،ول ابك االتصال بالفجوا
ال اكضة ف الالشعو  ،وب غبة البوح الشع ّ الي
يكش ع ّما و ا النظ ال لحتزيين فحس  ،وإنما
لحتفسي الشع ّ المتؤمل  ،فضال عن التححيل المبن عحى
استم ا الحالة  ،وعند ال حّال ّ
يتضاف ،
أن الوص
والتؤمل ف لحمة شع يّة هاجسها ا تبال الزمان بالمكان
ف لحظة يجد فيها ال حّال (باس ) نفس ((ف محكو
الدهشة))(  ،)8من خالل:
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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باسم فرات
ّ
منظما بحس معايي فنيّة
أسه ف تمدي مس ود ال ححة
جايبة ،ووظيفة انزياحيّة ه ّمها إيجاد خصيصة تصوي يّة
سببها النسك الجمال الي هيمن عحى لس من العبا ا
ش ْع ِ نَ ) متن ال ححة الت
الت لجؤ إليها (ال حّال) ك (يُ َ
تنتم إلى فضا الس د ،والس د كما هو مع و ف ع
من ف وع الشع يّة .وال ححة أيّة ححة كما ه
مع وفة نص أدب يتّسع لمزيد من التشكيل الت كيب
عند لس من ال حّالة إلى لبيعة جماليّة
الي يخ
تفا ق السمة اإلخبا يّة المحضة المبنيّة عحى الحك
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واإلخبا ؛ أ إلى أدا ينهل من مصاد عيبة عالمة ف
فضا ا أخ ى كان ال حّال يتوسّل بها نث ا فتلاوع مع
عنايت النوعيّة بالكتابة الجديد الت تش ّكل فيما أ ى
(حالة شع ) ف ال ححة .وإيا كان لك ّل نوع أدب ّ لغت
صة الت تحدّدها هويّت األجناسيّة فإن الحغة الس ديّة
الخا ّ
ه الت تتولى صياغة فضا الس د ف ال ححة بوصفها
((وسيلا يمو بتثبي مف دا الداللة ،وبنا هيكل
لحنص ،وتنظي عمحيا التصوي وال مز
المعنى الكح
ّ
دون أن يصل من التبحو والكثافة والتشيّإ ،إلى الد جة
الت يح ّل فيها مح ّل عناص الس د األخ ى))( ،) 9فف
ال ححة  ،وبسب من ت كيبها تتعدّد مظاه الحسان
صة ب داخل البنا
ليإد ك ّل صو فيها وظيفة خا ّ
الحغو ماد األد األوليّة  ،وجوه الماد أعن :
النسيج المحموس( ) 10لح ححة الي تتشابن في حوا يّة
صة بجماليّا مختحفة من خالل تجاو األصوا
خا ّ
نص ال ححة  ،الت تكون األحداث ممثحة فيها ،فال
داخل ّ
صو يعحو عحى صو الحوا ا  ،وال حّال يإد
أث من خالل تنسيك مجمل األفكا  ،والتوافك معها ،
أو نمدها ،أو المبول بمس منها.
لمد خ ج لغة ال ححة ف كثي من سيالا الموال
عن لبيعتها اإلخبا يّة الت تعنى بالوص  ،والنمل
المحضين إلى لبيعة شع يّة انزياحيّة دالليّة بسب
مكسو
ت كيبتها الت تجعل الخلا منشدّا إلى جماليّا
ّ
بالدالال العاب لحمعنى األول من خالل االستعمال
الخاص لحمف دا  ،وتجاو ها تجاو ا((يمع من الم ف
فإاد ))( ) 11كما لال عبد الماه الج جان (471ه )
وهو يبحث ف لبيعة المعان العاب نحو الشع  ،فف
استعا المعان الت ال
حال (باس ف ا ) تنه
من
تصو ها بض
يمكن إد اكها إال بالعمل ليكون
ّ

التؤمل ،والتدبّ  ،والتؤويل؛ ليس بسب غموضها بل
بسب ت اكيبها المفا لة لحداللة المعجميّة إي تكون الصفة
الجامعة لها مد كة بالعمل بعيدا عن استمبال الحواس،
والعمل المتحم عاد ما يحتف بالصو المابمة عحى
التشبيها  .لنم
اإلغ ا واإلدهاش  ،وكيلن بع
عند ما كتب (باس ف ا ) وهو ي ى ّ
شالال مدينة
المديس (دومينغو) ف االكوادو ّ (( :
شالال تُهلل
نداها من شواهك ،ي ّك تن بصو عاشمين
ببيا
يم ان االنتحا من أعحى الشالل فيسملان عل ا ي تك
تجاوي اللبيعة))(.) 12
عحى ال غ من نث يّة الصو الس ديّة السابمة ،
ّ
ممزز ّ
فإن الحغة فيها تنزع نحو
واشتمالها عحى حالة مو
الشع تصوي ا ،وانشلا ا إلى صو تين؛ األولى آنيّة
التملها البص الحاد ل (ال حّال)ّ :
شالال تهلل ببيا
ندا من شواهك عالية  ،مع التؤكيد أن بيا الندا تشبي
اضاف ّ أ اد أن يمول من خالل ّ :
إن الندا كالبيا فجاز
ل المول ،واألخ ى است جاعيّة مستحّة من الياك تحيل
عحى صو عاشمين يم ّ ان االنتحا من أعحى الشالل
ّ
أن
فيسملان عل ا ي تك تجاوي اللبيعة  ،ال شنّ ف
م جعيّة الصو األولى ه اللبيعة ّ ،
لكن الثانية بالغيّة
تتخي من التشبي البحيغ بنا لها (يسملان عل ا) ؛ أ
(يسملان مثل العل ) فالتشبي البحيغ -هنا -منح المتحم
داللة غي حميميّة ،فضال عن المبالغة الت أسهم ف
ّ
أن التشبي كان معنيّا بنمل
تؤويل الصو وتحميها  ،أ
الحفظ من مجال دالل ّ إلى مجال دالل ّ آخ يمبح المتحم
؛ ألنّ من نتا التخيّل  ،كان صو ت  ،ول ّما تزل
مظه ا من مظاه الشاع يّة المفعمة بالمتعة والح كة.
لمد تعزز س دية النص السابك بوجود األفعال:
(يك تن ) ،و(يم ان) ،و(يسملان) الت تحيل عحى
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سيالا وصفية مشبعة ب وح الس د الي يم عند حدث
لبيعة األفعال ف
معين مشفوع بالح كة وه ما تم
الع بية الت تمت ن بزمن معين لابل ألن يحس .ولحمتحم
أن يدلّك النظ ف وص نه (ياسون ) ،ولماب بنه
(نابو) ف (كولومبيا) (( :وحتى مص نه ياسون ف
نه نابو الي بعد أن يملع مسافة لويحة يص ّ ف نه
األمزون  ،حين معانمة نه ياسون لنه نابو ،ويوبان ،
وتماهي في باإلمكان مشاهد يلن الب زخ الي يك
الم آن الك ي ف لول تعالى" بَ ْينَ ُه َما بَ ْ زَ خ الَ
ان"(ال حمن ،)20-19 :وهيا الب زخ عحى شكل
َي ْب ِغ َي ِ
منحنيا هندسيّة جميحة تؤس الناظ إليها ويزيدها
جماال ،هو لص الدولفين))(  ،)13فالوص يحيل لما
النه ين عحى أنّ (معانمة)  ،ولكنّها معانمة يكون فيها
النه ان ف شكل أيمون ّ واحد يفصل بينهما ب زخ
واضح يسه ف تشكيل صو جديد  ،عحى أن
(ال حّال) جعل من الم جعيّة الم آنية أساسا لحوص
الشاع ّ حين بل بين ب زخ النه ين ،وب زخ الم آن
تموية حالة الشعو
العظي  ،ف وص تناص ّ هدف
ّ
الي هو في  ،والممصود بالب زخ الحاجز بين ما ين:

((كان الل يك محتويا فما ْ
الحافحة شماال حتى
إن تنح
ّ
تبدأ باالنح ا يمينا ،لكن غنا الشالال  ،وتجمه
الليو عحيها حتى خح ُ أنّها كان تصفك لهي الشالال
الغ يبة))(،) 14واضح ّ
أن عين ال حّال كان حسّاسة
تجا هندسة الل يك ،فضال عن استعانة الحغة بعدد من
ّ
الشالال )  ،و(وتجمه الليو )
االستعا ا ف (غنا
 ،و(تصفيمها) الت ت ّ تخيّ ها من ياك بالغيّة  ،وفيها
تنبثك تصوي يّة حسيّة تتبادل اإلضافة والتشكيل مع
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(األنها والبحا ) ،فهو الحيّز الواسع الي يفصل بين
النص الم آن  ،فهو يمنع
بح  ،وآخ كما جا ف
ّ
(ياسون ) و
اختالل ما بآخ  ،وهكيا ب زخ نه
ح كة المنحنيا
(نابو) الي زاد من شع يّت
الهندسيّة الت أخي صو أفميّة أحال عحى شكل
لص الدولفين الي اتّخي شكال وديّا ،
ُ
موجا مابيّة  ،ث ّ
فالصو بُن جمالها عحى حضو الم جعيّة الم آنيّة ،
فضال عن حضو الح كة .
وكت واصفا الل يك إلى مدينة (كيتو) ف كولومبيا :

عناص اللبيعة الت يسهل اد اكها لتإد أث ا واضحا
ف تحفيز التخييل بسب سحلة المعنى الشع الناه
ف استدعا جمحة سيالا تتدافع مع ما يحيها لغ
تشكيل داللة تفا ق اللبيعة النث يّة الت تغاد نمليّة
مع أن م جعيّتها ل تغاد المحاكا
النث المح
المؤلوفة.
لمد انعكس لبيعة الحيا ال ححيّة عحى لغة ال حّال فث ّمة
كان شاهدا عحى
استعا ا ف العبا ا السابمة
التحول الكبي ف جمال الححظة الي كان عالمة فا لة
ّ
ف التشكيل النفس لح ححة ،وأفه من عبا لجاكبسون
ّ
أن تم ّكن األدي من محكة االختيا الت يما س من
الخاص
خاللها اختيا دوالّ  ،فضال عن التعوي
ببعضها يإد حتما إلى المد عحى خحك عاللا
استعا يّة( ) 15تكون يا أث جمال ينمل معنى المعنى
إلى الخلا كح  .وكت (باس ) واصفا حال ( َو ْلنِ ْغتُن)
عاصمة نيوزلندا(( :أحس أن ال ياح ف العال تبتدئ
ّ
تتوزع عحى بمية منالك العال  ،مثحما ش وق
هنا ،ومن ث
الشمس يبدأ نها ف ألصى ش ق البالد ،ث ويدا
ويدا يعانك العال  ،ال يحتف لحغيو الت تحاول أن تحول
بين وبين عناق اإلنسان ،واللبيعة ،الما وغنا الليو ،
َم ْن شاهد عناق الش وق لحموسيمى ،والغنا  ،وال لص ؟،
أشاهد ك ّل صباح ،ومهما كان الغيو كثيفة والمل
شديدا ،فإنن أستليع إية الش وق ،وهو يعانك ال ياح
والعال ))( .)16
يحيل النص السابك بوضوح التا عحى مضم مإدّا
ّ
صها هللا تعالى
أن اللبيعة ف العاصمة النيوزلنديّة لد خ ّ
بعناية يفتم إليها العال الي جا من ال حّال  ،ول ّما
كان تحن العناية ال بانيّة شاهدا عحى تفش الظاه
الجماليّة ّ ،
فإن لغة ال حّحة أ اد االلتحاق بال ونك

شع يّة توازن بها
النسك االستعا
الم ب ّ فاختا
بين جمالين :اللبيعة  ،والحغة ف ( :ش وق الشمس
تحول الغيو بين الش وق،
يعانك العال وال يحتف ) ،و( ّ
وبين عناق اإلنسان ،واللبيعة  ،الما وغنا الليو )،
و( َمن شاهد عناق الش وق لحموسيمى ،والغنا ،
وال لص ؟) ،و( أستليع إية الش وق وهو يعانك
ال ياح والعال ) .ت د خاصيّة االستعا ا السابمة إلى
معليا الحس ،وهيا ما يجعل العبا ا الوصفيّة
السابمة ل يبة من مجال اإلد ان اإلنسان ؛ ّ
ألن مبدأ
الصياغة المإث ّ فيها ال يمكن أن يمو إال بعمحيّة
نص ُكت ف
التجسيد ،أو التمدي الحس ( ) 17ف
ّ
االول.
األساس نث ا ،فهو نص مفا ق للبيعة شكح
ّ
ول (باس ف ا ) أن يص مدينة أخ ى ف (اإلكوادو )
وصفا آخ  ،ولكن بحغة شع يّة تمول (( :وصح إلى
اإلكوادو  ،عحى
ساليناس  ،وه أبعد نملة ف غ
مغ وسا ف
شكل ي اع ف جسد المحيل  ،مح األ
خاص إلهة الميا المالحة ولساعا لحيحة لضيتها عحى
الشالا ))( ،)18فالنص يحيل عحى فك مجسّد تحاك
لد ا جسد اإلنسان وفاعحيّة ف التش ّكل الفن ( :ي اع
مغ وسا ف
ف جسد المحيل)  ،و( مح األ
خاص إلهة الميا ) وهو ف داللت الفنيّة إلباس األفكا
المج د  ،والجمادا  ،واللبيعة جسد اإلنسان لغ
التمثيل الفن بالصو الحسية عن موضوعاتها ،ولد
الت ن الظاه التجسيديّة باإلنسان  :ألنّ الفاعل األول
ف الوجود.
بنية المشابهة ف النص السابك كان لد َبنَ ْ شع يّتها
من الخصابص النفسيّة ،والغ ابة الت تؤخي بالمتحم نحو
ّ
منها كان بيان حال
ألن الغ
التف د والتجويد؛
الي يُد ن بالتؤ ّمل؛ ّ
ألن (باس ف ا ) تناول
األ
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شيبًا محسوسا بش محسوس  ،فهو تشبي أخ ما هو
ملو ف مظان العين إلى ما هو مجحو بالصو
الواضحة ليشع ن بجمال هيبتها ؛ ألنّ عمل عحى توجي
الوص توجيها محموسا ل يبا من تحم الما ئ.
حّال تشبّع عينا
وكت واصفا (اإلكوادو ) وص
بمناظ السياحة والسيّاح(( :مستحمية عحى سواحل المحيل
الهادئ بينما سحسحة جبال األنديز أز ا لميصها))()19
النص يحاك هيبة السابحة الت تستحم عحى
فهو ف هيا
ّ
شالا ال مل بانتظا متعة الحيا  ،هل كان مغ ما بيلن
المنظ ؟  ،ال شنّ ف يلن  ،حتى صا م جعا لوص
جميل من خالل استعا تمثيحيّة كان (اإلكوادو ) فيها
المشب المحيو  ،واالستعا التمثيحيّة  -ف البالغة
المديمة -نمل من التشكيل المجاز الي يكون المستعا
في م ّكبا ال لفظا مف دا ف سياق بالغ ّ مجاز ّ عاللت
النص
المشابهة الت تتحك ف صياغت (ل ينة) تبعد
ّ

وعحى كتف ّ شمس تتثا
ل ق صف إال من متسوليها
أل ُج الغ بة ،ومفتاح حكايا
محونة
أدّخ ُ ف اشا  ،وليو ا ّ
شالال تنو بغ اميّا عاب
تنج ألفاال يزد ون الفم َ
ع عحى الما ّ
ويوزعون الشوا َ
وف اإلشا ا الضوبيّة يجنون لي َح آبابه
أضع زلزلا وخ ي َ النه  ،وتغ يدا

ّ
سل

ألمبن ّ
ّ
أن ح كة المص صدى لما

عا

سموا يببا عحى الما فؤكل خ افه ..
أد ّون ف دفت

 :النا حنين لد

األهوا

لفولة ّ
مزق ألدامها ال حي ُل
موالد ت تفع أحزانُها مع الغ و
صيادون يعودون بل ابدَ تنمو
بانتظا ضي

يزي ُح ص اخ الغ لى))( . )20

ّ
النص
إن دخول الشع ف س د (ال ححة) كما ف
ّ
السابك الي بن استهالل بنا زمنيا نهض من خالل
(أنا) الشاع  :ال حال السابحة بين الفج  ،والصباح ،
وه تحج المكان الغ ي مستعيد حزنا ع اليّا معتّما ،
لتتؤمل المكان من خالل است جاع مكان أخ كامن ف
اليهن من شؤن أن يعل فك عن تماز لونين من
الكتابة اإلبداعيّة سببها ّ
أن المإلّ كان لد ولع تح
هيمنة جنس الشع  ،فهو ال يموى عحى مماومة إغواب ،
وال لاد عحى مفا لة النث  ،وهيا ما دعا إلى المفز فوق
المعايي
(الحدود) الت وضع لكال الجنسين ،لي ف
الت تؤبى اجتماعهما ف نص واحد  ،فال ححة تستند إلى
معيا جامع هو معيا (الكتابة) ،و بديه ّ
أن تداخل أنمال
بين األجناس ،فإن نحا
الكتابة يمهد لحدوث تما
الشع نحو النث  ،وإن نزع النث نحو مشاكحة الشع فهيا
يعن ظهو جمحة من األجناس الوالعة ف حيّز بين
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عن أن يكون حميمة من حمابك الوجود  ،بمعنى ّ
أن
االستعا التمثيحيّة تُبنى عحى وجود صو تين م ّكبتين
يحال االج ا االستعا ّ فيها عحى وجود المشب ب أ
المستعا ل  ،وه بهيا التشكيل تسمح ألن تكون ال ححة
جز ا من فاعحيّتها الفنيّة ؛ ألنّها -ال ححة -تستعي صو ا
م ّكبة ت كيبا حياتيّا مزدوجا يت ّ صه ها ف مخيّحة
ال حّال بوصفها مشبّها الصو األولى الت تنفتح
عحى مداليل أخ ى يتح ّك فيها تؤويل المتحم ليش ّكل
الصو األخ ى  .ولح حّال (باس ) وهو شاع أن
تتداخل أشعا ونصوص ال ححة كما ف لصيد (فج
إبا ا) الت لالها وهو يضع دهشت ف سابل الف سان
حبيباته يو استيمظ ب كان مدينة (إبا ا)
اليين انتح
الكولومبيّة ف حضنها:
((الفج ُ بين يد ّ

حم ا ،وخض ا ف ياك ت  ،وأخحلها

حيّزين ،أو ف منزلة بين منزلتين ،ف مفت ق السبل بين
عبا
الشع  ،والنث  ،أ أجناس هجينة بحس
(باختين) ،كما ّ
أن امتداد ظل النث عحى مجال الشع  ،أو
انتشا ظل الشع عحى مجال النث  ،وما ينج عن من
تماس بين مجاليهما ال بد أن يتخي ل شكال ،وأن تكون
بع األجناس أدا لتجحي (  ،)21وهيا ما وضح ف متن
ال حال الت انماز بشع يّة واضحة  ،وأسحو
مفا ق للبيعة الس د االعتياد .
-2الوصف العٌانً(التوثٌمً):
وهو المبن ّ عحى ل ا الوالع الم ب ّ عن ل يك
األمكنة بما فيها من
الي يستم
النظ المح
شخصيّا  ،وظواه  ،لبيعيّة  ،ومعحوما  ،وأ لا ،
النص األدب ّ ،
تحتح مع الحك بهد التوثيك  ،وتشييد
ّ
واعلاب أبعادا دالليّة( ،)22وهيا ما فعح ال حال(باس
ف ا ) ف كثي من حالت الت يبدو فيها المكان ماد
لابحة لحوص مم ونة بالزمن الي ظ ّل ح يصا عحى
اإلتيان ب ف نصوص كان يييحها بتوا يخ تحيل عحى
نشال ال حح الي أصبح الوص في يمثل شغفا
صة بما يحيل ال حّال ساعة
ونملا من العناية الخا ّ
الت ان بالمكان  ،فالوص  -باإلحالة عحى ما سبك-
ض و ّ ف ال ححة ؛ ألن معن ّ بتمديمها تمديما س ديّا
ّ
تعول عحيها
منظما  ،وجيّابا يتضاف  ،والنعو الت
ّ
عين ال حال  ،ولحم  .كت (باس ف ا ) يص لحظة
وصول إلى نيوزلندا(( :ف الثانية عش وأ بعين دليمة
بعد ظه يو األ بعا المصاد الحاد والعش ين من
الملا ف ز
شه أيا  1997ولب لدما أ
أون)  ،هنا أنا ف العال الجديد
الجديد (ف ملا أ
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ف أحد أحدث البحدان ف العال  ،بحد تؤسّس ف عا
من أع ق بحدان العال إلى
1840ميالدية أتي
ّ
النص السابك لد انفتح عحى
أحدثها))( .)23اتّضح أن
ّ
نسك يحيل عحى لحظة الوصول إلى الولن الجديد
مم ونة بزمن معيّن ومكان ،مع إشها ودّ ال حال
اإلعالن عن  :إنّ ف العال الجديد ف إشا نسميّة إلى
معحن آخ  :العال المدي الي كان في  ،وهيا ما يإ ّكد
استد اك أنّ جا من (أع ق بحدان العال ) ،هل كان
ال حّال ف لحظة موازنة بين العالمين؟ ،يبدو ل أن ل ّما
يزل متشبثا ب (الع الة) وصفا لحال لديمة إزا حالة
أخ ى مم ونة ب (الحداثة) وهو معن ّ بوص لحظة
الوصول إلى البالد الجديد  ،فحضو الع الة لبالة
الحداثة من شؤن أن يب ّ ز لبيعة إشكاليّة الوضع الثماف
ال اب ف فك ال حّال  ،ويسه ف د است ف ضو
ما تحمح تحن الثنابيا من دالال متعا ضة تمود إلى
مزيد من التححيل الثماف لح حّال نفس .ويمكن لمتحم
النص نفس أن يكش عن م جعيّت النفسيّة الت أب
ّ
نسيان الماض  ،والمفز عحى متعاليات  ،فحو كان (ال حّال)
ص يحيل عحى
منبتّا عن األ
 ،والتؤ يخ لكان ن ّ
الحاض فحس ؛ وهيا ما ال تليم ياك ت الت ظحّ
لحظة عنايت
مشدود إلى هويّت األولى الت حض
بوص المكان .وحين ّ
حل عينا ال حّال ف إحدى مدن
(اإلكوادو ) كت (( :وصح غوايا كيل ،وه أكب
ألسنة بح يّة
مدينة ف اإلكوادو وتمع عحى مشا
حيث ابتدا يوبان األنها تو ّهجا ف أتون المحيل
الهادئ ،وهو ما جعل لعا الم اصنة يسيل ف مخيحته
المعد خصيصا لحغناب ))( .)24
النص السابك عحى جمحة بيانا وصفيّة لها
بُن وص
ّ
صحة بالمع فة الت امتحكها ال حّال  ،فضال عن مع فة
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حمابك المكان ،وه جميعا مصد ها العين  ،فمدينة
(كيل) بحج المدن الكب ى  ،ولها مولع مميّز عحى
المحيل الهاد  ،يمت ن بمظاه لبيعيّة تجح نظ
النص نفس يحيل عحى م جعيّة
ال حّال  ،ويبدو ل أن
ّ
تؤ يخيّة تتعحك بوجود الم صنة البح يّة الت أسهم ف
يو ما ف تدمي التجا  ،وش ّل ح كة المحيلا ّ ،
لكن
النص يكش عن مضم آخ يتعحّك باألهميّة الكب ى
ّ
لحمكان  ،ووجود السياحة في  ،فهو ينتم إلى تكوين
جغ اف يسمى بالحسان البح الي تتوغل في اليابسة
نحو البح  ،فكي والحسان ف النص مجموعا عحى
ألسن؟ ال شنّ ّ
النص اشتمل عحى بنية اغ ابيّة لدّم
أن
ّ
المكان تمديما ال يخحو من وص جمال مصد
اللبيعة.وكان (باس ) ف وص آخ مشدودا إلى ما هو
عجي ف عيني ّ ،
لكن العج في معتاد عند غي  ،فها
هو يص شج من شج ا كولومبيا(( :تولفنا عند
شج عماللة ،هل ألول ه األضخ الت شاهدتها ف
حيات ؟ شج االلتفا حولها تلح ولتا ليس لحجمها
المهول فمل ،وإنّما لجد انها إيا جاز التعبي  ،ويمتاز
خشبها حين الل ق عحي باألصابع ب نّة مكتومة ،ال
تختح عن نّة الجدا الصحد ،وا تفاعها يزيد عحى
ستين مت ا))(  .)25كان وص الشج ف النص
السابك لد أحال عحى غ ابة شكحها ،وهو وص كان
بم جعية تؤثي المكان ال الياك  ،وال إية ه الت
أسهم ف تفعيل حالة الوص لحظة االنبها الكبي
حين بُن الوص بنا عيانيّا ال مبالغة في  ،لكنّ
مصداليّة ال حّال أحال عحى تع ّج واضح مصد أنّ
ل يؤل هي األمكنة ،وسإال ب (هل) ي يد منّا أن نصدّل
 ،وهو صادق بال شنّ  ،والدليل أنّ ألا الحجة عحى يلن
بتج بة ال َ
ل ق عحى خش الشج  ،ولجوب إلى

م جعيّة حسابيّة هندسيّة أخي بنظ االعتبا ا تفاع
جدا الشج  ،وسمك الي يعل فك عن فيزيابيّة
األحجا .ويمكن لما ئ حال (باس ف ا ) أن يجد
الوص يا الم جعيّة العيانيّة الت تضلحع بمهمة تمدي
ص ((:حين اح لاب
الموصو بإلا والع ف ن ّ
أون
الخلول الجوية الصينية تححّك ف السما  ،وأ
(أوكالندا) أكب مدن ز الجديد (نيوزلندا) أصبح
بعيد  ،تحن الخض تمبع ف عزلتها وسل المحيل
الهاد  ،مدينة أفمية تنتش ف مساحا واسعة  ،تت ا ى
فيها جبال ،وخحجان ،وأنها ))( ،)26فالوص السابك
كش عن حضو عيان ّ لول ّ مصد ال إية الت
 ،وجمال موجوداتها ،
كان مشدود إلى لبيعة األ
وتمدي األلوان الحميميّة الت تحيل عحى غاب اإلنسان ،
فضال عن الوص المبن عحى حمابك الوجود؛ فحج
كان األخض  ،وسل
المدينة هو األكب  ،ولون األ
محيل بح  ،محالة بالخحجان  ،والجبال  ،واألنها ،
بمعنى ّ
أن اللبيعة كحّها اجتمع ف تحن البمعة من
لتحك حكاية مدينة م ّ بها حّال ع ب .وكان
األ
ّ
ال حّال (باس ) لد ح ّل ف (أوغند ) متسحال نحو محميّة
(مو تشيسن) وف ل يم إليها كت (( :كان الل يك
متنوعا بين غابا كثيفة  ،وأخ ى مفتوحة  ،وجز
تسبح ف نه نيل فكتو يا ،ومن الحيوانا الت أيناها
الفيل  ،والز افة  ،وظب الما  ،والخنزي االف يم
الوحش  ،وثمة ف س البح الغالس ف الميا إال وجه
الي لحيال ما يفتح فم  ،أ ّما الليو فعددها كبي ،
وأنواعها كثي  ،منها  :الو وا الي يسمى (الخضا )
صى
و(آكل النحل) أيضا))(  ،)27فالوص عيان ّ يتم ّ
الحيوانا
اللبيعة وتؤثيثاتها  ،فضال عن وص
وجميعها غ ي عن عين ال حّال ف حدود الشكل

المتحم شيبا عن خصابصها
الخا ج الت ال يع
وفاعحيتها ف الغابة  ،فغ ابة المشهد  ،ونمص المعحوما
حاال دون التوسع ف الوص  .وكان الوص المج ّ د
صدَ بها محميّة
حاض ا ف ححة أخ ى ل (باس ف ا ) ل َ
ف (اإلكوادو )  ،فهو وسيحة تمدي المكان بال توش
تخيّحيّة  ،ولكن ب إية توازن بين مكانين (( :محمية
ياسون ه واحد من آخ منالك الغابا الت بمي
سحيمة ف اإلكوادو  ،إي تعتب المحميّة أكث منلمة
متنوعة بيبيّا ف العال  ،تحتو عحى أكث من 1400
ّ
نوعا من الحيوانا تنمو مزده  ،من ضمنها 150
نوعا من الب مابيّا  ،بينما ف الواليا المتّحد
األم يكيّة  ،وكندا ث ّمة  99نوعا فمل  ،و 596نوعا من
الليو ))( ،)28أعن بالمكانين (محميّة ياسون )
و(ليو الواليا المتحد االم يكيّة وكندا) ،وناتج
الموازنة يكش عن ازدها محميّة اإلكوادو لياسا
بالمحميّا األخ ى.ولح حّال (باس ) أن يص المتح
الثان ف (اإلكوادو ) ،ولكن بحغة است جع فيها متحفا
ع اليّا شهي ا(( :كان داب يّا ،وممسّما إلى ألسا كل لس
بلول مت ين تم يبا ،يحو نماي لما هو مكتو ،
تماثيل تي ّك ن بالمتح البغداد يعل فك ع ّما كان
يحدث ف تحن الفت ))( ،)29فحغة االست جاع تحيل عحى
عوال ال حّال  ،وأفكا الت ما فتب تع ّ
شش ف
المكان األول الي يصع هج ان  .واالست جاع بتمنيّت
النص
الزمنيّة المحتفتة إلى الماض يسه ف إنها
وصفيّا؛ ليس ألنّ مبن ّ بالس د ،وإنّما ألنّ يكش عن
مفا لة الحع بالزمن ،ف فضا (المتح البغداد ّ ) بنكهت
الت اثيّة ،ولد موجودات  ،وهيبت الفاعحة يسه ف شكل
الكتابة الت تست جع جز ا من نسك الماض .ول (باس
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ف ا ) أن يص أيضا ،ولكن باست جاعا وصفيّة
توازن بين مكانين :بعيد ف الع اق ،ول ي ف
نيوزلندا(( :فالدالفين أمامنا ت لص ،والليو فولنا وعحى
جانبينا شالال ال حص لها ،وعحى ضفت الحسان
شل الع
الي ال يزيد ع ض عن ع
البح
ونحن ف البص ل نغاد ها جنوبا بعد ،ومثحما ينفتح
شل الع كحّما توجهنا باتجا الخحيج الع ب  ،كيلن هيا
بالخض  ،والليو ،
المستليل المزده
الخو
والدالفين ،والفمما ))( .)30النصوص االست جاعيّة
السابمة تستحض ُجمال يهنيّة عحى لسان واص ال ححة
النفسيّة ،والمونتا
يت ّ س دها بوسالة التداعيا
الزمان  ،والمكان  ،والصو الححميّة الت تعايش الحدث
الماض ف الححظة الحاض  ،فيستحض ها المإلّ كما
لو كان كابنة ف الححظة اآلنيّة لحس د( ،)31فه أمكنة
معحومة لها عاللة بالس د وآليات  ،وه ف مجمحها
تحاول أن تؤت بالزمن الماض  ،وتز ب ف الحاض .
غحبة االست جاع ف النصوص السابمة تإ ّكد س ديّتها
الواضحة ،وه تستحض ُجمال يهنيّة عحى لسان سا د
ال ححة يت ّ س دها وه تمتنص الزمن الماض  ،وتز
ب ف الحاض إلضفا جماليّا الححظة العاب عحى
لبيعة تش ّكح النص ّ  ،واست جاع مالمح تفاعح اإللا
التؤ يخ أيضا.
-3الوصف التشكٌلً:
وهو وص يعتمد التمدي التشكيح لألمكنة ،وتؤثيثها
بهد تحميك متعة جماليّة مبنيّة عحى تواف األلوان،
والزخا  ،واالشكال ،وااليمونا من خالل ولو
صا ) أما المعابد ،والتماثيل ،والحوحا ،
(الو ّ
والمالبس ،واألنه  ،والغابا  ،ول ق المواصال ؛ أ

رؤى

أ ّن وص حس تزيين يصد عن
وجود موجودا ماديّة يتم ّكن ال حّال
من تحديد أجزابها وصفاتها ،ومزاياها
ص َ ال حال (باس ) أحدَ معابد
الفنيّةَ .و َ
(الوس) ف جنو ش ق آسيا بمول :
((تدخل المعبد فيكون دخولن من
بوابة صغي عاد  ،فيها النموش الت
ّ
عنموديّة،
تشب العناليد ،أعن زخا
أو متعنمد تصل إلى الماعة فت ى ّ
أن
أعحى (تيجان) الحيلان مزخ فة بيا
الزخ فة الت ف البوابة ،وعندما ته
بالصعود :إي عاد عحين أن تصعد عد
د جا ؛ فتجد عحى يمينن ،ويسا ن
األفعى األسلو ية (ناغا) ب إوسها
الخمس ،أو السبع وه الت ظحّح
بويا))(.) 32الوص السابك يحيل
عحى م جعيا تشكيحيّة تتمثّل ف نموش تشب العناليد،
عنمودية ،أو متعنمد  ،وه بمجمحها زخا
أ زخا
من نتا الشع الالوس الت يتفنّن فيها معما ه
مستنبلة من البيبة ،لها داللة
المحح بؤلوان ،وزخا
دينيّة ،تتشابن مع نمل العما  ،وانفتاحها األسلو ي
الوظيفة الدينيّة .وكت عن معبد ديانة (الكاوداو) الت
تؤسس ف العا  1926يمول(( :دخحنا المعبد  ،أعمدت
يحت حولها تنّين،
وف الجز المص ّ مساحة أكث ا تفاعا  ،تتوسّلها ف
النهاية ك كبي ٌتشب الك األ ضيّة لونها أخض
مز ّق تتوسّلها عين كبي  ،عحى
منضد وفولها تمدما ل ابين  ،وفواك وزهو

واألز ق
األحم
ال هبان
مالبس
ألوان
الي يعتمد تمدي
واألصف ))( ،)33فهيا الوص
الموجودا تمديما مباش ا لحمساحا الت تشغل الحيّز
المكان  :التنين  ،والك األ ضيّة  ،والعين الكبي  ،كل
ل وظيفت التؤويحيّة الت ت تبل بالمكان  ،فضال عن
وظيفة الم ابين الدينيّة ليم النص عند التشكيل الحون
لألخض المز ق  ،والزهو  ،والمالبس .ولن أن تم
عند التشكيل الحون لوص لليو (النيل األبي ) ف
ف أوغندا:
بحي (فكتو يا) حين يم النيل األبي
((لادنا الزو ق إلى األل ا ليسهل عحينا تصوي
الليو  ،متعة كبي أنّن عند األمتا األولى لمنبع نه
النيل األبي  ،حيث استلع أن التمل لها صو ا عديد ،
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منها للاب ال ف ا  :جميل لحغاية  ...ماد ال أس،
وظه أسود ،واالز ق يكسو جناحي  ،وث ّمة ف ا
آخ تكسو الز لة أس  ،وظه جناحي  ،بينما تح
العينين ،والبلن كحّها يجححهما البن ّ المحم ّ لحيال فيما
ال لبة بيضا مثل للن مص ))( .) 34واضح اعتماد
واألسود ،
الوص عحى تشكيال لونيّة  :ال ماد
واالز ق  ،والبن المحم  ،واألبي  ،وكحّها بمزايا
سيميابيّة انتجتها اللبيعة لكن (ال حّال) خل جمالياتها
ك ينتج وصفا بمعنى إيحاب ّ  ،فال ماد الي يتوسل
يعل داللة الحزن والسكون ،
بين األسود واألبي
بينما األسود يحيل عحى مجموع األلوان فيزياويا ليشي
إلى الحزن والفنا أيضا  ،ولألز ق عالمت السماويّة
الكب ى الت تحيل عحى اإليمان الملحك  ،بينما البن ّ
المحم ّ يحيل عحى جمال مولّد أ ّخاي  ،أ ّما األبي فهو
لونُ السال يو الكثافة اإليحابيّة الت ت تبل بالجمال
الملحك  ،ونما ال وح من الشواب  ،واألد ان الحياتيّة.
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 -4خاتمة:
تبيّن من خالل المباحث السابمة انفتاح الوص بؤنمال الثالثة  :الشع يّة  ،و العيانيّة  ،والتشكيحيّة عحى وظاب س ديّة
كان لها األث ف كش سما ال ححة ولبيعة ال ّ حال  ،فمد أسه الوص ف تحويل لبيعة الموصوفا من نسمها
صا )  ،وعنايات
المنظو إلى نسك مكتو أحال عحى زمن معيّن ومكان  ،فضال عن كشف عن أفكا ال حّال (الو ّ
تصو ا مفعمة بالتؤمل  ،واإلحساس
المختحفة سوا أكان ماديّة أ نفسيّة  ،فهو يحاك هندسة الحيا وجمالها ؛ ليعل
ّ
بانفتاح الحيا عحى ك ّ هابل من الجمال ؛ ولهيا صا ل مولع ف بنا (ال ححة) وتحميها.ولمتحم حال (باس ف ا ) أن
نص ال ححة  :كي تمكن ال حّال من تشييد لغت الواصفة ضمن لغة س د ال ححة ؟
يسؤل وهو ف ل ّمة اندماج الكح ّ مع ّ
جوابا عحى يلن السإال يستليع المتحم نفس أن يمسن بتحن الحغة وه تنفتح عحى المجازا  ،والتشبيها ،
واالستعا ا ك تمدّ مس ودا ّ
منظما بحس معايي جماليّة جايبة يا وظيفة انزياحيّة بهد إيجاد خصيصة تصوي يّة
سببها النسك البالغ الي هيمن عحى لس من العبا ا الت لجؤ إليها (ال حّال) ف متن ال ححة  ،بمعنى ّ
أن لغة الوص
الشع يّة كان ياتيّة تمتح من فضا العالفة  ،وتتش ّكل من ت كيبا ال شعو يّة تتناسك وجمال المكان  ،فالشع يّة لها
خاصيّة التعبي عن العالفة  ،وه كما هو مع و ليس متاحة لك ّل أحد ،وهيا ليس غ يبا عحى (ال حّال) أيضا فهو
شاع لبل أن يكون ناث ا .ويستليع المتحم نفس أيضا أن يمسن بتحن الحغة وه تنفتح عحى لغة النث يا الدالال العا ّمة
المتداولة ،والحمابك يا التشكيل اإلحصاب الت كان الهد ُ من اإلتيان بها نمل المع فة الت اكتسبها (ال حّال) من ج ّ ا
نص ال ححة ،وما و ا .
اال تحال لغ
تواصل المتحم مع ّ
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عن دا السويد

مرايا الذاكرة في عناق االفاعي
للروائي الجزائري عز الدين جالوجي

مصافاة الذاكرة /تداعً المجد المفمود

أ.د عبد المادر فٌدوح
أكادٌمً ونالد من الجزائر

حٌن نسعى إلى لراءة عمل فنً لمرحلة
تارٌخٌة ما ،علٌنا أن نتحصن بالزاد التارٌخً،
والتوثُّك من موضوعاته ،وبالممابل علٌنا أن
نتخلص من معولات الرلابة فٌما ٌُبحث فٌه من
هذه الموضوعات ،ولعل انطاللنا من هذا
الداعً مردُّه لناعتنا بأن الخوض فً أمواج
بحر التارٌخ هو أشبه ما ٌكون بالسباحة فً ٌم
مائج ،أو االشتغال فً حمل ملغَّمٌ ،توعَّر على
المارئ الخروج منه مطمئنًا ،ولد تكون جسامة
الخطأ  -فً عدم إدراكه صدق الصواب  -نابعة
من إشكالٌة تداخل الذاتٌة فٌما تعبر به عن
المشاعر بالموضوعٌة فً إدران الحمائك على
نظرا إلى تشابن السٌاسً
أساس الوعً،
ً
بالنضالً ،واالنتماء الحزبً باالنتماء المبلً،
أو الجهوي ،والوفاء بالخٌانة ،والصواب
بالباطل ،واإلخالص بالمخاتلة ،وغالبا ما
تتملص المعلومات فً حدود النظرة التً ٌلتزم
بها المؤرخ على وفك الجهة التً ٌنتمً إلٌها،
وفً ضوء ذلن ٌكون محل االلتزام هو الظافر
بالحك الشخصً الذي ٌتعٌن على المؤرخ
المٌام به إلزاما.

81

رؤى

ٌٚؼً ٚظ١فخ اٌؼّ١و فِ ٟضً ٘نٖ اٌّٛالف
رّزِ ّٓ االهرجبؽ ثبٌناد اٌَّئٌٛخ ػٓ اٌٛاعت،
قظجخ ف ٟأصٕبء طلق
ٚاالٌزياَ ثبٌوإ٠خ اٌ ُّ ِ
اٌّؼبٍِخٚ ،ر ُؾفي اهاكح اٌفؼً اٌّٛصٛق ػٍٝ
اإلٔغبى اٌّئصو ف ٟاٌّؾ١ؾٚ ،ف ٟوً ِب
ُ ٠ش١غ اٌّظلال١خ اٌز ٟرمزؼ ٟإٌيا٘خ،
رجؼًب ٌٕلاء اٌؼّ١و اٌن ٞرف١غ ثٗ
اٌٛعب٘خٔٚ .ؾٓ ؽٔ ٓ١و َٚمٌه؛ فبٕٔب
ٔزٛف ِٓ ٝاٌمبهة اٌؾظ١ف أْ ٠زّىٓ ِٓ
األؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌزوٚ ،ٞٚأْ ٠ىْٛ
ِمزؤب ثبٌٕيا٘خ؛ ػٍٔ ٝؾِ ٛب اٍزمظبٖ
ػي اٌل ٓ٠عالٚع ٟف[ ٟصالص١خ األهع
i
ط ل فٙ١ب ماووح اٌغيائو
ٚاٌو٠ؼ] ٠ ٛ٘ٚزو َّ
اٌضمبف١خ ٚإٌؼبٌ١خ ِٕن اٌٛعٛك اٌؼضّبٟٔ
[ٚ ] 1830 – 1504كفٛي االٍزؼّبه
اٌفؤَ ٟاٌ ٝاٌغيائو [.)1962-1830
ٚاٌؾبي ٘نٖ ف ٟرمل٠و ،ٞاْ أهاك اٌمبهة
أْ ٠لهن ربه٠ـ اٌغيائو ػٍ ٗ١أْ ٠موأ
[صالص١خ األهع ٚاٌو٠ؼ] ٌؼي اٌلٓ٠
عالٚع ،ٟفبٔٙب رغٕ ٗ١ػٓ ِؼظُ وزت
اٌزبه٠ـٚ ،ثنائمخ ش١ٙخ؛ ألٔٗ ٍ١موأ
ط ً اٌقٍك
رَزْ ِّ ُ١اٌزبه٠ـ ثبإلثلاعْ ٚٚ ،
اٌفٕ ٟثبٌزؤه٠ـٚ ،مٌه ؽ ٓ١رؤٍِٗ ؽبالد
ٚرؾٛالد اٌَوك٠بد اٌىجو ٜف٘ ٟنٖ
اٌضالص١خ؛ ثفؼً رواوُ اٌظٛؽ اٌٛطفٟ
اٌ َّ و ْٚ ،اٌقٍك اإلثلاػ ٟاٌواعؼ.

ٚلل ٠ى ِٓ ْٛاِؼبْ ٔظو اٌمبهة ف٘ ٟنٖ
اٌضالص١خ٠ ،ؼٕ ٟأْ ْ َ٠و وت ثؾو اٌّؼٍِٛبد
اٌيافوح؛ ثّقيٙٔٚب اٌٛافو ِٓ األكٚاه فٟ
اٌٍّفٛظبد اٌَوك٠خ ٌناوورٕب األطٍ١خٚ ،فٟ
ؽبي رؼّمٗ ف ٟلواءرٙب فبٔٗ ٍ١ىِ ْٛؾٍّمب
ثف١ؼٙب اٌغبِو ثؤٌٛاْ اٌط١ف ف ٟعّ١غ
ِىٔٛبد اشؼبػٙب اٌضمبفٚ ،ٟأْ ٛ٠اوت أؽلاس
٘نا إٌّغي اٌقالق ،فبٔٗ ٍ١غل ٔفَٗ أِبَ
رغٍ١بد فبئمخ ِٓ آصبه اٌناووح اٌز ٟرَجو
أغٛاه أِشبعٕب ثبٍزؾىبَٚ ،أْ ٠زفبػً ِغ
إٌّظِٛخ اٌَوك٠خ ف٘ ٟنٖ اٌضالص١خ ،فبٔٗ
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ٍ١ىٍِ ْٛي ًِ ب ثؤْ ٠وثؾ آطوح
اٌؾجً اٌَو ٞث ٓ١اٌٍَف اٌنٞ
٠م َٛثبِلاكاد ِؼوف١خ صو٠خ
ٌٍقٍفّ ٌ ،ب ف ٟمٌه ِٓ رواوُ
فظت ِٓ اٌّؾّٛالد اٌَوك٠خ
اٌّشؼخٚ ،أْ ٠زٛغً ف ٟلواءح
[صالص١خ األهع ٚاٌو٠ؼ] ٠ؼٕٟ
أْ َ٠زلػِ ٟآصو األِغبك اٌزٟ
فبفو اٚ ،ف٘ ٟنٖ
فٍلد ربهً ٠ق ب
ً
اٌؾبٌخ ٍ١ى ْٛث ٓ١أِو :ٓ٠اِب
أْ  َُٙ٠ف ٟاصواء ٘نا
اٌزبه٠ـ ،أ ٚأْ ُ ٠نػٓ اٌٝ
ا٢فو ف ٟاالٔم١بك ٌغٛا٠خ
لو اءرّٕٗٙ٠ٚ ،ه ف ٟؽبػزٗ،
٠ٚزؼم َّت  -ثٛػ ٟأ ِٓ ٚكْٚ
ٚػ – ِٕٗ ٟهأ ٗ٠اٌٛا٘ ٟفٟ
غٛا٠خ اٌّٛػٛػبد ػٓ
ٚعٙٙب اٌؾم١مٚ .ٟثبٌّغًّ فبْ
لواءح اٌّزٍمٌٙ ٟنٖ اٌضالص١خ
رىشف ف ٗ١مارٗ؛ ثّب ٠غؼٍٗ
ٕ٠ؼطف اٌ٠ٛ٘ ٝزٗ ثؤٔفخ ٚرفبفوٕ٘ ِٓٚ.ب،
فبْ أَٔبق ٍوك٠بد [صالص١خ األهع ٚاٌو٠ؼ]
٘ ٟا ٍزلػبء ٌّآصو اٌ٠ٛٙخ اٌغيائو٠خ ،ؽ١ش
ٛ٠عل اٌؼّ١و اٌغّؼ ٟاٌيافو ثبٌّٛالف
ٚاٌّؼبهفٚ ،اٌزآٌف ث ٓ١اٌؾبػو ٚأطٍٗ،
ٚهثؾ اٌىٕٔٛ١خ ثّوعؼ١زٙب اٌضمبف١خ اٌفبػٍخ،
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ٌنٌه ّ٠ىٓ ػل ُّ ٘نٖ اٌضالص١خ ثّضبثخ
اٌمٕبح اٌز ٟرٛصك اٌناد ثبألٔب
اٌّوعؼ١خٔ ،ظ١و ِب رىزٕيٖ ِٓ
صمبفخ ِبئيح ،ر ٍُٙت ف ٟاٌّزٍمٟ
ٌّؼب َْ اٌوإ٠خ ٟ٘ٚ ،اٌ ٝعبٔت
مٌه رؼل اٌّقي ْٚاٌّؼز َّ ل اٌنٞ
َٔزّل ِٕٗ ٍ١وٚهح َٔظ أّٔبؽ
ؽ١برٕب؛ ام ثّملاه ِب ريكاك ٚؽلح
االهرجبؽ ثبألطبٌخ ،ريكاك اهاكح
اٌمٛح اٌٍظ١مخ ثبٌمٚ.ُ١ثمله ِب رمَٛ
كالٌخ اٌزواس اٌضمبف ٟػٍ ٝاٌزلاػ،ٟ
ال ػٍ ٝطفبد رن ُّووٖ فؾَت؛ ثبٌمله
ٔفَٗ ٠ى ْٛاٌٛػ ٟاٌغّؼ ٟلبئّب
ػٍ ٝاٌزؼب٠ف ػجو فؼً رؼبٌك
َالٌخ؛ أٞ
اٌالؽك ثبٌَبثك ِٓ اٌ ُّ
ثبرفبق رٛو١ل اٌؼٙل ث ٓ١اٌقٍف
ٚاٌٍَفٚ ،اما وبْ ٚعٛك األٚي ٍججًب
فٚ ٟعٛك اٌضبٔ ،ٟفبْ ؽىُ اٌزؼب٠ف
ِّ
ثبٌظً ٚاٌّالىِخِّ ،بٔغ
فبٌل
ٌالٔؾَبه ٚاالهرلاك؛ ِّٓ أؽغُ ػٓ
مٌه ثبٌزجبٚ ٓ٠اٌزٕبثنٚ" ،اما وٕب ثبٌزؼب٠ف
ٔزٛاٌ ،ٝفجؤ ٞشٟء ثؼلٖ ٔزؼبكٜ؟..ألْ اإلػبفخ
ِظًٚ ،اٌشقض ثبٌظً ٠ؤرٍفٚ ،ثبٌظً ٠قزٍف..
ٚأْ اٌؼلَ ٚاٌٛعٛك شبِالْ ٌٕبٍ ،بئواْ فٕ١ب،
فجبٌٛعٛك ٔزظبكقٚ ،ثبٌؼلَ ٔزفبهق"ٌٚ .iiؼً
ِٛػغ أفظبي اٌناد ػٓ ظٍٙب ٠فمل ارظبٌٙب

خطرررررر ي

مرررررر

حس س ب نسؤو ي ..

أجؼبس اٌزٛلُّل اٌن٠ ٞطوػ ِب فٚ ٟػِٓ ٗ١
اٌوغجخ ف ٟاٌجؾش ػٓ األٍّٚ .ٝػٍ ٝاٌوغُ ِٓ
رؾٛي اإلَٔبْ اٌ ٝاألهلٚ ٝاألػظُ ػجو رٛاٌٟ
األىِٕخ ٚاألِىٕخ ،فبٔٗ ٠جم ٝكائّب هِ٘ ٓ١الىِخ
األطً اٌن٠ ٞؼط ٗ١ثؼلًا ؽؼبه٠ب ،رزغٍ ٝفٗ١
ػٍ ٝاٌلٚاَ َِبؽخ رٕبِ ٟاٌٛػ ٟفٕ١ب؛ ألْ وً
رؾٛي ؽؼبهَٔ ٛ٘ ٞك ٌٛػِ ٟزؼلك األلطبة،
كافً أهعبء إٌّظِٛخ اٌؾؼبه٠خِ ٛ٘ٚ ،ب ِٓ
شؤٔٗ أْ  َُٙ٠ف ٟرؼي٠ي صمبفخ اٌزفبػً اإلَٔبٟٔ
ثبألفىبه اٌز ٟرّأل اٌشؼٛه ثبٌم ،ُ١أ ٚرٍه األفىبه
اٌّطجٛػخ ٚاألفىبه اٌّٛػٛػخ ،ثؾَت رفى١و
ِبٌه ثٓ ٔج ،ٟػٍَٚ ٝفك ِؼ١به رغبٚى اٌشٟء
مارٗٚ ،اما طؼ مٌه ٠زؼؼ ٌٕب أْ األطبٌخ ٟ٘
ِوآح رموثٕب ِٓ اٌٛعٛك اٌنار ،ٟاٌن٠ ٞزطٛه
ثفؼً اٌزش ُّىً اٌلائُٕ٘ ِٓٚ ،ب رزضجّذ فظٛط١خ
اِىبٔ١خ فؼً اإللالع ثجشبهح اشوال١خ ،رىْٛ
ِئصوح ف ٟاٌلٚاػ ٟاإلّ٠بٔ١خ ،هٚؽً١ب ٚػًٍّ١ب؛
ٍو
ِٓ أعً رّى ٓ١اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ ،ثٛطفٙب َّ
اٌٛعٛك األٍّٚ ،ٝاٌؾؼٛه األِغل٠ٚ .جل ٚأْ
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ث٠ٛٙزٙب ٛ٘ٚ ،إٌَك اٌن٠ ٞو٠لٖ اٌؼَ ُّ
بق فٟ
ِؼظ١زٗ ألطبٌزٗ ،ؽُٕ٠ ٓ١ىو ثنٌه ٍٕٓ أجؼبس
اٌٛعٛك اٌطج١ؼ ٟف ٟرؼمت األصوٚ ،االلزفبء ثٗ،
٠ٚزٕظً ِٓ اٌؼمً اٌجبؽٓ ،ثٛطفٗ اٌّظله
األٍبً ٌزؾو٠ه اٌَجً اٌز٠ ٟى ْٛاٌٛػٟ
ثّمزؼب٘ب ٚالً١ب ٌّبػ ِٓٚ ،ٗ١صُ ٠ى ْٛاٌؼمً
َب ِٚؼًٕ،ٝ
اٌجبؽٓ
ِظلها ٌٛعٛك اإلَٔبْ ِؽ ًّ
ً
ِٚب ػلا مٌه ٠فمل اٌّوء أفظبٌٗ ػٓ اٌق١ؾ
اٌواثؾ ثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١بػٚ ،ٗ١رجؼًب ٌنٌه َ٠غُتُّ ٘نا
االٔفظبي ِب لجٍٗ ِٓ اٌوٚاٍت اٌّٛهٚصخ ،كْٚ
ٚػ ِٓ ٟاٌؼّ١و فّ١ب ٠جل ِٓ ٗ٠اٌ ِمٛا َِخٚ.ال
ّ٠ىٓٚ ،اٌؾبي ٘نٖ ،ثٍٛؽ رىبًِ اإلَٔبْ اال
ثوثؾ اٌظٍخ ثٚ ٕٗ١ث ٓ١اؽزٛاء آٌ١بد اٌزؾىُ فٟ
ِّ
اٌظً"؛
اٌّبػ ،ٟرفبك٠ب ٌؼ١بع رّ١خ "فمل
ٚاٌؾل٠ش ػٓ األطبٌخ ،أ ٚاٌّوعؼ١خ اٌزبه٠ق١خ
ال ٠ؼٕ ٟثبٌؼوٚهح اٌؼٛكح اٌ ٝفؼبء ؽ١ي
اٌّبػ ٟاٌّطجكٚ ،ؽووزٗ اٌٌٍٛج١خ ،وّب ال ٠ؼٕٟ
اكغبِٗ ػّٓ اٌَ١بق اٌّؾٛه ٞاٌلاػ ٟاٌٝ
اٌزؤط ً١ف ٟثؼلٖ اٌيِٕ ٟاٌضبثذ ،ثمله ِب ٠ؼٕٟ
اإلفبكح ِٕٗ؛ ٌٍزؤًِ ف ٟربه٠ـ األِغبك ،ثٛطفٗ
ِفظ ًَ رؾٍ ٛي؛ ٌزؤٍٚ ٌ١ػ ٟاٌٛعٛك ،اٌنٞ
٠فوع اٌزؼٙل ثٛػ ٟاٌَّئ١ٌٛخٚ ،االهرجبؽ
ث٠ٛٙخ ٚػ ٟاٌؼّ١و؛ ام وً ػظو ٠وَٚ
َِزغلاد اٌوا٘ٓ ٚرطٛهارٗ؛ ػٍٚ ٝفك ِب
٠ؾون اٌٛػ ِٓ ٟرَبإي٘ ِٓٚ ،نا إٌّظٛه ٌٓ
٠ىٌٍّ ْٛبػ – ٟف ٟرمل٠ؤب  ٍٜٛ -رٍه اٌ ُغنٚح

في كل عصر منحنحر

ؽؼٛه اٌّبػ ٟف ٟاٌّقٍ١خ اٌؼوث١خ اإلٍالِ١خ
أصِّ ًٌ ١ب ٘ ٛػٍ ٗ١ف ٟاٌضمبفبد األفو ،ٜوٗٔٛ
ٍب ثؼّك شقظ١زٕب اٌّزّ١يح ،أػف
ّٕ٠ؾٕب اؽَب ً
اٌ ٝمٌه أْ وً ٘٠ٛخ رؾًّ ٍو شقظ١زٙبٚ ،أْ
ف ٟوً ػظو ّٕ٠ؾٕب فطبة اٌ٠ٛٙخ اؽَبٍب
ػٍّ١خ
كالالد
رئؽو٘ب
ثبٌَّئ١ٌٛخ،
اٌزجئ١و  Focalisationف ٟعّ١غ ِفبطٍٙب ،ثّب
iv
ف ٟمٌه [إٌّظٛه] iiiاٌيِبٔ[ ٚ ،ٟاٌغٙخ]
اٌّىبٔ١خ ،ؽ١ش رملَ فّٙ١ب ىا٠ٚخ اٌوإ٠خ ثبٌّفَٛٙ
اٌَوك ٞاٌقجو ثبٌى١ف١خ اٌز ٟرؼط ٟاٌوإ٠خ
اٌَوك٠خ ثؼلًا كالٌ١ب؛ ػجو اٌزنوواد إٌّفٍزخ ِٓ
اٌقطبة اٌلافٌٍٍ ٟشقظ١خ ،اٌز ٟرَبػل ػٍٝ
اٌزلافً ث ٓ١اٌظٛد ٚٚعٙخ إٌظو ،اٌٍن٠ ٓ٠غت
ِغ مٌه اٌفظً ثّٕٙ١ب ،أ ٚثزؼج١و ع١ٕ١ذ ٠زُ
رجئ١و اٌّؾى ٟػٍ ٝاٌشقظ١خ"ٕ٘ ِٓٚ .vب ّ٠ىٓ
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رؾٍ ً١اٌَ١بق اٌَوك ٞف ٟػٛء ِب رىزٕٗٙ
اٌشقظ١خ؛ أطاللب ِٓ األصو اٌن ٞأثلػٗ ٘نا
اٌّبػ ٟاٌّغ١ل ِٓ ،ؽ١ش وّ٠ ٗٔٛضً ِؼبِٓ١
هِي٠خ ،ػبهثخ ف ٟاٌملٍَ ،بِمخ ف ٟاٌم،ُ١
رزٛاهس إٌ١ب ػٓ ؽو٠ك األٍالفٚ ،رزوٍت فٟ
اٌنٕ٘١خ ع١ال ثؼل عٚ ،ً١لل ػجو ػٕٙب ٔٛ٠ظ
 Carl Gustav Jungثم" :ٌٗٛاْ إٌّؾ األٌٟٚ
ط١غخ هِي٠خ ،رٍؼت ٚظ١فزٙب ؽ١ضّب ال رٛعل
ِفب٘ ُ١شؼٛه٠خٚ ،ػٍ٘ ٝنا إٌؾ ٛوبْ ٍوك
ؽٛثخ ف ٟػزجخ هٚا٠خ "ػٕبق األفبػ ،"ٟاٌزٟ
وبٔذ لبكهح ػٍ ٝرغٍ١بد اٌّبػ ٟاٌؼو٠ك فٟ
ِقطٛؽ" :ؽىب٠خ شبِقخ ٚشبِـ األ َف ٛاْ فٟ
لزبي ٠بعٛط ِٚبعٛط اٌ َغ ّٕ١بْ ٍ ِٓٚبٔلُ٘
ِٓ شواه ثٕ ٟاإلَٔبْ" ،ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ أْ
اٌّقطٛؽ ِؾغ ف١بي ،وّب ٘ ٛاٌشؤْ
 ِ ٟف ٟعّ١غ
ثبٌَٕجخ اٌِ ٝزٓ اٌَوك اٌٛطف ّ
ِواِٗ١؛ ٚأْ أ ٞػاللخ ثّب ٚهك ف ٟاٌّزٓ فٟ
طٍزٗ ثبٌٛال غ ِ٘ ٛؾغ ِظبكفخ ٌ ٌ١غ١و،
ٚػٍ ٝاٌوغُ ِٓ أْ اٌوٚا٠خ رؾىّٙب ػٍّ١خ
اٌزظبفِ ٟغ اٌّلٌٛي اٌن ٞلل ٠زؾٛي اٌٝ
ِؼٕ ٝآفو٠ ،ؼط ٟإٌض إٍبك ًا ِغبىً٠ب ػٍٝ
ٚفك اٌَ١بق اٌزؼبلج ٟاٌّئك ٞاٌ ٝأزبط ِؼٕٝ
غ١و اٌّؼٕ ٝاٌنٚ ٞهك فِ ٟزٓ إٌض ؽوف١ب،
ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ مٌه فبْ اؽبٌخ ِقطٛؽ -
ؽىب٠خ شبِقخ ٚشبِـ  -اٌن ٞاٍزٍٙذ ثٗ
اٌوٚا٠خ ٍوك٘ب ال ١ُٕ٠ت ثبٌؼوٚهح اٌٝ
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اٌٛلبئغ اٌؾم١م١خ ،ثمله ِب ٠زؼّٓ فٟ
رؼبػ١فٗ ِ٘لا٠خ ً ،رىِ ْٛلػبح ً الٔجؼبس
كالالد فبهط ِغو١ٍ ٜبق ِزٕٗ ،ثّمزؼٝ
ٚعٛك ؽبٌخ اٌّؼٕ ٝإٌّفٍذ ،اٌن٠ ٞىّٓ ٚهاء
اٌٍغخَ٠ ،زٛعت ِٓ اٌّزٍم ٟاٌؾبعخ اٌٝ
ا ٍزضّبهٖ؛ الٍزٕزبط اٌّؼبٔ ٟاٌٙبهثخ فٟ
اٌّؼّواد اٌز ٟرزَوة اٌ ٝكافً اٌٍغخ،
ٚرٕلً ٚهاء اٌؼاللخ اٌزؼبلج١خ ثِ ٓ١غو٠بد
ُّ
األؽلاس اٌٛالؼ١خ اٌٛافلح ف ٟاٌج١بْ اٌزٍفظ،ٟ
ػّٓ ٍ١بق اٌَوك اٌفٍٕٛ ،ٟاء ػجو ؽم١مخ
اٌؾلس ف ٟاٌظٛهح اٌنٕ٘١خ ،أ ٚثؾَت ِب
َ٠زلػ ٗ١اٌزّبصً ،مٌه أْ وً اثلاع فٕٛ٘ ٟ
شف ٌغ ٌى٠ ٟلي ػٍ ٝكالٌخ لوائٕ١خ ِب ،ثفؼً
روو١جبرٗ اٌفٕ١خ اٌز ٟرٍّٙ١ب اٌّزٛاٌ١بد اٌلاٌخ
ػجو ِظطٍؾبد اٌىٕب٠خٚ ،االٍزؼبهح،
ٚاالٔي٠بػ ،ثٛطفٙب آٌ١بد َٔزل ػ ٟثٙب مٌه
اٌّؼّو اٌّزٛاه ٞفِ ٟزٓ إٌض؛ ؽزٔ ٝؼ١ل
ثٕبء إٌض ػّٓ اٌؾبٌخ اٌّلٌٛي ػٍٙ١بٍ ،ؼ١ب
اٌ ٝأؾَبه اٌغّٛع ػٓ اٌمظل ِٓٚ.صُ ،فبْ
ر١ٌٛل اٌّؼٕٚ ،ٝاػزظبهٖ ،ال ثل أْ ٠قؼغ
الػزجبهاد عّبٌ١خ ٚمٚل١خ ،اػبفخ اٌ ٝاإلكهان
اٌٛاٍغ اٌّظؾٛة ثبٌزقّ ٓ١اٌزؤ،ٍٟ٠ٚ
ِٚظبؽجخ اٌجؼل االشزمبلٌ ٟألصو٘ٚ ..نا ِب ٠غؼً
ِقزٍف اٌّفب٘ ُ١االفزواػ١خ اٌز ٟرؼًّ ػٍٝ
رفى١ه اٌقطبة اٌَوكٚ ،ٞاػبكح روو١جٗ،
ِٚؼوفخ ِؼبِ ٕٗ١اٌقف١خٚ ،اٌىشف ػٓ

ِىٕٔٛبرٗ اٌلالٌ١خ ،رلٚه ؽٛي اٌقٍ١خ اٌوؽّ١خ
اٌز٠ ٟزشىً ف ٟثبؽٕٙب اٌّؼٕ ٝاٌغ٘ٛوٚ ،ٞفٟ
٘نا اٌشؤْ ٠مزوػ رٛكٚهٚف رمل ُ٠اٌؾجىخ فٟ
شىً ػظبهح ،أ ٚفالطخِٛٚ ،اعٙخ وً فؼً
ِّ١ي ثمؼ١خ رؾلك ٔٛا٠بٖ ٚٚظبئفٗ ِغ رؾل٠ل
اٌؼاللخ ث ٓ١اٌمؼب٠ب ٔفَٙب ،ػٍٚ ٝفك ِجبكة
اٌيِبْ ٚاٌّىبْٚ.ف ٟغّوح مٌه ،رؼبٌظ "ػٕبق
األفبػ "ٟاألفك اٌنّ٠ ٞىٓ اٍزضّبهٖ ِٓ رغوثخ
اٌّمبِٚخِٚ ،غبثٙخ إٌَ١بْٚ ،اٌناووح ام رًّ١
ؽٛهاٚ ،اإلّ٘بي ربهح أفو ،ٜفبٔٙب
اٌ ٝاٌَٛٙ
ً
ثبٌّمبثً ال رلػ ٛاٌ ٝرّز ٓ١صٛاثذ إٌَك ،أٚ
روٍ١ـ األٍٍٛة إٌّط ،ٟأ ٚرغنُّه اٌزواوُ

اٌضمبفِ ٛ٘ٚ ،ٟب اٍزطبع ػي اٌل ٓ٠عالٚعٟ
اكهاوٗ فّ١ب ٚهك ف ٟاٌ٠ٛٙخ ِٓ ِآصو ِٚضبٌت؛
ٌٍزغٍت ػٍِٕ ٝف ٝماووح اٌغيائو اٌّٙغٛهح،
ِؾبٌٚخ ِٕٗ اصبهح اٌؼّبئو اٌؾ١خ؛ ٍؼً١ب اٌٝ
رؤً ٚعيع ،أٚ
رمظِ ٟب ف٘ ٟنٖ اٌناووح ِٓ ٍ
الزلاء ِٕٚبٚأحٕ٘ ِٓٚ ،ب رؤر ٟهٚا٠خ "ػٕبق
األفبػٌ "ٟى ٟرفٛع األِو اٌ ٝاألع١بي
اٌّزؼبلجخ؛ ٌزمٍ١ت عٛأت ٘نٖ اٌ٠ٛٙخ ثمله ِٓ
االططفبءٚ ،اٌزؾوه ِٓ وً ل١ل؛ ِٓ فالي
رمظ ٟاٌؾمبئك اٌّبصٍخ ف ٟاٌناووح ،اٌز ٟثلد فٟ
ؽىُ اٌؼلَ؛ ثلافغ اٌط١ش ٚاٌجال٘خٍٛ ،اء ِٓ
مٙ٠ٚب إٌّؼ ٓ٠ٛرؾذ ٍمف اٌٛفبء ٌٍ٠ٛٙخ ،أٚ
ِٓ م ٞٚاالٍزجؼبك؛ ثلافغ اٌزوثض ٌٙب ثبألم٠خ.
ٚاما وبْ َِؼ ٝػي اٌل ٓ٠عالٚع٠ ٟظت فٟ
ارغبٖ اٌزلثو ثبٌؼمً اٌواعؼ؛ ٌٍؾغ ػٍٝ
اٌّظبفبح ٚاإلفالص ٌٍزبه٠ـ اٌّغ١ل ،فألٔٗ ال
٠و٠ل ِٓ األع١بي اٌٛاػلح أْ رى ْٛؽجَ١خ
اٌزٛل١ذ اٌيِٕ ٟاٌن ٞػفذ ػٍ ٗ١اٌلِّٛ٠خ،
ٚرغبٚىرٗ األؽلاس ،ثمله ِب ٠و٠ل ِٓ أؽلاس
اٌزبه٠ـ أْ رى ْٛأثل٠خ اٌَّزمجًٚ ،رقٍ١ل موو٘ب
ثّب رَزلػ ٗ١اٌّٛالف اٌشبِقخٚ ،اٌّجبكة
إٌّ١فخ َٚ .صجًب ػٍ ٝأّ٘١خ ؽم١مخ ِب ٚهك فٟ
اٌوٚا٠خ ،فبٔٙب رؾًّ ِٓ اٌلالالد اٌؼّ١مخ،
ماد اٌظٍخ ثبٌلاي االٍزموائ ٟف ٟرؼبػ١ف
[صالص١خ األهع ٚاٌو٠ؼ] ِب ٠غؼٍٙب ر ُ َ
ط ِّ ٙو
اٌوإ٠خ اٌزبه٠ق١خ ٌناووح اٌّمبِٚخ اٌغيائو٠خ،
تام ّرا
العدد ( )88-80كانون االول 2020
َ

89

ِٚب أػمجٙب ِٓ أؽلاس ،ثل ًء ا ِٓ هٚا٠خ
"ػٕبق األفبػ "ٟاٌز ٟافززؾذ ٍوك٘ب فٟ
اٌمَُ األٚي اٌّؼجو ػٓ ِؼبْ ػّ١مخ ثٙنٖ
اٌؼجبهح" :اٌؾجو اٌن ٞفبْ أٚهالٗ" viثٛطفٗ
ػٕٛأًب فوػً ١ب ٌٍّقطٛؽ االفزواػ ،ٟاٌنٞ
ثٕ ٝػٍ ٗ١اٌَوك أؽلاصٌٗٚ .ؼً ف ٟرٛظ١ف
اٌؾ جْو ِب ٠ش١و اٌ ٝأغناة اٌمبهة اٌ ٝهثؾ
ِ
ّ
ٚاٌط وًٚ ،اٌٛعٛكِٓٚ ،
اٌظٍخ ث ٓ١اٌولش،
ِ
صُ ٠ىٌٍ ْٛؾجو ِغبى ف ٟرؼج١وٖ ػٓ اٌجؼل
اٌغٛأٌٍٛ ٟع ٛك٘ ،نا اما ٍٍّٕب ثبٌلالٌخ
ثبٌطّ وً/اٌٛهلخٟ٘ٚ ،
اٌٛاطفخ ٌظٍخ اٌؾجو
ِ
اٌظٛهح اٌزّ٠ ٟىٓ اٌمجغ ِٓ فالٌٙب ػٍٝ
اٌٛعٛك ،و ْٛاٌىزبثخ ػٍ ٝاٌٛهلخ ثبٌؾجو رلي
ػٍ ٝاٌّؼ ٟفَِ ٟبه اٌؾ١بح اٌزّ٠ ٟأل فٙ١ب
اإلَٔبْ ٚلبئؼٗ ِٕن ٚالكرٗ ؽزِّ ٝبرٗ٘ٚ ،نا
٠لػٔٛب اٌ ٝاٌزَبإي :أٌَ١ذ اٌىزبثخ ٌغخ،
ٚاٌٍغخ ٍو اٌٛعٛك؟ ،أٌَ١ذ اٌىزبثخ ٟ٘
اٌجلاءح؟ ٟ٘ٚ ،اٌَّزمو ٟ٘ٚ ،اٌز ٟرزّب٘ٝ
ِغ اٌّٛالف ٚاٌّشب٘لاد اٌوٚؽ١خٚ ،إٌفَ١خ،
ٚاٌٛعٛك٠خٚ ،لجً مٌه أٌَ١ذ اٌىزبثخ ثبٌؾجو
ِجٕ١خ ػٍ ٝاالهرجبؽ ث ٓ١اٌؾوف ِٚلٌ،ٌٗٛ
ث ٓ١اٌّبكح ٚاٌوٚػ؟ ٚثّب أْ ِقطٛؽ [ؽىب٠خ
شبِقخ ٚشبِ ـ] ٠ؾًّ ف ٟصٕب٠بٖ صواء ِٓ
اٌلالالد ،فبْ ف ِٓ ٗ١اٌغبٔت اٌوٚؽ ٟفٟ
ِؼٕبٖ اٌظٛفِ ٟب ٠ف١ل رؤط ً١اٌ٠ٛٙخ اٌل١ٕ٠خ
ٌزبه٠ـ اٌغيائوٚ ،اإللجبي ػٍِ ٝىبٔخ اٌؼٍُ

ف ٟاٌّقطٛؽ ثٛطففٗ اِزفلاك ًا ٌٍٛعفٛك ثفبٌقؾ
اٌّففول َّش ففف ٟاٌىٍّففخ اٌلاٌففخٚ ،اما وففبْ اٌؾجففو
كاال ً ٌغ٠ٛففب ،فبٔفففٗ اشفففبهح اٌفف ٝعففف٘ٛو رؾم١فففك
اٌٛعففٛك ثؼففل هٍففُ اٌؾففوف ال لجٍففٗ ،وّففب أٔففٗ
٠ش١و اٌ ٝرؤصٔ ً١ظبَ اٌؼالِبد اٌّؼفّوح ففٟ
ٍو٠وح اٌٛعفٛك األشفوف ٌٍفناووح اٌغيائو٠فخ.
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ٚاٌّؼوفخ ف ٟأ٠مٔٛخ اٌؾجو اٌّئك ٞاٌٝ
اٌىٍّخ؛ ام اْ اٌؾجو ٠ش١و اٌ ٝطفبد اٌىٍّخ
ف ٟمارٙب؛ ٚثّب روِ ٟاٌ ٗ١ف ٟرؼبػ١فٙب
اٌّغبى٠خ ،أػف اٌ ٝمٌه أْ ػي اٌلٓ٠
عالٚع ٟلل أفن ػٍ ٝػبرمٗ رٛظ١ف اٌؾجو

ٚاٌؾففبي ٘ففنٖ اما وففبْ اٌؾجففو ٌظفف١مب ثبٌىزبثففخ
ػٍ ٝاٌٛهلخ ،فبٔٗ أ٠ؼب ٠ؼل ػّٕ١ب اٌشقظ١خ
اٌزففف ٟرزّفففب٘ ٝفففف ٟاٌىزبثفففخ ػٍففف ٝاٌٛهلفففخ ثففف
"اٌزٛؽ١ففل"ٚ ،وففؤْ اٌؾجففو ٕ٠زٙفف ،ٟفففِ ٟشففٙل٠زٗ
اٌقبطخ اٌ ٝاففبء اٌّؼٕٚ ٝاٌىشف ػٕٗ فف ٟآْ.
ٕ٠ز ٟٙاٌ ٝفٍفك كاي فف ٟؽبٌزفٗ اٌقبطفخ أ "ٚأصفو
أوجففو  )Architraceثففبٌّؼٕ ٝاٌففن٠ ٞففن٘ت اٌ١ففٗ
كه٠ففلا ِٚ .vii"Derridaففٓ صففُ٠ ،فزففوع لففواءح
ِغبى اٌؾجو فف ٟكالالد اٌّقطفٛؽ ثٛطففٗ ِفب ًء
غ١ففو فبػففً ففف ٟف١بٔزففٗ ثؼففلَ ٚعففٛكٖ ففف ٟفؼففبء
اٌىزبثخ ،و ٗٔٛفبْ اٌٛهلفخ ،رّبِفب وق١بٔفخ اٌفناد
اٌز ٟرقزفف ٟفف ٟاٌَفواة ِفٓ ك ْٚأْ ٠ىفٌٙ ْٛفب
مٌففه اٌزفبػففً اٌطج١ؼففٌٍٛ ٟعففٛكٔ ،ؾففٓ امْ أِففبَ
ِؼبكٌخ اٌق١بٔخ ٌٍؼّ١و اٌّوعؼ٠ٌٍٛٙ ٟخٚ ،أِبَ
٘ففنٖ اٌّؼبكٌففخ اٌلالٌ١ففخ اٌّووجففخ ،و١ففف ٠زففٛأٝ
اٌّوء ف ٟهثؾ طٍزٗ ثّبػ ٗ١اٌقبٌل؟ٚ ،و١ف
ال ٠ى ْٛاٌفٛػ ٟثبٌَّفئ١ٌٛخ فف ٟاٌٛعفٛك ِضفً
ٔفففض اٌزؾج١فففو ػٍففف ٝاٌٛهلفففخ اٌفففن٠ ٞشفففقض
ؤٕٛ١زٗ ثّفب ٠زٛففبٖ ِفٓ كالٌفخ؟ ٚألْ اٌؼاللفخ
اٌٛؽ١لح رمزؼ ٟرٛافو هثؾ اٌ ظٍخ ث ٓ١اٌشٟء
ٚمارٗ ،فمل فٍقً ػفي اٌفل ٓ٠عالٚعف ٟاٌىض١فو
ػففف ؼف ٔظو٘فففب
ِفففٓ اٌمٕبػفففبد َّ
اٌو ػٕفففبء ففففَ ٟ
اٌّجزٍفففففف ٟثبٌزجؼ١ففففففخ اٌزفففففف ٟأشففففففبهد اٌٙ١ففففففب
ٍج١فبن )ٚ ِٓ (Spivak, Gayatriعٙفخ ػفلَ
اإلؽَفففبً ثبٌَّفففئ١ٌٛخ رغفففبٖ اٌّظففف١وٚ ،لفففل
شففقض ػففي اٌففل ٓ٠عالٚعفف ٟمٌففه ثبرمففبْ فففٟ

طففٛهح اٌزؾج١ففو اٌلاٌففخ ػٍفف ٝاٌ ف ناد ثٕٛػٙ١ففب:
"األِٕ١خ""ٚ ،اٌقئٔٚخ" ِٓ ،ففالي ِؾفٛهٓ٠
ِزؼففبكِ ،ٓ٠ؾففٛه اٌزؼففّ ٓ١اٌففن٠ ٞؼّففً فففٟ
لوائٕفففٗ اٌلالٌ١ففففخ ػٍفففف ٝثٍفففٛؽ االهرجففففبؽ ِففففغ
اٌشقظفف١بد اٌٛف١ففخ ٌٍففٛؽٓ ،ففف ٟؽفف٠ ٓ١مففَٛ
ِؾفففٛه اٌزؼفففبك ػٍفففِ ٝؼبوَفففخ اٌفففناد ٌجٍفففٛؽ
اٌق١بٔففخ ِففغ اٌشقظفف١بد اٌقبكػففخٚ ،اٌّٛاٌ١ففخ
ٌفؤَفففب.أ َِّ ب ِفففب عفففبء فففف ٟطففف ٛهح اٌوفبِفففخ
اٌّظبؽجخ ٌٍّقطٛؽ ػٍف ٝاٌظففؾبد األٌٚفٝ
ٌؼزجخ اٌوٚا٠خ اٌّىزفٛة ػٍٙ١فب " ىا٠ٚفخ ٍف١لٞ
ػٍ ٟثٓ شبِـ اٌّىؾبٌغ ٟثٓ ػٍ ٟاٌمٍؼ ٟثٓ
اٌؾَ ٓ١ثٓ ػٍ ،ٟهػ ٟهللا ػٕٚ ُٙأهػبُ٘"
فبْ اٌمّ١خ ِٓ ٚعٛك ٘نٖ اٌوفبِخ ٠ؼيى٘ب ِب
ٚهك فففٙٔ ٟب٠ففخ اٌوٚا٠ففخ ،ؽّٕ١ففب موففو اٌَففبهك
مٌه ف ٟؽفٛاه كاه ثٕ١فٗ ٚثف ٓ١طفل٠مزٗ ؽٛثفخ
اٌزففف ٟر ُ ّ ِ ٛعفففذ ثفففبٌؼضٛه ػٍفففِ ٝقطفففٛؽ ٍففف١ز ِ ُّّ
اٌؾىب٠ففخ ٌألع١ففبيٚ ،ؽٛثففخ ففف٘ ٟففنا اٌّمففبَ روِففي
اٌ ٝاٌفوك ًٚاألهػ ،ٟوّب ٍ١ؤر ٟاٌؾل٠ش ػفٓ
ػفففب :هاؽفففذ ؽٛثفففخ رفففٕؾ
كالالرٙفففب اٌوِي٠فففخ رجب ً
وغياي شبهك رؾفل٘ٚب فوؽفخ ؽف١ٌٛفخ غفبِوح،
ٚوٕففذ أرَففٍك فٍفٙففب إٌّؾففله ِزّففب٠ال ػجففو
كهة ػفذ ػٕٗ األللاَ فىبك ال ٠جِٚ ،ٓ١ب ولٔب
ٔؼجو اٌغل٠و ؽز ٝرٛلفذ ؽٛثفٗ فغفؤحِٚ ،فلد
ٔظو٘ب ؽ١ش رمفف ،صفُ ِفلد لفلِٙب اٌظفغ١وح
ٔٚىضففذ ففف ٟاٌّىففبْٚ .ففف٘ ٟففنا اشففبهح اٌففٝ
رؼبػل ٌ ُجبة اٌمّ١خ اٌّؼ١به٠فخ ٌظف ْٛاٌ٠ٛٙفخ
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اٌل١ٕ٠فففخٚ ،ربعٙفففب األٍفففّ٘ٚ ،ٝفففِ ٛفففب ّٕ٠ؾٕفففب
اٌشففؼٛه اٌوٚؽفف ٟثففبٌٛػ  ٟاٌففل ،ٟٕ٠اٌّزغففنه
ػجو اٌزبه٠ـ ،هٍّٗ ع٘ٛو ِؾزفِ ٜٛفب وُ زفت
ػٍ ٝاٌوفبِخٕ٘ ِٓٚ ،فب عفبء اٌغبٔفت اٌفلٟٕ٠
ففف ٟاِزفففلاكٖ ٌَفففالٌخ األشففواف اٌطفففب٘وح ثّفففب
َه ُؽ جَ فذ ِففٓ مه٠ففخ اإلِففبَ ػٍفف ٟاٌفف ٝشقظفف١خ
ػٍف ٟثففٓ شففبِـ ،اٌففن ٞألففبَ ففف ٟاٌيا٠ٚففخ ُ ٠ؼٍففُ
اٌمفففوآْ٘ٚ ،ففف ٟاٌظفففٛهح اٌّٛاى٠فففخ ٌٍغبٔفففت
اٌؼٍّففٚ ،ٟوّففب ثففلأد اٌوٚا٠ففخ ثّففب شففوفذ ثففٗ
اٌ٠ٛٙخ اٌغيائو٠خ ِٓ رٛؽ١ل ف ٟاٌل ٓ٠وَالػ
هٚؽ٠ ،ٟفؤرّٓ ثفٗ اٌّفئِٓ فف ٟػاللزفٗ ثوثفٗ،
ٕ٠ٚظُ ٌٗ ِؼبِالرٗ ف ٟكٔ١بٖ ،فف ٟأ٠مٔٛفخ ٘فنٖ
ظ ٕذ اٌوإ٠خ اٌَوك٠خ رّىفٓ١
اٌوفبِخ ،فمل ؽ َّ
اٌغبٔففت اٌففلٚ ٟٕ٠اٌؼٍّفف ٟفففِ ٟوعؼ١ففخ اٌضمبفففخ
اٌغيائو٠ففخ ثؼّففكٚ ،مٌففه ؽففٌ ٓ١غففؤد شففبِقخ
فالص فٙٔ ٟب٠فخ اٌوٚا٠فخ اٌفٝ
ثٛطفٙب أ٠مٔٛخ
ٍ
رٛع ٗ١ىٔٛث١فب ىٚعفخ أفٙ١فبٚ ،أثٕبئفٗٚ ،عّفغ
ِٓ األؽفبي ثؼل شؼٛه٘ب ثبٌقطو اٌّؾلق ِٓ
اٌؼلٚ ،ٚثؼل أْ أكهوذ أْ شقظ١بد وً ِٓ
اٌؼّالء ٌفؤَب :وف[ ٓ١٘ٛاٌٙ١فٛكٚ ]ٞاألشفمو
[اٌّؼّففو اٌفؤَففِٚ ،]ٟففلثت األٔففف [اٌؼّ١ففً
اٌقبئٓ] رالؽم ٙبٚ ،ثؼل أْ أؽَفذ ثبإلشفواف
ػٍ ٝاٌٙالن ٟ٘ٚ ،ثبىاء ِمبِٚزٚ ُٙكؽوُ٘،
لبٌذ الثٓ أفٙ١ب شبِـ ػٍف )ٟل جفً أْ رٙل٠فٗ
رزىِ ِٓ ْ ٛغّٛػخ وزت ،روِي
ػطَّ ١خ ٔبفٍخ،
ّ
اٌ ٝفؼً اٌؼٍُٚ ،رزّضً ف١ٍ ٟف ٚهصزفٗ ِفٓ
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األِ١ففو ػجففل اٌمففبكه٠ ،وِففي اٌففٍ ٝفف١ف اإلِففبَ
ػٍففِٚ ،ٟففٓ اٌفففوً األك٘ففُ اٌففن٠ ٞوِففي اٌ فٝ
األطبٌخ - :اٍّغ ػٍ٘ ،ٟنا أغٍِ ٝفب أٍِفه ففٟ
ؽ١بر ،ٟوٕفي أ٘فلاٖ اٌف ٟأثف ٛؽّفيح اٌموؽجف،ٟ
لوأرٙففب ؽزفف ٝوففلد أؽفظٙففبٚ ،اؽزفظففذ ثٙففب
هغفففففُ اٌّفففففٛد اٌزففففف ٟأزظؤففففف ٟػٕفففففل وفففففً
ِٕؼوط - .....viii.ػٍ ،ٟم ٚاٌفمبه ٘ل٠خ اٌ١ه،
ال ١ٍ٠ففك ثؾٍّففٗ اال أٔففذ ،أففٗ ٍفف١ف األِ١ففو،
أِ١ففو ا ،أٔففذ أِ١ففو ػّزففه،
٠ٚغففت أْ رىففْٛ
ً
ٚأِ١و آي اٌمٍؼٚ ،ٟأِ١و ٘نٖ األهع عّ١ؼفب،
ٚأٍوػذ ر ْؾ ِّ ٍٗٚ ،رضج ِّزفٗ ػٍف ٝظٙفو األك٘فُ،
ٚلبٌذٚ - :أ٘فل٠ه األك٘فُ أ٠ؼفبٚ ix.ففٙٔ ٟب٠فخ
اٌوٚا٠خ ٛ٠ػؼ ٌٕب اٌَبهك أْ ػٍف ٟثفٓ شفبِـ
ٌففُ ٕ٠ففزٙظ ٍ١بٍففخ ٚاٌففلٖ ٚعففلٖ فففِ ٟمبِٚزّٙففب
ّ٠فغ ففِ ٟمبِٚفخ عل٠فلحٌٚ ،ىٕفٗ
فؤَبٌُٚ ،
ِ
ً
ثٕفف ٝىا٠ٚفخ ٚ ،ه اػ ٠ففلهً اٌؼٍففُٚ ،أطففجؼ ٌففٗ
ِو٠ل ِٓ ْٚؽبٌج ٟاٌؼٍُٚ ،غفلا ُ ٠ؼٕف ٝثىزبثفخ
اٌناووحٕ٘ ِٓٚ ،ب ثلأ ر َشىُّ ًٌ عل٠ل ٌ ِفٓ أشفىبي
ٛ٠ه س
اٌّمبِٚخ ِغ ػٍ ٟثٓ شبِـ؛ ٚوؤٕٔب ثٗ ِ ّ
فىففوح اٌّمبِٚففخ ثشففىً أوضففو لبثٍ١ففخ ٌٍؼظففو،
رغبٚثفففب ِفففغ فطفففبة اإلطفففالؽ ٓ١١فففف ٟمٌفففه
اٌٛلفذٚ ،رالإِفب ِفغ َِفزغلاد ٚالفغ اٌ ؾفبي،
اٌن ٞأفبك ِٓ كٚاػف ٟاٌّمبِٚفخ .ؽفك اٌّمبِٚفخ
ِفو ثٕفب ففِٚ ٟؼفبد هٍفبٌخ
ٚٚعفٛة االِزضفبي َّ
ؽٛثفففففخ رطٍؼفففففبد ٚاػفففففلحٚ ،إِٔ١فففففبد ِفؼّففففففخ
ثبإلشفففففواقٚ ،اٌزّبػفففففبد ِفففففٓ لفففففجٌ إٌؼفففففبي

اٌّورمفففت ،ؽففف ٓ١أؽبؽفففذ فففف ٟهٍفففبٌزٙب ثؾم١مفففخ
اٌّٛلف ِٓ اٌؼفّ١و اٌٛاػفلٚ ،رٛػف١ؼ طفٛاة
ٚعٛك اٌناد ف ٟظً اٌظفواػبد اٌّزؼبلجفخ ػٍفٝ
اٌغيائفوٚ ،هطفل ِالِففؼ اٌزظفل ،ٞفَ ْفٛه شففؼٛه
األ٘ففبٌ ٟثزففؤع١ظ اٌّشففبػوٍٚ ،ففّ ٛهفؼزٙففب اٌففٝ
اٌؾففل اٌفبطففً اٌففنٔ ٞف َّفٛه اٌففٛػ ٟثؤٔففٗ ففف ٟؽبعففخ
اٌفف ٝارقففبم ِٛلففف عَففٛه ،رغففبٖ ِففب ٠شففغً ٘ففنا
اٌؼفّ١و ِفٓ رٛلُّفل اٌفن٘ٓ ،ثفبد ٠الىِفٗ ِالىِفخ
اٌظفففً ٌنارفففٗٚ ،وفففبْ ِفففٓ شفففؤْ مٌفففه أْ أجضفففك
ٌؼفف١بء اٌففٛػٚ ،ٟرٕ٠ٛففٗ اٌففوأٞ
اٌّٛلفف اٌفبطففً ِ
اٌؼففبَٚ ،رؾََ١ففٗ ثّففب ٠ؾففبن ِففٓ كٍففبئٌ اٌؾمففل
ٔؾفف ٛاٌففٛؽٓ٠ ،ؼففّوٖ اٌقظففُ ٘ٚفف٠ ٛؼففيَ ػٍففٝ
أمَّ٠زٗ؛ وّفٓ َ٠فؼ ٝاٌف ٝغفوى اإلثفوح فف ٟاٌمٍفت،
ٌ فنٌه وففبْ ػٍفف ُٙ١أْ ٠زظففوفٛا ثمففله اٌَّففئ١ٌٛخ
اٌّزٛلؼخ ف ٟؽك االٔزّبء ٌٙنٖ األهع اٌّؼطبء؛
ثّفففب أٍفففلرٗ ِفففٓ ٚففففبء ٌّفبطفففً ػظفففبَ األِغفففبك
اٌّؤصٛهح ػٓ اٌٍَفٚ ،ثّب رغٛك ثفٗ ِفٓ ف١فواد
ِٛاهك٘ففب ِٕٚبفؼٙففبٚ .رؤو١ففلا ٌففنٌهٍ ،ففٕزٕبٚي فففٟ
٘نا اٌّمبَ ِب أٍَزٗ ؽٛثخ ف ٟهٍفبٌزٙب اٌَّفزّلح
ِففٓ اٌؼففّ١و اٌغّؼفف ،ٟاٌففن ٞهٍففّزٗ فففْٛ َِ ٟصففك
ػٙل اٌّقطٛؽ ٟ٘ٚ ،رجٕ ٟػٍٍ ٗ١وك٘ب ،فىبٔفذ
ثبػضب ٌزش١١ل اٌٍجٕخ األٌ ٌٝٚجفلاءح إٌؼفبي ثمٕبػفخ
طؾٛح اٌؼّ١وٚ ،هػب اٌٛعلاْ اٌّشفزون ثفٓ١
ِشففبػو اٌّففٛاؽٕٚ ،ٓ١اٌؾففٌ اٌففٛؽٕ ٟاٌظففبكق؛
ٌزجٕففففِ ٟشففففوٚع افز١ففففبه اٌّمبِٚففففخ ثبٌمٕبػففففبد
اٌٛؽٕ١فففففخ اٌّشفففففزووخٚ ،اٌزٛعٙفففففبد اٌَ١بٍففففف١خ

اٌفبػٍففففخٚ ،رطج١ففففك فطففففخ اٌّضففففٛي ٌٍغغواف١ففففخ
اٌؼَففففىو٠خ اٌّلهٍٚففففخ؛ ػٍففففٚ ٝفففففك اٌؼٛاِففففً
اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خٚ ،اإلِىبٔبد اٌّزبؽخٚ ،لل ال
٠ىففف ْٛمٌفففه ففففِ ٟزٕفففبٚي اٌزٕف١فففن اال ثّفففب ٍ٠يِفففٗ
اٌففٛػ ٟثبٌّظفف١و اٌّشففزونٚ ،ثّففب ٛ٠عجففٗ هرْففك
اٌفزْففك ثفف ٓ١اٌؼففّبئوٚ ،ثؾَففت اٍففزغالء رففآٌف
اٌّشفبػو ٚرٍؾّٙ١ففبٚ ،رؼففّ١ل اٌففٛػٚ ،ٟأَففغبَ
قٍّفففففبد
ثؼؼففففٗ ثففففجؼغٚ ،رغفُّففففف عواؽففففبد ُِ ِ
األروانٔٚ ،فب٠بر ُٙاٌضمبف١خ ،اٌزفِ ٟفود ثّواؽفً
غٍففت ػٍٙ١ففب اٌزجففلُّكٚ ،اٌزظففلُّعٚ ،االػففطواة،
ٚاٌفٛػففف ٝاٌؼبهِفففخ ،وفففبٔٛا لفففل أٍَفففٛا ِؼفففبٌُ
ؽو٠مٙفففب ،ثَ١بٍفففخ ففففوع أِفففو ٚالفففغ كففففٛي
اٌغيائو ِفٓ أعفً االغزٕفبَ؛ ام ٌفُ ٠ىفٓ ّ٘ٙفُ اال
االٍففزؾٛام ػٍفف ٝاٌقففواطٚ ،اٌغّٕ١ففخٚ ،اٌَففٍت،
رؾذ عفل ٜٚإٌظفبَ اٌغجبئ.ٟوفبْ ففواه األرفوان
ِففٓ اٌغيائففو ٠ؾّففً كالالد طففبكِخ ،ؽففبي رففون
اٌففجالك ففف ٟفٛػفف ٝػبهِففخ ،رَففججذ فٙ١ففب ٍ١بٍففخ
اٌزَفففف١١و اٌفبشففففًٔٚ ،ظففففبَ اٌؾىففففُ اٌفبٍففففلِ ،ففففٓ
َِئ ٓ١ٌٛأٚوٍذ اٌِّٙ ُٙ١خ فٛق ؽبلبر ُٙاٌضمبف١خ
ٚاٌّ١ٕٙففخٚ ،ففف ٟاٌٛلففذ ٔفَففٗ وففبْ ٘ففنا اٌقففوٚط
ٔؼّخ ػٍ ٝاٌفٛؽٓ ٌزؾل٠فل اٌَّفئ١ٌٛخ ػٍف ٝاٌفناد
ٚؽفففل٘ب؛ ٌّٛاعٙفففخ ا٢ففففو ِفففٓ كَِ ْٚفففٛغبد
 ٍ ٞوبْٚ ،رؾذ أ ٞؽبئفً٘ٚ ،فنا ٠ؼٕفٟ
اٌؾّب٠خ ثؤ ّ
أْ اصُ مٔت ا٢فوٚ ،اعزواؽٗ ال ٌٛ٠ل فف ٟاٌفناد
اال طففففوّ٠خ اٌؼيّ٠ففففخٚ ،اهاكح اٌمففففٛحٚ ،رىففففٓ٠ٛ
اٌناد .اما وبْ أجضفبق إٌؼفبي ٔبثؼفب ِفٓ ِظفله
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االػطٙبك ،فبْ اٌناد اٌفبػٍخ لبكهح ػٍ ٝطفْٛ
اٌىٕٔٛ١خٚ ،االٍزغبثخ ٌٍؼفّ١و اٌفٛؽٕٟ؛ ام ٌفٌ١
ٌٙب ِٓ ف١به اال اٌشفؼٛه ثبٌَّفئ١ٌٛخ رغفبٖ األِفو
اٌٛالغ ،اٌن ٞثبد ّ٠بهٍفٗ اٌمّفغ اٌّزَفٍؾ ،ػٍفٝ
ٔؾفِ ٛفب اٍزشفوفزٗ شقظفف١خ شفبِقخ فف ٟأؽففلاس
ٍوك٠خٚ .ف ٟغّوح مٌه اٌٛالغ اٌّؼطوة اٌفنٞ
رووففٗ اٌؼضّففبٔ ،ْٛ١وبٔففذ اٌّمبِٚففخ اٌّزٛفففبح فففٟ
رظٛه ٚػ ٟاٌناد اٌّزؾَّخ ِغجوح ػٍ ٝرؾل٠ل
اٌَفففجً اٌّئك٠فففخ اٌففف ٝإٌغفففبػ ال اٌففف ٝاإلفففففبق،
ثبٌمفففله اٌفففن ٞرؾفففوى ف١فففٗ وَفففت اٌزؼفففبؽف ِفففٓ
اٌّؾففف١ؾ؛ ٌٍزفى١فففو فففف ٟاٌّظففف١و اٌّشفففزونٚ ،أْ
اٌشففؼٛه ثٙففنا اٌّٛلففف ٠ؼٕفف ٟاػزففبق اٌزفى١ففو ِففٓ
رجؼ١ففخ إٌّ١ٙففخ اٌؼضّبٔ١ففخ اٌزفف ٟؽبٌٚففذ أْ رشففىً
ٚػ ٟاأل٘بٌِ ٟلح صالصخ لو ِٓ ،ْٚك ْٚعل،ٜٚ
ٚأِففبَ ٘ففنٖ اٌّؾبٌٚففخ رغففبٚى اٌّٛاؽٕفف ْٛاٌزجؼ١ففخ
اٌضمبف١ففففخ اٌّغٍمففففخٚ ،اػزّففففلٚا أطففففبٌز ُٙأٍبٍففففب
ٌضمففففبفزُٙ؛ ٌزىففففّ٘ ْٛففففٌ لٍففففج ُٙإٌففففبثغ ِففففٓ
هط١ل٘ب اٌّزؼلك اٌلالالد ،وفبٔٛا ٠ؼزّفلٙٔٚب ففٟ
ؽ١بر ُٙاٌ١ِٛ١خ ِٓ ك ْٚاٌٛلٛع ف ٟاٌزجؼ١خٛ٘ٚ ،
ِفففب ٍففف ًٙػٍففف ُٙ١رفففلث١و شفففئ ُٙٔٛثؼفففل ففففوٚط
اٌؼضّففبٔٚ ،ٓ١١لففل أفففن ِٛػففٛع اٌّمبِٚففخ ؽ١ف ًفيا
أٍبٍ١ب ف ٟؽ١بر ُٙاٌ١ِٛ١خٚ.عل األ٘بٌٚ ٟػفؼُٙ
ف ٟؽ١وحٚ ،ف ٟك٘شفخ ِّفب ٠مفغ أِفبَ أػ١فِٕ ُٙفٓ
أؽلاس ػظ١خ ػٍ ٝاٌف٘ٚ ،ُٙفُ ٠فمفل ْٚأػفي ِفب
ٕ ٠زّففففف ْٛاٌ١فففففٗ٘ٚ ،ففففف ٛاٌفففففٛؽٓ اٌفففففن ٞالزؾّفففففٗ
اٌظٍ١ج ْٛ١ثفزهٍ ؛ ومٛح ثووبْٚ ،وبْ مٌه لل الػ
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ِففففٓ لجفففف ًُ ففففف ٟثظفففف١وح شففففبِقخ  -اٌشقظفففف١خ
اٌّؾٛه٠ففخ ففف ٟاٌوٚا٠ففخ  -اٌزفف ٟرٛلؼففذ أْ ٠ففلفً
اٌجٍل ف ٟلفو ال ٍج ً١اٌ ٝاٌقفوٚط ِٕفٗ ثَفٌٛٙخ،
ٚثّٕ١ففب ٘فف ٟرزٍجَّففش ففف ٟاٌٛػففغ فّ١ففب وففبْ ٠قطففو
ثجبٌٙففب؛ ام ثبٌقبكِفخ رزؾَففٌ ِٕٙففب ؽ١ففوح ،فزمففٛي
ٌٙفففففب :طفففففود أهان وض١فففففوح اٌؾيَِْ.فففففؾذ
كِٛػٙب ثؤٔبٍِٙبٚ ،لبٌفذٌَ :فذ ِطّئٕفخ ٌٙفنا
اٌَّزمجًَّ ١ُٙ ٠ ،ؤ ٌ ٟأْ اٌم١بِخ لو٠جخ xرزؾٌَ
شبِقخ ثجظ١ورٙب ِزقٛفخٚ ،ف ٟفبؽو٘ب شفبغً
٠فيػٙب ِٓ "٘ٛي ِفب هأد ِٚفب ٍفّؼذ ٘ٚفٟ
رزٍٛؾ اٌّلٕ٠خ ،اٌّلٕ٠فخ اٌزف ٟغبكه٘فب أٍ٘ٙفب،
ٌ١مزؾّٙففب اٌغوثففبء"ٍٚ ،xiفف١ؤر ٟػٍفف ٝاألفؼففو
ٚاٌ١فففبثٌٚ ،فففف ٟوفففً ِفففوح رظفففبة ِفففٓ عفففواء
٘ٛاعَفففٙب ،رظفففبة ثؾبٌفففخ ِفففٓ إٌىفففل ٚاألٍففف،ٝ
ٚثوإ٠خ ٍٛكا٠ٚخ ّٓ١ٙ٠ ،فٙ١ب اٌّقبع ،فزٙفوة
ثط١ف ف١بٌٙب اٌ ٝاالؽزّبء ثؤِغبك فبٌٙب اٌواٌ٠
ؽّ١ففل ٚهِففي إٌؼففبي فففٍ ٟففج ً١اٌففٛؽٓٚ ،ػففٓ
أفٙ١ففب شففبِـ اٌففن ٞلٙففو اٌظففٍ١ج ٓ١ففف ٟؽوٚثففٗ
اٌجؾو٠ففففخ ٌٍففففلفبع ػففففٓ اٌّظفففف١و؛ ِففففٓ فففففالي
اٌّمبِٚخ اٌجؾو٠خ ،رٕبعٔ ٟفَٙب ،كِٚب ،ثّب ٘ٛ
لففبكَ ِففٓ غٙ١ففت ،رالِففٌ و١بٔٙففب ٘ٚفف٠ ٛزٙففبٜٚ
ؽَففوح؛ ثّففب ٕ٠زبثٙففب ِففٓ أؽ١ففبف ِئٌّففخ ،رٕضففبي
ػٍٙ١ب وبٌ ِّٕجبيٚ ،رؾفِ َٛفٓ ؽٌٙٛفب غشفبٚح رزوثفغ
ػٍفف ٝلٍجٙففب ٍٚففّؼٙب ٚثظففو٘ب ،رّففٛه فٙ١ففب ٘ففنٖ
اٌؾففففبالد وط١ففففف ف١ففففبيٚ ،وؤٔٙففففب رَزظففففوؿ
اٌؼّ١و وبٍزظفواؿ [ٚا ِؼزظفّبٖ] ٌىف٠ ٟفٛلع

ففففف ٟشففففبِقخ/xiiاٌٛعففففلاْ ٘ففففنا اٌففففن٘ٛي .لبٌففففذ
شفففبِقخ - :اٌٛػفففغ ال ٠جشفففو ثفففبٌق١و ،إٌفففبً
عّ١ؼفففب ٠زفففلا ٌْٛٚاشفففبػبد ِفيػففففخٚ xiii،اما
وبٔففذ اٌشقظفف١خ ففف ٟاٌَفف١بق اٌفٕففٌٍ ٟلهاٍففبد
اٌوٚائ١خ ال ٚعفٛك ٌٙفب ففبهط اٌىٍّفبد ،ثٛطففٙب
وبئٕب ٚهل١ب ،ػٍ ٝؽل رؼج١فو رفٛكٚهٚف ،أ ٚأٔٙفب
ِٛهف ُ١ال رؾ ً١اال اٌ ٝمارٙب وّب ٘ ٛػٕل ف١ٍ١فت
٘بِِ ، ْٛضال .فبْ شقظ١خ شبِقخ) أٍِّٓ ٝ
أْ رىففففِ ْٛففففٓ ٘ففففنا اٌمج١ففففً ،أٙففففب ٔزففففبط فٕفففف،ٟ
ٚهٚؽففٚ ،ٟرففبه٠قٟ؛ ٌٍزؼج١ففو ػففٓ ٘٠ٛففخ ِوؽٍففخ
ربه٠ق١خ ِفود ثٙفب اٌغيائفوٚ ،اما وبٔفذ شفبِقخ
لفففل رجٕفففذ أكٚاها ِزؼفففلكحٚ ،اػزّفففل اٌَفففوك ففففٟ
رؾٛالرٙب ػٍ ٝطواػبد ِزٕٛػخ األػوة ،فبْ
ِففب وففبْ ٠ؾىّٙففب ٘فف ٛاٌؼمففلح اٌوئَ١ففخ٘ٚ ،ففٕ٘ ٟففب
أ٠مٔٛخ اٌقالص ،ثٛطففٙب مهٚح اٌظفواعِٚ ،فٓ
صُ فبْ رٕٛع األكٚاه ال ٠غ١و ِٓ ِٛلفٙب ثٛطفٙب
شقظففف١خ ِؾٛه٠فففخ "فبٌشقظففف١خ ٚاٌؼمفففلح ِضفففً
إٌفٌ ٚاٌؼفبٌُ ،رَفزّلاْ كالٌزّٙفب اٌؾبػفوح ِفٓ
ِٛلؼّٙفففب ػٍففف ٝؽو٠فففك ٠غّفففغ وفففً اٌّبػففف،ٟ
٠ٚؼوػٗ ثبرغبٖ اٌَّزمجًٚ ،ال ّ٠ىٓ أْ ٠ؾظفً
االلزٕبع ثى ْٛاٌشقظ١بد صبثزخ اال ثؼل اٌمفواءح،
ؽفف٠ ٓ١فظففٍٙب اٌَففوك ػففٓ اِىبٔ١ففخ أَِ ٞففزمجً،
ّ٠ٚىفففٌٓ ،فففنٌه ،أْ رىففف ْٛصبثزفففخ ثفففبٌوعٛع اٌفففٝ
أؽفلاس اٌّبػفٚ xiv"ٟػفلُّ٘ب شقظف١خ ِؾٛه٠ففخ
رّضففً طففٛهح اٌقففالص ففف ٟهإ٠زٙففب اٌَففوك٠خ ،ال
٠زؼففبهع ِففغ رٕففٛع أكٚاه٘ففب وٙٔٛففب رٛؽففل أثؼففبك

٘نٖ اٌوإ٠خ ثِ ٓ١ب ٘ ٛربه٠قِٚ ،ٟب ٘ٔ ٛؼبٌ،ٟ
ِٚب ٘ ٛك/ٟٕ٠طٛفِٚ ،ٟب ٘ف ٛرقٍ١١فَِ ،ٟفزّلح
ف ٟمٌه ٚظ١فزٙب فِ ٟزٓ إٌض وّب ٌ ٛأٔٙب رٕمفً
ِواؽففً ربه٠ق١ففخ ِففود ثٙففب اٌغيائففوٌٚ ،ىففٓ فففٟ
َِففِ َ١و ،ٞثؾَففت
ٍفف١بق اِزففيط ف١ففٗ اٌفٕففِ ٟففغ اٌ ّ
اٌّؼط١ففبد ٚاٌظففوٚف اٌزفف ٟأهاك٘ففب ػففي اٌففلٓ٠
عالٚع ٟأْ رى ْٛربه٠ق١خٚ ،صٛه٠خ١ٍٚ ،بٍف١خ،
ٚصمبف١خ .اْ ٚعغ إٌّفٚ ،ٝأٔذ ففٚ ٟؽٕفهٌٙ ،فٛ
ِٓ أشل أشىبي االػطٙبك اٌمَفو ،ٞاٌفن٠ ٞؼّفً
ػٍ ٝفظً وً ِب ٘ ٛصبثفذ َ ِٚؾمفك ػفٓ أطفٍٗ،
ِغ رٛاٌ ٟؤٕٛ١خ اٌٛعٛكٚ ،ف٘ ٟنا رّي٠ك ٌٍجٕ١خ
اٌؾؼففبه٠خ أل٠ٛ٘ ٞففخ؛ ِّففب ٠زَففجت ففف ٟأففيالق
ِمبطل االٔزّبء ٌٙنٖ اٌ٠ٛٙخٚ ،لل وبٔفذ شفبِقخ،
ثٛطفٙب ِٕجغ اٌقالص ،رَزجظفو اٌٛػفغ؛ فّ١فب
٠غفففو ٞػٍففف ٝاألهع ِفففٓ اثفففزالءٚ ،رؾفففبٚي أْ
رفففزّىٓ ِٕفففٗ ثو٠ٚفففخٍ ،فففؼ١ب اٌففف ٝا٠غفففبك ِقفففوط
٠زٕبٍفت ِفغ اٌّمففبَ ،فٍفُ رغفل ِففٓ مٌفه ثفلًّا ٍففٜٛ
ػفففخ
ِؾبٌٚفففخ ٔشفففو اٌفففٛػ ٟفففف ٟاأل٘فففبٌِ ،ٟؼبه َ
ٌٍٛػغ اٌَبئل اٌن ٞال ّ٠ىٓ – ففٔ ٟظو٘فب – أْ
رجمفففف ٝاأل٘ففففبٌِ ٟورٕٙففففخ ثٙففففنٖ اٌؾففففبيٚ ،ػٍففففٝ
أثظبه٘ب ِغشبٚح ِؽ١فبي ٚالفغ األِفو؛ ٌفنا ػيِفذ
ثبطواه ػٍ ٝرٛع١فٗ اٌفٛػٟ؛ ٌىف٠ ٟغفلِ ٚفلافؼب
ػٓ ؽمٗٚ ،ثبػضب ٌزآٌف اٌغٛٙكٌّٕٚ ،ب٘ؼخ فزفه
االٍففزجلاكٌٚ ،ىفف ٟرؤفففن فففٔ ٟؼففبٌٙب ِؤفففن اٌغففل
ؽووفبد اٌؼففلٚ .ٚأْ رؾَففت ٌّشفٙل اٌٛالففغ ٘ففلفب
ِٕشٛكا ،اػزمبكا ِٕٙفب أْ ِفب ِفٓ فؼفً ٛ٠ؽفل ثفٓ١
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اٌؼّبئو اال االٔقواؽ فف ٟرٕظف ُ١اٌّمبِٚفخ؛ ألْ
ِضففً ٘ففنا اٌّطٍففت ِففٓ شففؤٔٗ أْ ٠جففلِّك ِشففوٚع
اٌزٍٛفففففغ االٍفففففزؼّبه٠ٚ ،ٞؼؼؼفففففغ رٛاىٔفففففٗ،
٠ٚؼفففؼف لٛرفففِٗ ،فففٓ ِٕظفففٛه أْ ٚالفففغ اٌؾفففبي
ٛ٠عفففت رؼبػفففل ٘فففنٖ اٌؼفففّبئو اٌؾ١فففخ؛ ٌظفففْٛ
االٔزّففففبء اٌفففف٘ ٝففففنا اٌففففٛؽٓ اٌّفففففل ٜثبٌغففففبٌٟ
ٚإٌف ،ٌ١أػف اٌ ٝمٌه أْ ٚػ ٟاٌؼفّبئو ففٟ
ؽك اٌٛؽٓ ،رَؼ ٝاٌ ٝأْ رّضً مارٙب ف ٟطٛهح
اٌزٕفف٠ٛو..،ألْ اٌزٕفف٠ٛو مارففٗ ،وّ١ففب ٠ئوففل ٍفف١بكرٗ
ثٛطفففٗ ِففضال و١ٔٛففب أػٍفف٠ ،ٝؾزففبط اٌفف ٝآفففوٖ[
َعٙلٖ] xv.أِبَ ٘نا اٌزظٛه – ففٔ ٟظفو شفبِقخ
– ٠غففت رؼففبفو اٌغٙففٛك ؛ ٚػٕلئففن ٔشففوع فففٟ
اٌزفى١ففو عففل٠ب اٌّغففب٘وح ثزطٍؼففبد اٌغٙففبكٌٚ ،ففٓ
٠ىفففف ْٛمٌففففه ِؾممففففب اال ثفؼففففً طففففؾٛح [األٔففففب]
اٌفبػٍففخٚ ،اٌّالىِففخ ٌٍ٠ٛٙففخ اٌٛؽٕ١ففخ ِٚ ،ففٓ صففُ
ٕ٠جغففف ٟرشفففغ١غ ِوؽٍفففخ االٔزمفففبي ِفففٓ االٍفففزىبٔخ
ٚاالٔظ١بع اٌ ٝاٌؾوانٚ ،رؾٛي األٔظبه اٌِ ٝفب
٠ؾفففلق ثبأل٘فففبٌِٚ ،ٟؾبطفففورُٙ؛ ثغ١فففخ اٍفففزؼبكح
اٌناد ِىبٔزٙبٚ ،االٔظٙبه فف ٟثٛرمفخ اإلففالص
ٌٍففٛؽٓ ِففٓ عّ١ففغ أؽ١ففبف اٌّغزّففغ :أؼففّذ
شبِقخ اٌ ٝعّٛعٍ ...فّؼذ ِفٕ ُٙوض١فوا ِفٓ
اٌفغبئغٌ ،ىٓ ِب هٚرٗ ٌ ُٙوبْ األفغغ ...لفبي
اٌش١ـ ٠ ٛ٘ٚجزٍغ غظظب روا وّذ فف ٟؽٍمفٗ:
األهع ٠فلٙ٠ب أثٕبء٘ب ثٕ١ز ،ٟأِب اٌغوثبء ففال
أًِ ف xvi ..ُٙ١ثلأ اٌزفى١فو فف ٟاٌّمبِٚفخ ثّفب
ف
ظفففف ّ ِ
٠ففففلػ ٛاٌفففف ٝأْ رىفففف ْٛػبهِففففخ فففففَ َِ ٟ
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اٌٛاعٙففخ ػففٓ لٕبػففخ ٚعلأ١ففخ ٌففل ٜاأل٘ففبٌ،ٟ
ؽز٠ ٝىف ْٛإٌؼفبي ِفوآح طفبكلخ ٌٕبطف١ز،ُٙ
ثغ١ففخ رّىفف ٓ١اٌففناد ِففٓ اٌزّففوك ػٍفف ٝرجؼففبد
االٍفففففزؼّبه؛ ٚػفففففٓ لظفففففل شفففففبِقخ رظفففففجؼ
اٌّمبِٚخ ػفوٚه٠خ ،ػٍف ٝاأللفً اما ٌفُ رؾمفك
إٌظو ،رٕغي فىفوح اٌفزالؽُ ثف ٓ١اٌّفٛاؽٕ،ٓ١
ثّب ٠فٛفو اٌزّبٍفه ٚاٌٛؽفلحٚ ،لفل شفٙل شفب٘ل
ِػ ١ففبْ ِففٓ فظففٍ١خ االٍففزؼّبه ،إٌّشففم ،ٓ١فففٟ
َِ مبَ شقظ١خ ع ْٛثٛي ٍبهرو ؽ ٓ١لبي :إٔب
ٔشؼو ثمٛح اٌشؼٛة اٌضفبئوحٔٚ ،فوك ػٍف٘ ٝفنٖ
اٌمفففٛح ثفففبٌمٛح ،فٕٙفففبن امْ ٌؾظفففخ عل٠فففلح ِفففٓ
اٌؼٕفففٚ ،إٌ١ففب أّففب ٕ٠جغفف ٟاٌوعففٛع ففف٘ ٟففنٖ
اٌّوح؛ ألْ اٌؼٕف أفن ٠جبكٌٕب ثّملاه ِب ٠زجلي
اٌَّففففزؼ َّ و ثٛاٍففففطزٗ .اْ وففففً أَففففبْ ٠مففففٛك
xvii
أفىبهٖ وّب ٠شبءٌٚ ،ىٓ شفو٠طخ أْ ٠فىفو؛
ٚف٘ ٟنا إٌٛع ِٓ اٌزفى١و ووك فؼفً ٍف١غٍت
ِؼففففٗ ال ِؾبٌففففخ ٔزففففبئظ هففففف غ َِففففز ٜٛاٌمففففُ١
إٌؼبٌ١خٚ ،ثبٌٛطٛي اٌ ٝمٌه رَفزط١غ اهاكح
اٌمٛح ففوع اٌفناد أِفبَ اٌّٛاعٙفخ اٌزؼَفف١خ،
ِٚوافمفففخ اٌزؾفففٛي اٌفففنّ٠ ٞبهٍفففٗ االٍفففزؼّبه
ثبالػطٙبك ِٓٚ ،عٙخ أفو ٜفبْ اٌؼٕفف ٌفٓ
٠مبثٍٗ اال اٌؼٕف ػٍف ٝهأ ٞعفبْ ثفٛي ٍفبهرو
ػٕفففلِب ٠ظفففف إٌّبػفففٍ ٓ١فففف ٟؽبٌفففخ ِىجٍفففخ،
٠غزففبؽ ُٙمٌففه اال ٔفغففبه اٌٛؽشفف ٟاٌَّففؼٛه..
ٚاالٍزؼّبه ٠ؼوف اٌمله اٌؾم١مف ٟاٌّففوٚع
ػٍ ٝاٌَىبْ األطٍ٠ٚ ،ٓ١١ؼوف ِب ٠مغ ػٍُٙ١

ِففففٓ اػففففطٙبك ال ٠ففففوؽُ٘ٚ ،فففف ٛال َ٠ففففزٕىو
رّوكُ٘ ،ػبٌِ ّب ثؤٕٔب فؼٍٕب وً شفٟء ِفٓ أعفً
رؾو٠ؼ ُٙػٍ٘ ٝفنا اٌزّوكٌ...مفل وفبْ ٕ٠جغفٟ
ٌٙئالء اٌّمبرٍ ٓ١أْ ٠ؾوطٛا ػٍ ٝأْ ٠زؾٍ َّٛا
ثوٚػ اٌفو١ٍٚخ ،فزٍفه ف١فو ٍٚفٍ١خ ٠جوٕ٘فْٛ
ثٙب ػٍ ٝأٔٙفُ ثشفو ...اْ ٕ٘فبن ٚاعج ًفب ٚاؽفل ًا
٠مغ ػٍ ٝػبرمٚ ،ُٙأْ ٕ٘بن ٘لفب ٚاؽلا ٠غت
أْ ٠ؾمم ٛ٘ ،ٖٛأْ ٠طوكٚا االٍزؼّبه ثغّ١فغ
اٌٍٛفففبئً xviii.ال شفففه فففف ٟأْ اٌّمبِٚفففخ اٌزفففٟ
رلػ ٛاٌٙ١ب شبِقخ ثٛطفٙب ِظله اٌقالص،
رَفففؼ ٝاٌففف ٝاٌىشفففف ػفففٓ اٌمففف ٜ ٛإٌؼفففبٌ١خ
ٌزؼّ١ك اٌٛػ ٟاٌٛؽٕٚ ،ٟرؾو٠فه َِفبهٖ ففٟ
ارغبٖ اٌمٛاِخ ثبٌّغٛٙكاد اٌٍّمبح ػٍ ٝػبرمفٗ
ِفففٓ أعفففً أْ رىفففِٕ ْٛجزًفففب ٌٍزؾفففوهٚ ،فبرؾفففخ
ٌٍضٛهادَٔٚ ،م ًب ٔظً ٛؽ ب٠ ،وشل إٌبً اٌِ ٝب
ف١ففٗ األعففلٜ؛ ٌٍقففوٚط ِففٓ ٘ففنٖ اٌّؾٕففخ اٌزففٟ
َِفؼ ٝوٙفنا ِفٓ شفؤٔٗ
أطبثذ اٌٛؽٌٓٚ ،ؼً
ً
أْ  َُٙ٠ف ُّ ِ ٌ ٟشًّ اٌزفولخٚ ،االٔشفغبي ثّفب
٠ووي اٌٛػ٠ٚ ،ٟؾظوٖ ف ٟاال٘زّبَ ثبٌٛؽٓ؛
ٚفففف ٟػفففٛء مٌفففه ّ٠ىفففٓ أْ رىففف ْٛشقظففف١خ
شففففبِقخ /اٌفففففوك ًٚاألهػفففف ،ٟكاٌففففخ ػٍففففٝ
اٌّٛلف اٌٙبكف اٌن٠ ٞوِ ٟاٌ ٝاٌٛفبء ٌٍ٠ٛٙخ
ٚاٌفففنادٚ ،ػٍففف٘ ٝفففنا األٍفففبً وفففبْ ا٘زّفففبَ
شففففبِقخ لبئّففففب ػٍفففف ٝرّىفففف ٓ١األ٘ففففبٌِ ٟففففٓ
اٌّمبِٚففففخٍٚ ،فففف ؼٙ١ب اٌفففف ٝأْ رطٍففففت ِففففُٕٙ
اٌؾففوص ػٍفف ٝطفف ْٛاٌىٕٔٛ١ففخٚ ،افطففبهُ٘

ٌ١ىٔٛففٛا اٌقظففُ اٌجبٍففً؛ ثّففب ١ّ٠ففي ٚعففٛكُ٘
ثففففففف ٓ١اٌؾو٠فففففففخ ٚاٌؼجٛك٠فففففففخ ،أ ٚاٌَّفففففففبٚاح
ٚاٌطغ١ففبْ ،أ ٚاٌَففٍُ ٚاٌؾففوة ،أ ٚاالِففزالن
ٚاٌٍَت ،أ ٚاٌّمبِٚخ ٚاالٍزَفالَ ،أ ٚاٌغٙفبك
ٚاٌّٙبكٔخٚ ،وً ٘نٖ اٌمؼب٠ب فٔ ٟظو شبِقخ
رشفففىً ِٛل ففففب ٠شفففغً ِظففف١وُ٘ٚ .اما وبٔفففذ
شبِقخ ٚهاء أجضبق ٘نٖ اٌّٛالفٚ ،اصبهرٙفب؛
فألٔٙففب رّضففً ِؾففٛه ؤٕٛ١زٙففب اٌّّىٕففخٌ ،ففنٌه
رففلػ ٛاٌّففٛاؽٕ ٓ١اٌفف ٝرؾم١ففك ٚعففٛكُ٘ ػٍففٝ
ٚفك إٌَك اٌزّضٌٍٛ ٍٟ١عٛك ،ثّب ِ٘ٛ ٛعٛك،
ِففففٓ ؽ١ففففش اْ ؤٕٛ١ففففخ اٌّففففوء رشففففىً ف١ففففٗ
اٌَّئ١ٌٛخ ف ٟأٔؾبء ِزفولفخ ِفٓ فؼفً اٌىف،ْٛ
ٚال رؼٕفف ٟفمففؾ ؤٕٛ١زففٗ ثٛطفففٗ وبئٕففب ِغففوك ًا
ِففٓ ٘ففنٖ اٌَّففئ١ٌٛخٚ ،اْ ِففٓ "٠ؼففوع ٔفَففٗ
ثٛطفٗ اٌَّئٛي  ٛ٘...اٌىبئٓ ػ ،ٕٗ١فبْ ٘فنا
أّب ٘ ٛثٛعٗ ِب؛ َِز ََْ ٛع تٌ ف ٟؤٕٛ١زٗ ،ث١فل
أٔٗ اما وبْ ِٓ شؤٔٗ أْ َ٠زط١غ ِفل َّٔب ثطجفبع
ؤٕٛ١زٗ فبٌظخ ً ،فبٔٗ ٕ٠جغٌ ٟفٗ أْ ٠ىفِ ْٛفٓ
عٙزٗ لل طبه  ِٓ -لج ًُ ٌِٛٛ -عب اٌ١فٗ ،وّفب
٘فف ٛوففبئٓ ففف ٟمارففٗ ٔفَففٗ .اْ َِففؤٌخ اٌىٕٔٛ١ففخ
رَزٛعت ثبٌٕظو اٌ ٝاٌَّئٛي اٌن٠ ٞقظفٙب،
أْ ٠ظففففو ثفففّٕؾ اٌٌٛفففٛط اٌمففف ُ٠ٛاٌففف ٝاٌىفففبئٓ
ٚ...ثففنٌه ال رٙففلف َِففؤٌخ اٌىٕٔٛ١ففخ فمففؾ اٌففٝ
رففٛف١و شففوٚؽ اإلِىففبْ ففف ٟمارففٗ [اٌّغففوك]،
ٚأّفففففففففب رٙفففففففففلف اٌففففففففف ٝشفففففففففوؽ اِىفففففففففبْ
األٔطٛ ٌٛع١ففبدٚ .xixثٙففنٖ اٌى١ف١ففخ ،رزّٛلففغ
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رؾٛالد َِفبػ ٟشفبِقخ ػٍفَٚ ٝففك ٘فنا إٌَفك
ِٓ اٌىٕٔٛ١خ اٌّجزغبح ِٓ اٌّٛاؽٕٚ ،ٓ١فف ٟػفٛء
مٌه وبٔذ اٌشقظ١بد رزفبػً ِغ اٌّواَ ثٛر١وح
رٕبغّ١خ؛ ٌٍٕٛٙع ِٓ وجٛحٍ ٠لػ ٝاٌٙ١ب األؽفواه
ٌٍٛلففففٛف ثففففؤىه ٚثطٌٛففففخ٘ٚ ،فففف ٟال رشففففه فففففٟ
اإلمػففبْ اٌفف٘ ٝففنا إٌففلاء اٌفن٠ ٞجففل ٚأِف ًفوا ؽزًّ١ففب
الٍفزوعبع ؤٕٛ١فخ اٌففنادٚ ،اٌجؾفش ػفٓ كٚاػففٟ
٘لأرٙبٍٚ ،ىٕ١زٙب ،ؽ١ضّفب وبٔفذ ،فبطفخ ثؼفل أْ
ٍففّؼذ ػففٓ ِمبِٚففخ اٌشفف١ـ ِؾفف ٟاٌففل ٓ٠لجففً أْ
رَففٕل اٌ ََّّّ ٙففخ اٌفف ٝاثٕففٗ ػجففل اٌمففبكهٚ .ففف ٟؽففٛاه
ٍِزٙت لبي أؽفل اٌّشفب٠ـ٘ٚ ،ف٠ ٛقبؽفت شفبِقخ
ٍٚففؾ ؽؼففٛه اٌّففلافؼ ٓ١ػففٓ اٌففٛؽٓ :الث فل أْ
ٔففففٕٙغ ِففففٓ ٘ففففنٖ اٌىجففففٛح ،فَففففؤب ِؼووففففخ
ِٚؼفففبهنٌ ،ىٕٕفففب ٌفففُ ٔقَفففو اٌؾفففوة ثَّٕ ١زففف،ٟ
ٔزطٍففغ اٌفف ٝاٌشفف١ـ ِؾ١فف ٟاٌففل ٓ٠ؽف١ففل هٍففٛي
هللاٚ ،لفففل اعزّؼفففذ ػٍ١فففٗ األِفففخ فففف ٟألظفففٝ
اٌغففوة ،ػٍفف ٝوجففو ٍففٕٗ لففبك غففيٚاد ِظفففوح
ػل اٌظٍ١ج ٓ١١ث٘ٛواٍْ ،فٕٕظُ اٌ١فٗ عّ١ؼفب.
ال ه٠ففت ففف ٟأْ ٍففّبع ٘ففنا اٌقجففو ثبٌَٕ فجخ اٌففٝ
شفففبِقخ٠ ،ؼفففل فففف ٟؽٍ١ؼفففخ هِي٠فففخ اٌجؾفففش ػفففٓ
اٌىٕٔٛ١خ اٌّّىٕخ ػٍَِ ٝز ٜٛاٌغٙبكٚ ،لل ٍبػل
ػٍففف ٝمٌفففه اٌفففٛػ ٟإٌّزشفففو فففف ٟعّ١فففغ أهعفففبء
اٌففجالك ،اٌّفؼففُ ثبٌجؾففش ػففٓ اٌّظفف١و ٚاٌؾو٠ففخ،
ثؼففل أْ ثففلأد ػبطفففخ اٌؾففوة رففئر ٟأوٍٙففب ػٍففٝ
األفؼو ٚاٌ١بثٌ ِٓ روٍبٔخ االٍزؼّبه اٌغبئو،
اٌٛافل غٛا٠خً ثشؼبه عٍت اٌؾؼفبهح ،ؽٕ١فنان ٌفُ

رؤى

٠فففو األ٘ففففبٌ ٟاال ٍفففففؼ
اٌففففففلِبء؛ ِّففففففب فٍففففففك
ففف ُٙ١اٌٍٙففغٚ ،ثبٌّمبثففً
أعجففففوُ٘ ػٍفففف ٝرٕظففففُ١
لفففٛاُ٘ٚ ،اٌَفففؼ ٟاٌفففٝ
اٌجؾففففش ػففففٓ ل١ففففبكاد
هشفففففف١لح ،رٕ١ففففففو ٌٙففففففُ
اٌَفففففففففجٌٍٛ ،ً١لفففففففففٛف
ػٍفففففففففففف ٝاٌطوائففففففففففففك
اٌمزبٌ١ففففخ اٌزفففف٠ ٟمٛك٘ففففب
ِفففففففففففففل ِثّو ثظففففففففففففف١و،
٠ٚففففففيهع اٌضمففففففخ فففففففٟ
إٌفففبً٠ٚ ،ووفففي ػٍفففٝ
اٌمظفففففل ثزفففففو ٍٚ ،ٚثّفففففب
ّ٠ىففٓ أْ ٠مفف َٛثففٗ ِففٓ
َعٙفففففل ػفففففّٓ ٍففففف١بق
إٌظففففففففففبَ اٌّؾىففففففففففُ،
طفففٕغ اٌمفففواه إٌبففففن،
ُ ٚ
ٚاٌزؾففففففففون ثؾَففففففففت
لٛاػففففففففل اٌّٛا َعٙففففففففخ،
اٌّزمٕففففففففففخ ثبؽىففففففففففبَ،
ٚرؾ ُّّففففففً اٌَّففففففئ١ٌٛخ،
٘ٚفففف ٟاٌظفففففبد اٌزففففٟ
ػ ٍِّزٙففففب شففففبِقخ ػففففٓ
شقظففف١خ ػجفففل اٌمفففبكه
ثفففففففٓ ِؾففففففف ٟاٌفففففففل،ٓ٠

999

تام ّرا العدد ( )88-80كانون االول 2020
َ

اٌلاٌخ ػٍ ٝاٌغوأح ف ٟارقبم
اٌّجبكهحٚ ،اٌشغبػخ اٌفبئمخ ف ٟاػّبي ٍِىبد اٌٛػٟ؛ ثّٕبلشخ اٌؾغظ ٚاألكٌخٔ ،ظ١و ِب ٍّ٠ىٗ ِٓ
طفبء اٌن٘ٓ اٌٛلَّبك؛ ٌّٚب ٔبٌٗ ِٓ ف١غ اٌقبؽوٍٚ ،ؼخ اٌؼٍُ؛ ثبٌّمبَ اٌن١ٍ٠ ٞك ثٗ لُطجًب ِل ِثّ ًوآِٚ ،
اٌم١بكح ثّب ف ٗ١اٌىفب٠خ ِٓٚ ،اٌغٙبك ثّب ٠لػ ٛاٌ ٝؽشل اٌٚ ،ُّٙاٌجَبٌخ ،وّب ٠ظٛهٖ ٘نا اٌؾٛاه ثٓ١
شبِقخ ٚاألِ١و:ام٘ت أٔذ ٚهثه فمبرال أ ّب ِؼىّب ِمبرٍٍ ...ْٛؤي األِ١و ػجل اٌمبكه ثؾ١وحِ:ب
رو ٓ٠شبِقخ xx.لبي األِ١و ػجل اٌمبكهٌ :ؼٍ ُٙؽشلٚا ٌٙنٖ اٌّؼووخ وً لٛار ،ُٙاٌّ ُٙأْ ٍٔزيَ
ثبٌقطخ اٌز ٟهٍّٕب٘ب.لبٌذ شبِقخ  ٟ٘ٚرٕلفغ ثؤكّ٘ٙب لو٠جب ِٓ األِ١و ػجل اٌمبكه :أٙب ٍِؾّخ
أَ اٌؼَبوؤ ،ؾٓ ف ٟوز ف١ه ِٛالٔبّٛٔ ،د ِؼه ٔٚؾ١ب ِؼه- ....أٔب رؾذ أِو
افٛأ ،ٟفّب أٔب اال ٚاؽل ِٕىٌُ ،ىٓ كائّب ٠غت أْ رى ْٛرظوفبرٕب أفؼبال ال هكح أفؼبي ،فٕىْٛ
ٔؾٓ ِٓ ٠جبكه ٠ٚزؾىُ ف ٟىِبِبٌّجبكهح ٠ ٌٓٚ ،زؾمك مٌه اال ؽٔ ٓ١قطؾ ثللخِٚ ،ب إٌظو اال
ِٓ ػٕل هللا رؼبٌ.ٝ
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الخطاب النقدي ةين المراوغة وخصوصية التنقيب

تمثّل هذه السطور التي بين يديك أيّها
القارئ الكريم محاورة قرائيّة عشت
أجواءها وتداعياتها في فضاء دراسة
"الخطاب النقدي :التراث والتأويل"،
للدكتور دمحم عبد الباسط عيد ،الصادرة
عن دار االنتشار العربي (2017م)،
وقد تشكلّت هذه المحاورة من
مجموعة محطات قرائيّة است ْنبطت من
وحي التفاعل مع متن هذه الدراسة
التي تثير إشكاالت متعددة جديرة
بالبحث والتنقيب..

د .دمحم هندي
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 601

المحطة األولى:

بمج ر د وفرروند عنررد ععبررن العنرروان
ْ
اودت ذهنررررررررررد مجموعررررررررررن مررررررررررن
العسرراتالتا العررد ال ر
كونها م ً ا طبيعيًّا ألن
ند ْ
الد اسررررن عبُررررا ب مجر ً
ررراال
بم ب ًكا لر يسرعُ ْ بعرد ع ر
ررراطإن هنمررر مجرررال النُرررد
الذي حا ت العُرو بل فردي ًما
وحرردياًا نررد عحديررد ماهيع ر
بعحررول الرر منا
المعحولررن
م
م
وظ ر وا ادبررداج (مجررال
عمل النُد)ن عساءلتب  :هرل
اد"دمحم عبد الباسط عيد"
نررررد د اسررررعت ت هررررذ عُرررردي
تي ٍن ععع م بق بماهين الخطا النُدي نرد
الع اثن ي بيان كيا كان ك بل هذا
ي
الخطرررا نرررد البيررررن الع اايمرررن اررر ا م
دا
د ه ،يُ ر م
ع ر اث يُُ رد ب :اليونرران م
د...هلخ وهن كان هذا
الهند م
يا الع ب م
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رؤى

انفتاح العنوان وانحسار المتن:

هو المُُرود عحديردًا بالبحرث والعنُير
نمررا الجديررد الررذي يمكررن ن يُدمم ر هل ر
ف ار هناا ند حين من كاي ين من فب
فرررد امررروا هرررذا الط يرررقا خاُرررن نرررد
حررردياه عرررن بررردايات النُرررد وع رررك ع
وهو ما يمكن عبيمن م مح ع ر سربيل
م
االطر ج
الماال من خر ل
ع ررررر مُررررردمات كعابرررررات
نُديمرررررن معاُررررر ا مارررررل:
"د اسررررررررات نررررررررد األد
الع بررررررررد"ا لمُررررررررط
ناُرررررررررررراا و"داررررررررررررر
ادبررررررداج" :مُدمررررررن نررررررد
ُرررررول النُرررررد" ل رررررك ي
عيادا و"ذاك النُرد" لردمحم
عبررد المط ر ا و"المنرراه
النُديررن الحدياررن"ا لُررال
هويرررردي  ...هلررررخ .ارررر كانررررت م رررر د
"العأويل"ا العد عبعها عساتل االث كران
كا هلحا ًحا :حس ف اءعدا م
نرنن النُرد
الُرردي لرر يكررن مهع ًمررا بمسررألن العأويررل
ُ ف اريًّرا النظر هلر الرن
العد ع عر ت ب

رراء فررر اء ٍ
رردا هلررر بنر ت
نظررر ً ك يمرررنً عهر ب
ع سي يم ٍن جامع ٍن من عح تن المسرا اتا لُرد
كرررران نررررد بداياعرررر من رررر ً بررررالُ اء
رم نررد معظمهررا
االنطباعيمررنا العررد ععأسر ب
ع ر بيرران نة ر يمن ال رردء مررن عدم ر ا
ومررم م ر و ال ر من ظه ر ت لنررا فةررينب
ادعجا ا ومن ا َّ البحث نرد الع فرات
الجماليمن العد عبسْرعنب ب
ط مرن ع اعرل ال رظ
م
لكرررن هرررذ المحاولرررن كانرررت
برررالمعن ا
ةا ج ريمنا بعيرد ً عرن النظر الك يمرن
ي ً
ل ررن  ..ن مرراذا العأويررل هنررا عع مررم
الُ اء العرد باع ْ
رت ةر و ينًا بردا لرد
من العنررروان يب ررراي ب كرررك نرررد كايررر مرررن
جوانبرر كررك مرررا رر ند مررن عسررراتالتا
خاُن و نم جاء عنوانًا ل ُرل األولا
مُعُر نررد فةررايا ع ر
نهررل الكعررا
ت
هرررذا ال ُرررل دون سررروا بررردا لرررد نمررر
عنرروان م ر اود الداللررن ب ررن المهعمررين
بالععبررات النُرريمنا لكررن الم او،ررن فررد
عُ ب مم عمل هبرداعد مراا وهرو نعرل
كاي ر الحرردوث ألهررداا جماليمررن يسررع
المبدج هل عحُمُها ننيًّاا خاُن ع
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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رؤى

هررو بُرردد البحررث نيهرراا
مسررررررررعوق الم ا فررررررررات
دون ن ي ررررررر ل ذهنررررررر
العُرررروي ينا وع فعهررررا
بُةررررايا مع ررررعبن ماررررل:
بآنرراا الع ُرردا نهررل هررذا
الهويرررررررنا ومرررررررا ع ررررررر
ةرا مرم
الُنيم يُ ب ي ً
ررررراك عهاا اررررر ب
ط حرررررت
الخطرررا النُرررديا الرررذي
ع فرررررن النافرررررد الع برررررد
يكاد يُع ب ند ل عر مرن
روالن بارت
بالنُرررد ال بررردا وفررر اء
ل ررررررررن الع رررررررر ا حيررررررررث
الخطابات ادبداعيمن بآليرات
الموةرررررروعيمن واال عبرررررراط
مسررعو د ع ر م افع عهررا مررن
الرررداللد المبا ررر بال رررردء
جررررررررررررررذو ها الاُانيمررررررررررررررن
لُررد عب ريمن من
المعنررون
والحةررررررررررا يمنا ألجررررررررررل
العرررر اث المعنررررد هنررررا هررررو
الع برررد عحديررردًاا ومرررن اررر
عطبيُهرررررررا ع ررررررر الرررررررن م
الع ااد الع بدا بعد انعُراء
ع ممررررررت مناف ررررررن فةررررررايا
نُررو معينررن عع م ب
ررق نررد
مععدمد ا منها :ع فعنرا بهرذا
كايرررر مررررن عج يماعهررررا مررررم
العررر اثا نهمررر ا اسرررعيعاب ا
جاك دريدا
ال اند ال بدا وكأن النافد
مواف نررا من ر ا كمررا ُرردها
هنررررا يبحرررراول هابررررات رررر عين وجررررود
المهعمون بذل ا ما بين مرعح ممم ،يرو
المُط ال بد من وحد نُوُناا
ي ق ني سام المع نرن العرد البرد مرن
و بما هذا ما دنرم الربعُ هلر عأُريل
البنرراء ع يهرراا و من مررا فررال ب ر ال ر ب
النظ يات والمناه ال بيرن مرن خر ل
خاُن نيمرا يعع مرق بالمُرط النُرديا
ةررررا كبيرررر ً ا
يم تا مرر بل بةرراععنا العررد ب دمت هلينرراا ومررا
ع اانرررراا الررررذي بررررات مع ً
لمُوالت البنيويينا واألس وبيينا
بين آخ ينعُد نُط ما يب يد مسألع العد

جاكبسون

والسرريميولوجينا وهررو مررا جعررل النُررد
الع برررد يععامررر بل مرررم ال وانرررد ال بيرررن
بوُ ر ها معط ر اُانيًّررا كونيًّرراا ال ن ر ا
نيها بين اُانن و خ قا ومرن ار َّ فرا
ُرا ع بيرن
النُاد كما ي ق "عيد" نُو ً
(فديمرررررن وحديارررررن)ا ونًُرررررا لمُررررر ات
"جاكبسررررون"ا و"بررررا ت"ا و"د يرررردا"ا
و،ي ه دون دند اععبا لخُوُرين
الن والسرياا موةرم المعالجرن ع ر
مسررررعويد ادنعررررا والع ُررررد ( ال ُررررل
م
هن مسررررررألن
األول مررررررن الكعررررررا ).
العأُررررريلا ومحاولرررررن هابرررررات سررررربُين
الع بررد نررد الُررول بررالمُوالت النُديررن
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 660

العرد نعجهرا ال كر ال بردن مرن وجهرن
نظ ر ي مسررألن عحعررا هل ر هعرراد نظ ر
ند كل وفت وحينن لسرب بسريط وهرو
من الع اب الذي حدث مم الُول ببعُ
هررذ المُرروالتا كمُولررن العنررا ا هررو
ع ررراب طبيعررردن م
ألن كررر ً مرررن الع برررد
وال برررد يععامررر بل مرررم معطررر لسررراند
(ال ررن)ا نعجر نكر هنسرراند نررد المُررا
من هررررذا ال كرررر فابررررل
األولا وال رررر
ب
يحردث حعر
ل عُاطم والع اب ا وهذا ما
ع ر مسررعوق البيرررن الواحررد ا وهنمررد ال
عُو ن "جاكبسون" مرا ً فرد م
اط رم
م
و ف ر نظرر "عبررد الُرراد الج جرراند"
الذي مك ني ع ةر و االنسرجا
والعكانت بين ال ظ والمعن ا ا عأا م بر
( جاكبسررون) وخ ر ع ينررا ب ر تا نررد
األسررررررر وبينا خاُرررررررنً مرررررررا يعمُرررررررل
بررالمحو ين :االسررعبدالد وال كنررد نررد
الععامرررل مرررم األل ررراظ وع اكيبهررراا ومرررا
ع ب رري هلي ر مررن دالالتا واألم ر ن س ر
مرررم العنرررا ا والحوا يمرررنا والمعرررادل
الموةررروعد ..هلرررخا لنرررأعد نحرررن نرررد
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م ح رررررن معرررررأ مخ ا ونُرررررول :م
هن هرررررذ
العُرو لريم
بةاععنا دمت هلينا .هذا
م
انعُا ً ا ل ك ال بردا بُرد مرا نر و ب
بر محاولررن نهر الُةررينا والرردعو هلر
االن ررر ال ب اع يعهرررا نُررريًّاا بر ً
رردال مرررن
حُر ها نررد مسررألن السررابق وال حررقا
العررد ر ت حي ر ً ا كبي ر ً ا مررن نُا رراعنا
دون الوُررول هلرر نارررد بمنعجررنا وهن
كنما سبق نع ً ا ن ماذا عحع مل فةين عد
وجررود نظ يررن نُديمررن ع بيمررن " الجان ر
األكبر مررن نرردواعنا ولُاءاعنررا الع ميمررن عع
عمو ًمرراا فررد يكررون هررذا اسررعط اد ،ي ر
بمج ٍد منردا لنعبرد هلر موةروعناا نبنرا ًء
ع معطيرات الُيرام ال بمةرم ا ن هر
من "عيد" لرن يعمرد مسرعُب ً نرد تيعر
ُ اخعيا ن م
هل االنعُاريمن العد ع ع ب
دون سررروا ن لسرررب واةررر وهرررو نمررر
يسررع هل ر عأسرريم خطررا عررا لرريم
نُط ند ل ع ا من حيرث عر ابط بجم هران
ب يررن ع رركيل نسررق نك ر ي بمح ردمدا هنممررا
باععبررررا الخطررررا نسررررًُا ع عُررررد نيرررر
األجررررررررر اء الُررررررررر ق (الوحررررررررردات

المعجميمرن) نرد وحرد كبر عجمر بم بررين
عواُرر يمن ال ررن و يديولوجيررن ناطُيهرراا
وهو ما يعُاط بم عحديدًا مم تيرن "ديران
مكرردونيل" العررد يرر ق نيهررا من د اسررن
األد بوُ خطابًرا ععنرد النظر هلر
الررن م ع ر سررام ن ر يعُررد الُ ر ت
بررررين مسررررعخدمد ال ررررنن ال الُرررر ت
المعما رن نرد عم يرن الكر نحسر ا بررل
الُررررررررررر ت الخاُرررررررررررن برررررررررررالوعد
واأليرررررديولوجيا والوظي رررررن والطبُرررررنا
وبهررذا يبُررب الررن ن ررا ً
طا نرراع ً ا و
س س ن مرن المع ير ات .هنرا نكرون مرا
ع سي واة مبا ل سب الذي جعل
"عيد" يبُ تدم ب د اسع ب بم د الخطا ا
نررررررد بب ْعررررررديْها :ال سرررررراند (ال رررررروي)ا
واأليرررررديولوجد (ادنسررررراند)ا ال رررررذين
ي ررررك تن معًررررا األدا ال ع يمررررن لعحُيررررق
العواُررل الحيرراعدا مررا يعنررد ن ر لرريم
تممررن يععُرردون بر م
رأن الررن م عبررا عررن
بجررررر منع لرررررن عع ررررر مكل بعيررررردًا عرررررن
ُررراحبهاا والمرررتا ات العرررد ُررراحبع
انرررراء هنعررررا الررررن م ا نعأوي رررر م ْعنررررد

بطبيعرررررن الرررررن م ا وع فعررررر برررررالع اث
والعُاليد من جهنا وع فع بمتل ر مرن
جهررن خ ر قن عأوي ر يعجرراو ب الظرراه
المع ن هل البراطن المةرم  .مرن هنرا
كرررران العأويررررل المن ررررع ل ويًّررررا واُانيًّررررا
محو ً ا مه ًما ند ععاطد الع اث ونهمر
بوُر خطابًررا ك يًّررا ل ر نسررق جمرراعدا
اُررراندا عرررا يخدا ن سررردا حةرررا يا
محرررررو ً ا يسررررره ب نرررررد عحديرررررد السرررررياا
العا يخد ل ن ونهم ا ا البحرث عرن
الم ق الك رد لر ا وهرو مرا يجعرل مرن
هررذا ال عررل الررذهند نررد ع فع ر الُويررن
(المررتول) عم ر ً مه ًمرراا بهررذا
بررالمع ُد
م
نكون فد ندنا من المعطيات المعاُ
باععبرررررا من العأويرررررل دا مرررررن داوت
الهي مينوطيُا المعاُ ا م
لكن الععامرل
معهررررا لرررر ي ررررمت خُوُررررين المُرررر وء.
هنا بدا لرد من م ر د العأويرل ال ابةرن
ند عنروان الكعرا ن هرد هحالرن ةرمنين
لمعطرررررررر مررررررررن معطيررررررررات الاُانررررررررن
المعاُررررر ا ي نررررر يمكننرررررد عخيمرررررل
العنرررروانا هكررررذا( :الخطررررا النُرررردي:
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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ان عاح المعاُ ع ر العر اث)ا وهرذ
ال ر محاولررن جرراد ا هذا دنررا فر اء
النُو الع ااين بال تين المعاُر ا
،ي نند مم ععابم الُ اء ا وف تب ع
بب ْعد منهجد آخر افع حر "عيرد"ا وهرو
ن يبحاول ادناد من معطيات منهجيرن
خرر قا ماررل " :نُررد النُررد"ا مررا يعنررد
فرررر اء خطررررا نُرررردي سررررابق لُرررر اء
بةررا نررد
"عيررد"ا نعسرراءلتب  :لمرراذا لر ي ت
عنوان هذن (نُد النُد)ا هكذا:
( الخطررا النُرردي :العر اث ..العأويررل..
نُررد النُررد)ا ارر سرر عان مررا نهمررتب من
الععامررل ب تيررن (نُررد النُررد) هررو هج ر اء
يسعهدا بيان هرذ
د ند األساما
ب
عأوي م
الخطابررات النُديررن المنعجررن مسرربًُاا مررن
حيررررررث عأويررررررل هنعاجهرررررراا وسرررررريافاعها
المعبايننا وناع ين منهجيعهان وع هذا
يكون العأوي بل ند العنوان منطويًّرا ع ر
بب ْعرردي تْن :بب ْعررد ع سرري ي مبا ر مررن فتبررل
األنرررا الُا ررررن (عيرررد) ل رررن م الع ااررردا
األولد (ال را ح ،البًرا)
وببعد آخ ل نُد م
الذي بنع حول هذا الن م  .لكن ع ب ق

.المحطة الثانية:

البحث عن المفهوم المحوري:

ع يمن حالا ند ةوء هذ المدونات
الا ثا هةانن هلر "ديروان المعراند"ا
ألبد هر ل العسرك ي (ت  293هكرك)ا
الرذي احعر مل ال ُرل األخير
من الد اسنن حراول "عيرد"
العنُي ند نر م ع اارد لر
خُوُررريع ن ألجرررل عُررردي
تيرررررن بموسرررررعن ل عأويرررررلا
انعُرررررل نيهرررررا مرررررن عخرررررو
الوُررررررا لعم يررررررن ال هرررررر
بببعررررررررررررررديْها :ال رررررررررررررروي
والسرررررررررريكولوجدا هلرررررررررر
دا هج اريمررررررررن
اععبررررررررا
نعبيمن بهاا ومن خ لها
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ما الن م المُ وء ومرا نوعيرن الُر اء
الاانيرررن مرررم ال ُرررل الاررراند عبررريمن من
الرررررن الرررررذي ررررر َّكل مررررراد ً ساسررررريمنً
ل د اسنن هو الن ال ع يا وعحديدًا:
بيات المعاند :بيرات ال رع ال بم ْ ر تك نا
و العد يجد المع ُد ُعوبن ند ع ُيهاا
سرم
وهد بيات بحسر تيرن "عيرد" عع ب
نيها دارر ب اد ركال بدايرن مرن وحرداعها
النُرررريمن الخالُررررنا وانعهرررراء بالسررررياا
الحررراا بهررراا
د
م
د والعرررا يخ م
االجعمررراع م
ومن ا َّ نهرد نرد حاجرن هلر مرن يب يرل
ه رركالهاا ويُ ر ها بمع ُيهررا
عبر ال مرران .هررذ األبيررات
ال رررررع يمن مجموعرررررن نرررررد
مررررردونات معينرررررنا منهرررررا:
"معررررررررررررررراند ال رررررررررررررررع "
د ت (ت
لأل ب ْ ررررررررررررررررررررررررررررنا ْندان م
822هككرررررررك)ا و"المعررررررراند
الكبيررررررررر نرررررررررد بيرررررررررات
المعرررررراند"البن فبعيبررررررن (ت
872هككرررررررررك)ا و"ال ْسررررررررر
الُررررر ي ع سررررري بيرررررات

د ..
المعاند" البن تج ْن م
(ت 298هككك) .هنا وجدعند عساءلب:
مرراذا لررو كرران عنرروان الكعررا  :الخطررا
النُررردي ألبيرررات المعررراند (نحرررو فررر اء
عأوي يمن عواُ يمن ناع ن).

ط ارررررررق النُررررررو نررررررد الع اعررررررل
والعكونا وط اررق البراحاين نرد عأويرل
م
بياعه ا وه الن م ك هاا وهذا مرا جع ر
ينظررر ب هلررر بيرررات المعررراند بوُررر ها
خطابًا معُ ً ا ال ج ً ا من ُ نا وهو
مرا يعناسر ب مررم طبيعررن العر اث الع بررد
الذي يعميمر بخاُرين العرداخل المع نرد
بررررين حُولرررر المععرررردد ع رررر عباعرررردها
م
ررررا.هن اد ررررركالين المحو يرررررن
واخع نهر
بحس "عيد" ععمامل ند ننرا لر نععامرل
مررم ع اانررا بوُ ر خطابًرراا هنمررا ف نررا
ُا م د ا لر نرعمكن مرن
بوُ نُو ً
نظمها ند س واحد مع ابط ينظ ند
ك يررن الخطررا ا و من نعر ً كهررذا يعط مر
منررا معرراود النظرر نررد م هومنررا لهررذا
العررر اثا وبررر ْذل الجهرررد نرررد اسرررعيعا
هنعاج ف ْد ما نبذل ند اسرعيعا آليرات
مُا بع ر ا وبررذل نعحا ر الوفرروج نررد
ر االخع ر ال واالعمبرراجا ومررا يبنجرر
عنهمررا مررن هط ر ا األحكررا وععميمهرراا
لكن فا ئ "عيد" فد يعساءلب :هل هنا
م هررو بمحرردمد لعيررد حررول هررذا العرر اث
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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(كما نعل آخر ون) يمكرن ع ممرم بعراد
ال منيمنا ن اععمد ع ن س ن فا ر
واُانع حول هذا المُرط الرذي برات
م م ًحرررا ريسررريًّا نرررد خطاباعررر اليوميرررنا
و من هن ر اد الُ ر حات حول ر ا لهررو م ر
نيررر نررروج مرررن العكررر ا ،يررر الم يررردا
بخ ا م هو الخطا الرذي عمرد هلر
عحديررد م محرر بط يُررن خرر ق :هررل
ع ييررررر وةرررررم م هرررررو بمحررررردمد كررررران
من
مُُررودًا مررن فتبررل "عيررد" مررن بررا
خُوُين الع اث ععمامرل نرد م ونعر ا
واعساج آناف العد عجعرل مرن الُرعوبن
عحديد وحُ نرد بعراد م هوميمرن فرد
عبحرردم مررن انط فرر هررل العرر اث عنررد
يأعد م ادنًا ل عا يخ بمعنرا الواسرم نرد
بعرراد الاُانيمررن واالجعماعيمررن والدينيمررنا
ال بمنعجن س ًا
المحطة الثالثة:

ّ
اتساع الدائرة القرائيّة:

لُررد ععامررل "عيررد" مررم بيررات المعرراند
ليم بوُ ها بياعًا م د عند ك مل من
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جمعها وفرا بعردوينهاا وعُرني هاا هنمرا
نظرررر هليهررررا بوُرررر ها خطابًررررا و بنيررررن
نسرررُيمن معكام رررنا بنرررا ًء ع ررر ع ابطهرررا
الموةرررروعدا والمنهجرررردا وعطو هررررا
من العبسيط هل الع كي ا ومن الععمري
هل ر العخُرري ا ا ر كرران الحرروا مررم
كل نافد عناول هرذ األبيراتا مرن حيرث
وُرررا المررراد ال رررع يمن العرررد ي رررع بل
ع يهرران عوةرري ًحا لمنهج ر نررد الع سرري ا
ا بيان كيا ف هتالء مرا برين يرديه
من نُو ا ا كانت الم ح رن الاالارن
المعما رررن نرررد فررر اء هرررذ الم عكررر ات
النُديمن العد ع النظ هليهرا هج اريمرا مرن
فتبررل "عيررد" نررد ا ر ث دوار ر عأوي يمررنا
ع النحو اآلعد:
الدددائرة الول د  :الرردالا الن ..الررن ا
الرررررردال .الدددددددائرة الثانيددددددة :الررررررن ا
النُو  ..النُو ا الرن .الددائرة
الثالثددة :النُررو ا األنسرراا الاُانيررن..
األنسرراا الاُانيررنا النُررو  .بنمعرران
النظ ر نررد طبيعررن هررذ الرردوار يمكررن
اسرررررررعنباط مجموعرررررررن مرررررررن األسرررررررم

المةم ند ع اع ها مرم بعةرها انراء
ال عررل الُ اررردً :
أوال :ن األبيررات ليسررت
عم ر ً ن ديًّرراا يمكررن ر ح مررن خ ر ل
بيران  ،ير ل اظر نُررط ألجرل عُ ير
المعن الظاه ل بيتا كما هرو موجرود
نرد حوا ررد الكعر ال ررا حن ل مع ُررات
ع ررر سررربيل المارررال .ثانيًّدددا :من ناع يرررن
ُرا فار ًمرا بذاعر عع ر مك بل
البيت بوُر ن ًّ
مررن ع حم ر وانسررجام مررم ،ي ر نررد
ُا جامعًا.
المدوننا بحيث ي مكل ن ًّ
ثالثًا :من هذا الن م الذي مك ع بيات
المدونن ند مجموعها ال يمكن نهم
نه ًما جيدًا ند حالن هن اد ا وع ل عن
المدونات والمجموعات
نُو
ال ع يمن األخ قا العد نعجعها الاُانن
من مجموج هذ
الع بين.رابعًا:
ند ا عباطها ببعةها
النُو
يكون خطابًا و بنينً
وبسيافات هنعاجهاا م
نسُيمنً ك يمنًا ع س هوين محدد ل بيرن
العد ن عهاا وبهذا يمكن ن ْه الوافم
من مجموج هذ الخطابات وما عنطوي
ع ي من نساا ن س ن خاُن وعامنا

فد ععُاط بم مم ن س ن المع ُد الع بد
المعاُ الذي ينعمد هل هذا الع اث.
س لنا
هذ األسم األ بعن فد ع ب ت م
الُةايا ال ريسيمن العد عمحو حولها
ي من هذ
الكعا ب ند بُين محاو ا م
الدوار الا ث ند مجموعهان هد ما
جع ت الحديث عن مُوالت جماليمنا
مال ":انسجا الن ا واألنساا
وعحوالعهاا والعنا ا والحوا ين"ن
م
معط بما منهجيما نعجع طبيعن بيات
المعاندا و نمها مُوالت عنسج مم بنين
هذا الخطا ا دون ن عكون م وةن
ع ي ا وهو ما يمكن هد ا م مح
من خ ل النماذ ال ع ين المععدمد
العد نع كها لُا ئ هذ السطو ا
تق
والعد عت مكد اع اا النُاد ع
منهجيمن كان لها حةو ها ند وعيه
اناء الع اعل مم الن ا خاُن ما
يعُل ب ك الععالق النُد ند حوا
البيت ال ع ي مم ،ي ا مما كان ل
بعُ
ن ْه
دو ب ب ند هعاد
المُط حات ال اركنا مال :الس فات
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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ال ع ين العد ةحت نع ً عحاو يًّا
من ع ًحا ،ي معوفما مكانيًّا و منيًّاا
وكذل االسعط اد الذي ل يعبد نع ً
يتدي هل الم لا بُد ما ُب وسي ن
ناع ن ند هنعا المعن ا وععبم م مح
من عُ ين ألخ قا كما هو ال أن ند "
ديوان المعاند"ا ألبد ه ل العسك ي
الذي كان مهع ًما ني بععبمم مسا ح كن
عطو ها من خ ل ما
المعن ا وعا يخ م
ي بط معاند الُُيد الع بين من
ةا
نساا اُانيمن واجعماعيمنا بل ي ً
بواسطن ع فات ل ويمن ناع ن ع مك ت
منها نظ ين "العسك ي"ا العد ُدها
ال عل العأوي د ند ع فع باألبيات
محاو
ةوء
ند
ال ع يمن
مُط حات مال :الموانُنا والمالا
والعوسما والُ ..هلخ هذا الع اب
س لخطا
المنهجد ند ال تين الم م
بيات المعاندا جع ند عاود ب هل
العساتل :لُد عا "عيد" ند بداين
د اسع ميْل النُاد المعاُ ين هل
عأُيل المُط حات ال بين من وافم
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ف م ع المد سن ال بين ب كل عا .
نُوُنا الع اايمنا نهل يب ه من هذا
ينا هذا العُ ي مع نن الُدماء
ل
الُنيم العأوي د الذي نحن بُدد هنا
ت
ن يًّا ك يًّان وهو ما جع ند
بالعنا
من فببل "عيد" يب ي ةمنيًّا هل عأكيد
اسعم م ند العساتل :هل العنا
من المُط حات النُدين المعاُ
يععام بل نُط مم المعن ا والمعاند
مال :العنا ا موجود ند نُوُنا
بععبي "الجاحظ" ند بيان  :مبسوطن
الع ااين هل نحن ما عنا م بالمعن
هل ،ي ،اينا وممعد
ا وهو
الذي اد ال
هل ،ي نهاينا ي ن
معن ال ينحُ
ال
ال  ،ابن ند ع ابهها و
نُط ند معاند العوايقا
اع افها عند ال ع اء
والعأكيدا العد كانت
هل مكل البيتب ال ع ي
معحُمُن ب اع يمن ند
ند هذ
المسعدع
بيات المعاند يحعل
المدونات دالالت جديد
هذا العساتل مكان ند
من خ ل االعكاء ع
الذهن هل ن يواجهننا
ل اظ الُ يحنا بحيث
عع يق "عيد" ع منه
هن ع يي هذ الدالالت
" بد ه ل العسك ي":
ابو هالل العسكري
هسُاط
يتدي هل
نحن هذن ه اء مُا بن
من البيت األُ د سيظل
المعن ا
ان ت بماهيات المعاندا وكي يمات
فار ًما ند ل اظ ومعاني هل العنا
انعُالهاا وهذا ما يجعل من ُنيع كك
من
يععامل مم األبيات الم د ا
حم هللا كك عم ً عناُيًّا نيعًا ند
مجال الحيوي يعط م مساحن نُيمنً
ةا يخع ا عن
المُا األولا ولكن ي ً
موسعنا كما هو الحال ند النُو
كما
العنا ا و ليم هو العنا

ال وارين ما ً هل العنا هو الععالق
و الع اعل النُد ليم نعل الع اعل
موجودًا ند معظ الخطابات األدبين
م
ننن الُول بالععالق
ظندا
حس
والع اعل هو ما يعناس ب مم ُنيم
بيات المعاند.المحطن األخي :
م وعين العنُي  :هن الد اسن العد
بين يدينا عحاو ب نك م وعن ععمامل
ناع يعبها ند النظ هل نُوُنا
الُواعد العد
الع اايمنا ومحاو
عنظمها داخ يًّا وخا جيًّا كما آها
الع اايونا ومن ا َّ بمساءلعها من خ ل
وعد المع ُد الع بد المعاُ ا الذي
ي ك تمل الع ب
اث محو ً ا مه ًما ند بناء
،بن
هويع الع بينا كل ذل و،ي
ف اء نُديمن منةبطن
ند اسعخ
لهذا الع اثا ومم م و ال من
سيُب خطا ب "عيد" العأوي د (بما
من مُط حات) خطابًا ع اايًّاا
ن
سيبُ بمعطيات جديد ا ما يعند
م ونن هذا الع اث وحيويع ا وفاب يع
ل عيشا والعجدمد بعجدمد حيا هذا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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المتولا و بععبي "عيد" ن س :
م
"نالماةد ال يعاد هنعاج ا ولكن
الجديد م
يعك ا عب النُو
اكدًا
خ قا نالماةد ليم معط
خ ق بنمكانات
ولكن يحيا م
وعطاءات جديد " .خ ُن الُول:
م
بالمتولن
هن العأويل ند حُيُع م عبط
مت
المع ُد الذي مع ،ا ن ،ا مع
ال ه ا والحوا ا والع سي ا ولذل هو
ا من هنسان
نعل هنساند عا ا يخع ب
آلخ ا كذل ننن" نُد النُد"ا ال
من دون خ قا نهو
يُعُ ب ع
موجود عند هذا الكارن
بال ط
االجعماعد الذي يحاو بل جاهدًا محاو
ك مل ما يحيط ب ن ألجل العكيما والعأف
مع ا بل نُد نُدًا يبحُمق ل العوا ن
والع اعل مم ال دء المنُود .لماذا
باخعُا حع نبيمن
فول هذا الك
ن "عيد" ناد من العأوي يمن
الهي مينوطيُينا لكن حاول اسعخ
معطياعها النُديمنا وفوانينها من وحد
تيع العد عمد
بيات المعاندا حس
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نيها هل عوسيم دوار العأويلا ند
ع فع ب تين ،ي من الع اايينا
عه نك عُ ي المعن من
الذين
خ ل ع كي البيتا و ح ما ب
،مُ
ني من دالالتا وهو ند ذل ينط بق
من فاعد مهمن ععمامل ند ة و
ف اء الع اث ف اء عأوي يمنا عكون من
ن م لبنن بنار ا حس سياف وظ وا
هنعاج ا بعيدًا عن فوانين الُولبن

واألنكا المسعو د ا العد ع ب ُ ع ي
ف ْس ً اا ع العد نمت وع ع عت ند
بيرات ،ي البيراتا وهو ما يذك نا
ب تين " ك ي عياد" ند دار هبداع
حول ما يسم بالُ اء األدبين ل ن .
بهذا لن ن ع ب بن المنه ا هنما
سن ق انُها ً ا بين الاُاناتا يم مكننا
من عحُيق عواُل حوا ي بنماء بين
الماةد والحاة .
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على سبٌل المثال ،اذا كانت الرواٌة تخاطب لضاٌا سٌاسٌة بطرٌمة فعالة على نحو معٌن ،فان
الفٌلم ،من خالل الوسائل المختلفة إجماال ،بدون اتباع اإلشارات البصرٌة الممدمة فً الرواٌة ،لد
ٌبمى ٌخاطب المضاٌا نفسها بفعالٌة مشابهةٌ .تطلب االختٌار من طرف النالد ،اذا جرى هذا
االنتمال بنجاح ،تحلٌال سردٌا بمدر ارتباطه بالفٌلم بوصفه الوسٌلة البصرٌةٌ .عرض المثال اآلتً
دلٌال على العاللات بٌن علم السرد والتصوٌر األٌمونً .أرجو من خالله أن ألترح طرلا لنمد
واضح فً هذا الحمل بدون تجٌٌر التابعٌة التراتبٌة للنظرٌة إلى اللغة التً ضاٌمت دراسة الفن.
لماذا أعدُّ ،والعدٌد من النماد ،فٌلم ستٌفن
سبٌلبرغ «اللون االرجوانً» The
 Color Purpleمخفما اٌدوٌولوجٌا
وفنٌا على الرغم من جاذبٌته الواضحة
لجمهور كبٌر؟ أكدت أن هذا كان كذلن
ألن الفٌلم أخفك بتمدٌم الصورة االٌمونٌة
للمولف االٌدوٌولوجً المستعد للنضال
الذي افترضته رواٌة ووكر Walker
وكذلن المصادر السردٌة المستخدمة
لتوضح ذلن المولف .تجاهل التصوٌر االٌمونً ،هو تجاهل تضمٌن الرواٌة فً التملٌد الثمافً،
واالستجابة له ،الذي ٌكون سردٌا على نحو عمٌك .تشٌر رواٌة الٌس ووكر األكثر مبٌعا «اللون
االرجوانً» بشكل مباشر للتملٌد المزدوج لألدب المؤٌد إللغاء االسترلاق واألدب المٌال إلى
توكٌد تفوق المرء على اآلخرٌن ،تشٌر إلى رواٌة الروائٌة األمرٌكٌة هارت بٌتشر ستو «كوخ
العم توم» وتملٌد سرود الرلٌك .على سبٌل المثال ،عندما تتكلم روٌة «اللون االرجوانً» عن
مشكلة تعلٌم الزنوج فإنها تستدعً كال من سرود الرلٌك و»كوخ العم توم»«(( ..لماذا ال
تستطٌع تاشً  Tashiأن تذهب إلى المدرسة؟» سألتنً ،عندما أخبرتها أن عائلة اولٌنكا

 Olinkaال تؤمن بتعلٌم
البنات لالت ،بسرعة
الضوء ،إنهم مثل الناس
فً الوطن الذٌن ال
ٌرٌدون للناس الملونٌن
ان ٌتعلموا»)) 126
ثٌمةةة التعلةةةٌم ممدمةةةة فةةةً
«كوخ العم توم» بوصفها
سةةةةةةرودا للرلٌةةةةةةك ،إنهةةةةةةا
موضةةع نمةةا علةةى نحةةو
شدٌد مةن طةرف فرٌةدرن
دوغةةةةةالس فةةةةةً سةةةةةٌرته
الذاتٌةةةةة ،والوجةةةةود التةةةةام
ألدب الرلٌةةةةةةةك بوصةةةةةةةفه
جنسةةةةةا أدبٌةةةةةا أنموذجٌةةةةةا
للنصةةو الممنعةةة ٌشةةٌر
إلى عمل الكتابة والمراءة من أجل اإلنعتةاق.
لكن بٌنما تشٌر رواٌةة «اللةون االرجةوانً»
إلى «كوخ العةم تةوم» مباشةرة وإلةى سةرود
الرلٌةةةك علةةةى نحةةةو غٌةةةر مباشةةةر ،فإنهةةةا ال
«تعٌةدها» فحسةةب إنهةةا تضةةع تةةدٌّن «كةةوخ
العةةةم تةةةوم» فةةةً موضةةةعه عبةةةر تجاوزهةةةا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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لعناصةةةةةر ثمافةةةةةة السةةةةةود
الدٌنٌةةةة .وبمةةةدر مةةةا تعٌةةةد
الشخصةةةٌات فةةةً «اللةةةون
االرجوانً» ،الشخصٌات
فةةةً «كةةةوخ العةةةم تةةةوم»،
فإنهةةا إعةةادة كتابةةة نسةةوٌة
لهةةةا علةةةى نحةةةو انتمةةةادي.
سٌلٌا  Celieهً أنثى توم
(انةةةةا لةةةةم اضةةةةرب مطلمةةةةا
شةةٌئا حٌةةا  .)43محاولتهةةا
إلنماذ أختها الصغٌرة نٌتةا
 Nettieمةةةن االغتصةةةاب
مةةةةن طةةةةرف أبٌهةةةةا عبةةةةر
عةةةةرض نفسةةةةها لةةةةه هةةةةً
نسةةةةةختها لتضةةةةةحٌة تةةةةةوم
بالةةذات الشةةبٌهة بتضةةحٌة
المسةةٌح .نٌتةةا هةةً أنثةةى جةةورج التةةً ترفةةع
نفسها عن الخزي ،ومثله تسافر إلى أفرٌمٌا.
معظم االفترالات المستمرة مةدى الحٌةاة بةٌن
سٌلٌا ونٌتٌا وبٌن سٌلٌا وأطفالها تعٌد الحبكة
حةةول جةةورج والٌةةزا ووالةةدة الٌةةزا وأختهةةا،
ُمو َّحةةدة مةةن جدٌةةد كمةةا فةةً الرومةةانس المةةائم
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علةةى الكومٌةةدٌا .وزوج سةةٌلٌا لةةه الكثٌةةر مةةن
لٌغري  ،Legreeسٌد تةوم الماسةً ،بضةمنه
ومضةةةة االمةةةةل مةةةةن أجةةةةل التحةةةةول باتجةةةةا
سةةد صةةوفٌا  Sophiaمةةع لوتهةةا
النهاٌةةة .تج ّ
والشةةةعور بالدعابةةةة بوصةةةفها سةةةالحا كاسةةةٌا
 Cassieغٌر الخاضعة ،الجارٌة األبٌة التً
تةةنجح بإنمةةاذ نفسةةها بمسةةاعدة تةةوم .كةةل هةةذا
لٌس مادة بصةرٌة بةل
هةةةةةةةةةةةةةةً تنةةةةةةةةةةةةةةا
intertextuality
إلى حد ما .لكن كل
اإلشةةةةةةارات لرواٌةةةةةةة
«كةةةةوخ العةةةةم تةةةةوم»
ولكةةل مةةا ٌُر َمةةز الٌهةةا
تكةةةون دلٌمةةةة ومعمةةةدة
أكثةةةةةةر مةةةةةةن مجةةةةةةرد
مجموعة الشخصةٌات
التةةةةةً تشةةةةةٌر الٌهةةةةةا.
تسةةةةةةةةةةتجٌب اللغةةةةةةةةةةة
واألحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا
والمحادثةةةةةةةات كلهةةةةةةةا
للخٌةةةةةةةةةةارات التةةةةةةةةةةً

تضةةعها سةةتو  Stoweوتعةةرض المحةةددات
الختٌارات سةتو واالمكانٌةات األكثةر تشةددا.
الرواٌةةة مةةؤثرة ألنهةةا تةةوازن وتضةةافر علةةى
نحو انتمادي خطاب الثمافةة الشةعبٌة الحةدٌ
وسةةةةةةٌاق االضةةةةةةطهاد المةةةةةةزدوج للنسةةةةةةاء
السةةوداوات والماضةةً «الوجةةدانً» المةةؤثر
على نحو خا بالرواٌة االجتماعٌةة .كٌةف
استطاع ذلةن التشةابن
االنتمةةةةةادي أن ٌكةةةةةون
مرئٌا فً فٌلم؟ هذا ما
كةةةةةان علٌةةةةةه تحةةةةةدي
سةةةةبٌلبٌرغٌ.مكننةةةةا أن
نةةةةةةةةةةةةرى أن فةةةةةةةةةةةةٌلم
سةةةةةةةةط
سةةةةةةةةبٌلبٌرغ ٌب ّ
وٌعةةةةةةدّل كةةةةةةل هةةةةةةذ
الترابطةةةةات .وبسةةةةبب
هةةةذا ،بوصةةةفه تمةةةدٌما
صرٌا لرواٌةة ووكةر،
فإنةةةه عرلةةةً وجنسةةةً
علةةةةةى نحةةةةةو جةةةةةدلً،
بوصةةةةةةةةةةفه تمةةةةةةةةةةدٌما
لشخصٌة صوفٌا فإنها

تهٌمن وحدهاٌ .وفر الفٌلم أمثلة بصرٌة لهذ
التمالٌداالجناسةةةٌة للرواٌةةةة االجتماعٌةةةة التةةةً
تربط الجةنس االدبةً «بالوجدانٌةة» .وهكةذا
على مستوى التبئٌر الخارجًٌُ ،ظهةر الفةٌلم
برالة ،معاكسة للضوء،
«الوجدانٌة» بألوان ّ
بؤرة حساسة ،وضع مثٌةر للصةور الذهنٌةة.
هةةذ الخصةةائ للرواٌةةة االجتماعٌةةة التةةً
ٌوظفها ووكر على نحو جدلً لتمدٌم العاللة
بةةٌن الجنسةةٌة والعبودٌةةة علةةى نحةةو انتمةةادي
التةً تكةون مجةردة مةن محتواهةا االنتمةةادي،
هً مكررة فحسبُ ،مجٌَّةرة بةدون أٌةة رلةة،
أو إحسةةةاس بالدعابةةةة ،أو منظةةةور انتمةةةادي
األكثةر أهمٌةةة ،إنهةا مكةةررة بةدون رنةةٌن مةةع
نصةةو أخةةرى.رفةةض فكةةرة علةةم السةةرد
البصريٌ ،مكن للمرء أن ٌجادل أن الوسٌط
البصةةري للفةةٌلم– والشخصةةٌة الشةةعبٌة لفةةٌلم
سةةةبٌلبٌرغ– مةةةن المسةةةتحٌل أن ٌعمةةةل فةةةً
التوضةةٌحات االنتمادٌةةة لةةووكر ،ال أعتمةةد أن
هةةةذا صةةةحٌح .فتجاهةةةل مةةةا لدمتةةةه الرواٌةةةة
االنتمادٌة التً أفضت إلةى الفةٌلم هةو كٌنونةة
غٌةةةةر نمدٌةةةةة .إذ ٌتمةةةةدم الفةةةةٌلم االن لٌعةةةةزز
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الموالةةف األٌدٌولوجٌةةةة السةةلبٌة .وسٌوضةةةح
مثةةةاالن كٌةةةف أن محاولةةةة ووكةةةر الرتبةةةاط
العرلٌة والجنسةٌة فةً مشةاهدة الفةٌلم ،عائةدة
إلى رواٌتها العرلٌة والجنسٌة تماما ال ُمنتمَةدة
مةةةن خةةةالل التبئٌةةةرإذا أ ُ ِخةةةذ بوصةةةفه رؤٌةةةة
وثائمٌةةة للمةةرن العشةةرٌن ،فةةإن تمةةدٌم ووكةةر
ألفرٌمٌا ساذج إلى حد مةا فمةا جعلةه مةؤثرا
لم تكن المالءمة الوالعٌة بةل عاللتةه بةالن
السةةابك المولةةع بالمتةةال .والتجرٌةةد مةةن هةةذ
العاللةٌ ،فتحها على االستعادة االستعمارٌة.
مةةع سةةبٌلبٌرغ ،تمةةف افرٌمٌةةا تحةةت الشةةمس
البرتمالٌة الهائلة وهكةذا فةان ال ُممةدَّم بصةرٌا
ٌكون مبأرا علةى نحةو الفةت للنظةر بوصةفه
غٌةةر والعةةً .و ُمصةغَّرة إلةةى بطالةةة برٌدٌةةة،
أفرٌمٌةةةا ال تسةةةتطٌع انجةةةاز وظٌفةةةة الباعةةة
للرغبةة الشةدٌدة الكئٌبةة بمةدر التةوق الخٌةةالً
(الٌوتوبً) الذي تمتلكه فً رواٌة ووكر من
خالل العاللة المعمدة مع راوٌة «كةوخ العةم
تةةوم» .فسةةرود العبودٌةةة واالسةةتجابة النمدٌةةة
للةةذوق المعاصةةر اللتةةان أعادتةةا الوالعٌةةة فةةً
رواٌة ووكةر تختفةً عةن النظةر .نحةن نُملنةا

ترجمان

الى عمل خال من الذوق الفنً ،حٌ ٌتناول
بسهولة ،فً ظل اإلخراج الهادف إلى النفع
العام والكفوء لسبٌلبٌرغ ،مضمون فولكلور
السود بوصفه مرئٌا من خالل الرأي
المسبك للبٌض.تمثٌل الجنسٌة sexism
للسود بدون العودة إلى العبودٌة ٌسمح
بالتمٌٌز الذي ٌنتج فً النظرة المتبناة على

نحو تواق جدا إن السود جنسٌون أكثر من
البٌض .إغتصاب األب إلبنته الذي أخبرت
به الرواٌة منذ البداٌة ممدم بموة فً الفٌلم
وهو فوق ذلن خٌارا لما لدمته الرواٌة:
الصدالة الجنسٌة بٌن سٌلٌا  Celieوشوغ
 ،Shugالزوجة والخلٌلة .إن هذ الثٌمات
المضحى بها من أجل الوصول إلى أكبر
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لكن عاللات الجندر  genderهذ تشكل
الخلفٌة للعناصر األخرى التً تصبح مؤكدة
مرة أخرى فً الفٌلم .وهكذا فإن صورة
صوفٌا ،التً تعٌد إلى الذهن كاسٌا
 ،Cassieوتوم المولع بالمتال جدا ،واالنا
االنثوٌة الثانٌة ،لد تغٌرت دراماتٌكٌا بٌن
الرواٌة والفٌلم.بدون العاللة التناصٌة لتوم
من جهة ،والسٌاق المعاصر لالستفهام من
عاللات الجندر  genderمن جهة ثانٌة،
ٌكون عدم خضوع صوفٌا هدفا سهال

العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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للتأثٌرات البصرٌة الهزلٌة الرخٌصة.
ٌمدمها سبٌلبرغ بوصفها امرأة هائلة،
صورة لألم الساحمة التً تسحب زوجها
لٌكون مثل طفل على طول الحمول تماما،
عندما ٌكون األخٌر ممترحا لٌمدم خطٌبته
ألبٌه ،المشهد مبأر من بُعد ومن فوق
سرع ،كل الوسائل للتأثٌر الهزلً .تحل
و ُم َّ
اإلشارة الضمنٌة إلى تشارلً تشابلن والفٌلم
الكومٌدي الصامت محل اإلشارة الضمنٌة
لكاسٌا  Cassieومن ثم لرواٌة «كوخ العم
توم» ككل« .صوفٌا»

من كتاب Narratology : Introduction to the theory of Narrative
المؤلفةMieke Bal :
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سةةةةةبٌلبٌرغ مضةةةةةةحكة علةةةةةةى نحةةةةةةو متعةةةةةةذر إصةةةةةةالحه مةةةةةةن البداٌةةةةةةة ،كةةةةةةذلن ٌكةةةةةةون عةةةةةةدم
خضةةوعها وزوجهةةا وثورتهةةا ،بالنتٌجةةة ،متعةةذرا إصةةالحه .التةةأثٌر البصةةري مسةةتخدم لٌعةةادل
ةدركا بهةةذ الطرٌمةةةٌ ،مكةةن أن ٌكةةون الفةةٌلم ُمنتمَةةدا علةةى عاللاتةةه
االحتمةةال االنتمةةادي للرواٌةةةُ :مة َ
المتبادلة الخاصة بوصفه انتاجا بصرٌا .بٌنما ٌمكن ان تكون عٌوبةه مضةاءة مةن خةالل الممارنةة
مع حجته السردٌة .لكن ،هذ الممارنة تحترم خصوصٌة كل وسٌط.
إذن ،نمطة ممارنةة الرواٌةة والفةٌلم هةً لٌسةت تحدٌةد المٌمةة الجمالٌةة «لألمانةة» إلةى الةن
المصدر .بدال من ذلنٌ ،مكن أن ٌساعد تناول الرواٌة والفٌلم بوصفهما ُمض َّمنٌن فً الثمافة التً
ٌعمةةالن فٌهةةا الممارنةةة لتبةةٌن مةةا الةةذي ٌنبغةةً علةةى كةةل منهمةةا أن ٌمولةةه لجمهورٌهمةةا ،مةةن خةةالل
تركٌبهمةةا السةةردي الخةةا  .تكةةون عاللتهمةةا تناصةةٌة بمةةدر مةةا تكةةون عاللةةة اسةةتطراد داخلةةً.

(قصائد العدد ( )9من مجلة تا َم ّرا)
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َ
تام ّرا 011

حني تتساقط النّجومُ
وينبسطُ النّهرُ
تتم ّزقُ كتبٌ كثريةٌ
ويغرق االسطرالب
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ٌّٚبغا ٠زفٕٓ اٌهبػؽ اٌؼؽالٟ
ثؽقُ ضؽائّ ِع٘هخ ٌمً١عح
اٌسؿْ ؟ ٌّبغا ٌّٚ ...بغا  ...وً
رٍه األقئٍخ لفؿد اٌ ٝغٕٟ٘
ٚأٔب أرأًِ اَّبِخ لًبئع اٌؼعظ
( ِ ِٓ ) 9دٍخ ربِؽا اٌزٟ
ٔثؽد ػٍ ٝقّبٚار ٟافمب خع٠عا
اٌّغب٠ؽ
ِٓ االثعاع
اٌّع٘م  ...افمب ٠كزعػٟ
ِٓ ػّك اٌػاوؽح اٌدّؼ١خ
ِسٕخ رّٛؾ
اٌؼؽال١خ
ٚفد١ؼخ ئٔى١عِ ٚؽٚؼا
ثًؽضبد اٌّزٕجٌ ٟسظخ
ِ ٚىبثعاد
اغز١بٌٗ
اٌسالج رسذ قّبء ِىفٙؽح ٚزؽوخ العاَ
اثٓ ؾؼ٠ك اٌجغعاظ ٞثبردبٖ إٌّبف ٟفٙب ٟ٘
لً١عح ( رٕدٌٍ )ُ١هبػؽ ضؿػً اٌّبخعٞ
رؼ١ع اٌ ٝاٌػاوؽح ِسٕخ ٔٙؽ ظخٍخ اٌػٞ
أؼش ٌكم ِٛثغعاظ ػبَ ٘ ٦٥٦ـ ٚنٙع

فد١ؼخ اٌّىبْ اٌّكزجبذ زٓ١
رٍّظذ أِٛاخٗ زجؽ اٌمًبئع
ٚاالثعاع ٔ ٛ٘ ...فكٗ إٌٙؽ
اٌػ ٞثم ٟيبِعا ثٛخٗ األٌُ
ثؼْٛ١
٠ؽٔٛ
ٚاٌؼزّخ
ِغؽٚؼلخ ٌّب ٠سًً ػٍٝ
األؼٌ  ،رأًِ ِثال اٌهػؼح
اٌزبٌ١خ اٌز ٟردؼٍه
اِبَ خٍدبِم ِؼبيؽ
ِسجّ ِٕىكؽ ٛ٘ٚ
٠ؽًِ ٜبئؽ األِٛؼ:

وال يكون هناك سوى بساطٌ أمحر من الدم
تسري علوه األفاعي
ُٟ٠ء األفك اٌكٛؼ٠بٌ ٟاٌّ ّٓ١ٙأمالة اٌّٛاؾ ( ٓ٠ركبلّ إٌدٚ ) َٛرهظ ٟاٌفىؽ( رزّؿق وزت
وث١ؽح ) ٚاٌغ١بة اٌّطٍك ٌٍؼٍُ (٠غؽق االقطؽالة ) ٌٛ١يً اٌّزٓ اٌهؼؽ ٞاٌ ٝاٌسُٛؼ
اٌّطٍك ٌٍّٛد ( ال٠ىٕ٘ ْٛبن ق ٜٛثكبِ أزّؽ ِٓ اٌعَ)  ٚاٌكٍطخ اٌّطٍمخ ٌٍهؽ( رك١ؽ ػٍٗ١
األفبػٚ.)ٟرأضػ لً١عح ( ِئل ثـِ ..ئل) ٌٍهبػؽ ِٛفك دمحم ِٕػ اٌؼٕٔٛخ ٔكمب ِطزٍفب ف ٟرؼؽ٠خ
اٌؽا٘ٓ ٚفزر ٔبفػح ٔجًؽ ِٓ ضالٌٙب ١ِٛ٠بد االٔكبْ اٌؼؽال ٟاٌػ ٞضػٌٗ اٌسٍُ ز ٓ١ايجر وبثٛقب
 ،فبٌؼٕٔٛخ رٛز ٟثثمبفخ اإلقىبد ٚغ١بة اٌمعؼح ػٍ ٝاٌزؼج١ؽ  ٟ٘ٚػجبؼح ِأضٛغح ِٓ ؼزُ اٌّسىٟ
اٌٌ ِٟٛ١زٕمٍٕب ٘ػٖ اٌؼزجخ اٌ ٝقطٔٛخ ٔجٍ اٌهبؼع اٌؼؽال ٟثؼ١عا ػٓ ضطبة إٌطجخ ٚفًبززٗ.
رأًِ ِثال و١ف افززر اٌهبػؽ اٌمً١عح ثب٠مبع ثسؽ اٌىبًِ اٌّزٕبقت ٚركبؼع ظلبد اٌمٍت ٚأّٙبؼ
اٌعِغ ز٠ ٓ١مٛي:
ِب صٌذ أعؼ ٝف ٟاٌؼشاق
ٚال َثٍَذ ..
ِب صٌذ ٔٙجب ٌٍزئبة اٌ ٝاألثذ..
فج َّٓ أٌَٛر ..؟ ثّٓ أٌَٛر ..
ٚال أ َ َحذ..
ِٓ اٌٛاَر اْ اٌّٙبؼح اٌهؼؽ٠خ ركزعػ ٟاالٔٛاد اٌّطبرٍخ ٚإٌّّ١ٙخ ػٍ ٝضبؼِخ اٌّىبْ (ِب
ة اٌ ٝاألثعُٟ١ٌ )..ء ( األثع) قؽِع٠خ اغزًبة األِىٕخ ٙٔٚجٙب ُٟ٠ٚء
ؾٌذ ٔٙجب ٌٍػئب ِ
َ
َ
رىؽاؼاٌزكبؤالد اٌسبئؽح (فج َّٓ أٌٛغ ..؟ ِثّٓ أٌٛغ  )..ػّك اٌّسٕخ ٚنؽاقخ االغزؽاة إٌفكٟ
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 011

ب الحاكمة  ،فترفسنً
أَلوذُ باألحزا ِ
األحزاب الحاكمة بحوافرها ..
للتُ ٌ ..ا هذا  ..ماذا أَبمٌتَ لثور الوحو

،

لال (إنت مو طائفً وترٌ ْد حمن إبن الكحبة ،
وهللا ننطٌها للجلب وانتَ الى ســـمر)،
وكان متكئا على عصا ٌبسمل ،
وٌدّعً أنّه ٌبع ُ ٌوم المٌامة أمة وحد ُ..
من الواضح ان المصٌدة أرخت للجرح الطائفً الذي ش ّج جبهة الوطن من جانب ولفجٌعة
االنسان األعزل الذي وجد نفسه محشورا فً "مجرشة " فاشٌة اإلٌدٌولوجٌة الدٌنٌة و بٌن
نازٌتها التً تزٌف الحمائك باسم الدٌن  ،تأمل المشهد التالً الذي ٌجلًّ ذروة االنفصال الحاد
عما ٌجري على األرض :
َ
بس كفنً  ،وأنزعهُ آلخر أكثر عرٌا منً ،
أَل ُ
وأَزحف متشظٌا من خٌبتً الى حً التنن ،
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ٚاٌّىبٔ ٟئال اْ اٌّزط ً١اٌهؼؽ٠ ٞفزر ثبة اٌّغبِؽح اٌهؼؽ٠خ ز٠ ٓ١ؽيغ اٌّزٓ ثىكؽ ِٓ اٌٍٙدخ
اٌؼؽال١خ ٚوأٔٗ ٠ؽ٠ع أْ ٕ٠ؿي اٌمً١عح ِٓ ثؽٚخٙب اٌؼبخ١خ ٌّ١ؿخٙب ثٍٙدخ االٔكبْ اٌؼؽالٟ
ٔٚجٍ ِؼبٔبرٗ ٌزؼؽ٠خ أمالة اٌّٛاؾ١َٚ ٓ٠بع اٌم ُ١ز٠ ٓ١مٛي :

ولبور التً تنتظرنً فً اسفل وادي السالم ،
حٌ ُ ٌَس ُ
ْكن رؤساء الكتل السٌاسٌة..
ِٓ اٌٛاَر اْ اٌّزٓ ٍ٠جف االٔٛاد اٌّمّٛػخ ( وفٕب) ٌ١ه١ؽ اٌ ٝػزّخ اٌؽا٘ٓ ٚٚزهزٗ ثُ
٠زسؽن ٌ١سهؽ٘ب ف ٟاِىٕخ ِدعثخ ِٚزطّخ ثبٌسؽِبْ ( ز ٟاٌزٕه  +لجٛؼ ٚاظ ٞاٌكالَ) ئال اْ
المتخٌل الشعري بحركة مباغتة ٌرمً باألنوات المامعة فً جوف األمكنة المعتمة ( لبور ...
حٌ ُ ٌَس ُ
ْكن رؤساء الكتل السٌاسٌة) لنكون امام حركة جدٌدة لماطرات الصورة الشعرٌة  ،تأمل
الممطع التالً:
نصير ،
وأَنتَ وحدكَ ال ولي وال
َ
لووونَه) ،
ح لكَبحِ ُجما َ
وال لقا َ
ح فايروس ( ُو ْ
ْ
فمن ذئب الى ذئب الى ذئب ،
ش) ،
ش بـ ..إِ ّ
(أخذونه إِ ّ
ور
س ْلمونَه ت َ ْ
( َ
سلو ْم يَ ْد) الى خزنتها وهي تَفُ ُ
من الواضح ان مراٌا المصٌدة تعكس وجوها متنالضة الداللة فثمة الوجو المخاتلة الشرسة
ْ
(فمن ذئب الى
المفترسة المتسلحة بالغدر والفتن المتناسلة زمنٌا وكأنها تر المكان والزمان
ذئب الى ذئب) فً ممابل األنوات العزالء المتكورة فً ( نا ) الجماعة المطلة من اللهجة
س ْلمونَه تَسْلو ْم ٌَدْ) " ولبلها الذات المستوحشة الخائفة
العرالٌة ( "(أخذونه إِ ّ بـ ..إِ ّ ) َ ( +
نصٌر )  ،وال تخفى السخرٌة المرٌرة التً نجحت فً
ً وال
َ
المنكسرة فً (وأَنتَ وحدنَ ال ول َّ
لووونَه) لتكون إزاء
ان تربط المصٌدة براهن فاٌروس كورونا (وال لما َح ل َكبحِ ُجما َح فاٌروس ( ُو ْ
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فاٌروس الفساد االدراي الذي نه جسد الوطن فتشظت
معه أحالم االنسان البسٌط بحٌاة آمنة ومستمرة.ولد ٌتحول
الشاعر العرالً الذي تناهبته المنافً حنجرة االنسان
العرالً البسٌط وصوته الصافً المكبل بالوجع لٌتمرآى
على لصٌدته وجه الشاب العرالً الذي ٌضع عمر على
راحة ٌد متناسٌا لنابل الغاز المسٌل للدموع التً تخترق
الرؤوس الحالمة بوطن آمن  ،تأمل مثال الممطع التالً من
لصٌدة (جـاللـة الـخـلـٌـفـة ) للشاعر ٌحٌى السماوي
والحظ كٌف ولف المتخٌل الشعري ٌحاكم الظالم (
الخلٌفة) وٌتوعد باسم االنسان العرالً وباسم معاناته :
إذا كـنـتَ نـيـرون
فـبـغـدادُ لـيـسـت رومـا
فـلـمـاذا تـريـدُ إحـراقـهـا ؟
الـطـيـور ال تـبـنـي أعـشـاشـهـا عـلـى
ُ
شـواهـد الـقـبـور
فـارأف بـالـبـسـتـان
ْ
ْ
إن لـم تـكـن رأفـة بـالـطـيـور
فـبـالـحـفـا ِة الـبـاحـثـيـنَ عـن ِظـالل ألقـدامـهـم
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وبـالـجـيـاعِ الـذيـن أتـخـمـتـهـم
بـخـبـز وعـودك
من الواضح ان المتخٌل الشعري ٌعري منظومة المٌم التً زٌفها ( جاللة الخلٌفة) حٌ الوعود
الكاذبة والموت المنثور بوفرة على زواٌا المكان الحٌمٌم وحركة االنسان العرالً المتخمة
بالحرمان والفالة  ٚ .رؿ٠ح اٌمً١عح إٌمبة ػٓ ِالِر "خالٌخ اٌطٍ١فخ " ٌ١ى ْٛاٌمبؼٜء ئؾاء
نٙؽ٠بؼ ِؼبيؽ ٠جطم ثبٌجالظ ٚاٌؼجبظ  ٚئؾاء يٛد خع٠ع ٌهٙؽؾاظ اٌز ٟرؽفٍ االٔزظبؼ
اٌؽر١ت الٔجالج اٌفدؽ  ،رأًِ األر: ٟ
سـواء أصـا َح ديـكُ الـقـصـر
يـصـح
أم لـم ِ
فـالـفـجـر سـيـبـزغ حـتـمـا
أِب لً١عح (فُبءاد ٍِططخ ثبالضزٕبق) ٌٍهبػؽ ئبٚاد زكٓ أِ ٓ١اٌز ٟرُٟء يٛد االٔكبْ
اٌؼؽال ٟاًٌبف ٟثؼ١عا ػٓ االخٕعاد اٌك١بق١خ اٌز ٟانزغٍذ ػٍ ٝفه اٌزٛانح اٌؽٚز ٟث ٓ١انمبء
اٌٚ ِٓٛنؽوبء ربؼ٠ص األٌُ اٌدّبػ ، ٟرأًِ اٌهػؼح األٚ ٌٝٚالزع و١ف أظاْ اٌّزط ً١اٌهؼؽٞ
وً أٔٛاع اٌزمك ُ١إٌفكٚ ٟاٌطبئفٚ ٟاٌؼؽل: ٟ
وٕب غش٠جٓ١
أٔذ ٚأٔب ،
فٚ ٟطٓ
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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ٔؾشة ِٓ ٔفظ اٌّبء
ٔٚفظ اٌججبي ..لجٍزٕب .
اٌٛٙس رٛأَ ثح١شح دٚوبْ .
حبٌٕٚب أْ
ٍٍُّٔ جشحٕب
ٚوزجٕب ربس٠خب
ِؾزشوب..
ف ٟاٌّمبثش اٌجّبػ١خ!..
ٚرمعَ لً١عح (لًبئع) ٌٍهبػؽح ؼقّ١خ ِس١جف افمب نؼؽ٠ب ِطزٍفب  ًً٠اٌ ٝالًِ ٝؽازً
اٌزغؿي ثبالٔزّبء اٌ ٝاٌّىبْ اٌسٌّ ُ١زمعَ غؽَب خع٠عا ّ٠زؿج ف ٗ١اٌّع٠ر ثبٌغؿي ثبٌفطؽ ،رأًِ
ِثال اٌهػؼح األ ِٓ ٌٝٚاٌمً١عح:
 .1إٌبصش٠خ
إٌبصش٠خ ثمؼخ عبخٕخ رض١ئٙب ؽّظ ال رغ١ت
اَ اٌضلٛساد ٚاٌّؼبثذ ٚاٌزىب٠ب
ػٍ ٝادّٙ٠ب لبِذ اٌحضبساد
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ٚوزجذ اٚي اٌمصبئذ .
ِٛاي ؽجٓ ٕ٠طٍك آخش اًٌٍ١
ٚصجٛح ػؾبق ِٛٚاػ١ذ .
إٌبصش٠خ أغٕ١خ رزٍؼثُ ػٍ ٝؽفخ اٌّغٓ
اثٕخ اٌشجبي اٌّب٘ش ٓ٠ف ٟاٌحت ٚاٌحشة
ججٍذ ِٓ رشثخ خصجخ ِٚبئٙب ؽٙذ ف ٟفُ اٌؼؾطبْ
غضاٌخ ارؼجذ ِٓ ٠طبسد٘ب
الىزمبرً اال ِٓ ٠غشق ِٓ اجفبٔٙب ِشٚد اٌىحً .
إٌبصش٠خ ِٛلذ جّش اٚلذرٗ اٌغِٛش٠بد
ػٍ ٝصلٛسح ػبٌ١خ
ٌزجؼث اٌذفء ف ٟاثٕبئٙب اٌشاعخ ٓ١ف ٟاٌثٛساد .
إٌبصش٠خ ال رحشق لٍٛة اٌؼؾبق اال ثبٌ ٜٛٙاٌؼزسٞ
ٚال رؾت ٔ١شأٙب اال ٌزخجش األسغفخ اٌغِٛش٠خ
إٌبصش٠خ ث١زٕب ِٚذسعزٕب اٌزِ ٟب عىزذ اجشاعٙب
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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ٚال عىزذ اغٕ١خ اٌؼؾك فٙ١ب
إٌبصش٠خ .
ٚرؼىف ِؽا٠ب لً١عح (فىؽح ِبئٍخ ) ٌٍهبػؽ
ِالِر اٌّىبْ اٌّىزٕؿ
زّ١ع اٌكبػعٞ
ثبٌسؽة ٚاٌّٛد اٌّدبٌٕٔ ٟى ْٛأِبَ ِؽث١خ
خّبػ١خ ،رأًِ ِثال اٌّمطغ اٌزبٌٚ ٟالزع
و١ف اغؽق إٌس١ت األفك اٌهؼؽ: ٞ
٠ب آخش اٌمزٍٝ
ثزٛل١ذ اٌحشٚة اٌخبعشح
٠ب آخش اٌ ُّ
ؾؼشاء
ح َٓ١رمزٍِ ُٙغبفبد اٌزّ٘بة
إٌ ٝاٌحم١مخ
ٚرُٟء لً١عح (ر َؽ٠ث) ٌٍهبػؽح قّؽلٕع
اٌدبثؽ ٞرىث١فب نؼؽ٠ب ١ٍ٠ك ثهبػؽح ِمزعؼح
ٔكدذ رفبي ً١ػبٌُ االٔث ٝاال أٙب ضطفزٗ
ِٓ اٌؽربثخ ٌزُّٕٗ وكؽا ِٓ اٌٛالغ اٌّؼبل
وّب أٙب ٔؿػذ ػٓ اٌّؼهٛلخ االٔث ٝيٛؼرٙب إٌّط١خ وّكزٍٙىخ ٌٍمؽاؼاد ٌزى ْٛيبٔؼخ ٌٙب فٟ
اِبؼ ػاللخ رىبفإ٠خ الرؼزؽف ثبٌّٕظِٛخ األث٠ٛخ ،رأًِ ِثال اٌّمطغ اٌزبٌ: ٟ
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ال اعزط١غ اْ احجه وً َٛ٠
٘زا ٠غجت ٌٚ ٟجؼب رٕ٘١ب،
ٚصذاػب ٔصف١ب.
ٌٕٚفشض أه ٌٓ رف ُٙاِشأح وث١شح اٌزفبصً١
ٚاْ ٕ٘بن اٌف ج٠ ً١فصٍٕب
ٚأ٘ ٟزا اٌؼبَ ال اس٠ذ اٌزٕبصي ػٓ ِضاج ٟاٌحبد.
عؤحت ٔفغ ٟوث١شا ،ألؽف ٝثغشػخ.
اْ رى ْٛحٛاع ٟاٌغذ اٌز ٟلغّّزٙب ػٍ ٝحشٚفه
لذ ػبدد اٌ ٟثؼذ اْ ٚجذرٕ ٟف ٟاٌغٛغٛي
رحذ اعُ  :ؽبػشح ػشال١خ .
ق ِؼ١ع ِٓ ؼزُ اٌّبٌَ ٟزٍمٟ
ٚرزسؽن لً١عح (أىكبؼاد ِ
قؼع َخؽ ِخ١ف َ
آض ِؽ اٌٌٍٍ ) ًِ ١هبػؽ َ
ثظالٌٙب ػٍ ٝاٌؽا٘ٓ اٌّؼبل ٌٕى ْٛأِبَ أِىٕخ ِثطٕخ ثبٌفمع  ،ال قّ١ب ٚأٗ اقز ًٙاٌمً١عح
ثًٛؼح رهج١ٙ١خ نجٙذ ِسٕخ اٌػاد اٌّغزؽثخ ثكٍكٍخ ِٓ اٌّهجٙبد ثٗ ز٠ ٓ١مٛي :
وَآخش اٌٍ ..ً١وبأل٠زَبَ وبٌ َّٛرَٝ
وظ ًّ ػبؽمَخ َ
غٕذ ٔٛافز٘ب
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رّؾَ ٚ ٟخٍفَهَ ألٛاَ رفز ّؼ فٟ
ثُ  ًً٠االغزؽاة إٌفك ٟاٌسبظ غؼٚرٗ
زٕ٠ ٓ١ؿع اٌّزط ً١اٌهؼؽ ٞػٓ اٌغُ١
ظالٌزٗ اٌّمزؽٔخ ثبٌطًت ٌ١ى ْٛلؽٓ٠
األًِ اٌّكزس ،ً١رأًِ اٌّمطغ اٌزبٌ:ٟ
أوزت ػٓ اٌغَ ...ُ١إْ اٌغ َُ ١سحٍَزَٕب
ٕزصشا
إٌّغِ ٟ
اوزت ػٓ اٌفَ َشح
َ
ّ
ػٓ اٌؾؼٛة اٌزَ ٟظٍذ رّٛد فذٜ
ػٓ ِٛرَٕب حَّ َٕ١ب صب َحذ ِالئىَخ
إرا ٚصٍَٕب إٌٕ١ب ػبئذٌٕ َٓ٠ب
ِٓ اٌٛاَر اْ رىؽاؼ فؼً األِؽ ( أوزت
) ٠فُر اٌؽغجخ ف ٟرٛث١ك اٌّىبثعح
اٌدّبػ١خ ٚزؽوزٙب اٌالِٕز١ٙخ يٛة اٌسٍُ ( أوزت ػٓ اٌغٌٍَ ) ُِ ١ؼجٛؼ ِٓ خعة اٌسبَؽ اٌٝ
ضًت ا٢ر ٟؾظ ػٍ ٝغٌه اْ فؼً اٌىزبثخ ٠كزعػ ٟاٌؽغجخ فِ ٟمبِٚخ ِؽاؼح اٌٛالغ ثبألًِ ( ئْ
ة اٌزَ ٟ
ظٍذ
اٌغ ُ١ؼزٍَزَٕب) ٠ٚزىؽـ ٘ػا ف ٟاقزعػبء اٌّبَ ٟاٌّزطُ ثبٌمّغ ٚاٌمٙؽ(ػٓ اٌهؼِ ٛ
َ
رّٛد فع١ٌ )ٜى ْٛػزجخ ٌالقزّؽاؼ ف ٟؼزٍخ اٌجسث ػٓ ( اٌغ. ) ُ١
ٚرُٟء لً١عح (أٔب أزجه  ...أٔب أٔمٌٍ ) ٝهبػؽح قالِخ اًٌبٌسِٙ ٟبؼح اٌمً١عح االٔث ٝف ٟأْ
رّزٍه اوٛأب نؼؽ٠خ خؽ٠ئخ ٚاْ رطٍك فؽاظ٠ف ِع٘هخ  ،لً١عرٙب اٌدؽ٠ئخ اٌز ٟرزّؽظ ػٍ ٝإٌظبَ
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االثٚ ٞٛرىكؽ اًٌٛؼح إٌّط١خ ٌالٔث ، ٝردع غٌه ٚاَسب رّبِب ِٕػ اقزٙالٌخ اٌمً١عح اٌز ٟرمٛي
فٙ١ب :
ٌؼجخ أب ث١ذ اٌزاوشح...
ال أبَ...
ٚال اعزشد اٌٍ...ً١
ٚاٌٍّ٠ ً١ض ٟثٛثب اعٛد ٌٍٕٙبس...
٘ٚىزا اثذي ث١بة اٌغٕ...ٓ١
ثؼشاء اٌززوش...
أثزبع حفٕخ ٔغ١بْ...
ٚاٌجشد ال٠حزف ٟثؼٛد ثمبة...
رإوع األفؼبي ( أقزؽظ – أثعي – اثزبع ) ٚرىؽاؼ ( ال – ال) اٌؽغجخ ف ٟاٌزغ١١ؽ ٚاٌزسىُ ثسؽوخ
األفؼبي اال اْ اٌكطؽ األض١ؽ ثمعؼ ِب ُٟ٠ء اٌؽغجخ ف ٟرىك١ؽ لٛ١ظ اٌكبئع اٌثمبف ٟاٌّؽِٛؾ ٌٗ
ثـ(اٌجؽظ ) ثمعؼ ِب ٠ؼٍٓ ٌسظخ اٌ١أـ ِٓ أْ اًٌٛد اٌٛز١ع اٌّزمع ٌٓ ٠سمك ن١ئب ثّفؽظٖ ( ال
٠سزف ٟثؼٛظ ثمبة) ٚرزسؽن اٌمً١عح ثىبًِ أٌمٙب اٌعالٌٌ ٟزًً اٌ ٝاٌطبرّخ اٌز ٟركزعػ ٟفٙ١ب
اًٌٛؼ اٌّع٘هخ ز ٓ١رمٛي :
سأعٚ ٟأذ رغزؼ١ذٖ...
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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وبْ ٍِ١ئب ثه...جذا...
ٚػٕذِب عىجزٕ ٟدِؼخ...
وبْ هللا ٠زشاء...ٌٟ ٜ
ث ٓ١ؽظب٠ب٘ب...
....
ٌٓ اػٍٓ اٌحبد... ٞ
فمذ إِٓذ ثه وث١شا...
ثمعؼ ِب ؼقّذ اٌهبػؽح قالِخ يٛؼح نؽقخ (ؼأقٚ ٟأذ
ركزؼ١عِٖ )...كزعػ١ب غؼٚح االقزكالَ ٌزٍه اٌهؽاقخ ( وبْ ٍِ١ئب
ثه...خعا )...ثمعؼ ِب ؼقّذ يٛؼح ٌٍزٛزع ثبٌّؼهٛق زع
اٌسٍٛي ثٗ ( ٚػٕعِب قىجزٕ ٟظِؼخٌ )...ززؼمع اًٌٛؼح ن١ئب فه١ئب
ٚرمعَ ٌٕب ػهمب يٛف١ب أث٠ٛب ِغب٠ؽا ٌٍّأٌٛف ثىبًِ رفبيٍٗ١
اٌّع٘هخ ( وبْ هللا ٠زؽاء/...ٌٟ ٜث ٓ١نظب٠ب٘بٛ٠ٚ )...لع
اٌكطؽاْ االض١ؽاْ غؼٚح اٌٛخع اًٌٛف ٟاٌػ٠ ٞفزر ف ٟغاوؽح
اٌزٍمِ ٟج١ؼخ غٌه اٌّؼهٛق ٚرؽِ١ؿارٗ اٌّمعقخ.
ٚرُٟء لً١عح (ِؿ٠ح ) ٌٍهبػؽ يعاَ غبؾِ ٞسكٓ افمب
نؼؽ٠ب ِغب٠ؽا ٠مزؽة ِٓ رمٕ١خ ر١بؼ اٌٛػ ٟئغ ردؽفه اٌزفبي ً١ثبردب٘بد ِطزٍفخ ز١ث اًٌٛؼ
اٌهؼؽ٠خ إٌّكمخ ربؼح ٚاٌّزهظ١خ ٚاٌّجؼثؽح ثبٌثب ٚاٌّزؽايخ ؼاثؼخ  ٚاٌّزمطؼخ ضبِكخ
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ٚاٌّسِٛخ ثططِ ِٛزؽايخ قبظقخ  ...اٌمً١عح ثؽِزٙب رؼىف نؽاقخ اٌؽا٘ٓ اٌزٔ ٟدسذ فٟ
رهظ١خ اٌزع ٓ٠ٚاٌطجبػٌٍ ٟمً١عح  ،رأًِ ِثال اٌهػؼح اٌزبٌ١خ
أػؾم ٟٕ١ثصٛد أػٍٝ
ِٓ صٛد لٕبثً اٌذخبْ ٚاٌشصبؿ
فبألِٛد ٕ٘ب
أ٠ضب
ٌٙب اٌحك أْ رؼؾك
ِٓ اٌٛاَر اْ اٌّزط ً١اٌهؼؽ٠ ٞؼٍ ٟثمبفخ اٌؼهك رسذ ِظٍخ اٌمٕبثً اٌّكٍ١خ ٌٍعِٛع ٚايٛاد
اٌؽيبو اٌس ٟاٌز ٟرطزؽق ثجالظح اًٌعٚؼ اٌؼبؼ٠خ اال ِٓ األًِ ثّكزمجً أفًُ ِ ٟ٘ ،ظٍخ
٠ؽفؼٙب اٌهبػؽ ثٛخٗ رٍه اٌّٙد١خ ٚاٌجؽثؽ٠خ ٌ١مب َٚثٙب اٌ١أـ ٚاٌٍٙغ  ...أَف اٌ ٝغٌه اْ
اٌكطؽ اٌهؼؽ ٞاٌثبٌث (فألِٛد ٕ٘ب ) ُ٠غ اٌّزٍم ٟاِبَ اؼرجبن ظالٌ ٟزبظ ٠س ً١اٌ ٝؾِٕٓ١
ِزُبظ ٓ٠األٚي اٌؽا٘ٓ اٌّزطُ ثؽائسخ اٌّٛد اٌػٕ٠ ٞزّ ٟاٌ ٗ١اٌؼبنمبْ ٚا٢ضؽ ٘ ٛاٌّكزمجً
اٌػ ٞق١هٙع االٔفالد اٌسزٌٍّ ٟؼبنم ٓ١يٛة اٌّٛد ٌ١ىٔٛب َّٓ لبئّخ األِٛاد ،وّب ُٟ٠ء
اٌكطؽ األض١ؽ (ٌٙب اٌسك أْ رؼهك) ِسٕخ اٌؼبنم ٓ١ف ٟاِىٕخ ركٍت االٔكبْ أكبٔ١زٗ ٚاثكّ
زمٛلٗ .أِب ف ٟاٌهػؼح األضؽ ٜاٌز ٟفًٍٙب ػٓ ثم١خ إٌى ثططِ ِٛزًٍخ ٠مٛي اٌهبػؽ فٙ١ب :
ف ٟوً حذ٠ث ِؼه
أؽؼش ثؤٟٔ
ثحبجخ اٌ ٝجج١شح وج١شح ِٓ اٌىٍظ
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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ُٟ٠ء اٌّزٓ اٌزُبظ اٌسبظ
ث ٓ١اٌّؼهٛلخ اٌهؽقخ اٌزٟ
رزكٍ ٝثبٌزدؽ٠ر (رؽِ ُ١وبزً
اٌىالَ) فِ ٟمبثً اٌؼبنك إٌّىكؽ إٌّهغً
ثبٌجسث ػٓ اػػاؼ ( ثسبخخ اٌ ٝخج١ؽح وج١ؽح
ِٓ اٌىٍف) ف ٟاِبؼ ػاللخ غ١ؽ ِزىبفئخ
رمزؽة ِٓ اٌكبظ٠خ اٌّطٍمخ ئال اْ اٌّزطً١
اٌهؼؽُ٠ ٞؼٙب ف ٟق١بق قطؽ٠خ ِؽ٠ؽح
ٌزٕفزر ثٛاثخ األقئٍخ ػٓ ِج١ؼخ رٍه
اٌّؼهٛلخ ٚرؽِ١ؿارٙبٚ .رمعَ لً١عح (
ِمزٕ١بد رّثبٌٙب اٌؼّ١ك ) ٌٍهبػؽ أّٔبؼ
ِؽظاْ افمب غؽائج١ب ِٕػ اقزٙالٌخ اٌمً١عح
اٌز٠ ٟؽظ فٙ١ب:
اٌجٍٛط ػٍ ٝصٛرٟ
ح ٓ١رخزبس أٔٛثزٙب
َ
ثطش٠مخ ِٙزثخ رٍ١ك ثمصبئذ.ٞ
غبٌجب ِب وٕذ ألٛي

ٚاٌؼٙذح ػٍ ٝاٌمبئً
 ِٓٚاٌمبئً ؟
فؤٔب ال أحًّ سلصخ أخش ٜإٌٙ١ب
ع ٜٛفشاؽخ
رفشػ ػؾَٙب ف ٟؽؼش٘ب ٚرثًّ .
ِٓ اٌٛاَر أْ غؽائج١خ اًٌٛؼح اٌهؼؽ٠خ
اٌز ٟرىؽـ إٌجؽح اٌكبضؽح رٕدر ثبْ رغٍف
ِكىٛربرٙب ثبرمبْ .خالصة المول ،فان
المصٌدة العرالٌة التً تنوعت صورها
الشعرٌة نجحت فً ان تكون وثٌمة تارٌخٌة
توثك معاناة االنسان األعزل بعٌدا عن
االجندات السٌاسٌة التً تُزٌف الوالع  ،كما
انها ولفت تدٌن ما ٌحصل على األرض من
تغٌٌب مطلك لحك االنسان بالعٌ اآلمن زد
على ذلن ان الشاعر العرالً تناول الهم
اإلنسانً بجرأة تحسب له فً ولت تتسالط
فٌه األصوات المبدعة بدون اٌة حصانة
ولٌواجه وهو أعزل مصٌرا مجهوال ...
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ألػ١ذ رشِ ُ١وبحً اٌىالَ
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منهم لد سبك له ان ابتلى بجثة او باألحرى بجسد أسلم الروح وأصبح من الراحلٌن  ،أتراه
آخر المتلى المغدورٌن اثر طلمة رعناء ؟ حزن عمٌك غلف وجوه الرجال األربعة  ،رفعوه  ،لم
ٌكونوا خائفٌن بل متذمرٌن او لل غاضبٌن  ،بدا الهمس ٌفضح جزعهم وعدم ممدرتهم فً
السٌر الحثٌث بالتابوت  ،الغرٌب فً امرهم انهم ظلوا ٌصرون على صمتهم  ،أزاء ما ٌجري
من لتل وموت بالمجان  ،كان التابوت من نوع الخشب المدٌم  ،خشب الزان الصلد بموة
الفوالذ او صالبة الطلمة الباردة  ،لكنه ال ٌعنً ان المٌت هو لتٌل معارن مضت وانتهت منذ
زمن بعٌد  ،انه لتٌل الٌوم ولد أردته رصاصة واحدة من لناص متهور  ،هنان ثمب عمٌك فً
الجانب األٌسر من الجسد لرٌبة من الكتف  ،تأمله احد الرجال بإمعان كأنه ٌعاود فحص المتٌل
ٌمٌن
لتحدٌد نوع اصابته  .وجدوها فرصة للتمعن بوجه الفمٌد الذي بفعوه ولم ٌهتدوا الى
ٍ
لاطع بشأنه  ،دمه الحار أكّد لهم انه مغدور ولٌس مجرد لتٌل  ،اشارت علٌهم الحفرة فً
ٍ
الجهة الٌسرى ان الموت اغتٌاال ً  ،هز احدهم رأسه عالمة الموافمة ال عالمة االتفاق على
الشًء كما هو  ،من الممكن ان تتعداه معرفتهم نحو األهل واأللارب ٌ ،سمع صوت خطواتهم
الثمٌلة وانفاسهم كأنهم أُلزموا بحمله بالموة  ،حطوه عند بداٌة الطرٌك  ،البد من عنوان
ٌرشدهم الى المسار الصحٌح  ،لكنهم ال ٌملكون أي إشارة او عالمة دالة على مكان محدد ،
الطرٌك بدا غامضا ً لهم  ،طرٌك ملًء بالحفر والشظاٌا عدٌمة النفع  ،هل حملوه بعٌدا ً عن
اعٌن العسس ؟ بال شن أثمل الصندوق الخشبً علٌهم اكثر مما كان متولعا  ،مع هذا لم ٌلموه
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رفعوا الصندوق الخشبً المستطٌل من األرض وحملوه على أكتافهم  ،لم ٌكن أٌا

فً أي مكان وٌنسلّوا بعٌدا ً  ،لم ٌتوارى اي واحد منهم  ،كان ممكنا ً لو شاءوا الهرب نحو
الرب نمطة لرٌبة  ،هل سمعوه
ٌئن ؟ محال وكادوا ان ٌسخروا
من تصوراتهم المحمومة كان
احدهم ٌهذي بكالم غٌر مفهوم ،
أخذ المساء ٌمترب من خطواتهم
 ،أصاخوا الى صوت اشبه
بالطنٌن او األنٌن منه الى صوت
بشري  ،كانوا ٌمتربون من تلة
عالٌة حٌن بلغوا بداٌة األرتفاع ،
ارتموا األرض الترابٌة  ،خطوة
خطوة حتى اذا بلغوا الممة ح ّ
طوه
دون كالم او إشارة او ثرثرة .
سمعوا عواء ذئب بعٌدا من اسفل
الوادي  ،صوت ٌنداح الٌهم
عبرالفال  .نظروا الى بعضهم
كأنهم أدركوا مبتغاهم هنا  ،ولٌس فً مكان آخر  ،سٌدفنوه فً لمة التل النمطة المصٌة  ،عاد
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

265

العرق المتناثرة على الوجه  ، ،كان هواء أول المساء ٌغرٌهم بالراحة والبرودة المنعشة وان
ٌستلمً من ٌشاء ذلن  ،رشموا وجوههم بحفنة من ماء بارد  ،استعدوا لحراسة الضحٌة التً
داروا بها فً األزلة والطرلات دون ان ٌهتدوا الى عالمة دالة على أهله  ،هدأت سرٌرتهم
واطمأنوا الى انهم نفّذوا ما علٌهم من واجب ال مفر من تنفٌذه  .غٌر أن عٌونهم ظلت مفتوحة
باتجاه الوادي العمٌك .

 2121 / 01/2ــــ بغداد
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صوت العواء ثانٌة ٌرتفع فً الفضاء المهجور  ،اخذوا نفسا ً طوٌالً بل أزاح بعضهم حبات
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ال أحد ٌمكنه أن ٌولف هذه المسوة !
هل ٌمكن ذلن  ....ماذا اسمع  ...ربما هو وهم؟
وهم كبٌر ...........
اضاف احد الوالفٌن لربً ،بال ادنى ممدمات " انه لم ٌعد ٌفهم شًء سوى التكرار ،تكرار
جملة واحدة  -فانا ال استطٌع ان اردد غٌرها – واضاف  -دون ان اعرف لماذا  . -للت
ماهً ............؟
لال:
سمعتها فً لٌلة حالكة السواد ،حٌنما كنت اسٌر لرب سٌاج المشرحة ،تماما فً
اطراف باب المعظم ،فبمٌت ملتصمة فً رأسً..........
سراعا ..سراعا ..سراعا ..........
كان ٌغنً بصوت خافت سرعان ما تصاعدت النبرة الحزٌنةٌ ...ردد كلمات فهمتها ببطء
حٌنما رددها واحدة  ..واحدة (كأن اللٌل ٌلدهم  ،نرى تزاٌد اعدادهمٌ ..سٌرون فً
الشوارع ،ولرب االسواق المعفرة بالتراب وهم بال أٌدي  ..برؤوس مطرلة ٌسٌرون ببطء
ٌمفون بفوضى لكً ٌشكلوا طابورا حتى اذا لم ٌزاحمهم احد!!)........
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الى  ..عمال مشرحة بغداد

سراعا ...سراعا ..سراعا
كان ٌغنً وٌبكً ..فبكٌت معه  ..وبدأت
اردد معه اغنٌته ،كانت كلماتها لرٌبة
منً ..بل انا متأكد انً سمعتها ٌوما ما
 ...كان ٌكرر الكلمات وانا اكرر بعده ..
وحٌنما الحظ تركٌزي وانتباهً  ..تولف
عن التكرار واكمل بصوت شجً .....
لبر
تمضً االٌام....... ...
وبذات النبرة الدافئة والهادئة نفسها
واصل ....
 بٌن ثناٌا السحب........ثم اضاف وهو شبه غائب عن المكان..
كان مغمض العٌنٌن( ...الزحام فً باب
المعظم ال ٌشبهه زحاما اخر) انا اعلم ان
ثمة خطبا كبٌرا ٌهز كٌان هذا الرجل الذي
ٌمف مشدوها وسط الشارع ال ٌعلم اٌن هو
(الموتى ٌزاحمون االحٌاء)
(ٌنتظرون ...منهم من ٌرى بوابة الطب
العدلً ألنه برأس ....اما من لطعت رأسه
فٌرى مناظر اخرى) ........................
ثم ٌضٌف دون ان ٌظهر علٌه انه ٌرانً
تام ّرا
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او انه ٌكلمنً..........
(ٌتزاحمون امام الباب :فٌخرج لً لسانه كانه ٌهزأ بأحد ما ..تصدمهم صالفة العمال  -عمال
نمل الجثث دائما اكثر لسوة من غٌرهم -
ٌعزلون الجثث امام البابٌ ....شدون على سواعد الموتى خٌوطا ملونة تمثل عالماتهم
الفارلة......................
مجهولــــــون......
معلومــون......
كلمة واحدة تجعلن معلوما  ،حٌنما ٌشد على ساعدن خٌطا بلون او مجهوال ..هكذا
كرر الرجل مرات هذه العبارة دون ان افهم منها شٌئا (منهم من ٌحاول فً لحظة جنون ان
ٌثبت هوٌته ولكن تصدمه دوما صالفة العمال ـ عمال نمل الجثث دائما ..اكثر لسوة من
غٌرهم ـ دون ان نعرف لماذا ،ربما وهذا ٌحدث احٌانا ..ازاء اصرار العمال ٌوافك على ان
ٌوضع فً احدى الخانات ٌ -مبل ذلن على مضض ،ألنه ال ٌصدق انه عار تماما ...ال لشًء
 ..ابدا وهذا ما ٌكرره دائما)
الن رأسً فً مكان اخر اكثر سعة بعٌدا عن برودة وزناخة لاعات الطب العدلً.
وتبمى اسئلة محدودة ،مرتبطة باالرتبان ..فكل شًء مرتبن هنا او هنان....
والن عمال نمل الجثث اكثر لسوة من غٌرهم ٌحاول احدهم ان ٌوهم المحٌطٌن به انه بخٌر
فٌزٌد الطوابٌر ارباكا .........
وان ال مشكلة له فً موضوع الطوابٌر
وان ال مشكلة له ابدا فً موضوع اثبات هوٌته
ولكنه ٌمول.....
هل لال احد للرأس الملهوف الذي ٌرٌد االرتباط بشكل او باخر بالجسد ان الرصاصات
ازاحت جزءا منه والبالً تكفل به دود االرض؟.

وٌشٌر بٌده نحو الشرق نحو مكان محدد ....ونبمى انا وهو نحدق بطوابٌر من رجال ملتحٌن،
ٌسٌرون بصمت دونما ضجة ،عدا البعض منهم
ـ هؤالء ال تهمهم صالفة عمال نمل الجثث وال
لسوتهم ـ ربما ٌشٌر واحد منهم خلسة ـ خوفا
من عمال المشرحة المساة ـ فً محاولة لالتصال
بأحد ما غٌر العمال وحٌنما ٌعجز ٌكتب على شًء
ٌتصوره ورلة سمراء اول االمر لكنه ٌعرف فٌما
بعد انها خرلة اعدت لٌشد بها جسده وكانت بال
لون.
ٌمول احد عمال نمل الجثث......
ٌكتبون رسائل على خرق
ربما ٌ ........ضٌف مدٌر العمال
كلما نسٌر حول المشرحة كنا نسمع بماٌا اغنٌة
تدور حول ما سمعته من فمه المرتعش عن
السحب واالٌام والمضً السرٌع لهما حول دوائر
الرحالت لكن الشًء المختلف انً سمعتها مملوبة
هكذا .....
بٌن ثناٌا السحب
تمضً االٌام
سراعا ..سراعا
لال لً وهو ٌحدق فً عٌنً بصالفة تخٌلتها
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(صدلنً  ..لمد أجفلتنً االصوات)
وحٌنما للت له – اٌة اصوات؟ لم ٌعر سؤالً انتباها فواصل بمسوة
( لمد أجفلنً الصوت ،فالتصمت بالجدار ..لكنً اصطدمت بأحد الموتى وهو ٌلوذ بالجدار
من الصوت ..ثم غٌرت مكانً فكان هنان احدهم ٌحتمً وهكذا لمرات  ،ال اعلم كم مرة
غٌرت مكانً  ،متجنبا جولة الموتى وهم ٌرددون االغنٌة بشكلها المعكوس  ..صدلنً كلما
حاولت ان احتمً اجد فً مكان احتمائً مٌتا ٌحتمً من موتى)
تخلصت من لسوة ذراعٌه  ،سرت حول المشرحة متجنبا ان انظر خلفً لكنً كنت اسمع
صوته ٌردد كلمات االغنٌة بشكلها المعكوس فأسرعت  ..كانت خطواتً تتسارع وانا امر
لرب اسواق مهجورة معفرة بالتراب وثمة لغط ٌتزاٌد حولً ..فلم اتمالن نفسً ..وبدأت
اركض وفً حلمً كانت ثمة اسٌاخ تزٌد من جفافه وكلما حاولت ان ارطب شفتً بلسانً كنت
احس انهما لاسٌتان اكثر لسوة من عمال نمل الجثث.
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صالفة عمال نمل الجثث المساة ذاتها دون ان اعرف لماذا هزنً من كتفً  ..وهو ٌصرخ
.................
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دون سااابك إنااذار اتخااذ السااٌد الااوزٌر مناازال فااً محلتنااا مسااكنا لااه ولعائلتااه علااى غٌاار عااادة
الوزراء الذٌن أسكنوا عوائلهم الكرٌمة فً دول الجوار .
استبشرنا خٌرا وحبورا لهذه الجٌرة العظٌمة ونحرنا األضاحً لربانا للمناسابة الساعٌدة  ,لكان
فرحتنا لم تدم طوٌال  ,ولم نسعد برؤٌة الوزٌر وال زوجة الوزٌر وال أوالده وال بناته .
المزمجرة ..
العابسةالمزمجرة
الكالحةالعابسة
حماٌتهالكالحة
ووجوهحماٌته
المظللةووجوه
السودالمظللة
السٌاراتالسود
سوىالسٌارات
لملمنرنرسوى
أمااا محلتنااا المفتوحااة علااى المحااالت واألزلااة األخاارى تاام عزلهااا بالكتاال الخرسااانٌة واألسااالن
الشائكة وأغلك جمٌع المنافذ والمداخل واإلبمااء علاى منفاذ واحاد للادخول والخاروج  ,وأمساى
ذهابنا وإٌابنا مرتبطٌن بالرخصة التً تخولنا وتعرف بنا كسكنة المحلة وإذا صاادف أن نساٌت
(باجن) الممهور بتولٌع آمر الحماٌة فتلن مصاٌبة وإن زارن ألربااء أو أصادلاء لان فالمصاٌبة
أعظم .
وهكذا وج دنا أنفسانا فاً ثكناة عساكرٌة  ,بعاد أن تام مناع الشاباب مان التجماع  ,واألطفاال مان
اللعب واللهو  ,والنساء من الجلوس على عتبات البٌوت ووو .
فً الشهرٌن األولٌن من سكن الوزٌر المبجل انتملت لرابة سبع عوائل إلى محالت أخرى .
فً الشهرٌن اآلخرٌن أرتفع العدد إلى أكثر من عشرٌن عائلة ...
بعد سبعة شهور صار النزوح جماعٌا ...
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محلة الوزٌر

بعد سانة لام ٌتباك ساوى ثاالث عوائال
بائساااة لااام تفلاااح فاااً الحصاااول علاااى
منازل بدٌلة جراء ارتفاع اإلٌجارات ..
إال أن السااااٌد الااااوزٌر الااااذي أشااااترى
البٌااوت الخالٌااة وأسااكن فٌهااا عوائاال
ألربائه وحاشٌته وحماٌاته تكفال بادفع
إٌجارات ثالث شمك لمادة ساتة شاهور
ممااادما إلٌاااواء العوائااال الاااثالث التاااً
غادرت المحلة.
محلتنا اآلن باتت تسمى محلة الوزٌر
المحااازن جااادا فاااً األمااار أن الحجٌاااة
كمٌلاااة بعاااد أن شاااح زبائنهاااا أغلمااات
دكانهاااااا العتٌااااااد وغاااااادرت المحلااااااة,
وانمطعاات أخبارهااا تمامااا  ,فعلااى ماان
ٌعاارف عنهااا شااٌئا إعالمنااا ولااه األجاار
والثواب ...
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1
زار السٌد الرئٌس مدرسة الشهداء االبتدائٌة وتفماد أبنااء الشاهداء وأوصاى بتزوٌادهم بكساوة
العٌد ومبلغا من المال كعٌدٌة وولف الرئٌس عند تلمٌذ كان ٌبكً بحرلة ولوعة فسأله سٌادته
 ِل َم تبكً ٌا ولد ؟ هل والدن شهٌد ؟لال التلمٌذ :
 ال ٌا سٌدي والدي ال ٌرٌد أن ٌستشهد  ..إنه هارب من الجٌش.لهمه الرئٌس وأمر بتسجٌل اسم التلمٌذ مع أوالد الشهداء ضمن التكرٌم.
 -2بعد أسبوع تم إعدام والد التلمٌذ.
 -3بعد خمسة سنٌن أدرن التلمٌذ بأنه ابن خائن معدوم.
 -4بعد عشرٌن سنة تم إعدام الرئٌس وسجل والد التلمٌذ شهٌدا سٌاسٌا.
 -5بعد ثالثة وثالثٌن سنة تم تعٌن ذان التلمٌذ الذي بكى مدٌرا عاما ألمن الدولة.

276

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

كان يا ما كان

حكاٌة التلمٌذ الذي بكى
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ذبحتك!
....................................................................................

ف ٟاٌّزجٓ اٌز ٞاِبَ ث١زٕب اٌمقت ،وبْ ٚاٌذٕ٠ ٞقت فجبػ وً  ،َٛ٠رمش٠جب ،ؽجىزٗ اٌّّ٘ٛخ
ثبٌمؼ ٚاٌغجٛط  ..وٕذ أظش اٌ٠ ٗ١ذفؼٕ ٟفنٛي اٌطفً ،فزٛلفٕ ٟاِ ،ٟو ٟال اخشط ٚافضع
اٌؼقبف١ش ،فزٙشة ٠ٚغنت اث .. ِٟٕ ٟاِغؼ اٌمز ٜفجبؽب ِٓ ػٚ ٟٕ١الف لشة اٌجبة..
المشهد الغرٌب ٌشدّنً ،حٌث تأتً العصافٌر صباحا الى المتبن ،وحٌن تتجمع بكثافة على
الحبوب التً وضعها ابً فً منتصف الشبكة المموهةٌ ،سحب الحبل فتطبك على العصافٌر
التً تحاول الهرب من دون جدوى  ..ما كان ٌثٌرنً ،ان ابً ٌخرج سكٌنا صغٌرة ،وٌبدا
بمطع رؤوس العصافٌر ،ثم ٌجلبها ألمً التً تخلصها من رٌشها لبل ان تشوٌها  ..رائحة
الشواء شهٌة ،وابً ٌأكل منها الكثٌر ،وٌترن لنا الكثٌر اٌضا  ..العصافٌر التً ٌصطادها
ابً كبٌرة وتطٌر بخفة ،لٌست كالعصافٌر الصغٌرة التً الهو بها عندما تمع بٌن ٌدي او
ٌجلبها احد اصدلائً من اطفال الجٌران ،رٌشها مازال زغبا ،ومنالٌرها صفراء واصواتها
غضة ،نربطها من احد جناحٌها بحبل لصٌر ونتركها تطٌر للٌال ثم تهبط  ..امً كثٌرا ما
تمول لً؛ اعطه الحبوب والماء كً ال ٌموت العصفور ،وحٌن ٌكبر وٌبدا الطٌران لوحده،
اتركه فٌطٌر بعٌدا ،والول له حٌن اودعه ،اٌان ان تأتً الى المتبن ،فهنان ٌنصب ابً
شباكه عند الصباح ،فتضحن امً ،ثم تتركنً لمشاغلها الٌومٌة.
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اتذكر  ..آخر ما قاله ابي ألمي ..اخرجي من بيتي واالّ

فذ ٜوٍّبد اث ٟلجً خشٚعٕب ،رشْ ف ٟساعٚ ٟرّأل لٍج ٟسػجب  ..اخشع ِٓ ٟث١زٚ ٟاالّ رثؾزه
اِنٕ١ب ٌٍ١زٕب ف ٟاٌطش٠ك اٌ ٝاً٘ اِ ٟػٕذ البسة ٌٙب  ..وبٔذ رؾًّ ػٍ ٝساعٙب فشّ ح فٙ١ب
ِالثغٙب ٚثؼل ِالثغٕب ،أب ٚاخٚ ٟاخزٔ ،ٟزجؼٙب ؽفبح ف ٟاٌطش٠ك إٌ١غّ ٟاٌزٛ٠ ٞفً لش٠زٕب
ثمش ٜاخش ،ٜػٍٕ١ب اْ ّٔش ثٙب لجً اْ ٔقً لش٠خ عذ ٞألِ .ٟوٍّّب الؽظذ اٌقّذ ٚاٌذِٛع
ػٍ ٝخذ ٞأِٔٚ ،ٟؾٓ ِؼٙب وبٌغشاء اٌقغ١شح٠ ،أر ٟٕ١فٛد اث ٟاٌغبمت  ..اخشع ِٓ ٟث١زٟ
ٚاالّ رثؾزه!  ..ؽ ٓ١فشؿ ثٙب وبْ فٛرٗ اؽجٗ ثبٌشػذ ،فٍزٔب أب ٚاخٚ ٟاخزِ ٟزػٛسٚ ٓ٠ساء
اِ ٟاٌز ٟوبٔذ رشرغف ٚرجى ٟثؼذ اْ أٙبي
ػٍٙ١ب ثبٌنشةٚ ،ؽ ٓ١رشوٙبِ ،ذد ٠ذٙ٠ب
ٌزغّغ سؤٚعٕب اٌقغ١شحٚ ،رنّٙب اٌٙ١ب،
فبٔذعغذ سؤٚعٕب ث ٓ١فخزٙ٠ب اٌٍز ٓ١هٛلزّٙب
ا٠بدٕ٠ب اٌمق١شح.
عضُ اٌٍ ً١صم١الٔٚ ،ؾٓ ّٔن ٗ١ػٕذ اؽذ
الشثبئٕبٚ ،لذ ؽبٌٚذ اِ ٟاْ رخف ٟػٕ ُٙعجت
ر٘بثٙب ألٍ٘ٙب ٚافطؾبثٕب ِؼٙبٌ ،ىٓ اٌؾضْ
اٌز٠ ٞغٍف ٚعٙٙب إٌبؽً ،ؽشػ ٌ ُٙاالعجبة .
 عزّن ْٛاٌٍٍ١خ ػٕذٔب ٚغذا رز٘جْٛاٌ ٝث١ذ اٍ٘ه ..
٘زا ِب عّؼزٗ ِٓ اٌشعً اٌزٞ
غطذ ٌؾ١زٗ اٌج١نبء فذسٖ
اٌٛاعغ ،لجً اْ ٠ؾ١ش اٌ ٝصٚعزٗ
ثبْ رٟٙء ٌٕب هؼبَ اٌؼؾبء ،صُ
غبدس اٌ ٝؽ١ش ث١ذ اٌشعبي،
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ٌّٕنٍ١ٌ ٟزٕب ِغ اِ ٟف ٟث١ذ
فغ١ش ِٓ اٌمقت ،اػذد ٌٕب
صٚعزٗ فشاؽب فٌٕٕ ٗ١بَ .ال ادسٞ
ٌّبرا وبْ اث٠ ٟىشٖ اِ٠ٚ ٟنشثٙب
ثبعزّشاسٚ ،ال اػشف ٌّبرا ٕ٠بدٕ٠ب
ثأثٕبء عٍ١ٌٚ ٜٛظ ثأعّبئٕب ..
عّؼذ اِِٛ٠ ٟب رؾذس فذ٠مخ
ٌٙب ،ثبٔٗ ٠ىش٘ٙب ٠ٚش٠ذ اْ ٠زضٚط
ثأخشٔ ِٓ ٜغبء اٌغ١شاٌُْ ،
رغّّٙب ،ا ٚأ ٌُ ٟارزوش االعُ ..
ٌىٕ ٟارزوش اْ فذ٠مزٙب ٘ٔ ّٛذ
ػٍٙ١ب االِشٚ ،هٍجذ ِٕٙب اٌقجش
ٔ ...ضٚاد سعبيٓ١ِٛ٠ َٛ٠ ،
٠ٚزغ١ش ،ال رىجّش ٞاالِش ٠ب عٍ!..ٜٛ
٘زا ِب لبٌزٗ فذ٠مخ اٌِٙ ٟبٌُٚ ،
افِ ُٙؼٕبٖ ٚلزٙب ..
وبٔذ اٌطش٠ك هٍ٠ٛخٚ ،ؽٚ ٓ١فٍٕب
ث١ذ لش٠جٕب ،وبْ اٌزؼت لذ أٙه
اعغبدٔب اٌقغ١شحٌ ،ىٓ إِب وبٔذ
رٕٛء ثزؼت آخش ..لٍجٙب اٌز ٞاوضش
ف ٗ١اث ٟاٌغشٚػٚ ،ؽ ٓ١غو اًٌٍ١
ف ٟفّزٗ ٚظٍّزٗ اٌىئ١جخ ثٓ١

اٌمش ٜاٌغبف١خ لشة اال٘ٛاس ،وٕذ
أب ٚأخٛأٍ ٞؼت ٚعو ث١زٕب
ٔٚشلـ ؽٛي إِّب ٚلذ اعزؾٍٕب وٍٕب
ػقبف١ش  ..وبٔذ ٌؾظبد ِذ٘ؾخ
ؽمب  ..اِ ٟػقفٛسح رط١ش ٚعو
اٌج١ذ ٚأب ٚاخٚ ٟاخزٔ ٟزجؼٙب
ٔٚط١ش ؽٌٙٛب ِغشٚس .. ٓ٠مؾىٕب
ِٓ ؽىً اِ ٟاٌؼقفٛسح فشاؽذ
رذاػجٕب ثنشثٕب ثغٕبؽٙ١ب ٔٚؾٓ
ٔنؾه ٔٚنؾه  ..اخٚ ٟاخزٟ
ػقفٛس ٓ٠فغ١شِ ٓ٠ضٍٔ ،ٟط١ش
لٍ١ال صُ ٔؾوٌٕ ،ؼٛد اٌ ٝإِٔب اٌزٟ
ؽطذ لشة ِٛلذ ث١زٕب ..ث١زٕب اٌزٞ
صّٕ٠ذ عٛأجٗ ثقٛس اال١ٌٚبء
ٚاٚأ ٟاٌط ٓ١اٌّضٕ٠خ ثىغٛس
فؾ ْٛاٌخضف أٌٍّٛخٚ ،وبٔذ
فجبػ وً  َٛ٠رشػ اسم١زٗ
ثبٌّبءٚ ،رج ّخشٖ ف ٟاٌّغبء ،لجً اْ
رىف ػٓ رٌه ثؼذ اْ فبس اثٟ
٠مغ ٛػٍٙ١ب ٠ٚغّؼٙب والِب عبسؽب،
ؽز ٝاعزؾبي ث١زٕب اٌِ ٝب ٠ؾجٗ
إٌفك اٌّظٍُ٠ ،غٍفٗ اٌقّذ

اٌىئ١ت ..ثىبؤ٘ب اٌطٚ ،ً٠ٛخٛفٕب
ِٓ ثطؼ اثٕ١ب ،أز ٝٙػٕذ ران
اٌّؾٙذ اٌز ٞوبْ اخش ٌٕ َٛ٠ب فٟ
ث١زٕب ..اِ ٟاالْ ف ٗ١ػقفٛسح،
رنؾه ٚرط١ش ٌزؾٍك فٛلٕب صُ رٙجو
ػٍٕ١ب ،فٕؾٍك ٔؾٓ لجً ٘جٛهٙب
ٔٚط١ش ف ٟاسعبء اٌج١ذ اٌقغ١ش ..
ٚوأ ٞفغبس ِؾبوغ ،ٓ١اسدٔب اْ
ٔغبِش ثبٌخشٚط  ..فشخذ ثٕب إِب؛
اٌ ٝآ٠؟ ..سدد ػٍٙ١ب أخز ٟ؛ ٌىٟ
ٔط١ش فٛق ث١زٕب  ..رؼبٌ٠ ٟب أِٟ
ِؼٕب  ..رؼبٌٌ !.. ٟىٓ اِ ٟظٍذ
رقشؿ ثٕب اوضش ،هبٌجخ ِٕب اٌؼٛدح ..
خشعٕب أب ٚاخزٚ ٟاخ ٟغ١ش اثٓ١ٙ
ثقشاخٙب فخشعذ ٚساءٔب رط١ش
ٚرقشؿ ِزػٛسح  ..ػٛدٚا ..
ػٛدٚا  !..فشػ اٌقجبػ مٛء
ؽف١فب ٚفشٔب ٔش ٜاالِبوٓ
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ثٛمٛػ  ..ث١زٕب ٚثٛ١د ع١شإٔب
ٚاٌّزجٓ اٌزٕ٠ ٞقت ف ٗ١اثٟ
ؽجىزٗ ٌ١ق١ذ اٌؼقبف١ش  ..أمطغ
فٛد إِب ػّٕب ؽ ٓ١فشٔب ٔؾٍك
ث ٓ١اٌجٛ١دٚ ،اعؼذٔب اْ ٔشٜ
اعشاة اٌؼقبف١ش ف ٟاٌغٔٚ ٛؾٓ
ثٕٙ١بٚ ،ؽ ٓ١ارغٙذ اٌ ٝاٌّزجٓ
ٔغٕ١ب ؽىب٠خ ؽجىخ اث ٟاٌّّ٘ٛخ
ٚأذِغٕب ف ٟؽ١بح اٌؼقبف١ش ..
٘جطٕب ِغ اٌغشة اٌز ٞرغبثمذ فٗ١
اٌؼقبف١ش ػٍ ٝاٌؾجٛةٚ ،سؽٕب
ٍٔزمو ِٕٙب ٍٔٚؼت فشؽ ٓ١لجً اْ
رطجك ػٍٕ١ب ؽجىخ اث ،ٟاٌز ٞظٙش
ػٍٕ١ب ِٓ ِىّٓ لش٠ت ِٓ ث١زٕب ..
فشخذ اخز .. ٟاث ..ٟاث ..ٟاث.. ٟ
ٚفشخٕب ٔؾٓ ا٠نبٔ ،ش٠ذ ِٕٗ اْ
٠خشعٕب ِٓ اٌؾجىخ  ..ألٚي ِشح

282

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

كان يا ما كان

ارى وجه ابً بهذه التعابٌر الماسٌة ،كان ٌمسن السكٌن ذاتها الذي ٌذبح بها العصافٌر ،وها
هو ٌجهز علٌها واحدا بعد االخر  ..لذنا انا واختً واخً بعد ان شبكنا اجنحتنا الصغٌرة
بعضها فً زاوٌة من الشبكة وحٌن داهمنا ابً بسكٌنه صرخنا معا  ..ال ..ال  ..ال ٌا أبً  ..ال
 ..لكنه اجهز علٌنا  ..وكان اخر ما رأٌته راس اختً الصغٌرة ،لبل ان ٌطلك صرخته االخٌرة
 ..ابً  ..ال  ! ..لكن السكٌن ّ
حزت رلبتها الغضة ،وكان صدى صرخة امً العصفورة ،المرٌبة
من المكان هً آخر ما سمعت لبل ان تحز راسً السكٌن ،واغرق فً ظالم دامس!
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ف ٟرٍه اٌؾمجخ ِٓ ؽ١برٚ ٟلجً
أْ ٠ؾذس أ ٞؽٟء ِب وٕذ ألػشف
ِؼٕ ٝاإلؽغبط ثبٌٛلذ ٚال اٌزٛؽّذ
ف ٟاٌجؼذ ،وٕذ ثبٌىبد أغفِ ٛغ
ٚعبدح أّ٠بِ ٟأعز١مع وغٛال ٔبػظ
اٌؼ ،ٓ١ٕ١ػٍ ٝؽجّبو ٟرزضاؽُ أٌٛاْ
اٌقجبػ٠ ،غشلٕ ٟاٌٛلذ ٚأعشلٗ ،ال
رغىٕٕ ٟاٌش٘جخ ػٕذ اٌشغجخ اٌغبِؾخ
ف ٟاٌؾبعخ ئٌ ٝاٌمفض ساوجب ػمٍٟ
أرأثو خطٛار .ٟأِؾٚ ٟعو األِٕ١بد
أرخ ًّ١اٌؼبٌُ ِؼجذا رزغبِ ٝفٗ١
األسٚاػ ئٌٍِ ٝىٛد اٌغّبء ػٍٝ
ِنّبس ِؾفٛف ثبٌّخبهش اٌجمبء
فٌ ٗ١ألل ،ٜٛال اعزٛػت أّ٘١خ ِٓ
ؽ ،ٌٟٛرالػجٕ ٟأٔبًِ اٌمذس وّب
رالػت اٌش٠ؼ اٌؼبففخ أٚساق
اٌؾغش ،لٍج ٟاٌّنطشة ف ٟخفمبٔٗ
٠خٍ ٛئٌٔ ٝفغٗ ِٕض٠ٚب ػٕذ اٌغٙخ
اٌ١غش ،ٜثٚ ٕٗ١ث ٓ١اٌؼضٌخ أٌفخ؛
غب٠زٗ اٌؼ١ؼ ثغالَ ال أوضش ،.ؽزٝ
رٍه اٌٍٍ١خ ٚوأٔٙب ِٓ ػبٌُ آخش.
رؾٔ ٞٛغِٛب أوضش ِّب ٔزخَٚ ،ً١لَ َغ
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ثبعزّشاس ،عّؼ ٌٕفغ ٟاٌمفش االٔغ١بق
ػبهف١ب ػجش خٛ١ه دَع ّْذ ف ٟداخٍٟ
اٌّؼغضاد ،ال أؽذ ٠ؼشف و١ف ِٚزٝ؟ ٌىٓ،
ثمذس ِب ؽطشرٕ ٟرٍه اٌخٛ١ه ئٌٔ ٝقف- ٓ١
ٔقف رٍّىزٗ ا٘٢بدٔٚ ،قف رإ ِ ّعٍٗ
األلذاس ٌٛلذ ال أػشف أٚأٗ؟ ّ -ئال أٔٙب
ؽٌََ ّٛذ ِغش ٜاالٔزّبء ف ٟاالٔزغبة ئٌٝ
رٕ٘ٔ ٟؾ ٛاألفنً ػجش عُشٚف ِٕٚؾذساد
وبٔذ رُؾذِس ِض٠غب ِٓ اٌش٘جخ ٚاٌزؾذ ٞفٟ
ػمٍ ٟاٌز ٌُ ٞرىٓ ٌٗ اٌمذسح ػٍٔ ٝغ١بْ
م١بء سعزٛس٠زب رٍه اٌّخٍٛلخ اٌز ٟرؾٍٛ
ٌٙب ٔجشح فٛر ٟمبؽىخ ٚأٔب أف١ؼ ثٗ
ِشاسا ٚرىشاسا ػٓ لقذ أخزقشُٖ" :س٠زب".
آخش
ٌٓ أٔغ ٝس٠زب أثذا؛ اِشأح ِٓ هشاص
َ
أوضش ِّب ٔزق ّٛسٌ ،ط١فخ خبٌقخ اٌٍطف
رزٛغً ف ٟاٌمٍت ػٍ ًِٙ ٝرٍَّىُٗ! ال أؽجغ
ِٓ إٌظش ئٌٙ١بٚ ،ال اٌزّؼٓ ف ٟرّ ّٛعبد
عّبس لٛاِٙب إٌّزقت ف ٟصٛثٙب األث١ل
اٌزٛ٠ ٞؽ ٟثزفغ١شاد ػذ٠ذح ؽ ٓ١رٕؾغً
ف ٟصؽّخ األّ٠بَِ ،زؾشسح اٌٛعٛد ،رزؾشن
ثٛلبس ِضداْ ،ع١ذح أػّبي ف ٟإٌٙبس ،أَُ
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ؽٕ ْٛف ٟاٌّغبءٚ ،ف٘ ٟذأح اٌٍ ً١أٔضٝ
أوضش ِٓ سائؼخٌٚ .ىٓ األّ٠بَ اٌغٍّ١خ ال
رزذفك ِضٍّب ٠زذفك اٌن١بء ،فّب وبْ
ثّمذٚس ٞأْ أفؼً ّئال ِب أفؼٍٗ اْ٢؟
٠جذ ِٓ ٚإٌّبعت ػٕذ ٘زا اٌؾذ أْ أروش
و١ف رؼشّ ُ
فذ ػٍ ٝس٠زب؟ ٚأٓ٠؟ لجً و ًّ ؽٟء
وٕذ أؽّكَ فٔ ٟظش ثؼنِٕ ،ُٙؾغال فٟ
ثؾض ٟػٓ اٌٙذٚء ،ال أخف ٟؽؼٛسٞ
ثبٌؾ١بحٔ ،مطخ مؼف ٟاٌؼف٠ٛخ أِٚئ ٌٍٕبط
ثٛدّ٠خ ِفشهخ ،أرغّٕت اٌٛلٛع ف ٟاٌّٙبٌه،
أغٛؿ ف ٟػبٌّ ٟاٌخبؿ ِزغبئال ػٓ
ِؼٕ ٝاٌؾٛاط ِٚب رجؼضٗ ٌٍشٚػ ِٓ ٍِزاد
وبٔذ ثؼ١ذح ػٓ ٚالؼ ٟؽز ٝف ٟأؽالِٟ
اٌمٍٍ١خ ،فّب وبْ ثٛعؼ ٟأْ أدسن إٔٔ ٟلذ
أفغذد ػاللبر ٟثّٓ ؽٚ ٌٟٛأز١ٙذ ٚؽ١ذا؛
رٌه ألْ ػف٠ٛز ٟوبٔذ رفغّش رقشفب
عبخشا ،ؽز ٝعبء اٌ َٛ١اٌز ٞأؽؼ ًَ فٟ
ٔفغ ٟؽشاسح اٌزّّ١ض ػٓ غ١ش ٞػٕذِب
عّؼزٕ ٟاٌقذفخ  ٚس٠زب اٌشاونخ لشة
ؽذائك اٌخشافخ ِضً ِقجبػ ِٕ١ش ٌّؾزٙب
ٕ٘بن ،..أٔض ٝثش٠ئخ ِشا٘مخ ِزّ٘ ٛغخ ثؾى ًّ
ِض١ش ِٓ ثَ ٓ١عّغ غف١ش ِٓ اٌشعبي

دساعزٗ إٌبس٠خ ؽٛاسع ِذٕ٠خ دِٚبِ ٞغشػب ئٌٝ
وبصُ٠ ٕٛ٠غّّٙ١ب أٍ٘ٙب "ٔٛ٠غ ر "ٛرٍه اٌزٚ ٟففٙب
ٌ ٟثم ٌٗٛرؾجٗ ثشوخ ٚسد غبسلخ ف ٟػزّخ اٌّغبء،
راد ِقبث١ؼ ِزٕبعمخ األٌٛاْ ،رغشق األثقبس،
رىٕظ ا٘٢بد٠ ،مقذ٘ب اٌجؾّبسح ِٓ و ًّ ِىبْ؛
ٌالعزّزبعٕ٘ .بن .ف ٟأٚي خطٛح رغبٚصد فٙ١ب
ِغزط ً١اٌجبةٌّ ،ؾزٙب ثبثزغبِزٙب اٌٛاعؼخ اٌؾٍٛح
رؾذِّق ث ٟثزّؼٓ ٚصجبد ػغ١ج !ٓ١عّّشرٕ ٟػٕ١ب٘ب
اٌّزأٌمزبْ ثّىبٔ .ٟأفغٚ ٟوأْ صّخ ّ٘ظ ُ٠ؾٍّك
فٛق سأع ،ُّ ٍ٘" :ٟرؼبي ،عٕجزٙظ ِؼب!"ٌٚ .ىٓ ٘زا
ِٓ ثٕبد اٌخ١بي؛ ّ
ألْ اٌطبئش اٌز ٞظٙش ِٓ ثٓ١
ػزّخ األؽغبس ،فذػ ثقٛرٗ اٌشٔبْ ثغزخ صُ اثزؼذ.
وبٔذ س٠زب ف ٟثبدئ األِش رمف عبٔجب رٕظش ئٌٟ
ثب٘زّبَ ٚصجبد ِضً ِخٍٛلخ ف ٟؽنشح سعبَ ػٍٝ
ّ
رخط ُ
١ذ
ٚعٙٙب اٌمّؾ ٟاثزغبِخ لجٛي ػش٠نخ،
ػزجخ اٌجبة،ثؼل خطٛاد لق١شح ٚلّفذ .اٌّىبْ
٠ؼ ّظ ثبٌضثبئٓ اٌّزّزؼ ٓ١ثّٕظش األؽغبس٠ ،زؾٛعْٛ
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ٚإٌغبء ٚاٌؾجبة ٚاٌؾبثبد اٌز ٓ٠ؽَىٍّٛا
ِٛعب ٘بئال ٠زالهُ ِٕذفؼب ٔؾ ٛؽٟء
ُ٠ش٠ذ ٗٔٚأ ٚال ؽٟء .ػٍ ٝاأللً ٘زا ِب وٕذ
أرخٚ ٍُّٗ١أٔب أُغّل ػٚ ٟٕ١أفزؾّٙب خٍف
أٔط ٛ١ٔٛاٌز ٞوبْ َ٠طٛف ث ٟػٍ ٝظٙش

داخً أمٛاء اٌّقبث١ؼ اٌضا٘١خ ف ٟعّ٠ ّٛزذ
ثٛداػخ ئٌ ٝأؽنبْ اٌٙذٚء اٌّؼزذيِ .ب
صٌذ ثّىبٔٚ ٟالفب ،ارٍفّ ُ
ُ
ذ؛ ال أػشف أٓ٠
ُ
سفؼذ ٔظشٞ
ِن ٝؽز ٝاخزف ٝأٔطٛ١ٔٛ؟!
فٛة س٠زب اٌّخٍٛلخ اٌزِ ٟب أْ سأرٕ ٟؽزٝ
رؾشّ ْ
وذ ٠ذ٘ب رٍ ّٛػ ٌ ٟثزؾ١خ ال رخزٍف
ضحكتهااٌّذ٠ ّٚخ.
ؽشاسرٙب ػٓ ؽشاسح مؾىبرٙب
المدوٌة.
ّ
ُ
أ٘زض ِٓ اٌذاخً أِبَ ػٙ١ٕ١ب
وٕذ
ُ
اٌّزأٌمز٠ ،ٓ١ؾشّ وٕٟ
ٌٙبس اٌغإايِ" :ب عشّ
٘زا اٌزشؽبة؟" .ثؼذ وض١ش ِٓ اٌزشدّد فٟ
ْ
وؾفذ ٌٟ
اٌشدّٔ ،بفنخ ؽؼش٘ب ئٌ ٝاٌخٍف،
ػٓ ٚعٙٙب اٌز ٞوبْ ٠نف ٟػٍ ٗ١ثؼل
اٌّطش اٌز ٞرٛلف لجً دلبئك ٌّؼبٔب .رمذّ ْ
ِذ
ٔؾ ٞٛثبعّخ رزّٛط ثمٛاِٙب اٌشؽ١ك رؾًّ
ْ
فؼٍذ،
ِؼٙب ػجبساد اٌزؾ١خ! ٚأٚي ِب
ْ
اسرّذ ف ٟأؽنبٔ ٟرؼبٔمٕ ٟػٕبلب ؽبسّ ا!
رمفُ ػٍ ٝأهشاف أفبثغ أسعٍٙب ،رؾذّ
ثزساػٙ١ب اٌؼبس٠ز ٓ١وزفِ ،ٟضً اٌخشافخ
رنغ ٚعٙٙب ِمبثٍخ ٚع ٟٙمبؽىخ ٚوأٔٙب
فشاؽخ فٌ ٟفع أٔفبعٙب رغٕ .ٟعغذ٘ب
اٌطش ٞاٌزٍ٠ ٞزقك ثغٍذ٠ ،ٞذخٍٕ ٟف ٟعّٛ
ّ
أ٘زض ِٕٗ هشثب٠ ،ض١ش فٔ ٟفغٛ٘ ٟط
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اٌشغجخ ف ٟاٌؾتّ ِ اٌشاول خٍف ٌٙبس اٌفإاد ف ٟعإاي آخشِ" :ب عش ٘زا؟!!" .اعزٌٝٛ
اٌطّٛػ ٚاٌطّغ ػٍ ٝػمٍ ٟئٌ ٝؽذّ
ُ
أػذدد ٌٙب عىٕب ف ٟاٌمٍت .أز١ٙذ أؽ ُّ ثقّذ ػطش٘ب
اٌّض١ش .أػضف؟ أفٍّٟ؟ أرّزُ ف ٟدٔ١ب ٌُ أٔؼ ُْ ثٙب هٛاي ؽ١برِ ٟضً ِب أٔب ف ٗ١اٌٚ .!ْ٢ىٓ ٠ ٚب
ٌألعف االعزؼجبد ف ٟاٌطّٛػ ٚاٌطّغ ال ّ٠ىٓ ْ
أْ ٠غزّشّ ا أثذا؟ أٔبِ .ب أٔب ّئال عشة ِٓ األِٕ١بد
ّ
عشِذ ٞاإلخفبق ف ٟػبٌُ اٌّؼغضاد .ػذٔب ئٌ ٝأٔفغٕب ٌؾظبد ،أٔظش
رؾو ػٍ ٝاألسك ال رط١ش.
ّ
ػٙ١ٕ١ب ثز٘ٛي أؽّك ،أرأٍِّٙب ف ٟػغت عإاي  :أ٘زا اٌؼٕبق اٌّض١ش ٌٚ ٟؽذ.ٞأ َْ ٌى ًَ ٚافذ عذ٠ذ؟.
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الغرابة ،أنن تبحث عن وجه ال تعرفه!
األغرب ،إنن تبحث عن وجه غٌر حمٌمً!
لكن ما ٌلهمنً باألمل ،وٌجعل العثور علٌها لٌس مستحٌالً ،أن وجهها لٌس كبمٌة الوجوه.
هو نوع من تلن الوجوه التً ال ٌكتمل جمالها بالمالمح المفردة ،بمعنى أن فمها لد ٌكون
كبٌرا ،لذلن ال ٌبدو جمٌالً بمفرده ،ا ِّال إذا نظرت لوجهها نظرة كلٌة ،حٌنها ٌظهر جمال الفم
األ ّخاذ ،كما هو الحال مع فم الممثلة االمرٌكٌة جولٌا روبرت.
عٌناها ،على سبٌل المثال ،لٌستا كبٌرتٌن بالمعنى الدارج( المٌاسً) لتصنٌف العٌونّ ،إال أنهما
مشعّتان كنجمتٌن.
أعول علٌه فً بحثً عنها ،كان ممٌزا ً جداً ،عرٌضًا ،بمنخرٌن شاسعٌن،
أنفها ،وهذا أكثر ما ّ
عار عن الص ّحة بمفرده ،بٌد أنن إذا دمجته مع مالمح الوجه كلهاٌ ،شكّل طفرة متفردة ،أو
بصمة خاصة ،فً مماٌٌس الجمال.
الغرابة الشاسعة ،أننً صنعت وجهها بٌدي.
ئً ،نعم ،أنا خالمها ،اسمع هذه الحكاٌة:
بٌنما كنت أتصفح أحد الكتب التً تعنى بالباراساٌكلوجً ،والذي كان مرجعً الدائم لتحسس
أفكار اآلخرٌن وأرواحهم ،سمطتْ  ،من ٌدي ،لطرة شاي أعلى الصفحة ،لطرة صغٌرة جداً،
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شًء من ضرب المستحٌل أن تبحث عن وجه امرأة ،بٌن زحام المدٌنة.

سرعان ما شربها سمار الورق المدٌم ،حتى لم تنفع معها مسحة إبهامً ،بل نش ََرتْها على
وجه الورلة.
فً الٌوم التالً تناولت الكتاب ،باغتتنً تلن الصفحة ،رغم أنً تجاوزتها بالمراءة ،وجدت
لطرة الشاي لد استحالت الى ندبة بمالمح وردة ،وردة جوري واضحة وضح النهار!
حٌن هبط اللٌل على ظهري ،وكنت غالبًا ما أتسلل الى السطح عصراً ،ألرأ بكتابً الممنوع،
خلسةً ،تحت ما تبمى من ضوء النهار الموارب.
الذي أثار انتباهً ،ذلن المساء ،أن شكل الوردة ،أخذ ٌتحول ،تدرٌجًٌّا ،الى وجه امرأة!
وجه لٌس كبمٌة الوجوه.
تملّكنً خوف دفٌنٌ ،صحبه ارتفاع مفاجئ فً حرارتً ،بٌد أن هذا لم ٌمنع الهوس من
سا عظٌ ًما ملن اهتمامً.
االستفالة فً روحً ،هو ً
ازداد تشبّثً بالكتاب ،زادت جرعة المراءة النهارٌة ،وزادت رغبة التأمل اللٌلً بوجه الوردة،
عفوا ً وجه المرأة.
مع تكرار اللٌالً هٌمن وجهها على كل اهتماماتً.
الغرٌب ان إحساسً ،بل إٌمانً بوالعٌته صار ٌزداد بشكل مخٌف.
سٌطر ،ذلن األنف ،الالمطروق ،على تفكٌري ،الباطنً والظاهري ،تلن العٌنان النجمتان اٌضًا.
كان عزائً ،أن وجهها لٌس كبمٌة الوجوه ،وجه مختلف ،إذن ،لن أجد صعوبة فً التعرف
علٌه وسط غابات النساء.
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ال أدري ،من أٌن جاءتنً تلن المناعة ،بأنّ صاحبة الوجه ،الالمثٌل له ،تعٌش معنا ،تشاركنا
الحٌاة ،تمبع فً ركن ما ،من هذه المدٌنة.
أرجو أن ال ٌسألنً سائل :لماذا؟
الحمٌمة ،لٌس هنان سببًا ممنعًا ،اللهم ّإال إذا إستعنّا بالمدر ،لٌربط بٌنً وبٌن الوجه.
تسكّعت فً كل األماكن التً تتواجد بها نساء المدٌنة:
األسواق ،الموالت ،المطاعم ،الكازٌنوهات ،صالونات الحاللة ،الجامعات ،الدوائر الرسمٌة
وغٌر الرسمٌة ،الطرلات ،محطات السٌارات ،الشوارع ،الحدائك .......ال شًء.
ضاعت كل محاوالتً أدراج الرٌاح.
راودتنً فكرة إلغاء الفكرةّ ،اال ان وجهها ظ ّل ٌداهمنً كلما مدّ اللٌل بوزه.
أدركتُ كم أن وجوه النساء للٌلة على كثرتها ،فبٌنما أشاهد ٌومًٌا مئات الوجوهّ ،إال أن عدد
أصنافها ال ٌزٌد على عدد أصابع الٌد.
سبّب لً ،هذا البحث ،لوثة ،حٌث تركت كل ما عداه ،أٌضًا ،سبّب لً إحراجات كثٌرة ،ومشاكل
ج ّمة ،فوجهها واحد والنساء ال تحصى.
ٌتفرس ،كالمعتوه ،فً وجوه النساء؟
كٌف ٌتمبل الناس ،فً مجتمع كمجتمعنا ،رجل ّ
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رحتُ أجوب الشوارع ،أبحث عن وجه ال أعرفه ،أو وجه شبٌه له ،عل ًما انً أعلم أنها،
سبحانها ،ال شبٌه لها!

ذات شمس ،بٌنما كنت أترنّح بٌن الٌأس
واإلصرار ،فً اللحظة التً كنت أتح ّجج
بالتبضع من األسواق المرٌبة ،الح لً
وجه الوردة ،بلمحة خاطفة.
أزداد رجٌف للبً ،أرتجت األشواق من
ضرباته ،لم ٌكن هنان أدنى احتمال من
خطأ " هً ٌعنً هً" ،هذا هو الوجه
الذي أبحث عنه" هو بعٌنه!".
رممتنً بنظرة خاطفة ،ثم نظرات سرٌعة
متتالٌة ،صعدتْ بعدها سٌارتها وانطلمتْ .
ارتبكتُ  ،مثل من باغتته ز ّخات مطر
غٌر ُمت َ َّولعة ،ترنّحت مثل ثور هائج،
سحبتْنً لدماي ،مثل عربة ٌجرها
حصان ،ركضتُ  ،جام ًحا ،خلف السٌارة.
الغرابة( الثالثٌة األبعاد) ،أن صاحبة
الوجه المتفرد ،وجه الوردة ،دخلتْ
بٌتنا!......
بٌتنا؟
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أظننً بكامل لواي العملٌة ،هو هذا بٌتً.
اندسست فً جوف البٌت بهدوء ،على رؤوس األصابع أمشً.
وجدت كل شئ كما هو :تجتمع العائلة على شاي العصر ،بال زٌادة ،وال نمصان!
تأبطتُ كتابً البارا ،خفٌةً ،تسلمت الدرج الى السطح ،فتحت الكتاب ،ال على التعٌن ،مثل
دروٌش ٌستخٌر ،لكن ،كالعادة ،باغتتنً تلن الصفحة ،أبحرتُ  ،طوٌالً ،فً مالمح الوجه،
سودَّ وجه النهار ،الحظتُ أن مالمح الوردة التً كانت تصبغ وجه الندبة فً
أبحرتُ حتى ا َ
ٌشب
النهار ،لد اختلطتْ مع مالمح المرأة التً تسلّلتْ  ،للتو ،لبلً الى السطح ،الوجه الذي
ّ
لٌلًٌّا فً خٌالً.
روٌدا روٌدا ،اضمحلتْ مالمح الندبة ،لكن وج ًها آخر نبت مكانها ،وجه ٌشبه ذلن الوجه ،بل
أشدّ إبهارا.
حٌن أتممت الكتاب ،استحالت الصفحة الى غابة ورود بمالمح وجه امرأة واحد.
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نعم بٌتنا ،أنا متأكد من ذلن.
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تم ّ
تمازحان
وشر َ
الخوف والبردُ شرودَه
سم
طاهُ البردُ
وعرش فً أردٌ ِة ِع ِ
عا ٌَ
ظامه....تما َ
ُ
َ
ّ
ِ
وٌُمازحان ناسوت َه...رمى ناسوت َه عنه بعدَ ْ
أكثر بالجر ِذ
ٌفكر
به...صار
عرى معرفتِه
أن فمدَ ُ
َ
َ
ُ
الذي طاردوه فً بٌتِهم من غرف ِة النّوم إلى صالة االستمبال إلى الشارع...رفض ذان الملعون
فَ ْه َم أنّه لم ٌكن مأواه.
ت ر َمتْ بهم إلى حٌث
ش
ثم تذ ّكر
احب...وباص ال ّ
ب ال ّ
شمال المكروب....ثم عربا ٍ
َ
لطار الجنو ِ
َ
المالع المدٌمة...
رأس ال ُمضٌفة ال ُمشرلة...انتف َ
ضتْ حواسه
آخر ٌ ٍد تعتلٌها
ُ
َل َكز كتفَه بحن ٍو بنان رلٌك ممتد من ِ
دار جٌدَه غرٌزٌا ً نحو نافذ ِة الطائرة المالصمة له...
من
النوم وأ َ
ِ
سااحة الشاسااعة حٌااث كانَاتْ تااربض الطااائرات بألوانِهااا وأحجامهااا الزاهٌااة انتصابَتْ
فااً آخا ِار ال ّ
مطاااااااااااااااااااااار
رحب بالماااااااااااااااااااااادمٌن إلاااااااااااااااااااااى
الفتاااااااااااااااااااااة عرٌضة...ضاااااااااااااااااااااخمة...ت ُ ُ
ِ
.....برلٌن....روما....أرٌزونا...سٌدنً....بارٌس..........من.........بغداد.
بٌروت.
ِ

الملٌعة...جنوب لبنان
2105-3-02
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مطارات

يا صغير
ْ
صغٌرهما
بحنان  ..لبلة من الفم  ..ولكن هٌهات  ..دحر َج
مد كفَه لك ِفها واحتضنها
ُ
ذو تسعة األش ُهر جسدَه البض بغنجٍ وح َّ
سه بٌنهما ٌطالعهما من األرض
ط نف ُ
وضحكة كأنها السماء فً بهائها تخزرهما من عٌنٌه اللذٌذتٌن  ..تولَفا وانحنٌا
إلٌه بفرح البجع حٌن اجتٌاح البرد األنهار فٌغمرها بالسعادة.
هو ( للطفل ) – أجل ٌا سندي اآلتً  ..بابا راجع بن إلى البٌت .
هً ( للطفل ) – أجل ٌا لعبتً الحلوة  ..بٌتُنا تحرر  ..ومدٌنتنا ُحلَتْ عنها جبال
اله ّم ..وسنعود إلى حٌث حلمنا أن نضع سرٌرن  ..وألعابن  ..وثٌابن  ..سنغادر
كسرها  ..غدا ً سنعود حٌث ٌمكنن أن تحلم
هذا الكرفان ألنه عمف أحالمنا حد
ِ
ونحمك نحن لن أحالمن  ..فتكبر بٌن حٌطان تلم لن حٌن تكبر ذكرٌاتن  ..أجل ٌا
لعبتً الحلوة  ..لن تكبر بعد الٌوم بال ذكرٌات  ..المرء بال ذكرٌات هالم  ..والمكان
 ................ذكرٌات.
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اندسا فً السٌارة وأغراضهما تتبعهما
بأمان
فً حوضها الخلفً  ..والطفل الئذ
ِ
حضن ماما  ..وانتهى الطرٌك  ..ودخلنا
ِ
البٌت  ..فما كان هنان مكان لسرٌرن ٌا
صغٌري

..وال

مكان

لتلعب

..ال

مكان ِلكرسً بابا ٌرشف شاٌه صباحا ً
وهو ٌطالعن تحلك حوله فً حدٌمة الدار
 ..وال زاوٌة ماما فً المطبخ منها تتلفن
ف كل ٌوم  ..منتشٌةً
ألمها تحكً لها لَ َه َ
بانتصارها فً اعداد طبخة حلوة كما
علمتها...كل شًء أسود ..غادروا بعد
حرق الدور  ..تراها  ..كٌف ستكون
أٌامن ٌا صغٌر !!
إللٌم الواز – فرنسا
 – 00حزٌران 2102 -
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ظمت ثقافة الطاىر األساسية تميل الى التراث العربي وتحتكـ إلى معاييره األدبية والنقدية وتكتب
بأسموب قريب مف أساليب أدبائو ونقاده الكبار ،بما تنطوي عميو ىذه األساليب مف وضوح وضبط
وتوازف عبارة ونصاعة تعبير .
قادر عمى تذوؽ مؤلفات معاصريو
جيودا جبارًة في أف يكوف ابف عصرهً ،ا
وقد بذؿ الطاىر
ً
مف الشعراء والكتاب والقصاصيف العراقييف ،والكتابة عنيا رغـ فوارؽ العمر والزمف عمى وفق
منيج أو مناىج نقدية تجمع بيف القدامة والحداثة وتحاوؿ التأليف بيف معاييرىما ،وىو يشبو في
ىذا مف بعض الوجوه عميد االدب العربي الدكتور طو حسيف الذي درس الطاىر في القاىرة عمى
يديو وأعجب بو أيما إعجاب ،وجعل منو مثاالً ونموذجاً في توسيع األفق الثقافي وتوظيف
حصيمتو مف الثقافة الغربية ولغتو الفرنسية لتعميق ثقافتو التراثية وخدمة لغتو العربية .وأسموب
الطاىر متأثر كذلؾ بأسموب طو حسيف مف حيث التوكيد عمى نغمة الخطاب الشفاىي ومراعاة
التوازف بيف أجزاء الكالـ واستعماؿ الضمير الغائب بدالً مف األنا المباشر .
أحيانا ،أف عمي جواد الطاىر مثل الفرنسي (فموبير) الذي أحبو الطاىر وقػرأه
وكاف يخيل إلي،
ً

بمغتو ،قد جمع كل شؤونو وشجونو في كتبو ،فانسكبت نفسػ ًو قطػرةً قطػرة ،وعػاش حياتػو كميػا وىػو

إمػػا قػػار لكتػػاب أو مػػدبج لمقالػػة أو مفكػػر بيمػػا .ورغػػـ أف (فمػػوبير) روائػػي وقػػاص ،وأف الطػػاىر
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ومع دراستو في فرنسا وحصولو عمى شيادتو العميا في الدكتوراه مف إحدى جامعاتيا ،فقد

مقػػالي وناقػػد ومحقػػق ،وأف األوؿ يسػػتطيع بحكػػـ
مينت ػػو نفس ػػيا أف يكت ػػب ع ػػف حيات ػػو ويعبػ ػر ع ػػف
أحاسيسو بطريقة أكبر مف الثػاني ،فػ ف مػا يجمػع
ب ػػيف ال ػػرجميف ى ػػو ى ػػذا ا صػ ػرار العجي ػػب عم ػػى
دة
المتابعة وا يماف الذي ال يتزعزع بالكممة مجس ً

لحياة وجماعاً لتجربة يجري فحصيا ويعاد النظر
فييا باستمرار

ومع ذلؾ فال يمكف أف يقاؿ عػف (الطػاىر) إنػو كػاف مجػرد ماكنػة لصػنع الكتػب،

حتى لمف لـ يتوفر عمى معرفػة شخصػية مباشػرة بػو .فمثػل ىػذه المعرفػة ،إف ىػي تػوفرت ،ال تنفػع
في إلقاء الضوء عمى منطقة االحتػراؽ الػداخمي ومولػد الحػ اررة فػي تمػؾ الماكنػة العجيبػة؛ وال تػؤدي
إلى ا مساؾ بمكمف السر الذي جعل شيخاً نيف عمى السبعيف يتابع العمل باليمة نفسيا التي بدأ
بي ػػا أي ػػاـ ش ػػبابو األول ػػى .وال يع ػػرؼ أح ػػد ى ػػل ج ػػاء ش ػػباب الط ػػاىر ،وى ػػو ش ػػي  ،م ػػف إحساس ػػو أو
إحساسنا بشيخوختو وىو شاب ،أو مف شبابو وىو شي ؟ أـ أف مراحل الحياة المختمفة قد اختمطت
لديو وتمازجت وتوحػدت ،فاسػتحالت إلػى مػا يشػبو الشػباب الػدائـ الػذي ال يسػتطيع المػرء مػف دونػو
مواصػػمة المقاومػػة وا مسػػاؾ بعربػػة الػػزمف أو عربػػة الفكػػر والثقافػػة المندفعػػة إلػػى األمػػاـ مػػف دوف
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نجػ ػ ػ ػ ػػج فػ ػ ػ ػ ػػي أف يحجػ ػ ػ ػ ػػز لػ ػ ػ ػ ػػو مقعػ ػ ػ ػ ػػداً ثابت ػ ػ ػ ػ ػاً فػ ػ ػ ػ ػػي تمػ ػ ػ ػ ػػؾ العربػ ػ ػ ػ ػػة ،أو يتػ ػ ػ ػ ػػرؾ عمييػ ػ ػ ػ ػػا وشػ ػ ػ ػ ػ ًػما

يمك ػػف أف يػ ػراه ابخ ػػروف بوض ػػوح ،فػ ػ ف ظنػ ػو
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعاف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

فيشعر بالحاجة إلى أف يبدأ مف جديد ،فينحني عمى نفسو لتصميـ عمل أو وشـ آخر أكثر عمقاً
ووضوحاً .وال ييـ أف يكوف العمل التالي خاصاً بالقصة أو الرواية أو المسرحية أو محاورة بعض
الجوانب المشرقة أو غير المشرقة في تراثنا العربي ومتابعة مف يكتبوف فيو وعنو ،فاألمر
محكوما بكوجيتو ديكارتي جديد
الجوىري ىو أف يتواصل العمل ويتشعب ،وكأف الطاىر يبدو
ً
ىو(( :أنا أكتب ،إذف أنا موجود)).
ىكذا يكتب الطاىر باستمرار وبصمت ومف دوف ضجيج وصخب ،وحيف يضاؼ إلى الرؼ
الخاص بمؤلفاتو الشخصية الموضوعة بعناية في مكتبة داره العامرة في بغداد عنواف جديد ،ينزاح
عف نفسو قدر مف اليـ يعادؿ في حجمو حجـ ىذا المؤلف الجديد ،فيشعر بالرضا ويفرح
با نجاز ويحتفل بو عمى طريقتو الخاصة بصمت ،ولكف ذلؾ ال يستمر غير أياـ أو ساعات ،إذ
سرعاف ما يعاوده الحنيف لمبدء مف جديد ،وييتف بجسده الضعيف أف يستمر في المقاومة ،واعداً
معا عمى طريق ا بداع المعيف ،ىذا ا بداع الذي ال
إياه بأفراح ولذاذات سرية أخرى تنتظرىما ً
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توقف؛ ولذلؾ فيو حيف يفرغ مف كتابة كتاب أو إنجاز بحث ويدفع بػو إلػى النشػر ويتػوىـ بأنػو قػد

يكاد ينتيي انموذج مف نماذجو حتى تتدحرج أحالـ صاحبو مثل صخرة سيزيف إلى قاع جديد
مف اليأس ،ودافع الطاىر إلى كل ىذا التعب في الكتابة ليس الشيوة الغالبة إلى ا عالف عف
لنفس وحب الظيور أماـ الجميور ،وانما الجوع الذي يفرض عمى صاحبو الشعور الدائـ إلى
ولذة مختمف ًة
التواصل ويضطره إلى أف يعيد نفسو وكمماتو نفسيا أحيانا ،واجداً فييا روحاً جديداً ً

في كل مرة ،وذلؾ يعني أف ما يحتاجو الطاىر قبل أي شيء آخر ىو أف يثبت لنفسو قيمة نفسو
مف أجل االستمرار في معركتو الضارية مع الصبر والجمد والضعف المتواصل لمجسد.
ومناقشا ،عالقة مميزة
محاضر ومشرًفا
ًا
وعالقة عمي جواد الطاىر المعمـ واألستاذ بطالبو،
ً

في كثير منيا خصوصية تتعدى عالقة األستاذ بالطالب إلى نوع مف االرتباط الوثيق الذي يجعل
عديدا مف أولئؾ الطالب العراقييف والعرب يتيافتوف عميو ويحيطوف بو إحاطة السوار بالمعصـ.
وما يشدىـ إليو ويرغبيـ فيو خمق رفيع وعمـ واخالص نادر في البحث العممي والمعرفة المدققة

في األدب العربي قديمو وحديثو ،وليس مثل الطاىر قدرة عمى معرفة طمبتو وانزاليـ منازليـ التي
يستحقونيا في البحث والمتابعة والتصرؼ في المواد العممية واألكاديمية التي يكمفوف بيا
ويشتغموف عمييا ،وكثي ار ما الحق بعضا مف ىؤالء الطمبة الذيف يأنس منيـ ذكاء وألمعية ونجابة،
فيو يتمسؾ بيـ ويفتج ليـ عقمو وقمبو ومكتبتو الخاصة ويساعدىـ عمى اكتشاؼ اتجاىاتيـ في

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

811

ايماءات واضحة

البحث وبناء شخصياتيـ العممية وتطوير
أساليبيـ وابفاؽ النقدية والمعرفية التي
تتناسب مع قدراتيـ واستعداداتيـ الخاصة.
أما ابخروف مف أصدقاء نقاد وأدباء

وزمالء ،وىـ كثيروف ،ف ف إعجابيـ بو

واحتفاءىـ ب نجازه يبقى مسألة أخرى،
والطاىر ال يبدو في الظاىر عظيـ

االىتماـ بتقدير ابخريف لو وتكريميـ إياه،
بل إف بعض ىذا التكريـ المبالغ فيو

يحرجو ويشعره بالخجل أحيانا ،وليس فقط

باالمتناف والعرفاف بالجميل.

فبساطة الرجل وتواضعو وزىده وتقواه

الطبيعية مزايا عريقة في نفسو ،وىي لديو
مف النوع المجرب المحكؾ الذي يستطيع أف يعيش مع الكبرياء فال يشينيا ،أو يفقدىا شيئا مف
روحيا المحمق الباسل؛ وىي ،في الوقت نفسو ،المزايا نفسيا التي تمنحو القدرة عمى تحمل األلـ
بل احتقاره والسخرية منو.
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لقد كاف الطاىر يمسؾ بناره المحرقة ،أياـ الحصار والوضع السياسي الصعب ،بيدوء مف
يضع يده في ماء نير بارد ،وحينما يرى الناس بعض الحروؽ في يده ،ف نو يعمد إلى أف يرييـ
الجانب األبيض الناصع فييا ،وليس لدى الطاىر ،فضال عف ذلؾ ،جيات مظممة أو نقاط غريبة
ومتآمرة ،شأف بعض المشتغميف في الوسط الثقافي عندنا في العراؽ رغـ معرفتو بمعادف الرجاؿ
وادراكو لضحالة وسوء طوية الكثير منيـ ،فالوضوح وسالمة القصد وتحكيـ الذوؽ والترفع عف
المغريات واالبتعاد عف الصغائر تبقى مف السمات األساسية في تكويف شخصيتو ،وقد ظل
الرجل ثابتا عمييا ،صامداً وواثقاً في تعبيره عنيا ،حتى إذا لـ يكف قاد ار أو راغبا في صياغتيا
بكممات .ولذلؾ أحبو الجميع وأخمصوا لو وجعموا مف التفافيـ حولو واحتراميـ لو ،ميما اختمفت
أجياليـ ومفاىيميـ واتجاىاتيـ السياسية واأليديولوجية  ،قاسما مشتركا يوحد بينيـ ويشعرىـ
باالطمئناف إلى تواصل حياة األدب وا بداع في العراؽ وعدـ انقطاعيا رغـ العقبات والصعوبات
والظروؼ القاسية الغالبة.
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ايماءات واضحة
 لقد قاؿ الشاعر والناقد ا نكميزي األمريكي ((ت.س .إليوت)) مرة إف الكتاب الذيف تتاح لنا

معرفتيـ ىـ غالبا أصحاب الكتب التي يمكننا تجاىميا ،وعمى قدر معرفتنا بيـ يقل شعورنا
بالحاجة إلى ما يكتبوف ،وىو أمر ال أظف أنو ينطبق عمى أستاذنا الطاىر ،ألننا مازلنا نق أر كتبو
ونعجب بشخصيتو ونحبو .وىو أمر ال نعتمد فيو عمى قراءة ىذه الكتب التي زادت عمى الخمسيف
كتاباً (بعضيا ،مثل منيج البحث األدبي ،زادت طبعاتو عمى العشر) وانما أيضا عمى أشياء
أخرى يقع بعضيا خارج النص الطويل ليذه الكتب ،بل إننا نشعر أحيانا بأف الطاىر لـ يجعل

811

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

مف ىذه الكتب أداة ووسيمة لمتواصل مع الحياة وا حساس
بالناس واألشياء مف حولو ،وانما عمى العكس مف ذلؾ،
حاج از يحوؿ أحيانا بينو وبيف ىذه الحياة
ويحرمو منيا ،أو مف بعض مباىجيا ولذاتيا المادية.
 وذلؾ ال يرجع فقط إلى أف الطاىر يكتب عف الكتب،
ويتحدث عف األشياء والناس مف خالؿ مرآة يحمميا مؤلفو
ىذه الكتب ،وانما أيضا ألف مينة الكتابة الطويمة قد جعمتو
مثل طيب الذكر أبي العالء المعري رىيف المحبسيف :محبس
البيت حيث رفيقاه الكتاب والزوجة ،ومحبس العمر حيث
الجسد المعيف الذي حد ضعفو مف عنفواف الحركة ،وقمل مف فرص الخروج مف الجمد والحياة
المحاصرة بأكثر مف سبب ووسيمة.


كنت واحدًا مف الذيف كانوا إلى جانب عمي جواد الطاىر حيف توفاه هللا  ،ومشاركا في دفنو
بجامع براثا إلى جانب زميمو الدكتور عمي الوردي ،وحيف قدر لو أف يعبر ىكذا بحر آالمو ذات
مساء صيفي مف مساءات بغداد المشبعة بالح اررة ويصل إلى الشاطئ ابخر ،وىو ال يحمل ،مثل
بقايا سمكة مالح ىمنغواي الشي
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سانتياغو ،غير ىيكمو الطويل الممدود كالحرؼ ،والمجرد
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كامل الجسـ ،ىي التي قتمتو بعد أف امتصت عصارتو ونزعت عف روحو كل لحميا الحي ،كما
فعمت قروش البحر وكالبو مع سمكة الشي سانتياغو ،ولكف بعدما منحتو ىذا الوىـ الجميل
بمجد ال يمكف أف يزوؿ إال بزواؿ مرحمو طويمة تزيد عمى الخمسيف عاما مف عمر األدب العربي
الحديث في العراؽ.
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كالكممة األولى ،كانت الكتب وليس السرطاف المعيف الذي بدأ بالبروستاتا وامتد بعد حوالي إلى
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شفراتيا وايحاءاتيا وتعالتيا ،وقد تألفت الرواية مف ستة فصوؿ ،أي ست وحدات سردية تشترؾ
في األعراؼ ذاتيا ،والشفرات عينيا ،والقواعد التأليفية نفسيا ،والقدرة المغوية التي يمتمكيا السارد

العمي ـ فقط وىو مبأر عمى الشخصية المحورية "سامر" الذي يمتمؾ وحده ناصية الحكي ،ألنو
الشاىد الوحيد الحي الذي بقي عمى قيد الحياة ،بعد أف مات الجميع بسبب الحروب أو بسبب
الواقع المرير الذي صنعتو تمؾ الحروب.

المغة االستذكارية الحزينة التي استعمميا المؤلف في ىذه الرواية بوصفيا وعاء المعنى ال

ىي مف جوىر لساني (حضور جنائزي لمغة) ،وال ىي مدججة بالمقصديات الظاىراتية ذات

الفعالية المعرفية ،بل ىي مجموعة مف الجمل والعبارات والكممات المحممة بالمعتقدات والقناعات
التي تؤلف مصفوفة مف التشفيرات التي يتفوه بيا أعضاء ثقافة محددة بدقة أو أعضاء مجتمع

معيف ،فيي تشكل القدرة المغوية خاصتيـ التي يستطيعوف مف خالليا أف يحاججوا الخصـ

المقابل ،ابخر -الغربي (وخاصة عالقة سامر بكموديا وبأصدقائيا الغربييف) ،أو ىي القدرة
المغوية التي يعتمد استخداميـ إياىا عمى وجود ما يقابميا مف القدرات المادية والمعنوية في العالـ

الخارجي "الواقعي" ،وىذا يعني أف مسائل الحكي أو عالقة المعنى بالحضور الذاتي تكتسب

أىمية كبرى في خمق الحاضر السردي وخطابو الناجز.

ليس مف الضروري في إطار نظرية القدرة المغوية عمى ا نجاز السردي المجوء إلى فكرة

التوسع المساني وما يرافقو مف ىسيسات إسموبية وبنيوية ما عادت مقبولة اليوـ في النقدية

المعاصرة -الما بعدية (ما بعد البنيوية ،ما بعد الحداثة ،ما بعد الكولونيالية) ،وال إلى فكرة العوالـ
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ونعني بالوحدات السردية المشتركة الفصوؿ التي تحيل بعضيا إلى البعض ابخر

الفنتازية أو العوالـ الممكنة في واقع ال شفاء لو كما ىو

موصوؼ في الرواية التي نحف بصدد التصدي ليا.

فالشفرات إذا استقبميا القار وانفتج عمييا بوعي ناضج،
ف نيا تخمق عالماً "ثقافياً" ليس مجافياً لمحقيقة وال يبتعد
كثي اًر عف االقتناع المبرر ،فوجود القار دائماً ما يرتبط
بنظاـ ثقافي متكامل ،يجسد الطريقة التي يفكر بيا

المجتمع ويتكمـ ،وحيف يتكمـ يوضج ما يريده عف طريق

طرح اعتقادات أخرى كاف قد تحصل عمييا مف لجية
الواقع نفسو ،الموصوؼ ب فراط في الرواية.

ولما كاف أكثر القراء يتشاركوف بيذا النظاـ الثقافي

ويتمسكوف بو ألنو يتمظير في شكل مجموعة مف

الشفرات واألحداث واألفكار التي تقع في آف واحد مف الزمف (التزامف الحتمي لموقوع) ،فيـ –

وأقصد القراء -ال يكترثوف كثي اًر لألسباب التأريخية أو األيديولوجية التي تقف وراء المعنى ،كما
أنيـ اليعيروف انتباىاً لممسببات أو الكيانات التي يمكف أف يشير الييا المعنى ،وتختمف المقاربة
الثقافية عف المقاربة الجمالية في أنيا تحاوؿ أف تتجاوز تشخيص ما يمكف لممتمقي أف يختبره مف
وراء قراءة النتاج األدبي إلى تأويل كيف يمكف لممرء أف يستقي مف الرواية المعاني القابمة

لمتطابق مع تجربتو الواقعية .بيد أف ىدؼ التأويل ىذا ال ينطوي عمى استرجاع األسباب التأريخية
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واصابتو مف خالؿ القراءة بالعدوى ،فالحكايات المثيمة وكذلؾ الحذوفات المثيمة دائماً ما تصيب
القراء بعدوى الطموح الذي يقف خمفيا ،فالطموح الذي يقف خمفيا ىو ((شبج ا بداع بحضوره

الالمرئي))( ،)iحسب توصيف الناقد الثقافي األمريكي "جوناثاف كيمر".

ثمة حذوفات مفصمية جاءت في شكل توقفات فجائية ،قيرية ،شابت عالقة الشخصية

المحورية مع ابخر -الغربي( :ا يطالي) و(األمريكي) وغيرىما .توقفات صادمة يحاوؿ البطل
مف خالليا أف يمتص غضبو وغضب ابخر ،وال يريد أف يصل الحوار معو إلى ذروة تصعيدية.

إنو خرس المصمحة عندما تقتضي مراعاة الدبموماسية في حدىا األدنى ،والمجامالت ا نسانية
التي ال تخرج عف إطار مجامالت الحفالت العامة والمقاءات العابرة وبروتوكوالت المياقة

االجتماعية ،وكأف االحتكاؾ مع ابخر الذي شكل دائماً وعبر التأري البعيد والقريب ،الغازي
والمنافس والمزاحـ والمستغل ،ىو احتكاؾ أنداد متعادليف ،متوازنيف في كل شيء ،وىذا ىو الوىـ

السياسي بعينو(( :انفردنا معاً ،كانت اليدأة بيف األشجار باردة ،سألتني :وابف ماذا تريد؟ قمت:
وجودؾ معي يشعرني باألماف ،وبأف ىناؾ أشياء صحيحة ما تزاؿ في العالـ .وقبمتيا ،التصقت
بي ،كنا نروـ الدؼء ،وكانت شفتاىا دافئتيف وكاف في عينييا الدؼء .قمت :أية مفارقة في أف

أكوف ىارباً مف صحرائي إلى جنتؾ الدافئة .قالت :وأيف ىي المفارقة؟ قمت :في أف يجتاح روحي
أنا ابف الشمس الحارقة الصقيع ،وأف أعثر عمى الدؼء عندؾ أنت ابنة الشماؿ .قالت :ال تنس،

كالنا ينتمي إلى حضارة األبيض المتوسط .ثـ انفجرت ضاحكة وأطمقت شتيمة ،مرة أخرى
تسحبني إلى مثل ىذا النقاش غير المناسب ،في الوقت غير المناسب))( .ص(( .)161يقاؿ
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أو األسباب األيديولوجية ،بقدر ما ينطوي عمى استعادة الدوافع الشخصية التي حفمت بيا الرواية

أنكـ أمة مغرمة بألقاء تبعة خيباتيا عمى ابخريف ،وتتخيموف سيناريوىات ومؤامرات تحاؾ ضدكـ،
وكأف ال شغل لمغرب سوى التفكير بتدميركـ.

 ما تقولو صحيج إلى حد ما ،ما نفتقر إليو ىو التعمـ مف التأري ومراجعة النفس ،وروحالنقد الذاتي ،لكف الغرب كذلؾ لـ يكف بريئاً.

 أشعر أف ثمة انقطاعاً في التواصل بيننا وبينكـ ،كما لو أف أحدنا ال يفيـ ابخر وكأفاختالفاً محزناً بيف الجيتيف في طريقة التفكير ورؤية العالـ ،أتراه سوء فيـ مزمف ال سبيل

إلى تخطيو؟))( .ص -(( .)161أعمـ أنني لست بريئاً ،ولكف ىل أنت متأكد مف براءتؾ؟

 لـ أقل أنني بريء تماماً ،منذ زمف بعيد فقدت البشرية براءتيا ،ىذا العالـ مركب بطريقةخاطئة ،وال أعمـ كيف يمكف إعادة صياغتو وتركيبو ،ومف ب مكانو أف يفعل ذلؾ ،واف

كاف ىناؾ حل حقاً في مكاف ما أو عند أحد ما ،يمكف العثور عميو ،ال أريد أف أشكو،
فقط اتساءؿ ،ماذا تبقى لنا غير التساؤؿ؟))( .ص0 .)161

إف االحتكاؾ بابخر حسب منطق الرواية شرط مفروض عمينا لحقيقة كوننا نعيش في

عالـ واحد وفريد وال يوجد ما يشبيو في األجزاء األخرى مف الكوف صالج لعيش البشرية
واستمرارىا في البقاء ،بمعنى آخر ف ف رؤية المؤلف لمعالـ ذات طبيعة تساومية بصورة جوىرية،

إنو ليبرالي النزعة ،أو ممف يتبعوف مبدأ التعايش السممي بيف الشعوب ميما كانت االختالفات

دوف أف يكوف لديو مقومات التقايس مع ابخر ،وىو يعمـ ذلؾ ويؤدي وظيفتو استناداً إلى ذلؾ
العمـ ،وىذا ما ولد التوقفات الفجائية الخرساء ((أو الحذوفات والتي ىي محض كالـ مؤجل))(.)ii
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التأري ومنو بالمعنى الفخـ لكممة التأري  ،لكف ىذا العالـ ليس في الحقيقة العالـ المدني –

العمماني الذي عرفناه مف خالؿ األدبيات الديمقراطية وحقوؽ ا نساف .إنيا رؤية تيادنية ذات

طبيعة تسووية
تسووية

وليست ذات طبيعة سياسية .أو أنيا ((السياسة كتعويض عف ضياع

المقدس))( .)iiiعمى حد تعبير "ادوارد سعيد" .ليس ىناؾ تورط مباشر في االحتكاكات التأريخية

والسياسية والعسكرتارية الكبرى ،ولكنيا اشتغاؿ فاقع عمى تقميد المدارس المحافظة في السياسة
وفكرىا النوستاليجي (الحنيف إلى الماضي).

إف االرتباط بابخر – الغربي المتفوؽ بعالقة ما وتيويف الحوار معو دائماً ما يكوف ذا

طبيعة تخريفية (مف خرافة) ،فاالرتباط بالنسبة ليكذا عالقة ميتزة ينبع مف طبيعة مسالمة،

مستكينة ،موجودة في حقل آخر مواز لمحقل السياسي أو االجتماعي الذي تستند إليو ىذه
العالقة .والحقل ابخر ىذا ذو تربة ىشة ،متحركة ،غير مستقرة ،تعترييا االنقالبات والتصدعات
الجيولوجية ،فيي المنطقة الرمادية الفاصمة بيف األنا وابخر ،المنطقة الحراـ ،المنزوعة السالح،

التي تجري فييا وعمييا المفاوضات والتبادالت ،وال يمكف أف تكوف معممة بالحقائق الدامغة،

وليست ليا طبيعة (جيوبولتيكية) واقميمية وخرائطية متعمقة باألرض ،أرض السيادة المرسمة دولياً
بدقة مجيرية ال تشوبيا شائبة ،مف ىذه النقطة نستطيع أف ننظر إلى تأري المنطقة الرمادية بأنو

ال تأري  ،فميست ىناؾ حوليات تمتمكيا وال عالمات دالة وال مثابات انطالؽ .إنيا منطقة عازلة

بيف الفرقاء ،متفق عمييا بيف كل الغرماء ،ال ينبت فييا وجود حي قابل لمنماء والبقاء واالستمرار.
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إف الشخصية المحورية "سامر" عبارة عف رجل فقد شيئاً ثميناً ويحاوؿ إستعادتو في

إف التأري الذي نقصده ،تأري العالقة مع ابخر -األجنبي ،ىو تأري مصنوع مف عديد

التضاريس المتداخمة المتشابكة بحيث أف المجتمع يصور بوصفو أرضاً تتقاطع عبرىا العديد مف

الحركات والتفكرات والحوارات.

إف رؤية التشابؾ والتداخل والتصارع ىي النظرة الصائبة لتأري العالقة مع ابخر ،وىذه

ىي الحقيقة بعينيا منذ بدايات االحتكاكات األولى في غابر األزماف ولحد ىذه الساعة ،بيذا

المعنى يصبج مف الممكف النظر إلى عممية التورط الجدلي في الحوار مع ابخر كنوع مف
النضاؿ الجمعي ،ال كنضاؿ تحققو ذات مفردة عارية مف تحصناتيا ومقاوماتيا ومناعاتيا تحاوؿ

استعادة "السالـ" بكل تعقيداتو ،بل كنضاؿ جمعي تتصارع فيو مصالج متعددة لكسب مواقع
بعينيا وحقوؿ متنازع عمييا ،ومف بيف األمثمة شديدة السطوع في ىذا السياؽ :ا مبريالية ،حيث

يحصل تفاعل دموي وانتياكي بيف المركز ا مبريالي والمحيط العالمي الذي يدور حولو (بقية

العالـ حسب نحت "إدوارد سعيد") ،وىناؾ التدخالت ا مبريالية حسب نظرية المؤامرة في لب

الصراع الطبقي الذي يدور بيف الجماعات المختمفة ،الناشئة والسائدة والمسودة في مجتمع معيف
مف "بقية العالـ" ،كذلؾ األمر بالنسبة لمصراع الدائر حوؿ السمطة الذي ال نظف أنو غير مموث

بالتدخالت ا مبريالية .ضمف ىذا السياؽ ف نو يصعب تحويل الحوار مع ابخر – الغالب إلى
نوع مف الالىوت الديني ((إذا صفعؾ أحدىـ عمى الخد األيمف فأعطو الخد األيسر)) (ا نجيل/

العيد القديـ).
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مساعدة إنسانية أو شفقة رحيمة ،إنو دائماً وأبداً ما ينطمق مف نقطة أصمية ،موغمة في القدـ،
تؤكد عمى احقيتنا في الحياة ضمف مبدأ :نكوف أو ال نكوف ،تمؾ ىي القضية ،وذلؾ ىو محور
الحوار وأصل المشكمة والش اررة األولى واألخيرة لمحروب.

اليوامش:

()i
()ii

الصناعة البنيوية ،جوناثاف كيمر ،تر :عبد الحميـ الشي أحمد ،دار نينوى ،لمطباعة والنشر دمشق ،ط ،2006 ،1ص.130

()iii

ثمار طازجة ،ثمار فاسدة ،مقاربات واستبصارات في السردية العربية ،فيصل دخيل الفيصل ،كتاب العدد منشورات مجمة جسور
القطرية الشيرية ،دولة قطر ،العدد ( ،2 ،)11ابريل ،2010 ،ص.11

إدوارد سعيد ،دراسة وترجماف ،فخري صالج ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،منشورات االختالؼ ،بيروت -الجزائر ،ط،2001 ،1
ص.226
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إف الحوار مع ابخر – العدو ال ييونو جماؿ امرأة شقراء ،وال تخفف مف احتدامو
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المؤشر االخر :ىو قراءتو لمواقع
يتشكل عبر لغة تتجو
المأزوم الذؼ
ُ
ٍ
ألمويية تاوول أن ترلم
بييآتٍ
أبعوده ال بدالالتيو فالب ،وانمو بمو

تنقمو من إالوس ٍ
عول بوألزمة ،وىو
مو يمكن رصده في معظم النصوص
.

لأفترض

بدءا
ً

َّ
إن

ىذه

"

التاصينوت " ىي األمكن ُة التي
شعره في عممية متفوعمة ومتداخمة بولوقت ذاتو .
أنتجت شعريتَو وأنتجيو ُ

فولارب ليلت بولتوصيفوت التي نمتمك إرثو ثقوفيو عنيو ،إنمو بصفتيو مكونو

توزعت من خاللو جيوت الايوة أصبات مثل دائرة مركزية توزع اىتموموتيو عمى
جيوت الايوة أجمع لذا يصح تمومو أن نضعيو تات ملمى " مخيمة الارب " .
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الارب مكون ااتوػ أمكنة العمر كميو فيي لجن تمومو  ،والارب ىي نفليو
تاولت إلى " مدينة " ليو ظالليو وزوايوىو التي خبأت األاالم كميو وأجمتيو  .لذا قد

جدا عن تفصيالت الارب أو قد ترد
ال يتفوءل القورغ في أن يق أر
قصيدة واضا ًة ً
ً
بجممة واادة أو إشورة إلى مفردة من مفرداتيو أو صورة جزئية لكنيو تممك القدرة عمى
إدارة دفة القصيدة وتعميق رموزىو واشوراتيو ،من ىنو فولاديث عن الارب مجت أز من

دون ارتبوطيو بولمدينة وبوللجن ،فيي كمو أشرنو بؤرة مركزية واادة .
مو الذؼ ييمنو ىنو ؟.

تكز لمقصيدة أنتجت تصورات ...في األشيوء وليس
ىذه التي ألمينوىو بؤرًة ومر ًا
عن األشيوء ،إذ َّإنيو نتوج قر ٍ
ٍ
ٍّ
وتشخيص ألزموتو.
وتقص لو
اقع
اءة لمو ِ
ُ
واذا الاظنو جيدا لنرػ َّ
أن جغرافيو المكون لمعظم النصوص ىي جغرافيو مغمقة ،

معتمة  ،مقمقة  ،مخيفة " .ىي تجلد الدائرة الثالثية المغمقة التي اشرنو الييو انفو .
لنضع أمومنو قصيدة (ىنوءة الماوبس ) "  . " 101تمثيال ليذه الدائرة ولنتجنب

اإلشورة إلى المزايو اإللمويية أيو كون توصيفيو بولتثنوء الضرورؼ جدا .

القصيدةُ من ايث التكنيك قوئم ٌة عمى التنطوق الوعي إذا جوز التعبير ،ثمة
شخصية افتراضية يجرؼ العمل عمى توصيفيو إلتعوريو ويبقى الخيط الموصل بين
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

208

جديدا في الشعر العريي قديمو واديثو  ،واالمثمة كثيرة يمكن
ليس ىذا التكنيك
ً
االشورة إلى بعض نصوص ايميو ابي موضي عمى لبيل المثول أو غيره  ،لكن
التثمور ىذا التكنيك إلنتوج وعي بوألشيوء ىو الميم ،ثمة فكرة قوبعة خمف ىذا
التكنيك وثمة رؤية تتعمق بولفعل الداخمي " الداللي " والخورجي " البنوء " في النص

خملة مقوطع كميو تبدأ بلؤال تافيزؼ وىي عمى التوالي :

قولت اريد موء  /قولت  :أريد ثمجو  /قولت  :أريد طفال  /قولت  :أريدك أنت  /قولت
أريد شيئو ".

ولنالاع داللة التاول إلى الشيء وعالقتيو بولوعي ،قبل ذلك لتكون ىذه

اللؤاالت ىي مو يفتح أفق القصيدة إلنتوج الوعي كمو ذكرنو .فوللؤال االول " أريد
موء؟ " ىو داللة الايوة – النمو – االتلوع – الوالدة لكل األشيوء وىي مو تتمثل
بولمقوطع الخملة /اإلجوبوت

التي تجرؼ بإشورة صرياة إلى الرمز االفتراضي

لألنثى " ىنوءة الماوبس .
لكن ىذه اإلجوبوت فييو أكثر من طوبع :
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المتاوورين بضمير " التوء " الذؼ ياضر عند المافز أو المثير لموعي ويختفي عند
َ
االخر .

األول – الطابع الرمزي .
الثاني – الصور المتوالدة والمترابطة ببعضيا

الثالث – االرتكاز عمى داللة واحدة ىي الموت .

الموت إذن الدائرة التي تمد األشيوء الميتة األخرػ " النير – النلغ – المطر –
اليمس  ."...ولم يبق إال الشعر في إياوء رمزؼ إلى بقوء " الروح في األشيوء الميتة
 .واللؤال الثوني " أريد ثمجو " لينبو إلى داللة الفقدان :
" ومن أين لي بو وقد أدارت المئيمة الجبمية ظيرىو لي  " "...وأنو العبد المخطط

بولليوط التموينية "..
واللؤال الثولث " أريد طفال " لينبو إلى داللة االنالور والابس :
ولكن التالميذ لم يغودروا الصفوف الصومتة ليمألوا اليواء بولضجيج
" دق الجرس
ّ
الملتاب /ألن وطني يايو بال صغور /فيل يايو من ال صغور لو ؟" .
واللؤال الرابع " :أريدك أنت " لينتج الثيمة الرئيلة والموقف االوضح لمقصيدة وىو
 :الضيوع .
" بيننو اريون وجيش من أنين القونطين  /ففي افرة بأقصى البليطة أنت وفي افرة
في أقصوىو بيتي " .
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فيو العودة إلى األصل  .إلى الشيء نفلو  ،الشيء الذؼ ال يتفتت أو يتفّمت أو

يضيع أو يابس  ،إنو الشعر ويذلك ليكون اكتمول الدائرة  .بنوء دائرؼ عمى
ملتوػ النص والداللة  ،يمتقي مع داللة العنونة ذات االياوء الدائرؼ المغمق "
الماوبس " .
لنالاع أيضو االتي :
 -تراكم صور اإلغالق وتعونقيو ممو يشكل كثوفة رمزية وىي مو تتميز بو معظم

نصوصو  .ممو يؤشر لدينو أيضو أن ثمة إغالقو نصيو قد ال يجيد القورغ االنتقول بين
ملوفوتو المغوية مو لم يقف عمييو بولتوالي .

 إن المقطع الرابع ىو يمثل نقطة االرتكوز في النص  .إنو ضيوع اإلنلون وىدرأيومو بلبب الارب .
دقة المالاظة في تضوريس ىذه القصيدة تفتح أمومنو نوافذىو الخمفية المظممة لتكشف
عن طبيعة الرؤية التي يشتغل عمييو الخيوط  .أشير أيضو إلى قصيدة قصيرة ىي
" طوالين " " " 121التي أخذت منيو العنونة  ،فيي تؤكد مو ذىبنو إليو  ،الارب
وزعت الايوة باقيبتين من العمر  ،ال آلية اال مو نلجنوه وال نلوء إال مو أعددنوه ولم
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أمو المقطع الخومس " أريد شيئو أؼ شيء "

نزل ميتين  .يختصر العمر كمو باريين  ،فال ايوة بعدىو  ،ونالاع في القصيدة "
داللة شرب اللنوات – و اغتيول المطر – و ترميم الخطوات و اغتيول الامم :
"ميتين حمجنا اآلىة
أعددنا من طيفينا سماء تجتذب الروح فتنجذب بقايا حمم أغتيل
ميتين وزعنا الدمعات ميتين توزعنا ميتين لم نزل " .

قمت َّ
الاديث عن الارب والمدينة واللجن متنوفذة ببعضيو يمكن العودة إلى
إن
َ
قصيدة " بعقوبة " " " 125وقراءة القصيدة تظير نوعو من ىذا التنوفذ  .فولمدينة "
شح نيرىو الكريم " وفي كل طواف كنت اتييو من البورود  ...وفي كل طواف كون
النير الرديف يخمع عمى جنوزتي عبوءة من آلو وغيمة من شجوه "
ونالاع أيضو :
عمي وتدعني ألوب "..
" تحكم األبواب َّ
ونالاع أيضو :
وضمتني ىذه الميضأة التي أسميتيا مثواي وسمتني نزيميا الاليؤوب "...
من الممكن ان تُظير القصوئد معظميو – بشكل من االشكول  -ىذه الثيمة  ،وىذا مو
يقودنو الى مو ألمينوه بـ
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مو أريد من ىذا العنوان – تاديدا -ليس األموكن التي التثمرت في بنية
القصيدة ،وانمو اين تتاول الصورة الشعرية إلى مكون مغمق وقمق  ،قد ينبني أو
يتم من خالل إاولة رمزية أو واقعية لكن األىم مراقبة التصور الكمي لمصورة
التي تنتج عولمو مغمقو  ،وأيضو أقول تاديدا العولم المغمق تنشئو تصورات الشوعر
أو قراءتو أو مالاظوتو .
" كانت المدينة تسورني بالتماعاتيا
وتأمرني بالبكاء

وأنا المجبول دمعا –
إذن كيف أوىمونا أن لممدن ذاكرة
يا مدينة الباعة الصغار

أخاف عمى زجاجة روحي

أربعون صيفا

ولم تيشميا دورة المعارك "
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 -1جغرافيا األماكن القمقة .

ىذا المقطع المجزوء من قصيدة " جميورية البرتقول " " " 23أنموذج يمكن أن يقدم
الفكرة العومة التي تقترايو القصيدة  .فيو يمثل البؤرة المركزية التي امتدت وتمتد

منيو الصور األخرػ ىذا أوال  ،أمو ثونيو واألىم فإن جممة " كونت المدينة تلورني

بولتموعوتيو " ىي الجممة القصيدة إن جوز التعبير ،بمعنى إنيو الصورة المكثفة التي

أتمتيو  .كيف ؟.
وّلدتيو جزئيوت قبميو وانولدت منيو جزئيوت أخرػ ّ
لبق ىذا المقطع مقطعون قصيران شكال بنية التيالل القصيدة وامال إشورات ميمة
ودالة تنبئ أن ثمة خطوطو لتمتد عمى طول القصيدة وتنمو داخميو بوتلوع بنوئي
تضويفي وليس تراكميو :
" بين األسى واستدارة النير الذبيح
كانت خطاي تنبئ بالجفاف
وتق أر سورة الماء المدمى

أيامئذ "

ولنيتم فقط بولدال الملوني " التدارة النير " بصفتو مؤش ار داال عمى تشكل بؤرة
الصورة .
ثم ننتقل إلى المقطع الثوني :
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وانتكس القمب مرات

فمم يبق لقمبي سوى ظل أنثى

ولم يبق لنيرنا الشقي سوى حثالة األىل المتسربين "
ولنيتم ايضو بولدال " انتكس " ألنو الفعل الذؼ يمثل امتدادا شريطيو لألاداث بعده ".
لنالاع االتي  " :االلتدارة  ---------------أفق غير مفتوح
االنتكوس  ---------------ممر مغمق
تلوير المدينة  -----------أفق مغمق
وفي الصور القودمة بعد صورة " اإلغالق " نوع من التبرير واإلمعون الليمو والشوعر
يلتثمر طوقوت بنوء الجمل المنفية المواية بوالرتداد عن الفعل .
ىذه االلتقوطة في ىذ ه القصيدة يمكن أن نكشف عن ظيورىو في معظم النصوص ،

مع اإلشورة الى أن الخيوط قوصدا إلى ذلك أم غير قوصد يقرن بنية اإلغالق ببنية

االنتشور ويبدو لي أن اإللمواة التي يمكن التنتوجيو ىنو من ىذين القرينين ىي

تعميق اإلغالق ليكون
فضوء متلعو وماتويو ومييمنو وقو ار  ،مع اإلشورة أيضو الى
ً
أن اإلغالق يتم بدوال للونية مؤشرة في العنونة أيضو لكثير من نصوص المجموعة
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"انتكس القمب مرة

الليمو مثل دوال " الصمت " مثال " الصومت الدار  /النبي الصومت " ومؤشرات

أخرػ " ىنوءة الماوبس  /نودؼ الببغووات  /عمى اوئط انو اللكران  /الخ .

يمكن أن نقف عمى قصيدة " الضيوم " "" 77وىي متن ميم في المجموعة ولنعمد
إلى التقوط عينة منيو من مفتتايو وخوتمتيو .
" ذات حرب غفوت تحت شرفة الحدود
فاندلقت قربة أحالمك عمى الوسادة الترابية "

ىذه الجممة االفتتواية التي ليرتكز إلييو النص في تفرعوتو األخرػ  .ونالاع في
الجممة االختتومية :
" الضيوم ميزان صرف عمى واوه – اص ار – تتمبد لموؤنو العجوز
فولتظير:

" الجروح القيود  ،القنوط  ،الديون  ،الحتوف  ،الجيوش  ،القموع  ،الكروب ،

السموم  ،السجون  ،الحروب النعوش  ،الطفوف  ،المصوص  ،المموك ،

والحدود  ...ىذه البقعة الدائرة عمى دارك التي مثل سمائك وفق– من نصف الف
– وىي ممبدة

بالضيوم ".
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التي تاضر بقوة في المتن معبرة عن األفق األعمى " المغمق " والممبد بولموت أيضو
والمؤشر األول في االلتيالل وداخل جغرافيو الارب ىو " تات شرفة الادود "
نالاع البنية التاتية لمارب وعالقتيو بوإلغالق وممراتيو المفتواة تجوه القبر والموت
 ،كمو نالاع أيضو الضغط المتولد بفعل إنشوء الظرف " تات " عالقة تموس بين
جزئيتين " فوقية وتاتونية " .ونالاع وىو الشيء األىم " قرية األاالم " التي تشي
بوالنتشور الذؼ ألمانو إليو بدءا  ،ذاك أن األاالم التي تتارر من قريتيو لتبقى

تاوم في فضوء الارب المغمق  .إنيو ماوطة بطوق الموت المؤجل وىو مو يفضاو

المتن بعالقوتو االلتعورية اإلشيورية  .وال ليمو في التعمول الشوعر مفصال دالليو
ميمو بين بعض مقوطع القصيدة وىو " وعميك االنتظور " أو " عميك االاتفوظ "
واألىم في ذلك كمو اين نراقب االختتوم الذؼ جوء موصوال بمجموعة من نقوط
االرتكوز الموىمة بونفتوح الفضوء مثل " البلوتين  /الفنودق " واللموء  /الضيوم و
الصدػ الميجور " وىي لم تخرج عن دائرة اإلغالق لذلك ليرتكز االختتوم عمى
التثمور الطوقة االنفعولية التي دفعيو االلتيالل بوتجوه المتن ملتخمصو أن " الضيوم
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فولمكون
صورة االلتيالل مخطط جغرافي لتاوالت مثيرة تتم من خالل المتن .
ّ
األكبر ىي الارب في أفقيو المغمق عمى الموت ولتكون معودليو األلوس اللموء

"  -وىي المعودل الموضوعي والتكنيكي بولوقت ذاتو لملموء " -ىي " الجرح

والقيد والاتف  ".....وىي بولمجمل عنده لتكون نقطة االنتيوء

" الادود ىذه البقعة الدائرة " مؤشر االنغالق  .التنتوجنو أن النص تارك في جغرافيو

مغمقة نصيو  ،بمعنى آخر بنوء دائرؼ مغمق  ،كمو إنو جلد الفضوءات المغمقة .

طبعو يمكننو رصد تفوصيل كثيرة في ىذه القصيدة الميمة وىي تؤشر انييور أاالم
اإلنلون العراقي وتفضح ليولة تجور الارية والتخفوفيم بإنلونية اإلنلون كمو أنيو
تركز عمى صور مافورة في ذاكرة العراقيين .
نايل أيضو إلى قصيدة بعقوبة وقد مرت عمينو وكذلك قصيدة " تفعيمة الخذالن "
"" 137
" شريكين كنا
وكأن كل البرايا ضداد
فيغمرنا من فجر الحروب سواد
شريكين وال منية لنا

سوى دار تحوطيا – سيوا بالد
فمما اخرجتني من مضافتيا االماني
تام ّرا
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نزيمين بتنا "

في ىذه القصيدة يتلع المشيد بدءا من المقطع االول معتمدا عمى انتوج الصورة التي
ترتكز عمى اتلوع مشيد االغالق القوتم  ،لنالاع بنية االفراد أو التثنية في الطرف
األول مقوبل الجمع " االتلوع الذؼ يؤدؼ الى اإلغالق " في الطرف الثوني :
" شريكين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ضداد
فجر ـ ـ ـ ـ ـ ـ اروب
دار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالد

لينتيي المقطع الى التالشي " أنو والرمود ".
ىذان المؤشران ليلو نيوئيين لكنيمو مدخالن يمكن أن يايطو بولتجرية الشعرية لديو
ولذلك لأفترضيمو دالين مركزيين فييو  .وأقترح دالين آخرين يرتبطون بطريقة أو

أخرػ بمو أشرت لقراءة تجريتو وىمو :
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شريكين بتنا انا والرماد

جغرافيا المغة القمقة .
ربما أشار الشوعر يولين طو اوفع في كممتو عمى غالف مجموعة جميورية
البرتقول إلى قضية ميمة جدا وألولية جدا وصاياة من وجية نظر القورغ  -أيو

كون توصيفو -

وىي أن قورغ الخيوط ياس أن لغة قصيدتو " تلير بوتجوه معين

وفي لاظة غير متوقعة تنارف ويتغير االتجوه ويتغير األلموب " ويضيف " أنت

إذن أموم نوع من المغومرة غير المتوقعة فعندمو تلتمع إليو ال تدرؼ متى يفوجئك
ولذلك يجب أن تتواصل معو إلى نيوية القصيدة ".
ولنثير بعض لموتو األلمويية ال بقصد تأشيرىو فالب وانمو يعنينو مدػ تآلفيو

واتفوقيو او انفصوليو وتقوطعيو مع البنوء الكمي لمقصيدة ومع الفكرة التي أنشأنوىو
بدا ية ولنمتفت إلى النصين المذكورين انفو لملبب نفلو مع إشورات ماتممة إلى
نصوص أخرػ  .ويمكن بمالاظة لريعة أن نرصد مثيرات ألمويية متنوعة وىي

كوآلتي :
 تركيب الكمموت ومزجيو  ---الداللة المتوخوة . االختيور الصرفي المعبر عن إالوس الشوعر ال بنية المغة . التعمد إلى بنوء تركيبي ذىني .تام ّرا
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 إنتوج البنية التضديدية  .االشتبوك األلمويي الداللي .وىو الفضوء الذؼ تمتقي بوتمك المثيرات .اين تق أر الخيوط الشك أنك تقف عمى كمموت مناوتة مثال "
غبارب "  " 136نكبتئذ "  " 65أيومئذ " و " عقبز "  .اللؤال ال ينطمق من
كيفية النات وألبوبو ودوافعو ومقوييلو  ،إنمو نقديو نتقصى تأثيره في الداللة التي

تنتجيو الصورة ومن ثم القصيدة كميو ومن وجية نظرؼ أشير إجموال إلى أن
الخيوط يتقصى برنومجو ألموييو يميزه  ،ىذا أوال  ،وثونيو وىو األىم أنني أجد في
مناوتوتو ىذه تنوغمو فعميو مع طبيعة التجرية وخصوصية الصورة .إن النات –
شعريو  -يمغي الملوفة الزمنية المقرر قطعيو بين صوتين لدالين لفظيين ،مو

يعني أن لاظة الصمت التي تلتغرق زمنو  ،والزمن الذؼ يلتدعي تأمل الدال
 ،واده لوف يختصر إلى النصف وىو مو ياقق إجرائيو داللة التواصل الفعمي

لمادث بعد أن ألغى دور الفوصمة الزمنية  ،وىو مو ينتج عمى األقل إغالق

داللتين وانتوج داللة واادة تتاول إلى مركز بؤرؼ في الصورة :
" كانت خطاي تنبئ بالجفاف
وتق ار سورة الماء المدمى
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 -صنوعة تعولقوت نصية متعمدة وقصدية

ايامئذ "
نالاع اتكوء الصورة عمى المفع المناوت وبولوقت نفلو نماع التكثيف الزمني
الذؼ أنتج مع مالاظة أن ىذا التكثيف جعل المفع يكتنز بإياوء أولع ألنو ميزه
صوتيو وايقونيو .وفي المثير اآلخر يمكن أن تنبث في نصوص الخيوط ألفوظ
ذات بنيوت صرفية لم نألف تداوليو اآلن مثال " نؤوم  ،مشوكة  ،العبوقة ،
الكوابت  ،الميضأة " وغيرىو كثير  .لكن أوثر اإلشورة إلى لفظة " الضيوم " التي
ااتمت عنونة إادػ قصوئده وقد اشرنو إلييو .الضيوم جمع ضيم كمو يرد في
للون العرب ووردت في الشعر العريي مفردة ومجموعة ومنيو عند المتنبي " ال
افتخور إال لمن ال يضوم " .غير أن تداوليو األخف ميزىو في االلتعمول أوال
وثونيو أن " الضيم " اكتلبت قوة اإلياوء الرتبوطيو بذاكرة شعبية متداولة تجووزت
مفيوم الظمم إلى مفيوم أعمق يمكن أن ياتمل " ىمومو وشظفو و وتعبو وقمقو

وخوفو " ويبدو لي في اول مراجعة القصيدة َّ
أن الخيوط عمد إلييو؛ ألنيو تمثل
دالالت أولع من الظمم بعد تاددت داللتو تداوليو  .لذلك – بولرجوع إلى مو
ذكرنوه عن القصيدة  -نجد الشوعر ينتج عنيو مرادفوت ىي في الواقع اياوءات
عنيو أو عمى األقل مو يتولد من دالالت نتيجة إالولو بيو .
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فكرتو عنيو ! .وىو مو يعيدنو الى العولم االرضي الدنيوؼ عند الخيوط .

تبقى اإلشورة الى قضيتين أخريين ىمو البنوء التركيبي " الذىني " وأعني بو
تاديدا أن ثمة وعيو

يلعى إلنتوج بنوء تركيبي يفرض نوعو من اإلنغالق

لممعنى داخل الصورة مو يمكن أن تنمى ىذه الفكرة لتصب في الداللة الكمية كمو
في قصيدة " الضجة االخيرة " " : " 15

" ترى امن الضجة انتيائي
فعند التقاء المساءات
صامتا أفردت بعضي

ورتقت بعضي بالجمنار ".
ونالحظ من القصيدة نفسيا
" ترى – أ ِ
ًمن الضجة كل ما بي
فعند التقاء المدارات
شاع ار أطمقت قمبي ".
او مثال " وكممو مذابة اوطتك "  "133وغيرىو

223

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

ايماءات واضحة

بالضيوم " ولمقورغ أن ينتج
مع مالاظة إلمواتو الميمة إن " اللموء ممبدة بولضيوم

لو الاظنو " صومتو أفردت  /في الصورة األولى و " شوع ار أطمقت  /في الصورة

الثونية " لنرػ التقديم – وىو مبوح ال ضير فيو  ،لكن ضرورتو ىنو ليلت إلفودة

معنى خوص فالب  ،إنو قدم لمصورة غنى وايوية من ايث أن " اإلفراد
والترتيق " ظي ار في اول واادة ىذا أوال ومن ايث أيضو االقتراب " المكوني بين
" صومتو  /التقوء الملوءات " لمو تولده الملوءات " من صمت ومن عمق .
والاول قريب في الصورة الثونية ألن المدارات مغمقة عمى صوت الشوعر أو ىو

مغمق فييو .أمو صنوعة التعولقوت النصية فقد اتضات بأكثر من ملتوػ منيو
التنوص وتاديدا " الديني  /القرآني " ويظير في الغولب بملتوػ اوارؼ يجعل

لمنص األول مدا ار مختمفو  .ومنيو أيضو " النصية المتفرعة " بتعبير جينت  ،وىو
من اىم أنواع المتعوليوت النصية وأكثرىو ورودا عند الخيوط  .ىنو لأعرض إلى
قضيتين  .األولى صفة التنوصوت وطبيعتيو وأضع ذلك تات نوعين ألولين
من الممكن أن يتفرعو إلى األكثر  ،والثونية آلية توليدىو والتثمورىو شعريو .

لو عدنو إلى قصيدة (طوالين)  .لنجد خيورين أموم القورغ يولدىمو ىذا

العنوان األول إلى الذاكرة القرآنية وأعني اإلاولة إلى " لورة " الشعراء والنمل
والقصص " التي يطمق عمييو " الطوالين " وثمة مرويوت عن فضل قراءتين في
تام ّرا
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المخبأ واللر  " .النقطة والفيم و اللراج والدائرة الخ "  .لؤالنو عن وجو العالقة
المفترضة بين الدالين كتوب الاالج ونص الخيوط ؟ .قطعو ال مشترك واضح بين
االثنين كمو ىو الاول بينيو ويين لور القرآن .وبولمقوبل ثمة التنتوج يقرينو من
ىذا التطوبق ،الذؼ نراه مع الاالج أكثر قريو  .ىذا االلتنتوج قوئم عمى نمط من
أنموط الكشف والتجمي ولكنو كشف أموم النفس وتجل لامميو االفل وليس ىذا
الميم وانمو األىم ىو في ماوولة اإلفودة من المغة العرفونية التي تاقق ذلك
الكشف  .يفيد الخيوط من طبيعة االشتغول عمى ىذه المغة التي اشتغل عمييو
الاالج لذلك فصورة مثل :
" ولجنو االىة – امجنو االىة – اعددنو من طيفينو لموء " مثل ىذه المغة ماممة

برموز واشراقوت قد ال يكون دليميو إال الشوعر نفلو  .ويمكن مالاقة ىذا النمط
في الكثير من نصوصو كمو في قصيدة " زينب " وغيرىو

" وكزرقاء الغمامة ترى جنات

تجري من تحتيا دفوقان نضاختان
بعذب الدماء

225

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

ايماءات واضحة

أيوم معينة  .واألخرػ إلى كتوب الاالج " الطوالين " و فيو رؤػ عرفونية لكشف

وترى أىمييا الاليخافون مقام القاتمين ىم فييا خالدون
ومتكأين عمى رفرف من النعوش المريحة "...

نالاع ىنو دمج النصين " زرقوء اليمومة – واآليتين القرآنيتين " " فييمو عينون
 /..متكئين عمى االرائك ".
ىذا النمط الشوئع  ،لكن االىم منو النصية المتفرعة كمو يوضايو جينت نفلو
في كتوبو " أطراس " " اذ يتادث عن نظومين الميم عندنو اادىمو اذ يقول "
مثل( :ب) ال تتادث قط عن (أ) ولكنيو ال يمكن في الوقت نفلو أن توجد كمو

ىي عميو بدون (أ)؛ يؤدؼ ىذا إلى مو يطمق عميو ب"التاويل إذ تلتاضر "ب
العنصر "أ" بظيور أقل أو أكثر دون االلتشيود بو أو التادث عنو بولضرورة".

ولو وقفنو عمى قولو .
" انو قاب قتمين أو أدنى
فحق عميو القول

بعد أن فرىت احالمو "
" -فيا نييرات بالدي الظامئة بالغصة الوثقى "
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ملتوػ اإلنجوز النيوئي لمصورة .الميم عندؼ في ملألة التنوص َّ
أن الخيوط ال
اقتبولو ،إنمو يارك النص القديم ضمن آلية اشتغول جديدة فتتاول
نصو
ً
يقتبس ً
داللتو تمومو ايث القورغ يراه وال يراه ىو  .مو الفوئدة ىنو ؟ .واادة من أىم مو
ينتجو ىذا التعولق ىو غرابة الصورة وارتكوزىو دائمو عمى عنصرؼ المفوجأة

يؤشر لدينو مو ألمينوه بآلية انتوج
التعبيرية والمفورقة اإللمويية والداللية ،وىو مو ّ
التنوص  ،فولخيوط يعمد الى تاريك البنية المغوية لمنص القديم من خالل وضع
عالمة لغوية تمتقي ولوبقتيو صوتيو اايونو وتتقوطع عمى ملتوػ المعنى أو

تتضود معيو كميو في أايون أخرػ وىو مو يؤدؼ الى إنشوء النص الجديد بشكل
مغوير تمومو لكنو ال يتخمى عن التاضور األول  .نيوية أريد اإلشورة إلى أن "
التضديد " وعي لالشتغول عنده  ،وىو مو قد يعوكس إلى اد مو " األضداد " ألن
األخيرة اشتغول ألمويي ليس بولضرورة أن يمتقي والرؤية الكمية لمنص في اين ان
األول اشتغول نوتج عن رؤية لقراءة الواقع وتصور ينبعث منو لينفذ فيو .
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وأيو كون األمر في التعولق النصي  ،فمو يتوخوه الخيوط في كمييمو  ،ىو إنتوج
ٍ
تضديد لمنص األول إن لم تكن ظوىرة عمى ملتوػ التركيب فيي تظير عمى
بنية

تبقى اإلشورة الى ملألتين لريعتين .االولى يمكن أن ننتجيو من طبيعة مو مر
من مواقف أدائية وداللية لنصوصو  ،وفييو ينتج موقفو اودا من اللمطة وتاديدا
الليولية  .ويمكن أن نعود إلى قصيدة نبي صومت بصفتيو مثوال واضاو .

بتقديرؼ الشخصي إن تقريع اللمطة إادػ أىم مو تنتجو قراءة نصوصو .

الملألة الثونية  ،إلتفوتة الخيوط إلى كتوبة ليرة شعرية  .طبعو ليلت ليرة بولمعنى
الذؼ نألفو فيي جزء من التذكورات ومواقف وتأمالت في فصول ايوتو وتجريتو
وىذا مو يعيدنو الى تشخيصنو األول اول دائرة نصوصو  .ويظير ىذا في نصو
االخير من المجموعة  " :بعيدا ايث أنت "145 .من الممكن أن تكون ىذه

الليرة شيودة عن الوطن  .الطفولة والصبو  -والشبوب والنضج .
في المرامة األولى:

" تامم ويمّفك الامم  .ترػ أؼ لون يميق بغدك الشوىق ؟ "

وفي المرامة الثونية :اللجن والارب

كن قالدة الوطن الممتاع
" صحوت عمى عشر َّ

صحوت عمى أبجدية المحاضر ولعنة الشعر
صحوت وليتك لم تصح ........
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صحوت وانى لك أن تنام عقب ىذا
طمقة بحجم عقد صحيح

طمقة وجذبتك الحدود القصية .....

وفي مرحمة النضج :
قراءة لتمك المشاىد تفضي بو الى حيرة عظمى

"شامخا تمفك الحيرة العظمى
جمل المحامل ىل تنسى
جمل المحامل ىل تغفر "؟.

ال شك ىنوك تفصيالت ووقفوت باوجة إلى عنوية أكثر في ىذا النص تاديدا قد

تقودنو الى منوقشة " مخيمة اللرد وداللة الغفران والصفح فضال عن جدلية الزمن

التي تظير في كثير من نصوصو فوعمة بشكل عضوؼ " وىو مو نرجئو الى
موقف الاق .
*جميورية البرتقول – ابراىيم الخيوط – منشورات إتاود االدبوء والكتوب في

العراق بولتعوون مع دار الشؤون العراقية – ط – 1بغداد – .2007
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٘ : ٛأَٔب ( ٍؼل اٌغبٍُ ) أٍَ ( : ٚـؼـلائـ١ـً اٌجـبثـٍ) ٟ
َ
ٙفبف اٌفواد
ِ ٟاٌَِٛو٠خ ػٍٝ
ِ
ٌٚلرْٕ ٟأ ُ َّ
وبٔذ ر ُ
ْ
إٌٙو اٌىوَُ ٠
غبٌٌ
ئِ ْم فبعأَ٘ب اٌطٍكُ ،ػٕلِب
ُ
َ
ْ
ٚاٌٖؾْٛ
ع ٚاألَؽال ََ
و ٟرغَ ًَ
اٌض١بة ٚاالٚعب َ
َ
ٚاٌي٠زٚ ْٛاٌجٛػِ ٚاٌزُواةْ
ٚاٌزٓ١
اٌَله
ثٛهق
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٚوبَْ أَث ٟاٌَّ١لُ
ٚاٌؼْٛ١
االفٚو اٌوٚػ
اٌٙبّّٟ
ُ
ُّ
كائّب ً ٠زن ّو ُو رٍهَ اٌٛالؼخَ اٌغوائج١خ
ٍبفٓ
ثٍ ٞٛ
ٍ
٠ٚؾى ٟثْغفٍ أ َ ّ
اٌّؾفٛه ف ٟماوورِ ِٗ
ػٓ ِٙٛ٠ب
ِ
ُ
ؽٌ أََُّٔٗ لَ ْل عب َءُٖ اٌـ " ٍؼل "
ؽ١ش أ َ َّ
اٌّبء
ث١مٓ١
ٌٚنا أَػطبٔ٘ ٟنا االٍ َُ
ِ
ِ
ُ
ثبٌٕٛه ٚاٌفوػِ اٌوثّبٟٔ
عئذ ئٌِِٗ ١
ألَٟٔ
ِ
ُ
ػٚ ٟٕ١ثَبٛزٚ ٟى٘لٞ
ٚوٕذ ّج َُٗٙ ١اٌٛؽ١ل  ،ثقٚو ِح
َّ
ٚإٌَبء
ٚػْمٌٍ ٟؾتّ ِ ٚاٌغّب ِي
ِ
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َ
اٌن٠ ٞمفُ أَِب َِهَ
اْ٢

ُ
ٚاٌو ِّبَْ
زت ُ
ٚوٕذ ِٕٚنُ ٔؼِ ِٛخ أَللاه ، ٞأُؽتُّ هللاَ ٚاٌ ُى َ

د ٚأَفال ََ اٌىبهرْٛ
ٚأُؽتُّ
اٌْؼو ٚاٌؾىب٠ب ِ
َ
ِٚبهوٌ ٚع١فبها
ػٍ ٟثٓ أَثٛ ٟبٌت
د اٌزواع١ل٠خ ٚأُؽتُّ
ٚأُؽتُّ األَغبٔٚ ٟإٌ١بثَ ١غ ٚاٌَّوؽ١ب ِ
َ
َّ
َ
َؾؤب ٚرقطفُٕب ٚرَولُٕب
ت اٌؾَ١ٕ١خ ٚأُؽتُّ
ف١وٚى إَُِّٔب اٌى١ٔٛخ ٚأَغبٔٙ١ب اٌز ٟر َ ُ
ٚاٌزْبث ٗ١ف ٟاٌّٛاو ِ
ً
ّٚؼو ١ٍِٛٚمٚ ، ٝفبٕخ ى٠بك اٌؼجموٞ
ٓ١ٛ
ٍ
ف ٟو ِ ًّ االٚلبد ٚأُؽتُّ اٌوؽبثٕخ اٌّغجٍ ِٓ ٓ١ٌٛ
٘ ِِ { ٛوبفو} أَثلا
اٌّغٕٚ ْٛاٌنَ ٞ
 ((ٚبكتب شعر فوك
بكتب نثر فوك
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

030

هو الذي رأى

وبوكفوك
شو ممكن يعين إكتب بعد فوك
معقول يف أكرت؟
أنا ما عندي أكرت
ما ك ّل اجلمل يعين عم تنتهي فوك))
"ٚعَو االؽواه"  "ٚأَف ٟعؼفو "
ٚأُؽتُّ اٌغٛا٘وٞ
َ
 {ٚأٔب اٌ ِؼواقٌَُ ،بٔ ٟلٍجُٗٚ ،كِ ٟفوارُُٗ ٚو١بُِٕٔٗ ٟ
أّطبه}
ُ
ٖٔٚت اٌؾوّ٠خ ٚإٌقٍخَ اٌمزٍ١خ
ٚأُؽتُّ عٛاك ٍٍُ١
َ
ٚاٌىجبة ٚوّبْ فبٌؼ ؽَٓ
ى٘ٛه ؽَٓ١
ٚأُؽتُّ
َ
َ
ٚأُؽتُّ ِظفو إٌ ّٛاة ٚاٌوٚ ً٠ؽّل
 {ٚؽالٚح ٌِ ً١ؾوَ ٚوٗ
ؽون هٚؽ} ٟ
ٚأُؽتُّ اٌلٛ٠أ١خ ِٚؼٙلَ اٌفٕ ْٛاٌغٍّ١خ ٕٚل٠مخ ّ
اٌّالٗ٠
ٚوزبة اٌزبٚ ٚاٌّزٖٛفخ اٌْٛ١ػٓ١١
ٚأُؽتُّ ٘بك ٞاٌؼٍٞٛ
َ
ٚاٌزٖب٠ٚو اٌَّْ١خ اٌملّ٠خ
ٚأُؽتُّ كافً ؽَٓ ِ "ٚلٕ٠خَ اٌضٛهح "
َ
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ٚأُؽتُّ ػٍ ٟاٌٛهكّ ٚٚ ٞ
ػبظ اٌَالٓ١ٛ
ٚػغبئت ٚغوائت ّقٖ١خ اٌؼوالٚ ٟلٍجٗ اٌطّ١ت ِٚياعٗ اٌُّزٍْ ّٛ
ٚأُؽتُّ ٍوو ْٛثٚ ٌٔٛؽبِ ًَ اٌفبٔ ًٛف ًِ ١ٌ ٟاٌنئبة
ٚعّبػخ وووٛن
ٚأُؽتُّ ٔق ًَ اٌَّبٚح ٔٚبظُ اٌغياٌٚ ٟعَو اٌَّّ١ت
ٚأُؽتُّ فب ًٙاٌؼياِٚ ٞٚقٍٛلبر ِٗ اٌؼغ١جخ ٚاٌج١بَْ اٌْؼوٞ
ٍٚالِب ً أ٠زٙب اٌّٛعخٍ ،الِب ً أٙ٠ب اٌجؾو
ٚفو٠ف اٌجٍلح ّٚبهع اٌّزٕجٟ
ٚأُؽتُّ أَؽّل فٍف
َ
ٚفٛمح ٌٕٖف هعً ِّ١ذ
ٚأُؽتُّ ؽَٔ ٓ١ؼّخ ٍٛٚقَ اٌْٛ١ؿ ٚغو٠جخ اٌوٚػ
ٚأُؽتُّ غبئت ٛؼّخ فوِبْ ٚإٌقٍخ ٚاٌغ١واْ ٚاٌموثبْ
ٚعلاه٠خ فبئك ؽَٓ
ٚأُؽتُّ ٌُطف١خ اٌلٌٚ ّٟ١ػبٌ َُ إٌَبء اٌٛؽ١لاد ٚىٔٛك اٌَذ
ّبة ٚغو٠ت ػٍ ٝاٌقٍ١ظ
ٚأُؽتُّ اٌََ ١
{ٚػٕ١ب ِن غبثزب ٔقٍ ًٍ ١بػخَ اٌَؾو}
ٔٙبه ٚؽْٟ
ٚأُؽتُّ ئثزَبَ ػجل هللا ١ٍٚوح ٚموو٠بد
ٚفغو ٍ
َ
تام ّرا
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ٚأُؽتُّ ٍؼلٍٛ٠ ٞف  "ٚاث ٛاٌقٖ١ت "
ٍ١و ِغ اٌغّ١غ ٚ ...فطٛرٚ ٟؽل} ٞ
 {ٚأ َ ُ
َّ
 ّٜٚاٌؾٍّخ ٚأٍَب١ٛو ٍؼل ٞاٌؾٍٟ
ٚأُؽتُّ ِٛفك دمحم ٚػجل٠ئً١
ٚأُؽتُّ ػجل اٌغجبه ػجّبً ِٚوا٠ب ػٍ ٝاٌطو٠ك ٚإٌمل االٔطجبػٟ
ّ
اٌؼطبه ّٚبهع االِ١واد
ٚأُؽتُّ ٌٍٝ١
ٚاٌغَو
ٚػ َْٛ١اٌّٙب ث ٓ١اٌوٕبفخ
ِ
د رِٛبْ األَث ٘١اٌمٍت
ٚأُؽتُّ دمحم ف١ٚو ٚثٖو٠بصب ٔٚب٠ب ِ
ٚأُؽتُّ ُى٘ب ؽل٠ل ٚفٚبءارٙب اٌْبٍؼخ ٚأَثواعٙب ٚعَٛه٘ب ِٚزبؽفٙب اٌّؾزْلح ثبٌىٕٛى ٚاٌنوو٠بد
ٚأٍَب١ٛو٘ب ٚعٛا٘و٘ب اٌق١بٌ١خ
ٚأُؽتُّ لؾطبْ اٌؼطبه ٚأَ٘ ًَ اٌؼّبهح ٠ٚىََ ٌْٛٛ
غّٕ ٟثفوػ
ٔزظو ِؼُٗ :
ٚأُؽتُّ ػجل اٌقبٌك اٌووبثٍٚ ٟبثغ أَ٠بَ اٌقٍك ٚأ َ ُ
َِ ْٓ ٠فز ُؼ ثبة اٌطٍَُّ ؟
ٚأُؽتُّ ٍ١زب ٘بوَٛث١بْ ٚعٕٕ١خ اٌجٖوح
 {ٚىغ١وٖ عٕذ ٚئٔذَ ىغ١وْٚ
ؽجٕٗ ثلٖ ثٕظواد اٌؼْٛ١
وَبٌ ٛروٖ م٠ ٌٗٚؾجّْٛ
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 ِٓٚاٌيغو ٌّب ٠ىجو} ْٚ
ٚأُؽتُّ وياه ؽٕزٚ ُٛأٍَؼل أَبْ ف ٟاٌؼبٌُ ٛٚو٠ك اٌْؼت
ٚأُؽتُّ ػجل اٌؾَّ ٓ١ؼجبْ ٚرؾط ُ١اٌّوا٠ب -ف ٟاٌّبهوَ١خ ٚاالفزالف ٚأَو ًَ اٌَّه ِغ{ اث ٛوَبٛغ }
ػٍٙ ٝفبف اٌَقو٠خ اٌؾيٕ٠خ
ٚأُؽتُّ فٛى ٞووٚ ُ٠أَهف ُغ ٠ل ٞئِؽزغبعب ً ٚعٕ ِٓ ْٛؽغو
٠ {ٚب ؽَِ ٓ١وكاْ،
اٌجبة ِفزٛؽب ً
و١ف رووذَ
َ
َ
ٚاٌٍ٠ ٌُ ًُ ١جلأْٚ ،وبَْ اٌَوُّ ْ
ِفٛٚؽب
ْ
ٚأٔذَ لل رغّ ًُ ٙ
إٌلِبْ
أْ اٌقّو فٟ
ِب ىا َي َ٠زؾٍفُ و ًَّ ظٍّ ٍخ
ْ
اٌّ١لاْ
فٍ ٟبؽ ِخ
أْ رَزوَ ٠ؼ ْ
ا،ْ٢
ٚأْ ٠ظ ًَّ اٌمٍتُ ْ
ِغوٚؽب }
ٚأُؽتُّ ػٍ ٟإٌّلالٚ ٞٚثٛهروٙ٠برٗ اٌىبه٠ىبر١و٠خ اٌَبفوح ِٚغٍزٚ ٟاٌّيِبه ِٚإ٠ل ٔؼّخ ٌٚجٓ
أَهثً١
ٚأُؽتُّ ٔج٠ ً١بٍٚ ٓ١وواكح ِوٚ ُ٠اٌْؼوا َء ٙ٠غ َْٛاٌٍّٛن
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 ٌ١ٌٚصّّخَ أًَِ ٌغٍغبِِ
ٚأُؽتُّ فّ١ٚو ػجل األِ١و
َ
ٚاٌطٍ١ؼخ األَكث١خ ٘ ٍَْٛ١ِٚبكٚ ٞهٚا٠برٙب اٌغوائج١خ
ٚاٌْبِقخ وؼّبهح " اٌلاِوع"ٟ
ٚأُؽتُّ ػجل اٌوؽّٓ ّٙٛبىٚ ٞموو ٜاٌؾبٙو ٚرمو ٘٠اٌطج١ؼخ
ٚأُؽتُّ ؽبرُ اٌٖىَو ٚاالٕبثغ فِٛ ٟلل اٌْؼو

ٚاٌجئو ٚاٌؼًَ ٚؽٍُ اٌفواّخ
ٚأُؽتُّ ىػ َُ ١اٌطبئِٕٚ ٟيي األَُ ٚاٌؾ١لهفبٔخ
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ٚأُؽتُّ ػٍ ٟعؼفو اٌؼالق ٌ ٓٛٚ{ٚطٛ١ه اٌّبء ٍِّٚ ..ىخ اٌغغو}
ٚأُؽتُّ ػو٠بْ اٌَ١ل فٍف  "ٚاٌ ُى َّو ٚاٌل٠وح ١ٕٚبك اٌ" َّٛٙ
 { ٚهكّ .. ٞهكّٞ
٠بٙؼٓ ّ ْ
َذ ػٓ ٍ٘ٗ  ،اٚؽلّاٞ
غوثٗ  ..اٌج٠ ٗ١ؾلٞ
هكّٕ٠ .. ٞجبع اٌؼْه ٚ ..اٌ١بوٍَت
رٕ ٓ٠ٛٙلّٞ
ال ر١ٙغ ٓ١اٌغوٚػ  ..اعوٚؽ ِٓ ٟرٍٕغُ
رلّ... ٞ
ٚآٔٗ ِٓ كَ اٌٚؾُ ٕ ِٓ ِٛ ..قو
عجلح اٌؼٕلٞ
ٚآٔٗ  ..فالٔ ٟاٌٛوذ ٔ ..بػٛه
روً ٚ ..أ َثلّ} ٞ
ثٌ أ َ ْ
ْ
إٌمو ػٍ ٝاثٛاة اٌطفٌٛخ ٚاٌؾمبئت }
ٚأُؽتُّ ػجل اٌىو ُ٠وَبٕل {ٚ
َ
ٚى٘١و٠بد اٌٛعغ ٚإٌّبفٟ
ٚأُؽتُّ ّنٍ ٜبٌُ ٚفزبح ف ٟاٌؼْوٚ ٓ٠أَعٕؾخ اٌضؼبٌت ٚاٌلٌّٚخ
تام ّرا
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ٚأُؽتُّ فيػً اٌّبعلٚ ٞف َُّٗ ٍ١اٌط ًَ ٠ٛعلا ً ٚؽّ١خ ٚكهط
ٚثقٛه اٌٙ٢خ ٚأؽياَْ إٌَ ِخ اٌؼوال١خ اٌفبعؼخ
ٚػ ّىبىح هاِجٛ
َ
ٚأُؽتُّ ٖٔ١و ّّّٗ ٚػٛكَُٖ اٌجغلاكٚ ٞئّوالبر ِٗ
اٌّ١ٍٛم١خ اٌز ٟكائّب ً رُؾٍّ ُ
ٔؾٍّ ٛبٚاد هللا اٌّفزٛؽخ
ك ثوٚؽَ ٟ
طٍك ٚاٌىِ ٕٔٛ١خ ٚاٌىجو٠بء ٚاألٌُ ٚاألَِ ًِ االثلٞ
ػٍ ٝفٚبءا ِ
د اٌ ُّ ِ
ٚأُؽتُّ ىا٘و اٌغ١يأ "ٚ ٟأُغٕ١خ اإلٌٗ ِوكٚؿ"
 "ٚرؼبٌٔ ٟن٘تُ اٌ ٝاٌجوّ ٠خ "
 "ٚاألَة فَِ ٟبئٗ اٌْقّٖ "ٚ " ٟبؽٕخ اٌجط١ـ "
 "ٚأَثب ِؼٓ ٌّ ...بما م٘جذَ اٌ ٝاٌ " ّٓ١؟
وّب وبْ ُٕ٠بكُٗ٠

اٌٖمو "هػل ػجل اٌمبكه ...
اٌْبػو
ُ
ٚأُؽتُّ ؽّ١ل اٌّقزبه ٕ "ٚؾواء َٔ١بثٛه" ٚعّبػخ إٛاد ػبٌ١خ
ّ
ِؾطبد}
ٚأُؽتُّ وٛوت ؽّيح ٛ١ٛٚهٖ اٌطب٠وٖ ٕ {ٚبه اٌؼّو
ٚأُؽتُّ ٔب٘٘ اٌقّ١ب " ٛاٌىبكػ فِْ ٟبغً اٌغّبي"
ٚأُؽتُّ "اٌ١ٚب َء اٌن ٞث َٓ١ػ" ٗ١ٕ١
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ٕٚل٠مَُٗ " اٌجٍجً فبهط الفبٕٗ "
ٍِ "ٚىخَ اٌٍٚ ... ً١اٌْبػو اٌن٠ ٞمٛي  :ال "
ٚأُؽتُّ وبظُ اٍّبػ ً١اٌىَبٛغ  "ٚاٌؼ١ل اث٘ ٛالٌ" ٓ١
 ٌّّٚثبٌٍ: ...ٚ ً١
ِبِوربػ
ألْ ّفذ اٌٌّْ ٔيٌذ رج ًٛاٌىبع
ٚثغف اٌطفً رٕالػ
ٚألْ لب ٟٙاٌجالثً ِلك اٌزٛل١ف
ِٚفزٛؽٗ اٌَّب
ٚاٌف ً١ػٕلٖ عٕبػ
ِبِوربػ
ِزوٚن ثغي٠وٖ ٚرٙ١ذ ثبًٌٍ١
ٚئع ٛهثؼ ٟػٍ ٗ١ثمبفٍخ اّجبػ
ٚأذ اّج١ه
ٌّٓ كافؼذ ػٓ ٔفَٕ ٟبثه غ ٘١؟
ِ ٛؽز ٝاٌىٕبفن ِٓ رؾٌ ثبٌقٛف
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ٚأُؽتُّ ِملاك ػجل اٌوٙب ٚاٌنئت ٚػ ْٛ١اٌّلٕ٠خ ّٚبهع اٌوّ١ل
ٚأُؽتُّ ؽّ١ل لبٍُ ٚللّاً اٌطفٌٛخ اٌٙوِخ  َُّّٗ٠ {ٚهٚؽ ٟرٛعؼٕ}ٟ
د اٌفمواء ...
ٚأُؽتُّ ووِٖٕٛ ُ٠ه ّٙٚمب ِ
 {ٚثٍجً ثؾٕغورٗ ّٛوٗ رو٠لٖ ٠مواٌه ْٔ١ل؟
ٍّ٠ ْٛمواٌه ْٔ١ل؟ }
ٚأُؽتُّ ِٕنه ػجل اٌؾو ٚلالكحَ أَفطبئِ ِٗ ٚػ َّ
ُْٗ اٌن٘جٟ
ٚاٌْغٓ
اٌْظف
اٌوغُ ِٓ
اٌن ٞوبْ ِفزٛؽب ً ٌٕب ػٍٝ
ِ
ِ
ِ
ٚػ ْٛ١اٌ ُّ ْقجوَٓ٠
يالء ٚأَ٠جباااااااٖ ٠بوّبي اٌؼجلٌٟ
ّٚىٛن إٌُ ِ
ِ
ِ
ْ
إٌبفوح
ٚاٌىوٚ ُ٠إٌج ًِ ١ؽلَّ اٌلِؼ ِخ
ت
ِ
اٌطِ ّ١
ٚاٌٚؾى ِخ اٌٙبكهح
ْ
اٌٍؼٕبد
ٌٚؼٕ ِخ
اٌز ٟأ ُ ِٕجْٕب ثٙب ُ
ٚإٌبً
ٔؾٓ
ُ
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رَزقلَ عٍل٘ب ٍالػ }

ق اٌغبه ُ
ٚاٌؼوا ُ
ػ ٚاٌغوْ ٠ؼ
ْ
ٚمث١ؼ
 "ٚاٌى ًُّ فبٌ ٙؼ ٚماث ٌؼ
ٚاٌى ًُّ ثبٚ ًٌ ٛػبٚ ًٌ ٛلُج ُؼ ْ
ه٠ؼ
ُ
ِزَ٠ ٝل ُّ
اٌّٛد َٔٚزوْ ٠ؼ
ق اهَٕٙب
ِز ٝ؟ ِز ٝ؟ ٠بٕبؽج ٟاٌ ُّ ْٕنه
ٚإٌبمه ٚإٌّنٚهْ
ِز ٝ؟ ِزٝ؟ ٠بّبػو ٞاٌ ُؾوُّ
ٚفٍّ َ ٟاٌّمٛٙهْ ؟
ٕٚبؽجِ ٟ
ٍْٕ ١غٍ ٟاٌظال َُ ٚاٌل٠غٛهْ
ِز ٝ؟ ِز ٝ؟ َ
تام ّرا
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َٕب ٚإٌٛهْ
ٚاٌ َ
ِز ٝ؟ ِز ٝ؟ ِز ٝ؟
ِٚياِ١و اٌغ١بة ٚاٌٍ١بٌ ٟاٌؼوال١خ ٚاٌغو٠جخَ ثزبئٙب اٌّوثٛٛخ
ٚأُؽتُّ كٔ١ب ِ١قبئً١
َ
ٚأُؽتُّ فّ١ٚو اٌؾّ١وٚ ٞاٌىبه ٞوبر١و ٍٛٚق ِو٠لٞ
د اٌَبثك ٚ ...ؽغٕغٍ ٟثغٕغٍ... ٟ
ٚأُؽتُّ ػجل اٌوىاق اٌوث١ؼٚ ٟووووار ِٗ اٌطف١ٌٛخ ٚئٌؾبلب ً ثبٌِّ ٛ
ُ
ٕؼلد فٛقَ اٌغج ًِ
ٚأُؽتُّ ؽٍَ ٓ١وِه ٚثغلاك اٌّؾوٍٚخ ِٛٚلغ إٌبلل اٌؼوالٟ
ٚأُؽتُّ ه٠بٗ إٌؼّبٔٚ ٟئِِبَ اٌٛهك  َٛ٠{ٚاٌّبّٛفه ِبه٠ل ػ}ٟٔٛ١
ٚأُؽتُّ ػٍ ٟاٌَٛكأِٚ ٟىبر١جَُٗ اٌؼوال١خ ِٚم ٝٙؽَٓ ػغّٟ
ٚأُؽتُّ ِٕب ًٙكاٚٚك ٚأَٔى١لٚ ٚاٌَّه اٌَّىَٛف
ٚأُؽتُّ أًَِ فّ١ٚو ٚأُغٕ١برِٙب اٌْغّ١خ اٌو٘١فخ
ٚفولخ االْٔبك اٌؼوال١خ
ِ { ٚوَّ ٖ ِؤ ٟاٌط١ف َّٔٗ ػٍْ ٝ
عٕؼ
ْ
اٌٖجؼ
ثًٍ ػ ٟٔٛ١ثلِؼزٓ١
ٌٍٛف ث١ٙلٖ ػٍ ٝهٚؽ ٟاٌغبفٍٛ ٗ١اٌف ػوً
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اٌقالٓ
ٌّّ
ِزٔ ٝوٜ
ِ
َ

ٚوبٔذ اٌىَنٌٗ م٘ت...
ٚوبٔذ اٌلٔ١ب ووٍزبي } ٌّّٚ
ُٖٗ { اٌى١ِٛلهاِبر١ى١خ}
ٚأُؽتُّ ٕالػ ىٔىَٕٗ ٚلٖ َ
ٚئِوأرَُٗ اٌجبمفخَ ؛ ئُُِّٕب اٌؾْٕٛ
ٕٚل٠مخَ اٌٖؼبٌ١ه
{ أَُ ٘ } ّٓ١اٌغبئجخ اٌؾبٙوح
ت ٚاٌوٚػِ ٚاٌناووح
ف ٟاٌمٍ ِ
ٚاٌغْٕٛ
ٚأُؽتُّ ف١ٚو ِ١وٚ ٞأَ٠ب ََ اٌؼَ ًِ
ِ
ٚفٛوٚ ٛكه٠لا
١ِٚوا اٌؾٍٛح
ٚأُؽتُّ ٛبٌت ػجل اٌؼي٠ي ٚربهَ ٠ـ أٍَبُٖ
ٚثَزبَُٔٗ اٌقٖ١جٚ ٟربٍٛػبرِ ِٗ اٌفبعؼخ
ٚأُؽتُّ اٌٖبئ َؼ ػجل اٌؾّ١ل ِٚىٛصَٕب اٌطٕ٘ ً٠ٚٚٚٛبن
ؽ١ش االوبك١ّ٠بد اٌغٍّ١خ ٚاٌَّبه ُ
ػ ٚػٛاٌّٙب اٌفٕطبى٠خ ٚاٌقوٚط كفٛالً ٚاالٕللبء اٌّغبٔٓ١
ٚإٌَبء ٚاٌغٕٚ ْٛأَػناه اٌغ١بة ػٓ اٌؾج١جبد
ٚاٌُ٘ٛ
اٌْؼو
اٌغغو ٚفواكٌ٠
ٚهؽالد ػوثبد
ِ
ِ
ِ
ِ
د اٌطٍجخ
د ُِؼَىوا ِ
ٚعؾّ١ب ِ
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د ك٠بٌ ٝاٌٛهك٠بد
ٚأُؽتُّ ػٍ ٟفوؽبْ  ٍٗ١ٌٚاٌَّٚ ٓ١ثٕب ِ
ٚأُؽتُّ وبظُ غ١الْ  "ٚػوً اٌّبِٛٚ " ٞا ً٠ٚه٠بٗ اؽّل
اٌغبهؽخ ٚاٌّغوٚؽخ
ٚأُؽتُّ إٌٖبهٚ َٓ١٠إٌبٕو : َٓ١٠دمحم ٚىػٚ ُ١وبظُ
اٌٖؾواء ٚاٌؾ١ب ِح فُ ٟ
اٌلَ
ٚأُٔبفَُ ُٙػٍٝ
د روفوفُ ػبٌ١ب ً فِٙ ٟوعبٔب ِ
د االِٙب ِ
ػطٍ ِزٙب ٚلجؼب ِ
ِ
د ِ
د
ة ٚاٌؾٖبها ِ
ٚاٌؾوِ ٚ
د االؽّو .
د ٚاٌِّ ٛ
ٚاالؽزالال ِ
ٚأُؽتُّ ػٍ ٟػغبَ ٠ "ٚلاْ رُْ١واْ ٌفىوح األٌُ"
ٚثالك رزٛاهٚ ٜأَثب هث١غ اٌّالن
اٌن ٞلَزٍَُٗ اٌفبَّذ ف ٟثبثً
ٚأُؽتُّ ٔبظ َُ اٌموٚ ْٟ٠ػ َُٕٗ١اٌضبٌضخ ّٚؼوا َء االٌف١ٕ١بد
ْ
اٌزووٛاى٠بد
ٚأُؽتُّ ٍزّبه وبَٔٚ ُٚٚب َءُٖ
ْ
اٌميؽ١بد
ٚػْبلَُٗ اٌَّبٚ ٓ١٠ٚػبّمبرِ ِٗ
ٚعٛاه٠جَٗ اٌ ٍَُّٔ ّٛخ ٚموو٠بر ِٗ ٚأ َ
ٍب١ٛوٖ
َ
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ٔٚؾذ اٌلَ ف ٟأَىِٕ ِخ اٌطغب ِح ٚاٌغٕواالد ٚاٌؾوٚة اٌؼجض١خ

اٌز ٟرٕضب ُي ف " ٟاٌّل ٜاٌغو٠لح "
ْ
ٚاٌٍٛؽبد
ِزبؽف اٌ َق١ب ِي
ٚفٟ
ِ
ٚأُؽتُّ ى٠بهح ِٙلٚ ٞػزجبر ِٗ اٌ ُّملٍّخ ٍٚالٌ َُ أٍَئٍز ِٗ
اٌز ٟرجلأ ُ ِٓ ِلِ ٕ٠خ اٌضٛه ِح ٚالرٕز ٟٙػٕلَ ّبهعِ اٌ ُّزٕج ٟاٌّمزٛي
ٚأُؽتُّ ٕبؽت اٌ٠ٛٚوٚ ٞاٌلغبهح ٚلٖبئل اٌؾَغخ اٌؼّ١مخ
 {ٚآٔٗ مان اٌجبػه ِٚبهك ّوان
ٍٍّّ ٚه ث١ل اٌٛوذ ٕٗ١ٍٕٚ
آٔٗ ػيها ٌٛ ٓ١٠هاكن فنان
 ُٙ ِٕٛٙٚهٚؽٗ ػٍٗ ػيهإٗ١٠
آٔٗ وَبهٍِ ٛؾزه ػبهف ٘ٛان
ٚأكه٘ ٞوّه ٔبثذ ث١ب ٕٗ١ٛ
آٔٗ كِؼٚ ٟاٌٍجٓ ٚاٌٍ ً١مان
ّ
ِبرط} ٕٗ١
ربٌ ٟؽَٛح ِبٞ
ٚأُؽتُّ ػّو اٌلٌ "ٚ ّٟ١ػْبء اٌّالئىخ "
ٚثَبر ٓ١ثٙوى ٚؽُ٠ ٓ١لٌٍٕ ٟثبٌّ١ٍٛمٝ
ٚأُؽتُّ ٔبٕو ِإٌٔ  "ٚاٌزؼب٠ٚن " ٞاٌنَ٠ ٞىُٕٗ
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ثأَؽجبه ِٖ ٚأٍَواه ِٖ ٚػبٌّٗ اٌٖٛف ٟاٌغبِ٘
ٚأُؽتُّ ٍالَ ؽوثٗ ٚاٌغٕبئَٓ اٌ ُّؼٍّمخ ٚاٌطٛ١ه
"ثاٍزضٕبء االث ٘١اٌّْٚ ٞٛاٌّمٍ"ٟ
ألُٔٗ كِٚب ً َ٠جتُ ٌٗ اٌمٙو ٚاٌقَبهاد ٌٚىّٕٗ ٠جمُ٠ ٝوثُ٠ٚ ٗ١ؾجٗ
ٚالأكه ً٘ ٞاٌلوزٛه ِٖبةٌ ثؼملح ٘بٍِذ أ َ َْ ثؼملح اٚك٠ت
أ َ َْ ثؼملح أفٍٔٛيا اٌلعبااااااااط ؟
ٚأُؽتُّ اٌغو٠ت ه٠بٗ ٚالفب ً ف ٟئٔزظبهٞ
ٚفٕطياد هوٓ اٌلٚ ٌٔٛ٠ ٓ٠فب ًٙاٌمٚ َٟ١فبٌل اٌجبثٍٚ ٟؽَ ٓ١اٌٍَطبٔ ٟاٌؾبٙو فٕ١ب أَثلا ً ؛
ْ٘ٚبَ اٌؼٚ َٝ١عّ١غ فوٍبْ عّبػخ اإلٍىٕله٠خ ِٚغبٕٔٙ١ب اٌؼمالء علا ً ٚعلا ً ٚعلا
ٍٛ٠ف اٌيث١لٚ ٞؽبٔخَ االكثبء
ٚأُؽتُّ
َ
َ
ٚاٌقجي اٌؼوال ٟاٌؾبه
ٚاٌفو٠ل ٍّؼبْ ٚاٌمّ١و
ْ
اٌؾٕٔٛبد
ة أُِٙبرِٕب
ِضً لٍِ ٛ
ْ
اٌّمٛٙهاد
د
ٚؽج١جبرِٕب اٌؼبّمب ِ
هػٓ
ف٘ ٟنا
اٌيِٓ األ َ ِ
ِ
ٚف٘ ٟن ِٖ اٌغبث ِخ
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ِٕن ثغلاك ؽز ٝػّٚ ْٛاٌ ٝاٌِ رو كاَ اٌز ٟاغولٙب

ْ
اٌؾ١بح
َّّ: ٝ
اٌز ٟر ُ َ
ٚأُؽجُّٙب ٚرُؾجُّٕٟ
ُ٠ٚؾتُّ ٙؾىزَٙب ْ َٔٚقٍَزٙب
ٛبئو١ِٖٚ ٞوٞ
ٚف ٟؽلاصز ٟاٌوٚؽ١خ ٚاٌْبػو٠خ
أً
ُ
ٕجؾذ َٔ ّؾبدَ إٌٖٓٛ
د اٌ ُّلْ
ّ١ٕٚبكَ غياال ِ
ؽالَ األهاِ ًِ ٚاٌ ُّطٍّمبد
فبهً أ َ ِ
َ
ْ
اٌٙبئّبد
د
ٚاٌْبػوا ِ
ْ
اٌَبؽواد
د
ٚاٌَبهكا ِ
ْ
اٌّغٕٔٛبد
د
ٚاٌوٍبِب ِ
ٚونٌهَ أَٔب ّفُ ١غ :
د ٚاٌ ُّ ََّ ٙ
د
ّْب ِ
إٌَبء اٌ ُّ ََّّْٙب ِ
ِ
د
د ٚاٌ ُّ َٙغَّوا ِ
ٚاٌ ُّٙبعوا ِ
ة
ٚاٌٙبهثب ِ
د ِٓ اٌؾوِ ٚ
ٚثِ ٛ١
د اٌمَِ ٛح ٚاٌلِٛعِ
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ِغُْٛ
ٍ
ّ
ِض ًِ ّبٍ ٞ
ٍٕ ٟٕ١
َوْ ِ ٕٛخ
ت ٚاألَٕجبؽِ اٌ ُّ َ
ثْٕبه ِح اٌقْ ِ
د " وٛف١ل " ُِْ ٚزمبر ِٗ اٌْ١طبٔ١خ
ٚفب٠وٍٚب ِ
ٚأَٔب أَٚ٠ب ً :
د ٚاألَٕللبء
ٍواه اٌٖل٠مب ِ
ُ
ؽبهً أ َ ِ
اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد
ِبٚهاء
فٟ
ِ
ِ
 ...ٚأَٔب اٌن ٞهآٜ
هأ َ ُ
٠ذ و ًَّ ّٟءٍ
ِبػٍََّّٕ ٟأَؽلٌ
ُ
وزْفذ
ٌٚىّٕ ٟئِ
ألَٕٔ ٟاٌؼبهفُ ٚاٌوائٟ
أَٔب اٌن ٞهآوُ
عٍغبِِ " اٌّْغُ ٛي
" ٌ١ٌٚ
ُ
َ
ثمٛاه٠و ٚػناه ٜثبث ًَ
ِ
ٚعجوٚد " فّجبثب "
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ٚاألَىِٕ ِخ اٌوِبكِ ٠خ اٌُّوَّ ِح

ة ٕبؽج ِٗ ٚفٍّ ِٗ
ٚٚؽْ ِخ غ١ب ِ
د
اٌنِ ٞئفزطفزُٗ ِقبٌتُ اٌِّ ٛ
ذ اٌّأٍبحُ اٌَٛكاء
فىبٔ ِ
ٚاٌؾم١مخُ اٌٛؽ١لحُ
اٌىٚ ْٛاٌٛعْ ٛك
فٟ
ِ
غبة
ٚرب َٖ ص ُ َُّ ّب َؿ ص ُ َُّ
َ
ش ػٓ اٌؼُْج ِخ
ف ٟهؽٍ ِخ اٌجؾ ِ
ٌٚؼج ِخ االفؼٚ ٝؽىّ ِخ اٌقٍْ ٛك
ذ اٌؾىب٠خُ
ٚوبٔ ِ
٘ ٟاٌجلا٠خُ ٚاٌالٔٙب٠خ
َ
 ٟ٘ٚئٍِطٛهرُُٗ اٌجبل١خ
َ
 ٟ٘ٚئٍِطٛهرُٕب األَثل٠خ
َ
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٠ذ ِبهأ َ ْ
ٚألَٕٔ ٟهأ َ ُ
٠ذ
ٕود ٔم١ب ً ُ ٚؽوّ ا ً ٚصَوّ ا ً ٚصو٠ب ً
ُ
ف ٟػيٌزِٕٚ ٟفبٞ
ٚل٠ٛب ً ٍٚق١ب ً
ثفواكِ ٌ٠ؼوفزٟ
ِ
ٚث١ٙب ً
د لٖ١لرٟ
ثوؤاٚ ٞاّوالب ِ
َ
ذ ؽىّز ٟأَى٘ٚ ٛأَرغٍٝ
ٚثٛ١الِ ١
د اٌمط١غ
د ٚؽّبلب ِ
د ٚئِّبػب ِ
ٚأَرؼبٌ ٝػٍ ٝئٍِبءا ِ
ٌٙٚنا فأَٔب الأ َ
ُ
وزوس رّبِب ً
ئما ٌ ُْ رُغَ ِّٓ ثنوو ٞثالكٞ
ُٕىؤَٕ٠ٚ ٍُُّٟٕٙ٠ٚ ٟبٔ ٟأٍَ٘ٚ ٟإَٔللبئٟ
أَُ ٠ ٚ
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اٌىالَ " األَثلٞ
أل َٕٔٛ " ٟف ًُ
ِ
ٍٚؼلائ١ٍِٛ " ً١م ٝاٌىبئٓ ...اد "
ُ
ٔٚبٍه ُ
د اٌيا٘لٓ٠
ػيال ِ
ٚكهِٕ ِ٠ٚبف ٟهللا
ُ
٘ىنا أَهأٟ
ك
ٚالأَفْ ٝاٌؾوائ َ
ٚاٌضؼبٌت ٚاٌمزٍخَ ٚاالفبػٟ
َ
ألَِْٕٔ ٟغٌ ٛي ثبألَِ ًِ
ٚاٌؼلَ ٚػْج ِخ اٌقالٓ
ِ
اٌؼٕمبء ِٓ اٌوِبك
ٚئٔمب ِم
ِ
ٚاٌزؼبّك َِؼَٙب وؾج١ج ٍخ أَثل٠خ
ِ
عؾ ُ١ا٢فوَٓ٠
ٌؼٍَّٙب رُٕمنُِٔٓ ٟ
ِ
ِٚقبٚف "اٌىٛهٔٚب"
ِ
ٚاٌغوث ِخ اٌفبكؽخ
-----------------------------20-6-2020
تام ّرا
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َ
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* ولدَ الشاعر والكاتب والمسرحً سعد جاسم
على ضفاف الفرات فً مدٌنة الدٌوانٌة العرالٌة .
* بدأتْ عاللته بالكتابة والمراءة وعوالمهما فً سنوات طفولته االولى  ،وكان ذلن منذ بداٌات
تعلّمه للمراءة اٌام دراسته االبتدائٌة ..
ولد كان وما ٌزال ُمنتجا ً مثابرا ً ومخلصا ً لمشروعه الشعري
الذي ٌمتدُّ على مدى أربعة عمود من الزمان .
وكذلن فهو لارئ نهم ومهووس بالكتب وعوالمها وثٌماتها وأفكارها ورؤاها وروائحها العجٌبة .
* ٌعٌش حٌاته ككائن شعري  .وٌعتمد أَن الشعر هو خالصه الروحً والحب الذي ٌؤجل موته .
ع ّمان ...دمشك ...أوتاوا الكندٌة
* توزعتْ حٌاته فً مدن شتى  :الدٌوانٌة  ...بغداد ...بابل َ ...
 ...الماهرة  ...الرباط  ...بروكسل؛
وكذلن فً بٌوت وألسام داخلٌة وفنادق عجٌبة غرٌبة .
* حصل على دبلوم اإلخراج والتمثٌل المسرحً  -معهد الفنون الجمٌلة  /بغداد عام 1982م .
وكان من االوائل على دورته .
* حصل على بكالورٌوس اإلخراج والتمثٌل المسرحً /أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة  -جامعة بغداد
1987م
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السٌرة الذاتٌة

* حصل على البكلورٌوس المعادل فً االخراج والتمثٌل والماستر من جامعة تورنتو الكندٌة  -فً
اعوام2006-2004
* بدأ النشر فً فترة مبكرة من حٌاته وكان ذلن فً منتصف السبعٌنات .
* صدرت له األعمال الشعرٌة التالٌة - :
 -1فضاءات طفل الكالم – ُ
طب َع على النفمة الخاصة  /دار الخرٌف –
بغداد 1990 -م .
 -2موسٌمى الكائن – منشورات أتحاد األدباء والكتّاب العرالٌٌن/
بغداد 1995 -م .
 -3أجراس الصباح ( شعر لألطفال )  -دار ثمافة األطفال  /بغداد 1995 -م .
 -4طواوٌس الخراب – دار الخلٌج للنشر  /األردن – عمان 2001 -م .
 -5لٌامة البالد – اصدارات اتحاد ادباء وكتّاب بابل – الحلة 2007 -
علٌن – الحضارة للنشر – الماهرة – 2010
أرمٌن كبذر ٍة وأهط ُل
-6
ِ
ِ
 -7لبلة بحجم العالم – الحضارة للنشر
– الماهرة – 2010
 - 8ال ُمتَلفّت فً منفاه – دار مخطوطات
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

022

هو الذي رأى

امستردام – هولندا 2013-
 - 9طائر بال سماء – دار الشؤون الثمافٌة
 بغداد – العراق2013- -10أنت تشبهٌننً تماما ً -دار الحضارة-مصر 2015-
 -11غابة هاٌكو –مؤسسة فكرة – مصر2016-
 -12اصوات جمٌلة -شعر لألطفال -الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب -الماهرة2016-
 -13بٌت فً الغابة -حكاٌة شعرٌة لألطفال -دار اصالة -بٌروت2017-
كتب عنه حشد من النماد والكتاب والشعراء العرالٌٌن والعرب.
* َ
* نُشرتْ له العدٌد من النصوص الشعرٌة فً عدد من األنطولوجٌات
والمختارات الشعرٌة فً كتب نذكر منها :
* الموجة الجدٌدة فً الشعر العرالً – اعداد :زاهر الجٌزانً – سالم كاظم
* المشهد الجدٌد فً الشعر العرالً – كتاب االمد الشعري
* أنطولوجٌا االدب العربً المهجري المعاصر – اعداد  :لطفً حداد
* دٌوان الشعر العربً الجدٌد – اعداد  :دمحم عضٌمه
* لعنة جلجامش – اعداد  :عبد الهادي سعدون
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* امراء الرؤى – اعداد  :منال الشٌخ
* ازهار فً اللهب –مختارات باإلنجلٌزٌة  -ترجمة واعداد  :صادق دمحم  ..سهٌل نجم  ..حٌدر
الكعبً  ..دان فٌج .
* اغانً عشتار – مختارات باإلنجلٌزٌة -ترجمة سهٌل نجم .
* وملفات مجالت  :الطلٌعة االدبٌة ..أسفار  ...ألواح  ...الشاهد  ...الرافد  ...الشعر التونسٌة ...
الشعر المصرٌة ...افكار  ...صوت الجٌل  ....الشعراء  ...الكتابة الجدٌدة  ...الحداثة العرالٌة
المصرٌة
واتالنتا رٌفٌو وغٌرها .
* عمل فً المسرح ممثالً ومخرجا ً ...
وعمل فً الصحافة العرالٌة والعربٌة محررا ً فً صحف ومجالت ثمافٌة ومشرفا ً على بعضها ..
كتب فً النمد المسرحً والتشكٌلً والشعري .
* َ
* ساه َم بتأسٌس التجربة اإلبداعٌة الجمالٌة (عربة الغجر ) والتً لدمت
تجارب حظٌت باهتمام األوساط الثمافٌة فً داخل العراق وخارجه .
*أ ُ
نتخب ألكثر من دورة لعضوٌة المكتب التنفٌذي والمجلس المركزي لالتحاد العام لألدباء والكتّاب
َ
ترأس الهٌأة االدارٌة التحاد ادباء وكتاب بابل
العرالٌٌن فً تسعٌنٌات المرن الماضً  .وكذلن
َ
لدورتٌن متتالٌتٌن ؛ إال انه لم ٌُكمل الدورة الثانٌة ؛
ُ
حٌث لا َم بالهجرة من العراق بتارٌخ 1997-8-8:
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

022

* ت ُرجمتْ نصوصه الى اللغات  :االنجلٌزٌة والفرنسٌة واالسبانٌة وااللمانٌة والفارسٌة والكردٌة
.
*شارن فً العدٌد من المهرجانات والملتمٌات واالماسً الشعرٌة والثمافٌة فً العراق والوطن
العربً وبعض الدول الغربٌة .
* ٌرى ان الحب والشعر هما خالصه فً هذا العالم الغرائبً والعجائبً .
ٌعٌش الحٌاةَ بوصفها مناسبة كبٌرة وجمٌلة وغامضة فً ما وراء األتالنتٌن .حٌث كندا
*
ُ
بالد الثلوج والبحٌرات والغابات والثمافات المتعددة .
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* عم َل لعدّة سنوات ُمحررا ً التصادٌا ً فً جرٌدة { االسواق} االردنٌة ...ومن ثم لام بتأسٌس ملحك
ثمافً لألطفال هو ملحك ( لوس لزح ) صدر عن االسواق .ولد عم َل ُمشرفا ً على ذلن الملحك .

حامد شهاب الجيزناوي
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 858

لثً أْ ذفرػ اٌٍرانج  .صٛخ ِاوٕح ـ١اغح ٠ .هذفغ ٕ٠ٚففط ذكن٠ع١ا ِغ فرػ اٌٍرانج .أظٛاء
غ١ه اػر١اق٠ح ٚاظاءج ظؼ١فح ِٚعطهتح  .أصٛاخ غ١ه ِفِٛٙح ِ .ى٠ط ِٓ اٌثىاء ٚاٌعؽه
ٚاٌصهاؾ ِ ..ثػ ٠فرهق اٌٍّهغ ٠ٚفهض  .اِهأج ذكٚن ؼٛي ٔفٍٙا قٚناْ اٌطه٠مح اٌّ٠ٌٛٛح
 ..قِ١ح غفً ذركٌ ٝتّىً ِفاظئ ٚذرؽهن ِصً تٕكٚي اٌٍاػح اٌّثػ ٠فرطف اٌكِ١ح ّ٠ٚعٟ
ٍِهػا  .ذرثؼٗ اٌّهأج ق ْٚأْ ذٍّه تٗ  .ف ٟاٌعأة ا٢ـه ذركٌ ٝأنظٛؼح ٚػٍٙ١ا نأي غفً
ٚلناػ .ٗ١ذرمكَ ٔؽ٘ٛا اٌّهأج  .ذٍٕؽة االنظٛؼح ٔؽ ٛاٌٍمف  ..ذكٚن اٌّهأج ؼٛي ٔفٍٙا .
اٌّثػ ٠كٚن ؼٌٙٛا تّىً ِغا٠ه ٚقِ١ح غفً ذفهض ِٓ ت ٓ١غ١اخ ِالتٍٙا٠ .فرطفٙا اٌّثػ
ٙ٠ٚهٚي ـانظا ٚؼثً ٍِهتً ٚناءٖ  ..اٌّهأج ذصهؾ  ..اإلظاءج ذففد ِغ صٛخ أٔ ٓ١شُ تمؼح
ظٛء ػٍ١ٌّ ٝهج  ٟ٘ٚذعًٍ ػٕك ِاوٕح اٌف١اغح ٚشٛب ٌُ ذىرًّ ـ١اغرٗ  .ذفٍد ٠ك٘ا اٌرٟ
ذٍٕك نأٌٙا  .ذٍر١مع  .ذٛاصً اٌف١اغح ٕ٘ ..ان ـٛ١غ فٌّ ٟاء اٌٍّهغ ِؼٍك ػٍٙ١ا ِالتً
أغفاي ٚتؤٌٛاْ ِفرٍفح  ..لهب ِاوٕح اٌف١اغح لطغ لّاَ ٚله٠ة ِٕٙا صٕكٚق ف ٗ١لطغ لّاَ
أ٠عا ٚقِ١ح .ف ٟاٌعأة االـه آٌح ؼاٌٛب ػٍِٕ ٝعكج ٚوهٌٚ .. ٟفٌٚ ٟػ أٌفً اٌٍّهغ
ِٙك غفً  ..ذٕعى ـ١اغح اٌصٛب ٚذم٘ة تٗ ٚذؼٍمٗ ػٍ ٝأؼك اٌفٛ١غ ٚذؼٛق اٌِ ٝاوٕح اٌف١اغح ..
ذٍؽة لطؼح اٌمّاَ اٌر ٟذٍؽة ِؼٙا قِ١ح ١ٌّ .هج ذٍّه تٙا ذٕظه اٌٙ١ا  ...اٌّٙك ٙ٠رى
ِؽكشا صه٠ها١ٌّ .هج ذؼ١ك اٌكِ١ح اٌ ٝاٌصٕكٚق ٚذثكأ تف١اغح شٛب
ظك٠ك ّ٠ ..رك صه٠ه اٌّٙك  ..ذرٛلف ذٕظه اٌ ٗ١تؽٕ..ٛ
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ٍِهؼ١ح ِٓ فصً ٚاؼك

ٌّ١هج  :ذٛلف انظٛن ذٛلف (ذٛاصً اٌؼًّ ذىقاق ؼهوح اٌّٙك ذرٛلف ػٓ اٌؼًّ ٚذم٘ة اٌٗ١
..ذمف تعٛانٖ ) ػٕكِا ٌّؼد صٛذه أٌُ آخ ته ِٓ اٌطاتك اٌصأٌ .. ٟمك ٌؼثٕا ِؼا ٚذؽكشٕا
ٚن٠ٚد ٌه اٌؽىا٠اخ .

(٠رٛلف ا٘رىاو اٌّٙك) اؼٍٕد أٔا أػهف أٔه ظعهخ ٚأٔا ومٌه ٌٚ ..ىٓ أال ذهٌ ٜك ٞػًّ
ٚػٍ ٝأعاوٖ  .اصثه لٍ١ال ٌٕٚؼاٚق اٌٍؼة .
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 862

اٌصؽ١فح)
أًِ  :ف ٟاٚي االِه اػرهض نئ ً١اٌرؽه٠ه ٌٚىٓ لٍد ٌٗ ..اػرثهٖ اػالٔا ِكفٛع اٌصّٓ
ٔٚؽٓ غ١ه ٍِئ ٓ١ٌٚػٓ ِؽرٛاٖ  .ظؽه ٚلاي ٘مٖ اٌّماٌح اْ ّٔهخ ٌرىٔ ْٛىرح
اٌّ.ٌُٛ
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( ذم٘ة اٌِ ٝاوٕح اٌف١اغح ذعًٍ ذثكأ تاٌؼًّ ٙ٠رى اٌّٙك ِهج شأ١ح ِؽكشا صٛذا أػٍ ٝذرٛلف
ذٕظه اٌ٘ )ٗ١ما ٠ىف٠ .. ٟىف ( ٟذمٌٙٛا تصٛخ ؼٕ) ْٛ
أذ ًٌٛاٌ١ه أْ ذٙكأ ( ذٍؽة لطؼح لّاَ ذٍٕؽة اٌكِ١ح ِؼٙا ذٍّه تاٌكِ١ح ٚذكفٓ ناٌٙا
تٙا ٚذع ُٙتاٌثىاء ّٔؼه تمٌه ِٓ ـالي ؼهوح ورفٙ١ا اٌّٙك ال ٠رٛلف .
ذهفغ ناٌٙا )٘ما ٠ىف ٟانظٛن ( اٌّٙك ال ٠رٛلف ذم٘ة اٌٚ ٗ١ت١ك٘ا اٌكِ١ح ) ٘ا لك أذ١د ..
وف٠ ٝا ػى٠ى ( .. ٞذعغ اٌكِ١ح ف ٟاٌّٙك ) ذه٠ك اٌّى٠ك ؼٍٕا ( ذم٘ة اٌ ٝاٌص١اب اٌّؼٍمح
ٚذٍؽة اؼكا٘ا ٚذؼٛق ٚذعؼٗ ف ٟاٌّٙك) اػهف اػهف ٌمك ذؤـهخ ػٍ١ه ٌفرهج ٌٚىٓ ٌٍ١د
تاٌطٍ٠ٛح ( ذعؽه ) ٌّالا أد ِّاوً ..ا٘كأ ٌٚؤغٌٕ ٟه (ذٍّه غهف اٌّٙك ٚذٙىٖ تهفك
 ٟ٘ٚذغٕ ٟتصٛخ ؼىٌٛ ) ٓ٠ي ٌٛي ؼث١ثٌٛ ٟي ٌٛي ٌٛي ؼث١ثٌٛ ٟي ( ِٚغ ٘ما اٌصٛخ ذرىٛن
ػٕك اٌّٙك ٚذع ُٙتثىاء ِه  ..ذٍّغ نٔح اٌعهي ذٕرثٗ ذٍّػ ػٙ١ٕ١ا ..ذٕٙط ذفهض
ٚذؼٛق ِغ اًِ ِ ٟ٘ٚاتح ف ٟػمك٘ا اٌصاٌس .أًِ ذٕكُ٘  ٟ٘ٚذٕظه اٌ ٝش١اب االغفاي اٌّؼٍمح )
ٌّ١هج  :ا٘ال ذفعٍ.. ٟ
اًِ ٠ :اهلل ِا ٘ما ( ذعؽه ) ً٘ ٘ما اؼرفاي ِٓ ٔٛع ـاْ .أٗ ِٟء ِمً٘ !!
ٌّ١هج  :قػه ِٓ ٘ما .اـثهِ ٟٕ٠الا فؼٍد ؟
اًِ  :اٌّماٌح ّٔهخ (ذفرػ ؼم١ثرٙا ٚذفهض ِٕٙا صؽ١فح ٚذفهق٘ا ) ٘ٚمٖ صٛنذه.
ٌّ١هج  ٟ٘ٚ( :ذؤـم اٌصؽ١فح )٘ما ظ١ك (..ذعًٍ ػٕك اٌؽاٌٛب  .ذٕظه اٌِ ٝؽر٠ٛاخ

ٌّ١هج ٔ :ىرح ! ..
اًِ  :أظً ٚلك اٌركػ ٝأؼك اٌىِالء اٌّؽهنٚ ٓ٠أـما ٠مهآْ اٌّماٌح ٠ٚعؽىاْ ٚف ٟإٌٙا٠ح
صّرا ٔٚظه وً ِّٕٙا فٚ ٟظٗ االـهٚ .ػٍ ٝاٌفٛن ا٠مٕد أْ اٌّماٌح ٌرّٕه.
ٌّ١هج ٌٚ :رىٕ٘ ْٛان ِماالخ ظك٠كج ٌٍصؽافح اٌٛنل١ح  ..تإٌّاٌثح اٌ َٛ١ورثد ِماٌح
ظك٠كج ػٍ ٝاٌؽاٌٛب ٚتاٌٍغح االٔىٍ١ى٠ح ّٔٚهذٙا ػٍ ٝاؼك اٌّٛالغ إٌٍائ١ح اٌّّٙح
ف ٟاٌؼاٌُ ..ذؼاٌٚ ٟأظه.ٞ
اًِ ( :ذٕظه) ظ١كٍ١ٌ .ح اًِ قـٍد ػٍ ٝاٌىص١ه ِٓ اٌّٛالغ ٚٚظكخ اٌىص١ه ِٓ اٌرؼٍ١ماخ
اٌّّعؼحٕ٘ ..ان ذؼاغف ل ٞٛظكا ِٓ اٌؼك٠ك ِٓ إٌّظّاخ االٍٔأ١ح ٚإٌٍائ١ح اٌؼاٌّ١ح ٚ .ال
اـف١ه ٌها أٔا ا٠عا اوقاق ذؼاغفِ ٟؼه ف٘ ٟما اٌّٛظٛع اٌّص١ه ٚاٌّعٕ.. ْٛ
ٌّ١هج  ( :ذٕرفط ) أٗ ٌ ً١ومٌه أتكا ..أد صك٠مر ٟلثً ٘ما اٌّّهٚع ٚظٕ ٟف١ه أْ ذكنوٟ
ِا أػأٌ . ٗ١مك ِهؼد ٌه لٌه ػكج ِهاخ  .أال ٠ىفِ ٟا ذؼهظد ٌٗ اٌّال ِٓ ٓ١٠االِٙاخ
ٚالا اٌرّهخ االٚظاع ػٍِ ٝا ٘ ٟػٍ ٗ١نتّا ذرؼهظ ٓ١أد اٌِ ٝا ذؼهظد اٌ . ٗ١اٌُ
٠ؽٓ االٚاْ و٠ ٟرٛلف ٘ما اٌؽىْ اٌّف١ف ..
اًِ  :ػفٛا ٌُ الصك ( ذرٍؼصُ ) ٌٚىٕٗ ِٛظٛع ِص١ه ٚغه٠ة ؼما ..
ٌّ١هج  ً١ٌ ٛ٘ :غه٠ثا ..اٌُ ذفهض ٍٔاء اٌؼاٌُ فِ ٟظا٘هاخ ٚاؼرعاظاخ ٚلّٓ تاػرصاِاخ
ٚػٍِ ٝه اٌؼصٛن ِ ..الا وأد إٌرائط ذٙكءاخ ٚذط١ة ـٛاغه ٚال ـطٛج ؼم١م١ح
إلٔٙاء ذٍه اٌّآٌٚ ٟاٌكِٛع ٚاٌّٛخ ..
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اًِ ٘ :ما صؽ١ػ (ذعؽه ) ٌٚىٓ ..
اًِ ِٚ :الا ٌٕفؼً ٠ا قورٛنج ٔ ً٘ .ؼٍٓ اظهاتا ػٓ اٌىٚاض ٚاٌؽة  ( ..ذٕظه اٌٌ ٝاػرٙا )
تؼك ٔصف ٌاػح ٌكِٛ ٞػك ِغ ..
ٌّ١هج  :ؼث١ة اٌمٍة اٌم ٞؼكشرٕ ٟػٕٗ ..
اًِ  ِٓٚ :غ١هٖ ٠ا صك٠مر.. ٟال اـف١ه ٌها ...إٔ ٟأواق ألٚب ػٕكِا أناٖ ٚافىه ف.ٗ١
ٌّ١هج ٘ :مٖ ٔؼّح ((ِٚا لّ١ح اٌؽ١اج فٔ ٟظه اٌمٍة ٌ ٛـٍد ِٓ ٔؼّح اٌؽة ))ٌ 1ىُٕٙ
ػٍّٔٛا ٚذؼٍّٕا أْ ٔىٔ ْٛؽٓ إٌٍاء ِؼاًِ ذفه٠ؿ ..
اًِ  :اٌٍ١د ٘مٖ ٌٕح اٌؽ١اج ؟
ٌّ١هج ٌٕ :ح اٌؽ١اج ! أْ ٕٔرط لطغ غ١ان ٌٍؽهٚب ٚاٌصهاػاخ ِصٍّا ذٕرط ِؼاٍِ ُٙلطغ غ١ان
ٌّفرٍف أٔٛاع االٌٍؽح ِ ..ا األٔصاف ف ٟلٌه ..اٌ٘ ً١ما ِئٌفا ؼك اٌٍٛػح ٚاٌعٕ ْٛ؟
اًِ  :قورٛنج ؼما أٔا ِرؼاغفح ِؼه ف ٟوً ِا ذمٚ . ٓ١ٌٛغهؼه ٘ما ٌ١ىِ ْٛئشها ٚفؼاال
ٌٛاء ػٍ ٝاٌٍّر ٜٛاٌّؽٍ ٟا ٚاٌؼاٌّٚ ٟومٌه ػٍ ٝإٌّظّاخ اٌر ٟذرمانب ِغ ٘مٖ
االفىان ٌٚىٓ اال ذفّ ٓ١اٌرثؼاخ ؟
ٌّ١هج  :إٔٚ ٟاػ١ح ٌّا أل َٛتٗ ٚاالٍٔاْ ٌ١ك ِص١هٖ..
أًِ  ( :ذفهض واِ١ها ِٓ ؼم١ثرٙا ) ٌؤٌؽة ٌه ػكج صٛن ذفعٍٕ٘ ٟا ٚ .ومٌه ػٕك اٌّٙك .
ٌّ١هج  :ان٠كٖ ـاٌ١ا (..ذؤـم اٌكِ١ح ٚاٌصٛب ٚذعؼّٙا ظأثا)

862

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

خشبة

ٌّ١هج  :ذعؽى٘ ٓ١ا ...

اًِ  :تاٌعثػ ٚ .ػٕك ِالتً االغفاي (ذٍؽة اـه صٛنج ) تإٌّاٌثح ِالا ٌرفؼٍ ٓ١تىً
٘مٖ اٌّالتً ؟.
ٌّ١هج ٌ :رؼهف ٓ١لٌه فّ١ا تؼك (ذٍؽة ٍِفا ِٓ ػٍِٕ ٝعكج اٌ٢ح
اٌؽاٌثح ٚذفهض ِٕٗ ٚنلح ٚذٕاٌٙٚا ألًِ ) ٘مٖ ِماٌح ظك٠كج أنظ ٛأْ ذٛافٟٕ١
تاٌٍّرعكاخ
أًِ ( :ذكي اٌّماٌح ف ٟؼم١ثرٙا ٚذغاقن) ِغ اٌٍالِح .
ٌّ١هج ِ :غ اٌٍالِح ( ذم٘ة ٚذعًٍ ػٕك اٌؽاٌٛب ٚذمٍة اٚناق اٌٍّف  .ذعؼٗ ظأثا شُ ذثكأ
اٌؼًّ ػٍ ٝاٌؽاٌٛب  .ذرغ١ه االظاءج ١ٌّٚهج ذٛاصً اٌىراتح ٠ .كـً اٌىٚض ٕ٠ظه اٌ ٝاٌّىاْ )
اٌىٚض . :أٙا ذىقاق وً ٌ( . َٛ٠اـها ) وُ ٘ ٛظّ٘ ً١ما اٌٙهاء..
ٌّ١هج  ( :ذٕرثٗ ) ا٘ال ٌ..مك ذؼثد .ٚ..
اٌىٚض ِ :ا اٌم٠ ٞعثهن ػٍ ٝلٌه ِ ..الا ق٘ان اال ذؼرمك ٓ٠تأه ذثاٌغ. ٓ١؟
ٌّ١هج  :انظٛن ( ذٕٙط) اٌُ ٔرفك اْ ذرهوِٕٚ ٟؤٔ ٟفِ ٟا ٠فصٕ ٟ؟
اٌىٚض  ً٘ٚ :ذؼرمك ٓ٠تاْ ٚظؼه (٠غ١ه ٌٙعرٗ) ٠ا ؼث١ثر ٟأظه ٞؼٌٛه أه ذف١فٟٕٕ١
.ذصٛن ٞأْ اؼكا ِا ظاء ٌى٠انذٕا ِٚا٘ك (١ّ٠ه اٌ ٝاٌّالتً ) وً ٘مٖ إٌّهاخ ِ ..الا
ٌ١مٛي ؟ ٚأ ٞأطثاع ٌ١رٌٛك ٌك ٗ٠؟
ٌّ١هج ٘ ً٘ :مٖ اٌّالتً ـط١هج اٌ٘ ٝما اٌؽك ؟
اٌىٚض  ٌُ :ألً ـط١هج ٠ا ٌّ١هج ..اٌٚ . ٖٚىٓ ذؼثد .ذؼثد ِ.ا اٌم٠ ٞكٚن ف ٟنأٌه أْ ٚظؼه
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ٛ٠ؼٛ٠.. ٟؼ..ٟ
اٌىٚض  ٌُ :أػك أفِ ُٙالا ٠عه١ّ٠( ٞه اٌ ٝاٌؽاٌٛب ٚاٌّالتً ٚاٌّٙك ) ِالا ذفؼٍ ٓ١تىً ذٍه
اٌّالتً
ٌّ١هج  ( :ذمرهب ِٕٗ ٚذٍّه ٠كٖ تؽٕاْ) ٌؤغٍك ٔكاء ظك٠كا اقػ ٛف ٗ١وً االِٙاخ أْ ال
ٍّ٠ؽٓ اْ ٠فرطف اتٕاء٘ٓ ٌٚؤغثغ ٘ما إٌكاء ػٍ ٝذٍه اٌّالتً ٌٚؤنٌٍٙا اٌ ٝقٚي ػكج .
اٌىٚض ٌٚ :ىٓ ٠ا وٚظر ٟاٌؼى٠ىج ٘ .ا ذؼرمك ٓ٠تصؽح ـ١اناذه ؟
ٌّ١هج  ِٓ :غ١ه إٌّصف أْ ال ٠ىٌ ْٛإلٍٔاْ ـ١اناخ ٠كافغ ػٕٙا .وّا ٚإٔ ٟال اٌرط١غ أْ
اؼرهَ أٍأا ال ٍّ٠ه لكنج اٌكفاع ػٕٙاٚ .أد ذؼهف لٌه ظ١كا..اال ذرموه و١ف اـرهذه ػٓ
لٕاػح ٚ .لرٙا وٕد ٍِرؼكج ٌٍرعؽ١ح تاِٟ ٞء ِٓ اظٍه  .أال ذرموه و١ف أكّ٘د ٚتم١د فٟ
ؼ١هج ِٓ اِهنٚ ..و١ف اػرهفد تفٛفه (ذكاػثٗ) ِٕ ٟؼر ٝا٠مٕد تأ ٟاؼثه ؼك اٌٍؼٕح..
اٌىٚض  :أا اػرهف ٌٚىٓ ..
ٌّ١هج ِ :ا اٌم ٞذغ١ه...ال ذفف ٠ا ؼث١ث .ٟالوٌد ف ٟواًِ لٛا ٞاٌؼمٍ١ح  ٚ ..الوٌد اٌهظً اٌمٞ
أؼة ٚأػّكٚ ..أد ذٍرؽك لٌه..
اٌىٚض  :أه ذعؼٍ ٟٕ١ف ٟؼ١هج ِٓ اِه.ٞ
ٌّ١هج  ٌُ :أوٓ ٚاظؽح فِ َٛ٠ ٟصً ٚظٛؼ ٟف٘ ٟمٖ اال٠اَ..
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ٌّ١هج ٛ٠ :ؼ ٟتاٌعٕ. ْٛلٍٙا ٠ا وٚظ ٟاٌؼى٠ى ٚأنؼٕ..ٟ

اٌىٚض ِٛ :لفه ٘ ٛاٌم٠ ٞؽ١هٔ .. ٟاٌّؼمٛي ٚإٌّصف ٘ ٛأْ ذى ٟٔٛاوصه ِ١ال ِٕ ٟفّ١ا لٍرٗ
ٌه ٌٍ١ح اًِ.
ٌّ١هج  ٛ٘ٚ :ومٌه ٌٚ .ىٓ اال ذه ٜذٍه االٌثاب اٌر ٟذّٕؼِٕ ٟا واٌد لائّح ٍِٚرّهج ؼرٝ
ٚصٍد ؼك اٌّٙىٌح  .اال ذه ٜلٌه .و١ف ذه٠كٔ ٟأْ أٔؽاو اٌ ٝػٛاغف ( ٟذّ١ه اٌ ٝتطٕٙا )
ق ْٚػمٍ . ٟأذؼرمك أْ ٘ما ٘ ٓ١ػٍ ٟ؟ .
اٌىٚض  :أه ذٍغِ ٓ١ا ذؼانفد ػٍ ٗ١اٌثّه٠ح..
ٌّ١هج  ٌٓٚ :اٌرع١ة لثً أْ ٠ؼرهف ٌ ٟتصؽح ِا ل٘ثد اٌ.ٗ١
اٌىٚض ِٕ ( :ىػعا ) ٌ١ؼرهف ٌه تعٕٔٛه ٚأؽهاف غثؼه ١ّ٠ (..ه اٌِ ٝا ؼ.) ٌٗٛ
ٌّ١هج  :إٔ ٟأذؽًّ وً اٌم٠ ٞماي ٌٚىٓ ال اٌرط١غ أْ اذؽًّ ِصً لان اٌؼماب اٌمّ٠ ٞىلٕٟ
( ذصهؾ  ٟ٘ٚذعهب تطٕٙا ) ٌ ٌُ ٛأٔعث ٌُ ٌٛ .. ُٙأٔعث (.. ُٙذع ُٙتثىاء ِه ).
اٌىٚض  :انظٛن ٠ا ٌّ١هج ِٚ ..الا تاٌرطاػرٕا أْ ٔفؼً ؟ ٘ما أِه أمع .. ٝوف٘ ٝمٖ االفىان
ذثؼكٔ ٟػٕه
ٌّ١هج  :تً ذمهتِٕٕ ٟه  .أذؼرمك إٔ ٟال أِؼه تاٌؽىْ اٌمٕ٠ ٞفه لٍثه  ..انظٛن ال ذؼمك االِٛن
اوصه.
اٌىٚض ٕ٠ ٛ٘ٚ ( :ظه اٌ ٝاٌصؽ١فح) ِ٘ ٟؼمكج اصال ٚ .أٔد ذى٠ك ٓ٠اٌط ٓ١تٍٗ .أٌُ ذفىه ٞتؤْ
ٌٍٛوه ( ١ّ٠ ٛ٘ٚه اٌ ٝاٌصؽ١فح) ٘ما ٌ١عٍة ٌٕا اٌّراػة.
ٌّ١هج  :اٌىالَ ٠عٍة ٌٕا اٌّراػة ٚ .اٌّٛخ  .اٌّٛخ اٌم٠ ٞفطف أػى ِا ٌك٠ه .اْ الٍٝ
االِ١اء ػٍ ٝلٍٛب االِٙاخ أْ ّٛ٠خ االتٕاء لثٍ ( ٓٙذصهؾ ) ٌّالا ال أظٓ! ،أصغهُ٘ انٌٍٕاٖ
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ٌ١عٍة وٍ١ا ِٓ اٌفثى ٚػكٔا تٗ أِالء ف ٟوٚ .. ً١االـهاْ اّ٘ ٓ٠ا ٠ا وٚظ ٟاٌٍّىً٘.. ٓ١
فهِرّٙا ٌهف اٌّعٕىناخ اَ ّٔٙد ٌؽّّٙا ظٛان ٞاٌثهان . ٞأ٠ؼمً ٘ما ! ٚ .ذه٠كٔ ٟأْ ال
اظٓ ! أد ال ذؼ ٟو١ف ذّؼه االِٙاخ ػٕكِا ٍّ٠ؼٓ ظؽىاخ االتٕاء .أ٠ ٓٙؽٍمٓ ػاٌ١ا ِصً
اٌّالئىح ٠ .ؽٍمٓ تؤٌف ظٕاغ ،ذصٛن فعؤج ذرؽطُ اظٕؽرٍ٠ٚ ٓٙمطٓ ف ٟلان اٌؽىْ اٌه٘١ة.
ا ٓ٠اٌؼكي ف ٟلٌه ؟ ِالا ٌ١ثم ٝف ٟأٔفٍٕا ِٓ ٚق ٚنؼّح.وأد أِ ٟف ٟإٌىع االـ١ه ٔٚ .ؽٓ
ٚاالـهٜ
اٌفٕ١ح
تٓ١
وأد
ٚاؼفاق
ٚتٕاخ
تٕٓ١
ؼٌٙٛا
ٚالفْٛ
ذفرػ ػٙ١ٕ١ا ٚذٕظه إٌ١ا .وأد ذؽٍُ ٌٕا  ٟ٘ٚ.ذؽرعه وأد ذؽٍُ ٌٕا .وٕا ٔثرٍُ ِغ اترٍاِرٙا
ٚاٌكِٛع ذٍٕاب تٙكٚء ػٍٚ ٝظٕ٘ٛا .لً ٌ٠ ٟا وٚظ ٟاٌؼى٠ى تّالا واْ ٠ؽٍُ اتٕاإٔا ػٕكِا
اـرطف ُٙلٌه اٌّٛخ اٌؼثصٚ ٟاؼكا ذٍ ٛاالـه ؟
اٌىٚض ٠ ٌٓ :رهوٛن ذمٚ ٓ١ٌٛذىرثِ ٓ١ا ذّائٚ ٓ١ذرصهف ٓ١ػٍٛ٘ ٝان .أه ال ذكنو ٓ١ـطٛنج
ِا ذم ٓ١ِٛتٗ ٌ .مك اٌركػأِ ٟك٠ه اٌكائهج ٚاتٍغٕ ٟاٌؽعٛن اِاَ..
ٌّ١هج  ( :ذماغؼٗ ) ػعثا ً٘ ذهأ ٟأإل ٞاؼكا فّ١ا الٚ ٌٗٛاورثٗ ؟ .
اٌىٚض :أا ِعٕ ْٛاتٓ ِعٕ ْٛاْ ٌُ ذىِ ٟٔٛعٕٔٛح ً٘ .ذؽٍثٔ ٓ١فٍه ف ٟغاتح االؼالَ اَ فٟ
اٌعٕح (٠فهض ) .
ٌّ١هج  ٌٓ :اذهاظغ ٚالا واْ ٘ما اٌعٕٕ٠ ْٛممٔ٘ ِٓ ٟما االٌُ فٍؤل٘ة اٌ ٗ١تٕفٍ ( . ٟذٍرمػ
اٌصؽ١فح اٌرٌ ٟمطد ػٍ ٝاالنض ٚذعؼٙا ػٍِٕ ٝعكج اٌؽاٌٛب .ذعًٍ ٚذثكأ تاٌىراتح ٚوؤٔٙا
ذهًٌ نٌاٌح اٌ ٝاٌٍّاء) اٌ٘ ٟٙمٖ اٌّصائة اٌر ٟذؽكز ذكفؼٕ ٟاٌ ٝاٌعٕ( ْٛتمؼح ظٛء
ػٍٙ١ا فمػ) اٌ ٟٙإِؽٕ ٟاٌمٛج ٚاٌصثه و ٟأعى ٘ما اٌّّهٚع (االظاءج ذففد تثطئ ِغ ؼك٠س
ٌّ١هج ) و ٟذؼ ٟوً إٌٍاء أْ اٌؽهٚب ذٍهق اتٕاء٘ٓ و٠ ٟىٛٔٛا ٚلٛقا ٌماغهاخ اٌّٛخ ..
اٌ ٟٙػٍ ٝنؼّره أْ ذرؽهن .أ٠ ُٙكِه ْٚوً ظّ ً١ـٍمد ( ظالَ واًِ .صٛخ ِّٕان.
ذّؼً ػٛق شمة ) أا ف ٟؼ١هج ِٓ اِه ( .. ٞتمؼح ظٛء ػٍ ٝاٚي وٛج ٠ؽكشٙا
إٌّّ ان ذّؼً ػٛق اٌصماب اٌصأ )ٟأا ذؼثد ذؼثد ٌٚىٓ ػٍ١ه اْ ذصّك٠ ٞا ٌّ١هج ( ٕ٠طفئ

ػٛق اٌصماب اٌصأ ٟتمؼح ظٛء ػٍ ٝاٌىٛج اٌصأ١ح ٚصٛخ إٌّّان الواي ٍِرّها ( ..ذّؼً ػٛق
اٌصماب اٌصاٌس ) ػٕكِا ذفمك اػى ِا ٌك٠ه ذفمك اٌؽ١اج ِؼٕا٘ا ٚذصثػ ٌٍ١د لاخ ظكٕ٠( . ٜٚطفئ
ػٛق اٌصماب اٌصاٌس تمؼح ظٛء ػٍ ٝاٌىٛج اٌصاٌصح  .ذؽكز ظٍثح ٠رٛلف صٛخ إٌّّان ٚاظاءج
ِعطهتح ٠كـً اشٕاْ ٠فرّاْ اٌّىاْ .
ٌّ١هج  ِٓ :أرُ.؟
(٠مطؼاْ اٌفٛ١غ ٠ٚعّؼاْ اٌّالتً )
ٌّ١هج  :انظٛوُ ِٓ أرُ  ِٓ ..انٌٍىُ ( ٠ؤـماْ اٌؽاٌٛب ) ذٛلفا ذٛلفا (ذؽاٚي اٌٛلٛف
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ٚاٌىٚض ف ٟػّك اٌٍّهغ  .نظً االِٓ ٍِّه تٛنلح )
نظً االِٓ ١ٌّ :هج ػكٔاْ ٌاٌُ ٘ما ٘ ٛاٌّه اٌ ً١ومٌه.؟
ٌّ١هج ٔ :ؼُ ِٓ أد ِٚالا ذه٠ك ؟
نظً االِٓ  :قورٛناٖ ف ٟاالػالَ اٌؽك٠س ٚاٌرالج ف ٟوٍ١ح االػالَ ؟
ٌّ١هج ٔ :ؼُ..
نظً االِٓ ٌ :ك٠ه تؽٛز وص١هج ف ٟاالػالَ اٌؽك٠س ٚذّٕه ٓ٠ػٍِٛ ٝالغ ػكٖ ِٕٙا اٌف ً١تٛن
ٚاٌر٠ٛره ّٔٚ .هخ ِئـها ِماٌح ػٍ ٝاؼك ٜاٌصؽف اٌٛنل١ح ٚتؼك قناٌح قل١مح ٌىً
ِا ّٔهخ ٚورثد اذعػ اْ وراتاذه ِعهج ِٚؽهظح ٚذًّ االِٓ اٌٛغٌّٕ . ٟالا ذعؼٓ١
ٔفٍه فِ ٟصً ٘مٖ اٌٛنغح ؟
ٌّ١هج ٚ :نغح .؟!
اٌىٚض :أِ ُٙطٍؼ ْٛػٍ ٝوً ِا ّٔهخ٘ٚ .ما ِا ؼمنذه ِٕٗ.
نظً االِٓ  :واْ ػٍ١ه اْ ذّٕؼٙا.
نظً اٌؼّ١هج  :ػٍ١ه اْ ذرٛلفٚ ٟذعٕث ٟػّ١هذه ػانا ال ٔم ٜٛػٍ ٝذؽٍّٗ  .ظٕثٕ١ا اٌّّاوً
٠هؼّه هللا
ٌّ١هج  :أِّ ٞاوً ٚا ٞػان .
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تٛظّٙ١ٙا اؼكّ٘ا ٠كفؼٙا ذٍمػ ػٍ ٝاالنض ٠ؽاٚي اٌرمكَ ٔؽ ٛاٌّٙك ذمف ؼائال تّٕٙ١ا )ال ال
انظٛن ٠( .هوً اٌّٙك ٠ٚمٍثٗ ٌّ١هج ذصهؾ) أٗ وً ِا تمٌ ٟك ( ٞذؽرعٓ اٌّٙك ٠فهض
اٌهظالْ ّ٘ٚا ٠ؽّالْ اٌؽاٌٛب ٚاٌّالتً ِٚاوٕح اٌف١اغح  .ف ٟاٌىٛاخ اٌصالشح ّٔا٘ك نظً
قٚ ٓ٠نظً آِ ٚنظً ػّ١هج

نظً االِٓ  :أه ذؽهظٍٔ ٓ١اء تٍكن ٍٔٚاء اٌؼاٌُ ػٍ ٝػكَ االٔعاب ٘ٚمٖ ظهّ٠ح تؽك
اٌعًٕ اٌثّه.ٞ
ٌّ١هج ٚ :اٌؽهٚب أٌٍ١د ظهّ٠ح تؽك اٌعًٕ اٌثّه..ٞ؟
نظً اٌك٘: ٓ٠ما ِٕافٌٍّ ٟه٠ؼح ٚاٌؼهف.
ٌّ١هج ٘ٚ :ما اٌّٛخ اٌم ٞال نؼّح ف ٗ١إٌِٔ ً١اف١ا ٌّه٠ؼح هللا؟
نظً االِٓ :أٙا افىان ِف١فح ٘ٚكاِح .
ٌّ١هج ٠ :ا ٔاي اٌؽهٚب ٘ ِٓ ٟذٙكَ وً ِٟء ٚذؽهق االـعه ٚاٌ١اتً ٚذرهن اٌؼاٌُ فٟ
ظالَ ٚؼىْ ٚـٛف  .ػع١ة اال ذؽهن ظّائهوُ قِٛع االِٙاخ ؟
نظً اٌؼّ١هج  :االٚغاْ تؽاظح اٌ٠ ِٓ ٝكافغ ػٕٙا.
ٌّ١هج  :ػٕكِا لرً لات٘ ً١ات٠ ٌُ ً١ىٓ ٠كافغ ػٓ ٚغٓٚ .ذعان اٌؽهٚب ػٕكُ٘ ِا ٠ىفِٓ ٟ
االٌثاب.
نظً االِٓ  :ال ذرؽكش ٟتاألٌغاو ..
ٌّ١هج  :الا اٚلفٛا ِّؼٍ ٟاٌؽهائك و٠ ٟؼُ اٌٍالَ ٠ٚعؽه االتٕاء ٚذثرٍُ االِٙاخ.
نظً اٌك : ٓ٠اْ هللا ـٍك إٌٍاء وٍ٠ ٟكْ .
ٌّ١هج ِ :ا تىُ ً٘ ذثٍك اٌؽً االٍٔأ ٟػٕكوُ؟ .أا أَ ...أَ ِٕٙٚر ٟصٕغ اٌؽ١اج ال ذكِ١ه٘ا
 ِٓٚؼم ٟاٌكفاع ػٕٙا  ٌٓٚ.أذهاظغ لثً اْ ذؼرهفٛا تؽم١مح ٚصكق ِا ل٘ثد اٌ . ٗ١أذؽٍثْٛ
تإٔ ٟال اػهف ؼم١مح ٔفٍ . ٟؼم١مح و ٟٔٛأص ِٓ ٝظًٕ ؼٍّد تط ٓٙٔٛأث١اء ٚػظّاء
ِٚفىهِٚ ٓ٠ؼهاء ٚلاقج ٚؼرِ ٝعهِ . ٓ١اػ ٟوً لٌه  ٌٓٚاذهاظغ لثً اْ ذهظؼٛا اٌ ٟاتٕائٟ
اٌمِ ٓ٠مٛا ٘مٖ اٌثطٓ.ػٕكِا وٕد اظغ اؼكُ٘ ػٍ ٝصكن ٞواْ لٍث٠ ٟففك ٠ٚكق وأٗ غثً
ػهيٚ .ػٕكِا اذموهُ٘ االْ اٌّغ قلاخ لٍثٚ ٟوؤٔٙا غثٛي ؼهب ذمهع ٌٍّٛخ .
( اٌصالشح نظً االِٓ ٚنظً اٌؼّ١هج ٚنظً اٌكِ : ) ٓ٠عٕٔٛح ِعٕٔٛح ِعٕٔٛح .

العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 872

إٌٙا٠ح

......................................................................................................................
.......
(  ) 1نٚا٠ح آالَ ف١هذه  ..فه٠كن٠ه ظٛذٗ.
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( ٠كـً اشٕاْ ّ٘ٚا ٠ؽّالْ نقاء اٌّعأ٠ٚ ٓ١رمكِاْ ٔؽ٘ٛا ٠ .فهقاْ اٌهقاء .ذرمكَ ٌّ١هج
ٔؽّ٘ٛا  ٚذهذك ٗ٠قِ ْٚماِٚح ) .
ٌّ١هج  :اْ اوِ ْٛعٕٔٛح افعً ِٓ أْ اِانن ف٘ ٟمٖ اٌعهّ٠ح ..ظهّ٠ح اٌّٛخ اٌؼثص. ٟ
( ٚػٕكِا ٠ط٠ٛاْ لناػٙ١ا ذصهؾ ) اغٍمٛا ف٘ٛاخ اٌّكافغ ؤ ٟفرػ انؼإِا .

العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 878

غٛ١ن ٌٕعان

الشخصٌة  /فتاةٌ شابةٌ فً العشرٌن
َ
ٌظهر منها ضلعان فمط اي بشكل زاوٌ ٍة
لدٌم
المكان  :المسر ُ
ٍ
ُ
ح ٌمث ُل غرفة اشبه بمستودعٍ
االٌسر الصر والضل ُع المواجهُ
للجمهور هو االطول ٌمتدُ من الصى
حادة ٌ .كون الضل ُع
ُ
ِ
ت او
العمك حتى ممدمة الخشبة فً زاوٌة الٌمٌن  .الغرفةُ فٌها
زاوٌة الٌسارفً
بعض الخردوا ِ
ُ
ِ
سرٌر علٌه فراش بدت علٌه المذارةُ والفوضى  ،نافذة ٌ
ق بعض ِه ،
األثاث المدٌم المكدس فو َ
ٌ
ب لرؤٌة ماخلفها رغم المضبان الحدٌدٌة  ،تسم ُح
للجمهور
الضلع المواج ِه
على
بحجم مناس ٍ
ٍ
ِ
ِ
برؤٌ ِة لمة الجبل من بعٌد وأٌضا رؤٌة الطائر الجارح وهو ٌح ُ
الممر
ط على المم ِة وكذلن
ُ
الحما .الدٌكور ال بد أن ٌوحً للجمهور باالحساس انهم مع الشخصٌة فً داخل الغرفة .
الزمانُ
خرٌف  ،الولت الغروب ممتد الى شروق الشمس .
ٌ
الفضا ُء شبهُ
باالظالم لكن بما ٌسم ُح
مظلم ٌشً ببداٌ ِة ولت الغروب سرعانَ ما ٌبدأ تدرٌجٌا
ِ
ٍ
المرٌب من الجب ِل ٌُلمً بضوء ِه من النافذة  ،ثمة
الممر
المكان وضو ُء
لرؤٌة الفتاة وتفاصٌ ُل
ُ
ِ
ِ
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هذه المسرحٌة مستوحاة من لصص االٌزٌدٌات الناجٌات من بطش داعش .

ثوب اسودٌ طوٌ ٌل ،سوف تحاوره الفتاة الحما على انه
عمود مرتف ٌع كأنه حاملة مالبس علٌها
ٌ
باطار اسود تحطمتْ بعض جوانب ِه ،موضوعة فً
االرهابً ومرآة بٌضوٌة طوٌلة متربة
ٍ
الزاوٌ ِة بٌنَ
الضلعٌن مكسورةٌ الى ثالث ِة السام غٌر منتظمة لكن انعكست علٌها صورةُ حاملة
ِ
لسم اخر .
المالبس
ِ
والرداء االسود على احدى السامها والجمهور على ٍ
ح فً مكان ِه
تشتهر بوجو ِد
ح ( هو الصمر فمنطمةُ سنجار
الطٌور الجارح ِة ) ٌراو ُ
الطائر الجار ُ
ُ
ُ
ِ
ٌطٌر اثناء االحداث
ت وآخر وال
رأس الجب ِل
ٌرفرف وٌصٌ ُح بٌنَ ول ٍ
على ِ
ُ
ُ
حسب ما ٌتطلبهُ المشهدْ.
الموسٌمى
َ
األرض ممٌدةَ
نشاهدُ فتاةً
الجدار.
ت الى
الٌدٌن الى
تجلس المرفصاء على
الخلف بحب ٍل مثب ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
حافٌة المدمٌن ،شعرها الطوٌل مسدل على وجهها ومالبسها طوٌلة وذات اكمام لكنها متربة .
ٌسم ُع صوتَ رٌاحٍ لوٌ ٍة لادم ٓة من بعٌد سرعانَ
ماٌمترب صوتها وتتض ُح لوتها تدخ ُل الى
ُ
وهدٌر دخو ِلها الموي ُ
ارض الخشبة مع موسٌمى تتصاعد تدرٌجٌا حتى تدخل
ٌهز
المكان
َ
ُ
ِ
الرٌح سوداء كزوبعة عاصفة الى الغرفة بشكل عنٌف ٌفتح باب الغرفة بموة ،ثم اظالم ٌتبعه
صوت اصطفاق باب من خلفها ٌدوي فً ارجاء المكان فتتولف الموسٌمىٌ .سمع صوت
ارتطام وتكسر أشٌاء من الداخل  ،ثم صراخ الفتاة وهً تتوسل بالتولف) ( اتركنً ال  ..ال
تفعل ..ال تفعل  ..اتركنً ،ال تفعل ارجون  ،اتركنً  ،ارجونَ (ٌستمر صراخ الفتاة الذي ٌدل
على انها تعذب وتغتصب وكذلن اصوات الضرب والتكسٌر دلائك ثم لحظة هدوء لٌسمع صوت
انفتاح الباب بموة كأن اعصارا خرج منها واندفاع الرٌح السوداء خارجة منها  .اضاءة الفتاة
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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منهارة على األرض منكوشة الشعر ممزلة المالبس تبكً بألم ومازالت ممٌدة الٌدٌن ولكن
الفتاة (تبكً بألم )  _:أٌها المجرم  ،اٌهاالحمٌر  (.تعدل من جلستها  .اطراف ثوبها مرفوعة
كشفت عن سالٌها للٌال وهً تحاول ان تستر نفسها  ،تبكً بصوت مبحوح وحرلة  ،تضرب
على رأسها ووجهها ثم تضرب األرض والتراب كانما تتٌمم تمس ُح راسها ووجهها وجسدها به
 .موسٌمى طمسٌة ترافك حركات الفتاة المتصاعدة ) اٌتها االرض ٌا ترابً الغالً طهري
شعري من لعابه العفن ،اٌتها األرض طهري جسدي من رائحة جلده العطنة ،اٌتها األرض ٌا
ترابً الغالً طهرٌنً اٌتها األرض ببركتن وثران الممدس ،مننَ طهوري أٌها التراب الحبٌب ،
اغسلنً  ،اغسلنً وحررنً  ،حرر جسدي وروحً من ألمً واسري  .فن سجنً ٌاتراب
الروح والعٌن ٌ .ا تراب سنجار الغالً رد لنا السالم وخلصنً من االغالل .أٌها الثرى انت
حرٌتً وطهوري ( .صمت لحظات)
ٌ ،اتً كل ٌوم من اٌام لم اعد استطٌع ان احصٌها  ،فً ولت الغروب كوحش ٌحب االختباء
فً الظالم  ،،لو انً ارى وجهه او ..او اتمكن من مواجهته بال لٌودي هذه كنت سألول له (
تتوجه بالحدٌث الى العباءة المعلمة ) اٌها الجبان ،لماذا تفعل كل هذا ؟ اخبرنً لماذا تفعل كل
هذا؟ ماهدفن ؟لماذا تحاول اخذ كل شًء عنوة  ،االرض والبشر  ،الهواء والسماء .الموة
والغصب هل ٌشعرن هذا بارتٌاح من نوع ما؟! اتجد العدل والحك فً ارالة الدماء!! من اي
منطمة سوداء ومبهمة تستمد مفاهٌمن اال ترى فً شعوب العالم اآلمنة كٌف اجتازت هذه
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الى االمام وبحبل أطول مثبة نهاٌته الى الجدار ورجلٌها أٌضا ممٌدة )

العنصرٌة الى التأزر االنسانً .اال ترى كم حٌاة ازهمت وكم من عائلة شردت  ،وكم من طفل
ٌتمت ؟ هل ٌستحك ما تؤمن به ان تمدم من اجله كل هذه المرابٌن ؟! ولكن  ،آه ،ما الفائدة ،
سٌبدو كالمً هذا مثل بالون عٌد مٌالد ابٌض وحٌد فً سماء ملبدة بدخان المنابل وسموم
الحمد والحرائك ( .تمف الى جانب النافذة ) ترى مالذي ٌحصل هنان خلف الجبل ؟ لٌس ثمة
ضوء ٌُ ٓنبًِء بحٌاة  .وال صوت تحمله النسمات فً هذا اللٌل وال عطر سوى رائحة الحرائك .
اكٌد ان هنان من ٌسهر االن مثلً وحضنه فارغ من احبابه وكفاه باردتان من لمسة حب
وعط ف  ،وحٌد اال من االوجاع ٌ،حٌط جسده بذراعٌن من وهم لماء حبٌب  .ولكن هل
استسلموا لوالع وجود اولئن الهمج والبرابرة الجهلة ؟ ال ٌنبغً لً ان استسلم  .لٌودن تشد
ٌدي ولكن لٌس للبً وروحً.
مكان بعٌ ٍد كانه من اسف ِل
األرض ٌأتً من
طرق على
(الفتاةُ تجلس على
األرض ٌ،سم ُع صوتَ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الغرف ِة )
ت خافت ) من أٌن ٌاتً هذا الصوت ؟ من ٌطرق ؟ ( تتمددُ على االرض
الفتاة  ( _:بصو ٍ
ت موجودةٌ اذن
ت هنانَ فً األسفل ؟ ان ِ
وتضع راسها تحاول ان تسمع ) من هنان ؟ هل هذ ِه ان ِ
ت تسمعٌننً
بن لٌلةَ امس  ،هل تسمعٌننً
ارجون اذا كن ِ
ِ
 ،الحمدُ هلل  ،لمد رأٌتهم عندما أتوا ِ
ٌدخلون الى المبو لٌالً ،
علٌن  ،رأٌتهم
صوتن ،انا هنا هل تسمعٌننً ارٌدُ ان اطمئن
إسمعٌنً
ِ
ِ
ِ
عذبون  ،هؤالء المجرمٌن  .لم أتمكن
وجهن  ،هل
ٌنزف والدما ُء تغطً
وجسدن
ت منهارة
كن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الحائط
أٌام وانا هنا ممٌدةً الى
مساعدتن ،اسفة  ،اسفةٌ جدا  .لمد لٌدنً ذلن
من
ِ
ِ
الحمٌر  .منذُ ٍ
ُ
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وانا هنا ٌملؤنً الخوف مع ك ِل غروب شمس .
أنا اسفة ان اتحدث عن نفسً كثٌراً ،ولكنً سعٌدة انن على لٌد الحٌاة  .هل تسمعٌننً ؟
ت لبل للٌل  ،فمط دعٌنً اطمئن
أسمعٌنً
صوتن او لومً بأي حرك ٍة او اضربً حجرا كما فعل ِ
ِ
ت ومن
ت تسمعٌنً ،الحمدُ هلل  ،لولً لً من ان ِ
علٌن  ( .صوت ضربة حجر الفتاةُ تفرح ) ان ِ
النن بخٌر ،هل
معن  ..انا اعل ُم انً
بن وماذا فعلوا
اكثر من األسئل ِة لكنً فرحتُ
ِ
ِ
اٌنَّ اتوا ِ
ُ
وضربتان تعنً
حجر واحدةَ تعنً ال
تستطٌعٌن الكالم ؟ ( صمت ) إسمعً إذن لنتفك ضربة
ٍ
ِ
ت من هنا  ،من
نعم اتفمنا ( ضربتا
ت تكونُ ثمٌلةً ) حسنا ً اذن ،هل ان ِ
حجر ،ولكن جمٌ ُع الضربا ِ
ٍ
اهلن هل أُسروا ( ضربةً واحدة ً) (بحزن ) هل لتلوا (
سنجار ( ضربتان ) وأَهلُ ِن  ..اٌن
ِ
ضربتان) المجرمون المتلة ،لمد اجهزوا على الجمٌع  .كذلنَ أهلً ،لكنً لن استسل ْم ؟
تمف امامها
وٌرفرف فً مكانه ،تتمدم الفتاةُ الى نافذ ِة الغرفة
( صوتُ الصمر ٌصٌح صارخا
ُ
ُ
الصمر ٌصٌ ُح مرتان او ثالثة ثم تتمدم الى ممدم ِة المسرح )
وتنظر الى الجب ِل وصوتُ
ُ
ِ
ع برغب ٍة
بعض االحٌان
فً
رجاء او ام ٍل ،،ام ٌل مشفو ٌ
تنتاب للبً خفماتٌ مفاجئةٌ كأٓنها لحظاتُ
ٍ
ِ
ُ
(تتذكر الفتاةُ االخرى ) حرٌتنا معا  ..حرٌتنا ..وحرٌتهُ هو
ب حرٌتً
كبٌر ٍة وحمٌمٌة فً الترا ِ
ُ
ك طفولتً وحبٌبً .
ب  ،حٌثما كان  .رفٌ ُ
اٌضا ذلن البعٌدُ ،الساكنُ فً المل ِ
منتصف الخشبة )
تجلس فً
(
ِ
ُ
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ً ٌ ،ضربُنً ٌ ،جبرنً على
خشن ٌ،أتً ذلن
بحب ِل
ُ
ٍ
الوحش البش ُع مع كل غروب ٌ ،دخ ُل عل ّ
صحن فٌه طعام ٌابس وعفن  .أٌام
الخبز او
ً لطعةً من
ِ
ٍ
...على ان ( ...تبكً) ثم ٌرمً ال ّ

ك حركةَ وشاحٍ ٌتهادى برلص ٍة هادئ ٍة اما َم النافذ ِة
( ظالم تام للمكان ثم نشاهدُ ضٌا ًء خفٌفا ً ٌراف ُ
ت تتس ُع االضاءة وتظهر بمعة ضوئٌة تظهر فٌها
وضو ُء
الممر مع دندنة الفتاة بعدها بلحظا ٍ
ِ
الفتاة وهً ترتدي مالبس بٌضاء فضفاضة كمالبس الصوفٌٌن وتمسن بالوشاح االبٌض بكلتا
ٌدٌها وتدور به وترلص رلصة صوفٌة وتحرن الوشاح ترفعه حٌنا وتخفضه حٌنا اخر كأنها
تطٌر به وهً تغنً وٌكون صوت الموسٌمى اخفض للٌال من صوتها _:
ٌاروحً ونفسً واناي
ٌا اغنٌتً فً ٌم دجاي
طال الفراق وٌالٌتنً
البل ثغرن ٌا مناي
فً الوادي هنان لً حبٌب
حزنً علٌه فً حشاي
حبٌبً انت المشتهى
والعشك انت وانت اناي
فذا العشك انت وانت اناي
( بعد ان تنتهً من غناءها وتتولف الموسٌمى اظالم لحظات للٌلة واضاءة الفتاة جالسة
بالمنتصف كأن لم تتحرن من مكانها )
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اصوات اطاللات نارٌة بعٌدة ثم اصوات حركة غرٌبة كانها لجرذان تسٌر او ان هنان من
الفتاة ( _:تبتعد مذعورة ) ما هذه ؟ (تمترب)آه اٌتها الحمامة ،اي وحش لتلن ؟ تمترب اي
وحش روعن لٌخٌفنً  .آه ٌا عزٌزتً لم على البرائة ان تكون ضحٌة واداة تروٌع ؟
ٌاعزٌزتً ها نحن اوالء سجٌنتان معا فً هذا الظالم  .لٌس ثمة ارض تواري جسدن الضئٌل
وموتن المهول كما ان ارض الحرٌة تبدو بعٌدة ومستحٌلة فً هذا الظالم ( تحملها تضعها
لرب الجدار تضع علٌها خرلة ما )
اصوات رٌاح عاتٌة واصوات ابواب تصطفك بموة لخظات وتهديء).
ألم أُحدثن عنه ؟حبٌبً ..؟

آه  ..كنا نلتمً هنان عند سفح الجبل عندما كانت تزهر نبتات

البابونج  ،ورود صغٌرة تالمس اوردة االرض ،وٌمتد بساط العشب االخضر ممتزج بنفحات
نوروزٌ .مول لً حبٌبً انن رلٌمة مثل بتالتها  ،وألول له وانت لوي مثل هذا الجبل ٌا
عٌونً ودمً .وٌضحن ٌ ،ضحن كما المالن وٌمبلنً على جبٌنً  ،وتغرٌنً لبلته هذه فً ان
اكون الرب الٌه من انفاسه  ،ان التصك بجسده  ،وامرر اصابع ٌدي على صدره ،واتحسس
صدره األبٌض كما النور .كأن لبلته تلن اشارة مرور فتحتْ الصابع ٌ ٍد غجرٌة ومشاكسة
ب لذٌذ فً مروج صدره الشهً احبس انفاسً واعانمه بموة من ٌرٌد ان
نزلة ،ان تسٌ َح وبطر ٍ
ٌتحد بالسماء.وتلتف حول خصري ٌمناه وتروح الٌسرى تمشط شعري باصابع من غزل( .
بحزن مفاجًء) حبٌبً..آه ٌا حبٌبً ،لمد رأٌتهم ٌاخذونه  .عندما أُخرجنا جمٌعا ذلن الصباح
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ٌسترق السمع فجأة ترمى حمامة نافمة الى وسط الغرفة بطرٌمة تثٌر الرعب

من بٌوتنا ،رأٌته ٌهجم على احد المتلة الذي حاول ان ٌضرب امه على وجهها  .دفع بجسده
نحوه واسمطه ارضا فغضب هؤالء المتوحشون ولاموا بمتلهما معا  ،هو وامه المسنة وسمطا
معا وهو ٌحتضنها وكانه ٌحتضن روحه ،سا َل دمهما ممتزجا ببعض  ،دم واحد شربته االرض
وغطته الورود بسرعة غرٌبة ،هل تصدلٌن انً لم استطع ان ابكً او اصرخ ،انا فمط بمٌت
اتابع الورود وهً تتحول الى اللون االحمر  ،اعرف ان هذا ال ٌبدو طبٌعٌا ،الصد ان ال ابكً
او اصرخ ولكن حما هذا ما حدث  .وهً بالفعل اعطتنً لوة من نوع ما  ،ال ادري كٌف اشرح
هذا االمر  ،ولكن جعلنً اكبر فً لحظة واحدة اعواما  ،وزادنً اصرارا على المماومة .لذا
فانا لن استسلم ،البد ان انجو من هذا ،ال بد من الهروب .
( تتمدد على األرض تحاور األخرى فً المبو )
ت هنان  ،هل تسمعٌننً ،االن لٌس لنا سوى بعضنا  ،علٌنا ان نبمى معا
الفتاة  _:هل مازل ِ
وان ننجو معا ( تتكور على نفسها ) فانا ماعدت احسب االٌام من صباحاتها ولكن بدأ من كل
غروب  ،الغروب الذي ٌاتً معه حزنً وهلعً والمً  .كانت احدى صباحات الصٌف حٌن بدأ
الهجوم علٌنا  ،اخرجونا من بٌوتنا  ،ركضنا فزعٌن ،كنا نمسن اٌدي بعضنا البعض  ،ابً
وامً واختً واخً الصغٌر ذو العامٌن على كتف ابً  ،هربنا الى الجبل  ،للنا هو مالذنا فً
كل المحن  ،لكنهم لحموا بنا ولتلوا منا الكثٌر لتلوا الرجال والعجائز وابموا على الفتٌات
والفتٌان  ،وبدؤا ٌسحلوننا من شعرنا وٌدخلونا فً سٌارات كبٌرة ،تراكمنا فوق بعضنا البعض
نحتمً من ظالم مجهول ومخٌف ،لمد حل اللٌل علٌنا سرٌعا ذلن الٌوم  .كنت اسمع صوت
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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الرصاص فً ساحة االعدام وصراخ اهلنا ،خفت كثٌرا واغمضت عٌنً بشدة  ،لكن ٌبدو انً
عندما فتحت عٌنً كان شبه عار ،وٌرفع بنطاله الى خصره وٌشد الحزام  .شممت رائحة
عفونة ولذارة  ،بالكاد حركت ٌدي ورفعت ذراعً امام عٌنً  ،لمد كان ذراعً عارٌا اخفٌته
بسرعة وتلمست جسدي تحت الغطاء  ،كأن دٌدان األرض كلها كانت تدب على جسدي  .ذلن
الحمٌر  ،لمد رأٌت وجهه وهو ٌنظر الً طوٌال لبل ان ٌخرج ال ادري كم من الولت حتى اتى
برفمة اخر .حٌن دخل سال متجهما  :هل هذه هً االزٌدٌة ؟ لال  :نعم وهً مازالت طازجة .
عرفت بعدها انه كان األمٌر وانه لد باعنً .الحمراء المتوحشون.عندما كنا فً السٌارات
الكبٌرة و لبل ان اغمض عٌنً كانت اختً الى جانبً  ،ولكنً ماعدت رأٌتها بعد ذلن ( ،
طرق خفٌف ) هل تم بٌعن انت اٌضا ؟ ابموا علٌن ؟ وهل … ( ضرب لوي) جمٌعهم وحوش
( .ضربة واحدة) هل ترٌدٌن لول شًء ؟ انا ال افهمن ٌ،الٌتنً استطٌع فهمن او ان اصل الٌن
ربما تكونٌن لد رأٌتً اختً (ضربتان ) لكنن ال تعرفٌن من هً ( ضربتان ) لٌتنً افهمن ؟
هل انت مرٌضة ؟ ( ضربتان ) هل بأمكانن التحرن ( ضربة واحدة ) آه كٌف لً ان اساعدن .
اال ٌوجد نافذة او ضوء ما فً المكان ؟ هل تستطٌعٌن ان تحركً رجلٌن ؟ ( ال صوت ) .اال
تستطٌعٌن الوصول الى باب او اي مخرج ؟ (ال صوت ) .
سالنً زمالئً فً الكلٌة لم ال ترفعٌن عٌنٌن عن األرض عندما تمشٌن  ،ابتسم  ،كانوا ٌظنون
ان ذلن بسبب خجلً او ضعف شخصٌتً  ،ابتسم لهم فمط ،وامضً.هل ٌبدو منطمٌا انً احب
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اغمضت عٌنً طوٌال حٌث وجدت نفسً فً غرفة لذرة مع شخص اشعث .

ترابً لهذه الدرجة التً تجعلنً احب النظر الٌه حتى وانا امشً  .حصل امر ما ذات ٌوم ( .
الفتاة تنهض وتمشً نحو النافذة تتطلع الى الجبل ثم تعود) احد الطالب غاب عن الكلٌة مدة
شهر ،حتى سمعنا بعد مرور هذا الشهر انه هاجر الى بالد أخرى  ،الى البالد الباردة تلن  ،كما
فعل الكثٌرون  .حٌنها لال صدٌك له انه حسنا فعل  ،فلٌس فً هذا البلد إال التراب !!  .حٌنها
رفعت رأسً وتاملت فً وجهه طوٌال  ،كان وجهه متعبا وحزٌنا وعٌناه مسبلتا الجفون فالدتا
االم ل  ،اشبه بعٌون الٌائسٌن  .لكنً نظرت الٌه وللت له لٌس ذنب الوطن انن اعمى وال ترى
فً التراب اال كونه ترابا  ،ال مكان للعمٌان فً وطنً  ،وحسنا فعل صاحبن اذ رحل ،ال ٌبمى
على هذه األرض اال من هو جدٌر بها  .للت له هذا ورغم انً شعرت ان جوابً كان مناسبا ،
لكنً احسست انً لسوت علٌه( ضربتا حجر  ) ،هل تعتمدٌن انً لسوت علٌه  .فً بعض
االحٌان تكون المسوة الجمرة التً تحرن الرماد ،ورغم ان ذلن ٌؤلمنً  (.تعود الى الجلوس
تحاول فن لٌد ٌدها) الموة والمسوة ضدان ٌفصلهما سٌف الحكمة  .البد لً من فن هذا الحبل
من ٌدي وتحرٌر نفسً  ،الحمٌر كٌف ربطها بهذه الطرٌمة ( بٌنما تحاول ان تحل وثاق ٌدٌها،
لكن اصوات الرصاص وهدٌر عجالت حربٌة فً الخارج وطائرات ٌعم المكان للحظات وٌبدأ
اطالق النار والمصف المدوي الفتاة خائفة )ٌاربً نٌران من هذه ؟ من ٌطلك النار على من ؟(
تعود الى النافذه ) ال ارى شٌئا  ،ربما حانت لحظة االنماذ ،او او لد تسمط احدى تلن المذائف
على هذا المكان وٌنهار على رأسً وادفن هنا تحت الرماد واالنماض ولن ٌعرف احد بامري
ابدا (تتخبط فً حركتها جٌئة وذهابا بٌن النافذة وممدمة الخشبة بٌنما تستمر اصوات
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انفجارات المنابل والمدافع ) المذائف تتوهج مسرعة من جهة الخرى والطائرات تمطر المزٌد
هذا واضح  .ولكن البد لً من معرفة جهتً وان اعرف من ٌطلك النار على من ؟ لمد
اختلطت نٌران االعداء مع راٌات الخالص .رصاص االعداء مع دماء المحبٌن  .دماء المحبٌن
مع دماء الحمد والجهل فً ارض واحدة ٌ .ا الهً ..الرصاص ٌسمط على االرض كما حبات
البرد ٌ،لون التراب بلون الصدأ  ،وٌمنع عنه الهواء ،كٌف لً ان اتبٌن الرصاص والمذائف
الصدٌمة من العدوة ؟ وانا ال اعرف فً اي مكان انا ؟ ال بد لً من معرفة جهتً ومن ٌطلك
الرصاص على من  .هذا الحبل اللعٌن كأنه من حدٌد ( تجلس وتحاول فن الحبل من لدمٌها )
ولكنً ساعرف طرٌمً  ،سٌكون الجبل دلٌلً فلطالما كان كذلن لنا جمٌعا ( .ضربة واحدة)
نعم عزٌزتً جبلنا وارضنا وترابنا هً الدلٌل دوما ،نحن المولعون بهذا التراب  ،الغارلون
بحبه .نحن كذلن العارفون بكل حبة رمل وصخرة ولطرة ماء  .ففً النهاٌة هو من سٌضمنا
بحنان وعطف كما ضم جسد حبٌبً (ٌهدأ المصف تجلس فً المنتصف وهً تجتهد فً
محاولة فن وثاق ٌدٌها ضربة واحدة) لن ٌمنعنً وثاق ٌدي من محاولة الفوز بالحرٌة من
جدٌد ،انا عازمة على ان اهرب من هنا  .وسٌدلنً الجبل لجهتً بالتأكٌد .
( صوت رصاص ولصف عنٌف مرة اخرى  ،تذهب الى النافذة ثانٌة) االن ارى بوضوح ،ارى
مصادر انطالق النار  ،على االلل اعرف االن كل جهة ٌصدر منها الرصاص  ،من هنان ثمة
راٌات بٌض وخضر مرفوعة  ،انها تتمدم ،ومن هنان راٌات سود تبتعد  ،ال انها تتالشى كبمع
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خشبة

من الصوارٌخ  ،اي كابوس هذا ؟ وانا فً الوسط تماما  .اكٌد اننً فً الوسط من هذا الجنون

الحبر من صفحة بٌضاء  ،اذن لن ٌبمى الحال هكذا  ( .تعود الى وسط الغرفة تجلس تحدث
االخرى لكنها لم تتمكن من فن وثاق ٌدٌها وعلى وشن ان تفن وثاق لدمٌها حٌث تحرن
لدمٌها لنزع الحبل عنهما ) ربما اتمكن من فن لدمً على االلل ،هل تسمعٌننً سنحرر انفسنا
لرٌبا  ،انا وانت  ،سنهرب ونرحل من هنا ،وسط هذه الفوضى نستطٌع الفرار فهم لن ٌعودوا
الخذنا ال ٌهمهم امرنا فً شًء ،بل تركونا كما تترن المطع الزائدة ( ضربتان) نحن نمتلن
الشجاعة ( ضربتان ) نحن لوٌتان ( ضربتان ) سوف تستجمعٌن لوتن من اجل حرٌتنا معا
(ضربتان ) سوف نحرر انفسنا ألننا نمتلن الشجاعة ( ضربة واحدة ) الشجاعة هً الصمود
( ال صوت  ،مشغولة تحاول فن اخر عمدة من حبل المدمٌن )الشجاعة هً الموة ( ال صوت
)سوف نهرب معا  ،انا وانت نحن نعرف هذه االرض اكثر منهم  .كل واد فٌها وكل منحدر( ال
صوت  ،تختفً الضربات وال ٌعود سوى صوت الفتاة المتصاعد وهً تحاول فن الحبل من
لدمٌها وتنتهً منه مع اخر الحوار  ) .راٌاتنا تمترب اكٌدا ،علٌنا ان نتهًء الستمبالها .هٌا
حاولً ان تفكً وثالن انت اٌضا  ،سوف نخرج معا من هنا ،نحن نعرف طرٌمنا  ،سوف
نتخلص من هذا االسر اللعٌن سوف ٌدلنا الجبل الى طرٌك النور (تنتهً من فن الحبل من
لدمٌها لكن ال تزال ٌدٌها موثمتٌن .تنزل شاشة فً وسط الخشبة تظهر فٌها ارض سنجار
وجبالها الخضر والفتاة تبدأ بالركض هاربة رغم الحبل الذي ٌمٌد ٌدٌها الذي بدا وكأنه ٌطول
كلما تمدمت راكضة للهروب دلائك ثم ٌخترق الشاشة الطائر الجارح وهو ٌحلك فاردا جناحٌه
لٌغطً اغلب مساحة الشاشة البٌضاء .ومندفع الى البعٌد وصوته ٌدوي فً ارجاء الخشبة
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 882

ٌتولف الفٌدٌو عند مشهد الطائر فً الشاشة فاردا جناحٌه وتتولف الفتاة عن الحركة وهً
فشٌئا وتختفً التفاصٌل وكذلن الطائر والفتاة ثم ٌسمط من اعلى الى وسط الخشبة بمو ٍة الحبل
الذي كان ٌمٌد ٌدي الفتاة .تستمر موسٌمى حماسٌة مع االضاءة الكاملة للخشبة حٌث اختفت
الجدران وغمر الفضاء اللون االبٌض.

15-10-2017
بغداد
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خشبة

بوضعٌة الركض وٌسمع صوت الطائر ٌدوي مع موسٌمى حماسٌة تصبح الصورة بٌضاء شٌئا

العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 682

يراه متوافقاً مع مضمون

(ان احتواء العنوان -

آراء أخرػ وحسب نوع

حتى لو افترضناه يأتي

المنيج.

بصيغ بديمة داخل المتن

(لمحت عمى

 -عمى تعبير مطابق أو

جانب الطريق قطعة كبيرة

تساؤلي أو وصفي تقريرؼ

سأبيض

عمى بناية مرتفعة ،اآلن

مغاير زماني أو مكاني

عرض

فيمم

أو استنكارؼ رمزؼ أو

أمريكياً)

لنا بجزئية تمثمو لمنص أو

عمان حيث ّلبى
العاصمة ّ
(الكاتب ،البطل الرئيس)

داللي فأنو ال بد ان يوحي

شموليتو).1
الحقيقي

وكان ىذا في

فاالنتماء

(العنوان

-

المتن) لو خاصية جمالية يبتكرىا المؤلف

(ص

الدعوػ

لمنظمة

.)88

تعنى

بحقوق االنسان بمناسبة فوز بحثو (اليورانيوم

وفي ذىنو داللة توافق مع العمل ،فنراه ال

عراقياً) في المرتبة األولى .توقفت عند ىذا

الشروع بالكتابة ،فياجس التعبير يبقى

يستعرض حياة العراقيين بعد  .2003ثم

يقف عند عنوان واحد ،حتى لو وجده قبل

مالزماً طوال فترة الكتابة ،وعندما يقف عند
معين ،يشعر نوعاً ما بالرضا ،ألنو
عنوان ّ

المقطع بوصفو داالً لمعنوان ،فيمم سينمائي
يستمر البطل الى( ص ) 113في نقل

احداث الفيمم لمقارغ كونو أحد المتفرجين ،تم
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قراءات

عممو ،لكن بالتأكيد لمنقاد

التصوير بكامي ار محمولة في مواقع مختمفة

آآآآآآخ يا صديقي شسوة الزمن بينا)

وكأنو سيمفونية احزان العراق ،تتداخل

يمارس (البطل ،الكاتب) سطوتو بحرية

وبسيناريو وحوار يتواشج مع المقطات ،فبدا

(ص.)114 -113

المقطات لتنتيي بخاتمة وىي األجمل حيث

في السرد حسب مفيوم (السيرية في الرواية)

مازج (السعد) بين بطل الفيمم (نجم،

ولكونو لبس صفة (الكاتب) حسب توزيع

وجود (الكاتب ،البطل الرئيس ،ابن المعممة

عممية السرد ،عبر الزمتو المكررة (لو كنت

المخرج ،صديق الطفولة ،رجل العكاز) وبين

جميورية) كمتفرج ،ودون ان يشعر القارغ
جو المتعة في
بعممية قطع تخرجو من ّ
عممية التمقي (بقيت جالساً عمى الكرسي

األدوار نرػ (السعد) قد راىن عميو في
مخرجا لفعمت كذا) أو (تخيمتني اظير عمى
شاشة التمفاز ،ويشاىدني الماليين وأنا
أروؼ( )..ص )65وغيرىا من المقاطع،

أحدق بوجو صاحب العكاز وىو يتحدث
ّ
امام كامي ار فضائية عن تجربتو في صناعة

يكتبو في حاسوبو الشخصي (حكاية داخل

ىذا الفيمم /ومثل ذلك الشمل والخرس الذؼ

حكاية) .واالبداع العام من (السعد) ىو مزج

اشاىد نجم بساق اصطناعية وعكاز /أمسك

لتصبح جزءاً ميماً ومؤث ار ال يمكن اعتباره

يصيبنا عادة في احالم مناماتنا اصابني وأنا

ىزه بقوة ،وقال
بفروة شعرؼ ورفع رأسي ،ثم ّ
بصوت من يغالب البكاء  :ىا ولك ابن
جميورية المعممة /وكأنو يعاتب السماء :
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 688

مؤكداً عمى دوره كبطل في الرواية وفي ما

تمك الحكايات ضمن االطار العام لمرواية

خارج النسق العام الذؼ اعتمد عميو في بناء

روايتو ،فنالحع ان (السعد) يممي بسرده

عمى (الكاتب) وىذا بدوره يممي عمى

الشخصيات وما حل بيم من تداعيات عبر
بناء صورة عن زمن ماضي ومقارنتيا

بحاضره كمتمقي حالي ،وتطّمعو الى حياة

أخرػ بديمة عبر المخيال تنقذه من وقع
األثر الذؼ تركتو عممية القراءة .وىذا يندرج
تحت (حركة الزمن المولبية بين الحاضر

والماضي البعيد والحاضر والماضي القريب،

أؼ ايراد احداث خارجية وداخمية معاً عن
بداية احداث الرواية).2

*استثمار المكان

(لعمنا نستطيع ان نتبين اىمية المكان

الواقعي وكيفية تحولو داخل النص االبداعي

الشخصيات ،ومعظميا تممي عمى القارغ

بعد ان أسمتو الدراسات النقدية الحديثة

تحول بفعل القراءة الى مشارك يبحث
ألنو ّ
عن مصيره ،وما ترتب عميو من ردة فعل

صوغو) .4باعتباره لفظاً ال موجوداً ممموساً،

الذؼ بدوره يسرد ما يصل اليو الى نفسو،

حساساً يقتفي أثر
القراءة ،كونو قارئاً
ّ

بالمكان التخيمي الذؼ ساىمت المغة في
وإلخالص المؤلف في عممو نراه يبحث عن

مفردات تحاكي المكان الواقعي ،باعتبار
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قراءات

زمنيم الماضي ،ليصل الى تحقيق غايتو في

التخيل واالسترجاع،
المكان في ذىنو مكان
ّ
ولكي يمنح قارئو فسحة من احساس عميق

قميمة بنقل وقائع قراءة البحث ومن ثم

المغادرة (كنت اتنفس بصعوبة وأصبح لزاماً

لموصول الى ما أراده .نرػ المؤلف يوظف

عمي ترك القاعة والسير عمى غير ىدػ)..
ّ
ص .87لكننا نجده أبدع كثي اًر في المقطع

لألحداث ،حيث تبرز سمة المكان في نسيج

مستثم اًر بيئتو العراقية وخبرتو السينمائية،

المكان ويفرض ايقاعو ،بتغييرات متنوعة

وحسب الزمان الذؼ يمثل الخط الموازؼ

الذؼ يخص عرض الفيمم (سأبيض أمريكياً)

الرواية ،وفق معيارية نقل ومطابقة ،ومن ثم

لذلك نشير الى مقولة نجيب محفوظ (انو

تراكيب تحيل الى اصناف متعددة كالمكان

يكتب فقط عن األماكن التي عرفيا وعاش

والمجازؼ والمعاش ..وفي ىذا المجال

عالقة الكاتب بالمكان ليست جزئية بل

رؤيتيم النقدية .وألن البصرة مدينة المؤلف

الوقوع بأخطاء اثناء سرده عن مكان

الخارجي والداخمي واليندسي والمعادؼ

بحوث كثيرة لكبار المختصين وحسب

فييا ومارسيا وتعاطاىا) .3لنؤكد بيذا ان
جوىرية ،وعمى الكاتب ان يتوخى الحذر من

مكان معاش (لمسعد) فقد استند اليو

متخيل ،وكذا األمكنة األخرػ بالواقع والتي

االفتراضية كما في المقاطع من ص 86

يحجم من ابداع
فعال وليس اسقاط فرض
ّ
ّ
المؤلف امام القارغ
الحساس والمتابع
ّ

وبحميمية

تختمف

عن

تمك

المتخيمة

الى 121حيث وجود البطل الكاتب في

عمان ،فنالحع انو لم يمنح بطمو
العاصمة ّ
مساحة واسعة لمتنقل ،بل اكتفى وبأسطر
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
تام ّرا 622

لم يزرىا ،لذا وجب استخدام المكان كعنصر

الواعي.

ثالثة اصدقاء من منطقة سكنية واحدة في البصرة (حي نواب الضباط) جمعتيم شقاوة
الصبا ،مرحمة الدراسة ،وغير ذلك في فترة المراىقة( ،نجم حاتم المخرج) الذؼ تزوج وفاء المغربية

بعد خروجو من العراق اثناء انتفاضة ( ،1991خضير شبوط الممثل) ابن (دالل) العاىرة( ،الكاتب

ابن المعممة جميورية) .استيوتيم فكرة عد الموتى والمصابين من اسطح المنازل التي اتخذوىا

معبدة أسموىا (المطار) تحاذؼ المستشفى
ابراجاً لمراقبة المروحيات وىي تيبط عمى مساحة دائرية ّ
كأؼ فتية عاشوا حرب
العسكرؼ ،كانوا ّ
يعدون الجثث وتدور بينيم سجاالت حول اعدادىاّ ،
الثمانينات (جيل الحروب) وعاشت ذكراىا معيم .لعبتيم المفضمة (صناعة فيمم لم يشاىده غيرنا)

مطبات الحياة الى التشتت (نجم ىاجر الى المغرب/
ص  .67جمعتيم الرغبات واألحالم وفرقتيم ّ
خضير فجر نفسو في عممية ارىابية /الكاتب ترك مينة المحاماة) .اتخذ الروائي (السعد) حكايات

عديدة مثمت جانباً ميماً من حياة العراقيين في منتصف السبعينيات صعوداً الى ما بعد .2003
رفد بيا روايتو لتكون مصد اًر سردياً لمقارغ القادم الذؼ لم يعش فترة الديكتاتور وما بعدىا .ليقول لو

 :ىذا ىو العراق الذؼ أراه بعيني أنا الكاتب.

المصادر :
1ـ عالم النص ـ د  .سممان كاصد ـ دار الكندي ـ األردن ـ  2003ـ ص .17
2ـ عالم النص ـ .187
3ـ عالم النص ـ .127

4ـ عالم النص ص ( 132مذهب لمسيف ومذهب لمحب  -شاكر النابمسي  -المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -بيروت.)1985 .

* العراق سينما ـ رواية ـ احمد ابراهيم السعد ـ دار المعقدين ـ العراق  -البصرة ـ .2020
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قراءات

*ممخص الرواية

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

292

الثقافي بكافة جوانبو ،إذ تغيرت التوجيات والمنطمقات التي كاف يتكئ عمييا الشاعر عند قيامو ببناء
قصيدتو عف البناء السابق ،ولعل شكل القصيدة ساىـ في تغيير ذلؾ البناء ال سيما ما أحدثتو قصيدتا
التفعيمة والنثر وبعض القصائد العمودية التي اعتمد أصحابيا عمى بناء حداثوي مغاير لما ىو سائد "فإلى
النصي ،بدأت عالقة الشاعر
جانب الثورة عمى اإليقاع التقميدي ،وما صاحبيا مف ّ
تغيرات في البناء ّ
الفردي ليا،
االنِبناء والتدليل ،مف خالؿ االستخداـ
بالمغة تأخذ مناحي
وجماليات جديدة مف الصوغ و ْ
ّ
ّ
َ
بقوٍة ،عمى البنية
واعادة تشكيميا خارج طبيعتيا الراسخة وأوضاعيا القاموسية الثّابتة ،وىو ما سينعكسّ ،

وفاعميتيا في إنتاج المعنى شعرّّة الكتابة ال شعرّّة اإلنشاد ويمكف لنا أف
الداللية لمقصيدة وسياقيا
ّ
ّ
كوف الشعرّة داخل
نشير إلى ّأنو بدأنا ننتقل مف بنية العروض حيث ىيمنة الوزف و ّ
أسبقيتو في تحديد ُم ّ
فنيا"
النص ،إلى بنية الداللة حيث التركيز عمى المعنى وطرائق تمثيمو وتشكيمو ّ
ّ
)1

(

مسيطر ردحا مف الزمف عمى مضمونيا فنجد أف داللة البحور الشعرّة
ا
إف شكل القصيدة ظل

عمى سبيل المثاؿ كانت موجيا لكثير مف المضاميف ،وعميو أدى التحوؿ الداللي إلى تغيير ذائقة المتمقي
وتوجيو اىتماماتو إلى األشياء التي فرضت نفسيا عمى القصيدة  ،وبدأت المعايير التي تخص تقييـ تجربة
الشاعر والحكـ عمى نصو غير تمؾ المعايير السابقة ،إذ
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قراءات

متأثر بالمتغيرات التي طرأت عمى الواقع
ا
شعر
ا
إف المتتبع لخارطة الشعر العربي المعاصر يجده

بدأ المتمقي يالحق المعاني في القصيدة

الشعرّة أىـ مف كل التفاصيل األخرى،

مركز عمى التحوالت الداللية التي قادت إلى
ا

فالمغة الشعرّة بسطت نفوذىا عمى القصيدة

وعد قيمة
إنتاج ىذا المعنى بصورة مختمفة ُ

الجديدة وأصبحت البؤرة الرئيسة لتنوع الداللة

االبداع كامف في ىذا التنوع المفاجئ ال في

وانتاج المعنى واستغنى الشاعر عف الكثير مف

المظاىر التقميدية القديمة ،فالمغة العامل األوؿ

الجوانب األخرى الفنية والبنائية والعروضية،

وعتبة االنطالقة األولى لدى الشاعر متناسيا

فساىمت تمؾ المتغيرات التي طرأت عمى بنية

وزف القصيدة وايقاعيا الشكمي ومعتمدا عمى ما

القصيدة في تشكيل رؤية " نحو نظاـ جديد

تنتجو المغة داخل النص مف إيقاع داللي يقود

يكوف أكثر اتساعا في شكمو ومضمونو لكي

إلى تنوع في المعنى ،فما بيف نص وآخر تفرض

ترتقي القصيدة إلى مستوى المتغير الحداثوي في

المغة ىيمنتيا وتبسط نفوذىا وتعمف تمردىا عمى

مجاالت الحياة المتباينة"( )2دخمت القصيدة في

كل ما كاف سائدا ومييمنا  ،معدة دورىا وطاقتيا

تفاصيل األنساؽ الثقافية التي تالمس الواقع

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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التحوؿ أكثر حيوية ومرونة إ ّف الثورة التي

حاولت أف تجعل منيا مطواعة سمسة تيميف

أحدثيا الحداثوّيف انقسمت عمى عدة أقساـ

عمى القارئ مف خالؿ ما تطرحيا مف أفكار ،لذا

فبعض منيـ تنكر لتراثنا القديـ وأىميتو وأحدثوا

قرءة
القرءة الثقافية تسعى إلى إعادة ا
" فإف ا

قطيعة بيف القصيدة وبيف مرجعياتيا التراثية،

النصوص األدبية في ضوء سياقاتيا التارّخية

وحاولوا أف يجعموىا منبثقة مف المحظة الشعورّة

والثقافية ،إذ تتضمف النصوص في بنائيا أنساقا

الراىنة ،والقسـ اآلخر ربط بيف القصيدة الحديثة

المروغة والتمنع ،وال
مضمرة ومخاتمة قادرة عمى ا

وبيف الجديدة بخيوط ميمة ،مكنتو مف المزاوجة

يمكف كشفيا أو كشف دالالتيا النامية في

بيف النموذجيف بما يخدـ موضوع القصيدة الذي

المنجز األدبي إال بإنجاز تصور كمي حوؿ

تبناه وعمل عمى إيصالو إلى المتمقي" ،

درؾ حقيقة
طبيعة البنى الثقافية لممجتمع ،وا ا

والقصيدة الجيدة قد تبنى بأقل ما يمكف مف

ىيمنة تمؾ األنساؽ المؤسسة عمى فكرة

مفردات ،أي إنيا تعتمد عمى منيج االقتصاد في

األيديولوجيا ومفيوـ المحتمل في صراع القوى

المغة ،لكف بإمكانيا أف تقوؿ الكثير ،حيف تحمل

االجتماعية المختمفة"( ،)4ومف الجدير بالذكر أف

عددا غير قميل مف الدالالت ،وتحيل إلى عدد

المغة ىي العامل األساس في تشكيل األنساؽ

غير قميل مف القراءات " ( ، )3وأف فكرة األنساؽ

وعمى أقل تقدير ليا المساىمة الفاعمة في
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قراءات

االجتماعي بكافة تحوالتو ،وأصبحت بفضل ىذا

الشعرّة التي ظيرت بقوة عمى القصيدة العربية

تشكيميا ،وليذا عرؼ شتراوس

عبد هللا الغذامي كانت لو آراء

مف

عديدة في النسق الثقافي ال سيما

االتصاؿ يتـ مف خالليا تبادؿ

أنو اشترط أف يكوف النسق

الرسائل أو الشفرات الخاصة بيذه

المضمر ناسخا لمنسق المعمف،

العناصر" ( ،)5فالنسق لو عدة

وىذا الرأي انفرد بو لوحده ،والنسق

أشكاؿ وّتأرجح بيف أكثر مف

الثقافي

وراسخ

فاعمية فيو نسق جمع بيف الثقافي

وعالمتو اندفاع الجميور إلى

المغة

عمى

أنيا

"نسق

والمعرفي والفكري ،كما ينقسـ

ىو

تارّخي

استيالؾ المنتوج الثقافي،

()6

فيذا

النسق عمى معمف ومضمر ،وأف النسق بمعناه

المنتوج يتـ تداولو بيف أبناء المجتمع عف طرّق

الواسع ظير في دراسة العاـ والخاص كما جاء

المغة بوصفيا نسقا مف العالمات التي ترتبط

أحيانا في مواضع عمى أنو مرادؼ لمبنية أو

بالثقافة ،ومف خالليا يتـ التعبير عف اليوية،

النظاـ حسب سوسير ،لكف ما أطرحو ىنا ىو

فالمحدثوف يروف أف المغة رمز لواقعيـ

أف النسق الثقافي يكوف مركزّا ولعمنا ال نغفل أف

االجتماعي والثقافي ( )7إف الحديث عف األنساؽ

العديد مف النقاد الغرب ركزوا عمى مسألة النسق

الثقافية يطوؿ لكننا ىنا لسنا بصدد الدخوؿ في

الثقافي أمثاؿ شتراوس ولوتماف وايكو  ،كما أف

التفاصيل بقدر ما ييمنا ىو الكشف عف متف

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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رؤية نقدية ثقافية آنفا ،ومف خالؿ رصدنا

مفردات لمحرب والحب واألمل ويشكميا بطرّقة

لألنساؽ الثقافية المتنوعة في ىذا المتف ،ولعل

ىندسية جميمة حتى تصل إلى المتمقي بكامل

شعر انسانيا اجتماعيا في
ا
المتتبع لشعره يجده

روعتيا

الجمالية

أغمبو ،إذ طغت عميو ىموـ الوطف والمواطف،

والجماىيرّة كما يقوؿ الغذامي،

وىذا ليس بالغرّب عمى شاعر مدينتو مرت

بالذكر أف قراءتي لمجموعة الشاعر عمي

بتقمبات مكانية وظروؼ استثنائية ألقت بظالليا

فرحاف( المسدس اوؿ القتمى)

عمى توجياتو ومزاجو الشعري  ،فوجدنا الشاعر

توقفت عند
ْ

قصيدة حممت عنواف (( بيف الناي والقطار ُقتل

يتفاعل مع تمؾ الظروؼ وّتأثر بيا ،ولعل

المحارب)) لما تكتنزه ىذه القصيدة مف دالالت

الصور التي التقطتيا ذاكرتو مازالت عالقة في

ورؤى جمالية مختمفة ،فيذه القصيدة جاءت عمى

مخيمتو ،واصبح يتبضع منيا كمما احتاجت

شكل حوار داخمي خرج في كثير منو إلى

قرّحتو الشعرّة موادا ،لتنسج منيا قصيدة بحجـ

المناجاة وجمعت بيف جنباتيا العديد مف

المحبة لموطف ولمدينة البرتقاؿ ،كما أف

الدالالت ،فالناي ىنا كناية عف الفرح والقطار

تخصصو في اليندسة ىو اآلخر تدخل في

ىو وسيمة النقل المعروفة فيل يرّد عمي فرحاف

تأثيث قصيدتو وجممتو الشعرّة ،فنجده يبنى تمؾ

أف يذىب إلى الفرح مف خالؿ القطار؟ إف كاف
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وبيائيا،

بذلؾ

محققة

()8

 ،ومف الجدير
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َ

قراءات

الشاعر عمي فرحاف مف خالؿ ما طرحنا مف

القصيدة مف مواد مدينة البرتقاؿ وما تكتنزه مف

ذلؾ ما أراده فما داللة قتل المحارب؟ اسئمة
ميمة طرحتيا تمؾ القصيدة وجاءت األجوبة في
ثناياىا عمى شكل قصة شعرّة تخممتيا سيرة
المحارب الذي جعمو الشاعر في قمب كل إنساف
عراقي عمى وجو العموـ وانساف بعقوبي عمى
وجو الخصوص ،ولعل اختياره لمناي يشير أيضا
إلى بعقوبة ،تمؾ المدينة التي أحبت الحياة
والفرح وتغمبت عمى ىموميا بما تمتمؾ مف إرث
ثقافي ،فمنذ الوىمة األولى ينطمق الشاعر مف
الناي ليواجو الحياة الرتيبة التي سادتيا الحروب
والمآسي ليخمق لنا نسقا مكانيا دالليا أسسو

الشعر
يزرع
أركض منو إلى جنة
و ُ
ُ
ُ
بالدا
فييا ً
تضاىي األسى المتشكل كالنخل
يرفع قامتو
ظل الحروب عمى ثوب أمي
فيسقط ُّ
باتجاىؾ يا ناي أعدو.....
تجتر حمماً طويالً"
وخمفي القنابل ُ

()9

فاالنطالقة األولى لو مف الناي وىي انطالقة
يشوبيا فقد النوارس وأسى النخيل ،وابتعاد

بطرّقة جمالية ثقافية
ِ
البالد اليتيمة
لحف
"مف الناي
أشرب َ
ُ
أشرب تمويح ًة لمنوارس ظمت مذاؽ
ُ
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

ِ
القديمة
البحار

292

النوارس عف المكاف ىو ابتعاد السالـ واألمف
والمحبة ،ثـ يصف لنا النخيل الذي يشوبو
األسى والحزف واالنكسار ،ىذا النخيل ىو

سقط ظل الحروب عمى ثوب أمو ،وىنا جاء

جميال ،فصوت الناي الحزّف جعمو يتحرؾ

الشاعر بمفردة ظل ولـ يقل الحرب ،فالظل ىنا

صوب صوت ناي الفرح ،فالناي ىنا ىو أحد

الموف القاتـ ،ولعل الجميع يعرؼ أف أىـ تقميد

محركات أنا الشاعر /المحارب لمخالص مف

عاشتو المرأة العراقية ىو ارتداؤىا لمثوب األسود

الحرب ،ثـ يعمف لنا الشاعر بعد ىذه المقدمة

التي تعبر مف خاللو عف حزنيا ألب أو زوج أو
اخ أو ابف غيبتو الحرب ،ثـ يصل معنا الشاعر

التي ّبي َف لنا بيا تمؾ الثنائية بيف الناي والحرب
ما يوضح لنا ايضا ما أرداه مف القطار ،فالقطار

في الجممة /الصيحة األخيرة لمناي( باتجاىؾ يا

وسيمتو التي يرّد مف خالليا الخالص مف ىوؿ

ناي أعدو) ليعمف ىروبو مف الحرب ومصائبيا

الحرب وبطشيا وقسوتيا إلى الناي /الحياة التي

نحو الناي وما يكتنزه مف أمل وفرح وحياة تقف

يرّدىا وّتمناىا فصوت الشاعر ىنا داخل

بالطرؼ اآلخر مف حياة الحروب وأىواليا ،كما

القصيدة ىو صوت المواطف الذي يرّد التخمص

جعمنا الشاعر أماـ مفارقة جميمة عمد إلييا

مف مأساتو المزمنة إلى الحياة المرتقبة ،فيل تمؾ

ليشكل مف خالليا نسقا ثقافيا مضم ار ،فبدأ

الحياة ىي ممكنة المناؿ أـ أنيا صعبة المناؿ؟

القصيدة بجممة ( مف الناي أشرب ) ،ثـ يقوؿ (

ىذه الرحمة تكشفت لنا مف خالؿ مناجاة الشاعر

باتجاىؾ يا ناي) فداللة الناي اختمفت في
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قراءات

المعادؿ الموضوعي لإلنساف فكمما رفع قامتو

شكل نسقا
أخر
ّ
الموضعيف وأنتجت لنا معنى َ

لمناي ،إنيا رحمة شاقة ومضنية ،وليست

الداخميػػة ليعػػيش ىمػػوـ اآلخػػر ويشػػاركيـ أح ػزانيـ

بالسيمة

فنج ػػده يطم ػػب الخ ػػالص لمجمي ػػع حت ػػى ل ػػو كمف ػػو
األمر أف يغسمو الرماد ،وىذا يؤكػد مػا ذىبنػا إليػو

" آه يا ناي

أف الشػػاعر ارتػػبط بمرجعياتػػو المكانيػػة والتصػػقت

أعدو إليؾ فتدىسني دمعة

ىمومو بيموـ العامة فمـ يكف إالّ ابػف البيئػة التػي

أو تعمقني النسوة النادمات عمى حبل
أياميف

يض ػا،
بػػالخالص كانػػت فكرتػػو قائمػػة مػػف أجميػػـ أ َ
وبػ ػػذلؾ نج ػ ػػده يركػ ػػز عم ػ ػػى ىػ ػػذا النس ػ ػػق( النس ػ ػػق

ليجف غيابي

المكػػاني الثقػػافي) ليبػػرىف لنػػا أنػػو م ػرتبط بالمكػػاف

أو تجف الرصاصات فوؽ ثيابي
أو أجف لتغسمني غيم ٌة مف رماد "

مفكر لخالصو
ا
حامال ليمومو
()10

يص ػػف لن ػػا الش ػػاعر م ػػف خ ػػالؿ مناجات ػػو
لمن ػػاي رحمػ ػة يعترّي ػػا الح ػػزف وتحيطي ػػا ال ػػذكرّات
ويكبميػػا الواقػػع ،فكيػػف لػػو أف يصػػل النػػاي وحولػػو
كػػل ىػػذا األلػػـ؟ وىنػػا ينتصػػر الشػػاعر عمػػى األنػػا
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

تربػػى فييػػا ،فشػػارؾ الجميػػع ح ػزنيـ ،وعنػػدما فكػػر
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"بفضمؾ يا ناي
تنجو صالتي مف الطمقة الكافرة
فأخرج مف قاعة الحرب عرياناً
أركض بالطرقات

قراءات

ُّ
أعض صور الحرب
ُّ
أعض البنايات
ُّ
أعض البنات
ُّ
أعض البيانات
أراوغ صوت المسدس
أنشب كفي بجسـ قتيل
أشرب رائحة الموت حد الثمالة
ثـ أجيش بالمعنات عمى
سكة أخذت صاحبي لمغياب"

()11

إف المتتبػػع ليػػذا المقطػػع يجػػده منػػذ
بدايت ػػو يش ػػير إل ػػى الخ ػػالص م ػػف
الحػػرب (فػػأخرج مػػف قاعػػة الحػػرب

233

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

عرّانػػا ) ،لكػػف ىػػذا الخػػالص لػػيس مكسػػبا وىػػو

لغ ػػة ال ػػنص مفارق ػػة داللي ػػة عمق ػػت م ػػف إحساس ػػنا

يحمػػل أبشػػع صػػور التنديػػد بػػالحرب ،ولسػػاف حػػاؿ

بالنسػ ػػق ،فنجػ ػػده يقػ ػػوؿ (( بفضػ ػػمؾ يػ ػػا نػ ػػاي

الشاعر يقوؿ إنو ال كاسب في الحرب،

أخ ػػرج م ػػف قاع ػػة الح ػػرب عرّان ػػا)) فكأنم ػػا الن ػػاي

الجميع خسراف ،ومف يبقػى فيػو تنتػزع منػو أجمػل

ىوالسػػبب الوحيػػد الػػذي يجعمػػو يفكػػر فػػي اليػػروب

األشياء ،ومف يخرج منيا يبقى عرّانا ،لقد صور

مػػف ىػػوؿ الحػػروب ،كػػذلؾ العرّػػاف قػػد يػػتالءـ مػػع

لنػػا ىػػوؿ الحػػرب وقسػػوتيا بأبشػػع الصػػور فحتػػى

الفػ ػػرح /النػ ػػاي فػ ػػالكثير مػ ػػف الػ ػػذيف يػ ػػذىبوف إلػ ػػى

مف يخرج مف الحرب تبقى آثارىا تالحقو ،فرائحة

الحفػػالت يرتػػدوف مالبسػػا تجعميػػـ شػػبو عرّػػانييف،

المػػوتى وفقػػداف األصػػحاب مػػف تمػػؾ اآلثػػار التػػي

الفرحيف ،وبالتأكيد الشػاعر أراد أف
فشتاف ما بيف َ

تػػالزـ اإلنسػػاف ،وبنيايػػة المقطػػع الشػػعري تنتيػػي

ينب ػػو المتمق ػػي إل ػػى فع ػػل الح ػػرب ،وتأثيراتي ػػا عم ػػى

رحم ػػة الش ػػاعر إل ػػى الن ػػاي تم ػػؾ الرحم ػػة المض ػػنية

المكاف الذي جعمػو نسػقا ثقافيػا ثػـ ينقمنػا الشػاعر

التي أسفرت عف اليأس مػف الوصػوؿ ،فمػو تأممنػا

إل ػػى نس ػػق جدي ػػد وى ػػو نس ػػق رحم ػػة المقات ػػل إل ػػى

ىذا النسق لوجدنا ذات الشاعر قػد تشػظت بػو مػا

الحرب

بػػيف حمػػـ بالوصػػوؿ إلػػى النػػاي والفشػػل فػػي ذلػػؾ،

ميتا في
بناي يؤوبنني ً
" أباىي الحروب ٍ

فق ػػد س ػػاىمت المغ ػػة ف ػػي تغيي ػػر ال ػػدالالت وانت ػػاج
انسػ ٍ
ػاؽ ثقافيػػة انتجػػت معػػاف كثيػرة ،كػػذلؾ امتمكػػت
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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القصيدة ومحترًفا لمضياع

قد أشترييا مف الكشؾ قبل خروج القطار
قبل أف أستقل القطار ،،
أدس بقية روحي بكيس المالبس
أشعل سيجارتي ،
أتذكر صورة أمي ،
بنات محمتنا ،
سيدة في الثالثيف غازلتيا في كراج الجنوب،
أصفق لمعائديف وأحسدىـ
أتأكد مف خطوتي
أوازف سيري عمى سكة الحرب
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وقصيا كتذكرة الحب

أبتاع تذكرة ،،،،،،
مقعدا يالصق نافذة سوؼ اختار....
ً
أطفئ سيجارتي
ألوح المرأة غائبة
فأىجس
نوحؾ يا ناي يأتي
يسمرني مف أصابع روحي
عمى قمر ستسقطو طمقة واسقطتو
()12

الصالة األخيرة بعد اغتياؿ المحارب

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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قراءات

وضعنا الشاعر مف خالؿ
ىذا المقطع الشعري أماـ نسق
جديد ،وىو نسق الرحمة إلى
الحرب،ونستطيع القوؿ إنيا نسق
مكاني جديد اتحذ مف القطار
منطمقا
المقاتل

لو،

فممقطار

دالالت

كثيرة

ارتبطت

بذاكرة

العراقي

كونو الوسيمة

األرخص التي كاف

المقاتل

يفضميا عمى وسائل النقل األخرى،
فنجد ( أنا الشاعر) التواقة لمفرح
والمتأممة لمخالص مف الحرب
تتفاعل مع ىذه الرحمة التي كانت
إلى الحرب ال إلى الناي ،فبعد أف
فشمت مف الوصوؿ إلى الناي
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أصبح لزاما عمييا االستمرار القسري في

سيجارتي) ليعبر مف خالليا عف الحالة النفسية

طرّق الحرب ،تمؾ األنا التي اندمجت باألخر

التي سيطرت عمى أنا الشاعر حتى أف المتمقي

وحممت ىمومو ،فبعد أف وجدناىا في نسقيا

يكاد يجزـ بأف ما تمر بو تمؾ األنا يجعميا تنسى

األوؿ تحمل ىموـ الشارع والناس والمحيط،

كل ما يحيط بيا مف اشخاص ،لكف ما جاء

يفاجئنا الشاعر بقراءة شعرّة محكمة تجعل مف

بعدىا مف جمل شعرّة صاغيا بطرّقة متميزة

أنا الشاعر حاممة لذات اليموـ وىي في طرّقيا

تجعمنا نصل إلى حقيقة تمكنو مف أدواتو

إلى الحرب ،تمؾ الرحمة التي جعميا تبدأ بتحوؿ

الشعرّة ،ذلؾ التمكف الذي جعمو يغير مف

في داللة الناي ،بعد أف كاف الناي في النسق

الداللة( أتذكر صورة أمي ،بنات محمتنا ،سيدة

األوؿ دليل فرح جعمو ىنا دليل حزف ،ولعل ىذا

في الثالثيف  (...كل ىذه الجمل الشعرّة تعود

التحوؿ في الداللة أعطى تماسكا إيجابيا لداللة

بنا إلى انطالقة األنا األولى وىي تحمل معيا

النسق الثاني ،وىنا تحولت داللة الناي وانتجت

ىموـ الوطف والمواطف كما ذكرنا آنفا إف النسق

لنا معنى جديد حسب النسق الجديد الذي ركز

الجديد الذي جاء عمى شكل رحمة ثانية نحو

كذلؾ وجدنا الشاعر ينياؿ

الحرب غيرت مف تعامل المتمقي مع القصيدة

بقصيدتو عمينا بجمل شعرّة تحمل دالالت

وجعمتو ينتقل مف الشعور بأف القادـ أجمل إلى

عميقة (أدس بقية روحي بكيس المالبس ،أشعل

انحسار في األمل (أصفق لمعائديف وأحسدىـ

عميو الشاعر،

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
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فكأنما ىذه ىي الرحمة األخيرة لو وىو يعيد
شرّط الذكرّات بتأمل وّختار مقعدا قرب النافذة

أحبابيا

ليودع آخر مناظر الجماؿ الذي حمـ بيا،

يركبوف قطار الحروب السريعة "

وّتذكر بصماتو التي تركيا في قموب النساء
ومحطاتو األولى أياـ الشباب ،فأغنية الناي التي
كانت لو حمـ الخالص أصبحت اليوـ نشيدا

()13

إف التح ػػوؿ ال ػػداللي لمف ػػردة الن ػػاي س ػػاىـ
في تماسؾ النسق الثقػافي الجديػد ،فجػاء منسػجما

حزّنا لجميورّة البرتقاؿ

مػػع رحمتػػو صػػوب الحػػرب وجعمػػو متوافق ػا مػػع مػػا

أغنيؾ يا ناي
"
َ

أراد أف يبثو الشاعر في ثنايا قصيدتو ،إذ وجدناه
من ػػددا برحم ػػة القط ػػار نح ػػو الح ػػرب ،تم ػػؾ الرحم ػػة

روحؾ
أُسيج بالذكريات حمائـ
َ

التػػي أرىقػػت الم ػواطف واسػػتنزفت طاقتػػو وحجمػػت

وأنزؼ فوقؾ قيح المحبة

مسػػاحة األمػػل لديػػو ،فاسػػتمر الشػػاعر فػػي ح ػواره

ُّ
أشد التراتيل فوؽ فوىتؾ
فأسمع لحف البالد المقيمة في الخوؼ
بذعر
أسمع ىمس الصغار المشوب
ٍ

ومناجاتػػو لمقطػػار وىػػو يمػػتمس منػػو التوقػػف عػػف
نقػػل أصػػحابو إلػػى الحػػرب ،ومػػف الجػػدير بالػػذكر
أف الشػ ػ ػػاعر ألحػ ػ ػػق مفػ ػ ػػردة الس ػ ػ ػرّعة ليقػ ػ ػػوؿ إف
القطار الذي كاف متجيا إلى الناي جاء بطيئا،
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وأبصر دمع النوافذ حيف تودع

عمى عكس القطار المتجو نحو الحروب
فشتاف ما بيف القطارّف!!
"سالماً
قطار الحروب السريعة
أخذت مف الروح أجراسيا
عمارنا جيئة
ولآلف تذرع أ َ
()14

وذىابا"
ً

يسػ ػ ػ ػػتمر الشػ ػ ػ ػػاعر بالتنديػ ػ ػ ػػد الضػ ػ ػ ػػمني فػ ػ ػ ػػذرع
األعمػ ػػار ىنػ ػػا كنايػ ػػة عػ ػػف إنياكيػ ػػا بالطرقػ ػػات،
والطرقػ ػ ػػات ىػ ػ ػػي الحػ ػ ػػروب التػ ػ ػػي لػ ػ ػػـ تقبػ ػ ػػل أف
تتوق ػػف ،فك ػػأف الشػ ػػاعر ىن ػػا يسػ ػػطر لن ػػا تػ ػػارّخ
مدين ػ ػ ػػة أنيكتي ػ ػ ػػا الح ػ ػ ػػروب وبعث ػ ػ ػػرت س ػ ػ ػػعادتيا
الويالت وحولتيا مػف الربيػع إلػى الخرّػف ،وىػذا
التندي ػ ػػد يمث ػ ػػل نس ػ ػػقا ثقافي ػ ػػا جدي ػ ػػدا يختم ػ ػػف ع ػ ػػف
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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بالقط ػ ػػار ،وأص ػ ػػبح القط ػ ػػار ىن ػ ػػا أداة م ػ ػػف أدوات
ومصدر لمحزف ال لمفرح
ا
الحرب،
"يا قطار الحروب السريعة
بعيدا برائحة الدـ
إذىب ً

يكشػ ػػف لن ػ ػػا الش ػ ػػاعر م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الحػ ػ ػوار م ػ ػػع
القط ػػار ع ػػف حج ػػـ ال ػػدمار النفس ػػي ال ػػذي س ػػببتو
الحػ ػػروب فػ ػػي نفػ ػػوس الم ػ ػواطنيف ،فجػ ػػاء المقطػ ػػع
الشعري بمثابة صػرخة أطمقتيػا أنػا الشػاعر بوجػو
القط ػ ػػار /اآلخ ػ ػػر ال ػ ػػذي تس ػ ػػبب بال ػ ػػدمار ،انتي ػ ػػى
بإعال ٍف عف اقفاؿ المحطات وتنديػد بكػل المعانػاة

سوؼ نقفل كل المحطات ،

ليكش ػػف الش ػػاعر ف ػػي نياي ػػة المط ػػاؼ ع ػػف كرى ػػو

سماء الرصاص
فقد أرىقتنا
ُ

لمقطػػار وعشػػقو لمنػػاي ،وىنػػا نسػػق مضػػمر جديػػد

وبالت عمى عمرنا غيمة الحزف
أأجسػػػػػػادنا سػػػػػػكة مػػػػػػف حديػػػػػػد لتسػػػػػػير عمييػػػػػػا
يا قطار الحروب السريعة إذىب
فمست الوحيد الذي يكرُىؾ
ُ

أراده الشػ ػ ػ ػػاعر ،إذ خػ ػ ػ ػػرج ىػ ػ ػ ػػذا التنديػ ػ ػ ػػد بمثابػ ػ ػ ػػة
تحرّض الشعب عمى ثػورة ضػد القطػار /الػدمار،
وأكد ذلؾ ما جاء بو في ختاـ المقطع الشعري( ،
فمست الوحيد الذي يكرىؾ

ولست الوحيد الذي

يعشػ ػػق النػ ػػاي) ،فػ ػػالجميع يك ػ ػره القطػ ػػار والجميػ ػػع
يعشق الناي ،كذلؾ داللة القطار تحولت ليصبح

239

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

قراءات

النسػػقيف السػػابقيف ،وىػػذا النسػػق ىػػو رحمػػة جديػػدة
س ػػمكتيا أن ػػا الش ػػاعر فتح ػػوؿ الخط ػػاب ال ػػى تندي ػػد

ولست الوحيد الذي يعشق الناي "

()15

ػز لمس ػػمطة الفاسػػدة الت ػػي ترّ ػػد أف تأخ ػػذ
القطػػار رم ػ ا

التوسػ ػ ػػل لمنػ ػ ػػاي ومحاولػ ػ ػػة إفيامػ ػ ػػو أف (صػ ػ ػػوت

الشػػعب صػػوب الحػػزف والخ ػراب ،وىػػو مػػا ينسػػجـ

الشػػعب فػػي الحػػب احمػػى مػػف صػػوتو فػػي الرثػػاء)،

مع تحرّض الشاعر لمثورة ضد الفساد

إنما أراد أف يكسب صوت الناي ،فشكل لنػا نسػقا
ػاير لمػػا سػػارت عميػػو األنسػػاؽ السػػابقة ،فتحػػوؿ
مغػ ا

"يا ناي إني أغنيؾ ...

الحػوار مػػع النػػاي مػػف مناجػػاة إلػػى توسػػل ورجػػاء،

يودع
تودع ماال
فمماذا
ُ
ُ

وّيػػذا يػػدؿ عمػػى ىزّمػػة المحػػارب أمػػاـ الحػػروب

وتجيش بالمطر الفذ
ُ

وأىواليػػا ،وبػػذلؾ يكػػوف قتمػػو وموتػػو ىنػػا معنويػػا ال

تسكب صوتؾ فوؽ تقاويمنا ثـ ترحل

حقيقيػػة ،واليزّمػػة ىػػي عػػدـ وصػػولو إلػػى النػػاي/
الف ػػرح ال ػػذي يش ػػكل ل ػػو الخ ػػالص م ػػف واق ػػع أل ػػيـ،

أرجوؾ يا ناي
قبػيح) وصػوتي فػي الحػب
( إف الرثػاء
ٌ
أحمى وأجمل "

()16

فكش ػػفت لن ػػا القص ػػيدة ع ػػف التقمب ػػات الت ػػي يع ػػاني
مني ػ ػ ػػا االنس ػ ػ ػػاف الع ارق ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػراء الح ػ ػ ػػروب
وبطش ػػيا ،كم ػػا ج ػػاءت تندي ػػدا جم ػػيال ش ػػفافا بم ػػا

إف الش ػػاعر وف ػػي خت ػػاـ ى ػػذه القص ػػيدة يك ػػوف ق ػػد

تحممػ ػػو الحػ ػػروب مػ ػػف أم ػ ػراض وأزمػ ػػات وتػ ػػدمير

أضاؼ دالالت جديدة عمى النسق األخير ،فبيذا

وتشرّد ،فالحرب تفتؾ بالمدف كما فتكت بمدينة

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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اللغة الجمالٌة ،كما انطوت المصٌدة على مضامٌن إنسانٌة كبٌرة وهً ضربة إبداعٌة من الضربات التً ٌوجهها الشاعر بٌن الحٌن
واآلخر
هوامش .واحاالت البحث
( . )1المعنى فً الشعر من اشكالٌة الداللة الى استكشاف تلمً معنى العالم ،عبد اللطٌف الوراري ،المدس العربً 5 ،سبتمبر 2014
(  . )2تحوالت المدٌنة فً الشعر العرالً الحدٌث  ،د .عبدهللا حبٌب التمٌمً ،دار الرائً للدراسات والترجمة والنشر ،دمشك ،ط٢٧٣ :2010 ، 1
(  . )3بنٌة المصٌدة فً شعر عزالدٌن المناصرة ،د.فٌصل المصٌري ،دار مجدالوي ،عمان االردن ،ط 15 :2006 ،1وٌنظر :تطور الشعر العربً
الحدٌث بمنطمة الخلٌج ،ماهر حسن فهمً ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1بٌروت ،217 :1981،
(  . )4النسك الثمافً -لراءة فً أنساق الشعر العربً المدٌم ٌ ،وسف علٌمات ،ط٢٠٠٩، 1م  ،عالم الكتب الحدٌث  ،االردن11 :
( . )5كلود لٌفً شترواس لراءة فً الفكر االنثروبولوجً ،عبدهللا عبدالرحمن ٌتٌم  ،بٌت المرآن ،البجرٌن،ط50 :1998 ،1
( . )6دلٌل مصطلحات االنساق الثمافٌة والنمد الثمافً ،د.سمٌر الخلٌل ،دار الكتب العلمٌة لبنان بٌروت ،ط295 :2016 ، 1
( ٌ . )7نظر /اللغة والثمافة ،كلٌر كرامش  ،ت د .احمد الشٌمً  ،وزارة الثمافة والفنون والتراث ،لطر ،ط16 :2010 ، 1
( ٌ . )8نظر  /النمد الثمافً لراءة فً االنساق الثمافٌة العربٌة ،د.عبد هللا الغذامً ،المركز الثمافً المغرب ،ط76 :2014 ، 6
(  . )9المسدس أول المتلى ،علً فرحان  ،امل الجدٌدة للنشر والتوزٌع سورٌا ،ط36 : 2019 ،1
(  . )10المسدس أول المتلى38-37 :
(  . )11م.ن39-38 .
(  . )12م.ن42-39 :
(  . )13م.ن43-42 .
(  . )14م.ن43 .
( . )15م.ن45-44 .
(. ) 16م.ن45 .
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معبرأ عن سخطه منها ومن تجارها ،فأراد أن ٌنتصر لمدٌنته ووطنه فناشد الخالص وتوسله بتلن
بعموبة ،وجاء صوت الشاعر هنا
ً

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ
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يفصل بين

والعالمية

إن المتأمل في أعمال ضياء
الثقافي

الذي

واضحة

األسباب

الكتابة

المحمية

عامًل عمى ٍ
نسق سردي ممف ٍت
ا

والمعالم,

ٍ
بنمط
في تقديم ىذه العالمية

محمي .وروايتو (المشطور)

مميئة بيذا النسق ,إذ يحاول

تقديم الواقع العراقي من خًلل

رواية

المشطور)

بطل

انشطار

(الفيسكونت

لمروائي ايتالو كالفينو ,فيؤسس

جبيمي

والتشظي واإلنشطار الممفت

الذي وزع التقنيات الكتابية

حول مصير الفرد العراقي,

متناثر,

واألمكنة

مبعثرة

فنجد

الحضور,

سرده
أن

عمى
الزمن

اليدم

والشخصية _فاعمة السرد_

منشطرة إلى ذاتين منفصمتين ,يربطيما اشتراك األلم والبحث عن الخًلص .إذ تبدأ الرواية
بالضحية كأول فعل لمسرد ,انسان عراقي بين يدي عصابة ارىابة ,تحاول إيجاد طريقة مناسبة
لقتمو؛ فيختار الواقع أن يشطر الضحية إلى نصفين ,مختمفين في التفكير ,متًلزمين في القضية.
وتبدأ

رحمة

األسئمة

التي

يثيرانيا

حول

التنقًلت
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من الرموز العالمية بطريقة

جبيمي يرى أنو ُي ّمكن القارئ
جاعًل الخط
محمية مقربة,
ا

ساحة الصراع العراقي منذ عام 3002

عالما يضم ىذا اإلنشطار .فـ
تظافرت لتكون ا
لو إلتفتنا إلى فضاء الرواية (المكان

والتداعيات التي صاحبت الموقف السياسي

والزمان) نجد أن تمفصًلتو المكانية

الذي شطر الجسد إلى نصفين مشتركين في

المتكونة من ست وجيات رممت مًلمح

المصير.

الحاضر المرىون بالشخصية المنشطرة ,إذ

عن حل لربطيما وىي أكثر ما أثير في

يمكننا تسميط الضوء عمى جوانب مختمفة

إن ىذه األمكنة _المفتوحة نحو انفًلت

من تقنيات اإلنفًلت السردي ,ونقصد بيذا

غالبا_ ىي قمة الحراك السياسي
الحدود
ا

اإلنفًلت ىنا فعل ىدم النموذج العالمي,

واإلقتصادي الذي ينشط ويخبو حسب

نموذج رواية كالفينو ,واعادة بناء تشظيات

المنطقة ,فالرواية تقسم رحمة "النصفين" إلى

سردية تمنح الواقع الروائي تراجيدية سردية

ست وجيات/بستة أفصل (الحدود العراقية

تًلؤما مع حبكة الحاضر .فنجد رواية
أكثر
ا
(المشطور) قائمة عمى اختراقات متنوعة من

السورية ,والتركية ,واإليرانية ,والكويتية,
والسعودية ,واألردنية) وبالتالي فاإلنفتاح

الشخصية إلى الفضاء ثم وقفات الصمت

المكاني الذي عاشو الجسد المشطور

انتقال لسترجاع
الواصف لمجازر الحروب,
ا

وصعوبة الدخول من ىذه الجيات كميا مثل

ليالي المجد العراقي ,وتتابعية السرد التي

نفسيا محتم عمى الذات العراقية
ليا انغًلاقا ا
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راىنت

التي

بمشكًلت ل نياية لحميا,

التي تتحمى بيا كان

ينفتح السرد:

المسير ليذين النصفين

"ما زال نصفاي العزيزان,

بعشوائية الحركة وانفًلت

اآلخر,

المعنى من الحقيقة .وفي

يسند

أحدهما

بينما هما يمشيان إلى حيث ال يعممان,

يخف المكان المغمق الذي تمثل
المقابل لم
َ

لكنهما صا ار يعرفنا اآلن أنهما اجتا از

بالبراميل وسيارات التيريب التي تحكي

الحدود وأصبحا داخل األراضي العراقية
وتحديدا في صحراء الرمادي.
الغربية,
ً

قصصا رمادية عن واقع أصحابيا (قصة
ا
انموذجا) وبالتالي جاءت المحافظات
اليندي
ا

يقفزان .هذا يقفز خطوة فيتبعه اآلخر

وطرقاتيا (شارع المتنبي ,العشار) كميا في

بخطوة ,كما لو أنهما عصفور نسي كيف

حال إنغًلق نفسي تام لألمكنة رغم وسعيا؛

فاإلشتغال عمى جعل اإلنفًلت

ألن سرد جبيمي قدم الشخصية الرئيسة عمى

محركا لبناء المكان السردي ,ومعطيات
ا

طبق من انفًلت الواقع وانعدام الحيمة,

األحرى أنهما لم يكونا يمشيان ,إنما

ينط"

()1

الحدود الستة التي لزمت رفض الجسد

العراقية التي زارىا النصفين وشوارعيا

وبالتالي ىو إنعكاس لإلنغًلق المكاني الذي
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الواقع

العراقي رغم عدم الشرعية

يعيشو الفرد العراقي عمى اتساع األرض,

تحت نصب الحرية في ساحة التحرير

فالسيطرات والتشديد األمني واألنفجارات

برفقة فؤاد سرحان الفيمسوف المجنون ,في

العرقي لم
واإلعتقالت التي عاشيا الشارع ا

حين يقضيان النهار بالتردد عمى مكتبات

سًلما أو رؤية متسعة لمضيق
تكن لتمنح
ا
الذي تعيشو ىذه األرض من انفًللت أمنية,

رواية

ومصادرات

لمحرية.

أما

اإليغال

العاصمة

الكثيرة,

بح ًثا

عن

الفيسكونت المشطور ,لكن من دون أي
()2

(النصفين)

أي مكان"...
يجدا لها اث ار في ّ
التوغل في قطع الميل والنيار من حياتيما

حل
لًلستشراف بمستقبميا ,وفكرة البحث عن ّ

بالسرد البعيد عن مأساة ما يًلقيانو ,أمام

باإلسترجاع,

ومحاولت

شكًل
يعيد إلييما التحاميما من جديد ليعودا ا

موحدا ,كميا كانت تمركزات حول ىدم
وكي اانا
ا
البنية الزمنية ,وتعجيل اكتساب حبكة الزمن

إن ىذا

تحقيق رغبة العثور عمى مفقودىم ,تجعل
بناء السرد يمتزم بيذا اإلبتعاد واإلقتراب
المستمر لممكان ,واحطاتو بالزمن البعيد عن

وسمطتو النفسية التي تصاحب سمسمة

المدركات ,كما اإلنفًلت من ساعة العمر!

اإلسترجاعات وىي تنقض من اتزان

ولو تأممنا الشخصية/البطل ,نرى أن الدور

الشخصية الروائية" :عاش النصفان حياة

الرئيس لمصراع الكائن في الفرد العراقي

التشرد في بغداد ,في الميل كانا يموذان

أوكمو (جبيمي) إلى رٍاو يحكي قصة إنشطاره
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السرد ,المائمة إلى احتدام لغة المتخيل

وىي إشارة إلى أن الخًلفات العرقية التي

والعجائبي .وىذا بالطبع يؤول إلى األبعاد

تمكنت من الشارع العراقي والتي ل يمكن

الواقعية ,ويجعل من مبررات المغة نصفين
يبحثان عن اإللتحام بالصورة الخارجية ,لكن

عالميا ,وربما ىي ىذه التدخًلت
حميا
ا

العالمية المدعى األول ليذه الخرائب.

الراىن يرفض بشكل قطعي ىذه المحمة.

والحديث عن الجسد ينقمنا إلى مفصمين

"وما أن وصال إلى السوق حتى شرعا

التدنيس,

بالبحث عن مكتبة ,فأرشدهما بعض المارة

أساسيين

ىما:

التقديس

أو

وانشطار الجسد ىنا كان عمى ٍيد إرىابية,

إلى المكتبة الوحيدة الموجودة هناك,
وكانت خيبة أممهما واضحة حين وصال

كل شيء
أي يد التطرف والحرب ,ا
ممتدا إلى ّ

تمسو حركة ىذين النصفين ,فقد عمد السرد

إليها واكتشفا أنها ال تبيع سوى الكتب

إلى نقل صورة حية لإلنتياك الذي يرتكب

الدينية ,حتى أن صاحبها ال يعرف من هو

ضد الفرد العراقي بكل الجيات (نفسيا

إذ أخذت الشخصية

اجتماعيا ودينيا) وسمسمة
جس ايدا  ,اقتصادية و
ا

ايتالو كالفينو"

()3

الرئيسة (النصفين) عمى عاتقيا رحمة البحث

اإلنتياكات ىذه جعمت من الذات حائرة في

المضني عن الرواية؛ ليجدا المنعطف

ماىية الـ(أنا) ,وجدوى اليوية ":أين نحن يا
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إلى نصفين ,بمغتو البعيدة عن انتظام قوانين

العالمي الذي يمكن أن يحل خًلفيما الدائم,

ترى؟ قال أحدهما من داخل كيس الخيش

الوصول إلى النياية ,إنو اغفال الحقيقة التي

مجددا .ال أعمم ,أجابه
الذي حش ار فيه
ً

نتقال إلى الضياع الفكري
يعيشيا الفرد ,إ ا

اآلخر .ال أعتقد أنهم أعادونا إلى الحدود

الذي امتد ليتمكن حتى من اإلنسان المثقف

نفسها .... .لم يعث ار عمى تمك الهوية

ممثًل صوت البمد ,أو الفئة التي تكون أكثر
ا

الضائعة ال في الجيب الخمفي لمبنطمون,
وال في جيب القميص االمامي من جهة

المر ,وعدم
تعاطيا مع اإلنتفاض عمى الواقع ّ
ا

السكوت تجاه الظمم ,ليأتي دخول النصفين

اليسار ,فاضطر الجندي إلى إنزالهما,

إلى شارع المتنبي (الذي يمثل معمم من

وايداعهما في الحبس لفترة محدودة"

()4

ىذا اإلنثيال بالضياع مثمتو صورة الجسد
المنتيك بكل معالم الحياة ,الفاقد لميوية
كل مرة يعبر فييا
والمعنى ,فالجندي في ّ
النصفان الحدود لمدخول إلى قمب العاصمة

المدنية ,ويتحاشى السرد
يسأل عن اليوية
ّ

إدراك ّأية مًلمح خوف أو رىبة من شكل
الجسد المنفصل الذي يمشي ويحاول
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معالم الثقافة العراقية) و مقيى الشابندر
ممثًل بسرد مؤازر إلنتقال
مجمس المثقفين,
ا
اإلنتياك إلى أعماق أكبر :
"انتهى

النصفان

إلى

مقهى

الثقافة

والسياسة وسط العشار بعد أن ارشدهما
إليه صاحب آخر مكتبة ,لعمهما يعثران
عمى الرواية أو يستعيرانها من أحدهم
أحدا من أولئمك المثقفين
هناك ,إال أن ً

والسياسين

الشعراء ,وأثالث الكتاب وأرباع الفالسفة

حقيقي

يعيشو

والقراء الذين ال يقرأون ,لم يعر لهما

الجسد/العراق.

اهتماما".....
ً

والنقاد

()5

العاطمين

إضافة

إلى

شخصية

الفيمسوف المجنون ,التي تسير مع الجسد
مفصحا عن
المشطور في مناطق مختمفة
ا
ضياع آخر بسموكياتو.

لأللم

الحقيقي

الذي

1

) ) الرواية .24 :
) )2الرواية . 222 :
) )3الرواية .153 :
) )4الرواية 167 :
) )5الرواية .157 :

إن الضياع الذاتي ,وضياع فكرة اليوية
الدامغة في تركيبة اإلنسان ,لحقو ضياع
فكري أنصب عمى تشكيل المثقف العراقي,
فجعمو في صورة من النسيان الذي ل يمكن
أن يقدم خدمة لمواقع المشطور /الجسد
المشطور كي يمتئم  ...وىذه كانت من
أعمق مًلمح انقًلب السرد عمى معنى
اإلكتمال أمام الواقع المميئ بخذلن الفكرة,
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وأنصاف

تمك اإلنفًلتات السردية التي أصمت بشكل

ئ دائّا .......
ِٓ لاي تاْ اٌٍأط عٍ ٌ
لذ ٔحراض ٌثؼعٗ فً اٌحٍاج واٌٍأط ِٓ ػاللح فمذخ
حشاسذٙا ٚاصاتٙا اٌرٍف  ٚاٌؼطة ٚاٌشًٍ ،فظٍد
غافٍح ػٍى اٌغطحٔ ،حاٚي أؼاشٙا تاٌىٍّاخ اٌشٚذٍٍٕح
ة شمًٍ فمػ ألٕٔا ال ٔشٌذ اْ ٔثذ ٚخاعشٌٓ
اٌٍّّح وٛاج ٍ
اِاَ إٌاط ا ٚاِاَ أٔفغٕا.
.
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ُ
وٕد ِٓ اصحاب االًِ تً ِٓ صّٕاػٗ ِٚأحٍٗ ،ال افمذٖ حرى تؼذ عٍغٍح ِٓ اٌٙضائُ
ٚاٌخغاساخ اٌّرٛاٌٍح ٚاٌّرىشسج ،اٌخٛف ٚاٌمٍك ِٓ اٌفمذ؛ ٘اجغً اٌّحثػ اٌّصٍش.
اعرذػٍٕا اٌجذج تؼذ اْ فشٍد ِحاٚالذٕا ٌٍرخٍص ِٓ تزسج صسػٙا ػاتش ِجٛٙي فً سحُ
(( ٔجّح )) أتٕحُ خاٌرً  ،جؼٍٕا٘ا ذثرٍغ الشاصا ِٓ االعثشٌٓ ٚاوٛاتا ِٓ اٌخشٚع ٚحشٔٛا
جٛفٙا تاٌرحاًٍِ واٌثطح ٌىّٕٗ اصشّ ػٍى اٌخشٚض ٌٙزا اٌؼاٌُ.
ُ
فؼٍد ِا تٛعؼً....
_
سِد اٌّشأج راخ اٌّؤخشج اٌثذٌٕح صٚض اٌىفٛف اٌشفافح ِٓ ٌذٌٙا .
_اذشو٘ٛا ،تاٌىاد ذغرطٍغ اٌرماغ أفاعٙا ،أ ُ
ُ
ُ
ٚخٍؼد ػٕٙا اٌذشذاشح
جٍغد ٔجّح
اٌغاسلح تاٌؼشق ٚاٌذِاء .
_ عرُذفٓ حٍح ِغ فعٍحرٙا .
_ خاٌحِ ،ا ً٘ اال ِخرٍح ٌٍٚظ ػٍى اٌّجٕ ِٓ ْٛحشض
_ أمؼً حثاخ ِٓ اٌحٕظً فً اٌّاء
_ عرمعٍٓ ػٍٍٙا
_ ٌ ٛفؼٍرٙا اٌّشج اٌّاظٍح ٌّا ػادخ إٌٍٕا تٚ ُّٙغ ُّ جذٌذٌٓ.
ِخٍٛق تائظ ِصٍٙا ،أٌُ ٌخف هللا فٍٙا ،ظٍد ػٍٕا٘ا ذرمٍثاْ
أتشش ٘زا اٌزي ذذٔٔ ٛفغٗ ػٍى
ٌ
ٍ
ٌٍّٕا ٚشّاال ً٘ ،وأد ٔجّح ذثحس ػٓ سأفح ٌُ ٌؼذ ٌٙا أشش فً لٍٛتٕا ا ٚاسٚاحٕا ؟
ِطاسدذٙا ٌألغفاي ٚلزفٙا اٌّاسج تاٌحجاسج ٚتىً ِا لذ ذصادفٗ ذعطشٔا ٌشتطٙا إٌى جزع ٔخٍح
ذرٛعػ صحٓ اٌذاس ،ال أػٍُ إْ وّٕا ٔخاف ػٍى إٌاط ِٕٙا أَ ػٍٍٙا ؟!

أستطُ اٌى جٛاس٘ا إر ال ٌّىًٕٕ ذشوٙا
ٌٛحذ٘ا وٍّا خشجد خاٌرً ٌششاء ِا
ِؤْ ٚأغشاض ٌ ،ىادُ
ٔحراض اٌٍٗ ِٓ
ٍ
أجٍظ فٛق ػرثح اٌثاب
اًٌٍّ ٌمرًٍٕ،
ُ
ٚأذشوٗ ِٕفشجا لٍٍال ٌرّذ ٔجّح تصش٘ا،
احٍأا ذغرغ ًُ إغفاءذً فرحاُ ٚي فه اٌحثً
ا ٚلطؼٗ تأعٕأٙا ٔ ،خشض ٌٍثحس ػٕٙا
فٕجذ٘ا ذ ٍُٙحرى ِغٍة اٌشّظ فً
تغاذٍٓ إٌخًٍ.
ُ
لٍذخ ٌذٌٙا فٍّا اخزخ خاٌرً ذغمٍٙا
ِٕمٛع اٌحٕظً ،ال رٔة ٌٙا وً ذرجشع
ُ
ذشود تاب اٌحٛػ
ُِشّ اٌحٍاج ٚحذ٘ا ٌ ،مذ
ِٕفشجا لٍٍال ألُعشي ٔاظشٌٙا فأخزخ
غشٌمٙا " ٌىاع اٌغٛسج " عشتا ،أٌُ
احزسن ِٓ اجرٍاص " اٌطٛفح " فخٍفٙا "
ِ
غٕاغً " تششٌح ذجزت ُٙسائححُ اٌثشاءج
ٚذغشٌ ُٙاٌعحىاخ اٌؼفٌٛح .
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اٌجذاس ٔٚحٌ ٖ ُٛما َُ حَ ٛي لطؼح ِٓ األَسض.
*اٌطٛف:
ُ
*غٕاغً :جّغ غٕطً ٘ ٛوائٓ اعطٛسي فً اٌرشاز اٌؼشالً ِرحٛي ٌرٍثظ فً أي شىً
إٔغاْ حٍٛاْ أ ٚجّاد ٌخشض فً اًٌٍٍ ٚواْ اٌؼشب لذٌّا ٌخافٚ ِٕٗ ْٛاالعُ ِأخٛر ِٓ
األعاغٍش اٌغِٛشٌح فً اٌؼشاق.
*واع اٌغٛسجِٕ :طمح فً شّاي اٌثصشج ذاتؼح ٌمعاء اٌّذٌٕح.
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ْ
ٚذّشغد ػٍى األسض
ذٍْ ّٛخ ِٓ شذج األٌُ
ُ
غٍثد ِٕٙا
د اٌرشاب ػٍى ٚجٙٙا ،
ٚحص ِ
ْ
ذجشػد ِشاسذٗ ِغ دِٛػٙا ،
ششتٗ ،
ْ
ذغّشخ ٔظشاذٙا ػٍى اٌثاب ٚوأٔٙا ذٕرظش

ٌه ِٓ اٌؼزاب ،
ِخٍصٙا ،ال ِخٍصٌ ِ
،،،،،،،،،،
ْ
وأد دِٛػٙا أخش شًءٍ سأٌرٗ ُ ِصً ظ ًٍ
ٌٍٛب ُ ٌٚصشخ تال صٛخ ..........

ىث١لح عالي عبٍُ
ِوَّ ِٛ٠بْ ٚاٌج١ذ ِبىاي ٠ؼظ ثبٌفٛظٌ ٝلٞ
اٌىض١و ِٓ االػّبي اٌز ٟػٍ ٟاٌم١بَ ثٙب ،ثلأد
ثزور١ت غوفخ اٌغٍ ِٓٚ ًٛصُ اٌّطجـ ٚثؼل
مٌه ٍأفوط ٌزٕظ١ف اٌؾل٠مخ..وبْ اٌج١ذ اٌنٞ
أزمٍٕب ٌٍَىٓ ف٠ ٗ١ؾز ٞٛػلك وج١و ِٓ
ىِٓ
اٌغوف٠ٚ.جل ٚأٗ ٌُ َ٠ىٓ ف ٗ١اؽل ِٕن
ٍ
غ..ً٠ٛثؼل اْ اوٍّذ ػٍّ ٟف ٟاٌلافً فوعذ
اٌ ٝاٌؾل٠مخ ،ثلأد أرغٛي فٙ١ب فشؼود إٟٔٔ
لل اثزؼلد وض١وا ػٓ اٌج١ذ فمل وبٔذ وج١وح علا
ٚلل فٛعئذ ثٛعٛك غوفخ صغ١وح فٙٔ ٟب٠زٙب
ثلد ٌِٙ ٟغٛهح ِٚق١فخ ...
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لطغ ٍٍٍَخ افىبه ٞارصبي ِٓ ىٚع ٟاهاك اْ ٠قجؤ ٟأٗ ٍ١زأفو ٍبػخ ثَجت ظوٚف
ظبغطخ ف ٟاٌؼًّ ٚكػٕ ٟصُ اغٍك اٌٙبرف.
ثلافً رٍه اٌغوفخ....
افند ِصجبؽب ِؼ ٟالْ اٌغوفخ ِٙغٛهح
ٚالشه أٙب ٍزى ْٛؽبٌىخ اٌظالَ
ثلأد للِب ٞرَجمٕ ٟاٌ ٝرٍه اٌغوفخ,ثلا
لٍج٠ ٟلق ثَوػخ فبئمخ ٚأصبثٕ ٟثؼط
اٌقٛف

فزوككد

ثبٌلفٛي

لٍ١ال؛ٌىٕٕٟ

اٍزغّؼذ لٛرٚ ٟشغبػز ٟألكفً,وبْ اٌجبة
ِمفال ثاؽىبَ فبظطوهد الٍزؼّبي اٌّطولخ
ٌفزؾٗ,ظوثذ اٌمفً ثمٛح ػلح
ِواد ؽز ٝفٍغ ٚفزؾذ اٌجبة ٚكفٍذ ثؾنه
شل٠ل ٚث١ل ٞاٌّصجبػ وبٔذ اٌغوفخ ِظٍّخ
وّب رٛلؼذٚ,فٙ١ب شجبن ٚاؽل ٠طً ػٍٝ
اٌؾل٠مخ ٌىٕٗ وبْ ِٛصل ثمطغ ِٓ اٌقشت
ثاؽىبَ ٠ٚجل ٚاْ ٘نٖ اٌغوفخ ٌُ ٠لفٍٙب اؽل ِٕن ىِٓ ثؼ١ل ٌّب هأ٠زٗ ِٓ اٌقٛ١غ اٌزَٔ ٟغٙب
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لٍذ ٘:نا ع١ل ٍأٍزغً اٌٛلذ الوزشف ِب

اٌؼٕىجٛد فمل وبٔذ وض١وح ِٚزشبثىخ  ٚاٌفئواْ اٌّقزجئخ ٕ٘ب ٕ٘ٚبن ،اصبس للٚ ُ٠افوشٗ ِّيلخ
ٚهٍِٛبد للّ٠خ ٌّٕبظو غج١ؼ١خ ٚصٛه ٌّٔٛبٌ١يا ٚصٕلٚق فشج ٛ٘ ٟاالفو ِمفٛي وَود
اٌمفً ٚفزؾذ اٌصٕلٚقٚ,علد كافٍٗ اٚهاق للّ٠خ ٌّؼبِالد ث١غ ٚشواء ٚثؼط اٌَّزٕلاد
اٌملّ٠خ ِٚغّٛػخ اصٛاة ٌطفً صغ١و ف ٟاشٙوٖ االَِٚ ٌٝٚجؾخ ٚفبرُ ِٓ اٌفعخ ٚفصالد
شؼو اٍٛك غٍ٠ٛخ ٔبػّخ وبٌؾو٠و ِؾفٛظخ ف ٟو ٌ١اث١ط اٌٍ١ٍٚ ْٛبغ...
٠باٌِ !!ٟٙب٘نٖ االش١بء ِٚب ٘نٖ اٌَ١بغ !!
وٕذ ف ٟؽ١وح ِٓ اِوِ ٞبِؼٕ٘ ٝنا!
ٚلجً اْ اغٍك اٌصٕلٚق ٚلغ ثصو ٞػٍ ٝكفزو صغ١و لل ُ٠افنرٗ ػٍ ٝػغً فزؾزٗ ألهِ ٜب فٗ١
ٚثلأد ػٕ١ب ٞرَجك اٌىٍّبد ػوفذ ِٓ وزبثبرٗ أٗ كفزو ِنوواد ِىزٛة ف ٟاٚي اٚهالٗ (اهعٛ
االٔصبف ) ٌّبما ٠برو ٜوزت ػٍ٘ ٗ١ىنا  ٛ٘ ِٓٚاٌن ٞوزت مٌه,ثؾضذ ػٓ اٍُ ا ٚػالِخ رش١و
اٌ ٝصبؽجٗ ٌىٕٗ ٌُ ٠زون شٟء ٍ ٜٛوٍّخ (ِغٛٙي),اشؼو اْ ٍطٛهٖ رٕجط ث٠ ٓ١ل, ٞاٚهالٗ
وبٔذ لٍٍ١خ ٚفٙ١ب آصبه ِٓ اٌلِبء ئال صفؾخ ٚاؽلح !
ثلأد الوا أٚي صفؾخ وزت فٙ١ب ( ِٓ ِغٛٙي اٌِ ٝغٛٙي اهع ٛاالٔصبف )...
ف ٟاٌصفؾخ اٌضبٔ١خ وزجذ (اعٌٍ ٚؽل ٞثبٔزظبه اٌؼمبة ِٚب مٌه اٌؼمبة!أٗ ػمبة ثال عوّ٠خ ثال
مٔت ٌُ ٠ىٓ مٔج ٍٜٛ ٟإٔٚ ٟؽ١لح ِٚط١ؼخ )
فمٍذ فٔ ٟفَٚ ، ٟؽ١لح !ِط١ؼخ!
٠جل ٚأٙب اِوأح؛ٌٚىٓ ِب ٍو ٘نا اٌؼمبة اما وبٔذ ٌُ رورىت مٔجب!؟
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ف ٟاٌصفؾخ اٌضبٌضخ وزجذ "٘نٖ ثلا٠خ إٌٙب٠خ ٌٚىٓ ٠بلبهئ ٟػٍ١ه اْ رموأ ٔٙب٠خ اٌجلا٠خ الصل
اٌجلا٠خ اٌَؼ١لح.
ثلأ ٠ىشف ٌ ٟػٓ غجغ ِؼمل ِٚياط ٍٟء.ف ٟاٌجلا٠خ ؽبٌٚذ اْ أرالف ٝاالِو ٚفىود ثإٔٔب ؽٓ١
ٔوىق ثأغفبي ٍ١زغ١و غجؼٗ ٌألفعًٚ ,أغجٕب اغفبال هائؼ ٓ١وجوٚا ٚأكفٍٕبُ٘ اٌّلهٍخ؛ٌىٓ
اٌيِٓ ٌُ ٠غ١و ِٓ ِياعٗ ٚغجؼٗ صبه ٠زغ١و ِٓ ٍٟء اٌ ٝاٍٛء ٠ٚؼبٍِٕٚ ٟاغفبٌٗ ِؼبٍِخ
ٍ١ئخ ٚوبْ ٠فعً اٌٛؽلح ٚاٌؼيٌخ ػٍ ٝاالفزالغ ثٕب...
ٕ٘ٚب ثلأد اٌجلا٠خ الصل ثلا٠خ إٌٙب٠خ ...
ثلأ ىٚع٠ ٟزصوف ثّياط ػصج٠ٚ ٟجؾش ػٓ اٍجبة ٌٍغعت وٕذ اِوأح ِضمفخ ٚعٍّ١خ علا
ٚثَ١طخ ِٚزٛاظؼخ ال اصً اٌ ٝكهعخ شقص١زٗ اٌّووجخ ػٕلِب ٠غعت  َٕٝ٠وً شٟء اِبِٗ
٠جلا ثعوثٚ ٟال اػوف اٌَجت ٍالؽٗ ف ٟرؼن٠ج ٟاٍزقلاَ اٌَ١بغ ٠عوثٕ ٟثمَٛح اصوؿ
ٚاثى ِٓ ٟشلح اٌعوة رزّيق ِالثَٚ ٟاصوؿ ٠ ِٓ ٌ١ٌٚغ١ت ٔلاء صواف ٍٜٛ ٟاغفبٌٟ
اٌَّبوٕ٠ ٓ١ظو ْٚثؼ ْٛ١ؽيٕ٠خ ٚال َ٠زط١ؼ ْٛرؾو٠ه ٍبوٓ ال اٍزط١غ اْ افؼً ش١ئب فأٔب
افبف ِٕٗ  ِٓٚعجوٚرٗ ال ٠ؼٍُ ِب٠قجئ ف ٟكافٍٗ اؽٓ ػٍ ٝؽبٌٚ ٟاؽيْ ػٍ ٝعَل ٞأٗ ٓ١ٙ٠
أٛصز٠ٚ ٟقني وجو٠بئ٠ ٟزؾىُ ث ٟثغجوٚرٗ ٠ٚؾطُ اؽَبٍَ٠ٚ ٟزغً ظؼفٌ ٟغزٗ عَل٠خ
اؽَبٍٗ ِج ُٙػٛاغفٗ ِزغّلح..
ف ٟاؽل اال٠بَ افجورٗ إٔ ٟؽبًِ ففوػ ٚلبي ارّٕ ٝاْ ٠ىٌٚ ْٛل ِغ اٌؼٍُ اْ ٌلٕ٠ب صالصخ اٚالك...
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ريٚعذ ِٓ هعً غ١ت ِؼوٚفب ثأفاللٗ اٌؾّ١لح ث ٓ١إٌبً ؽَٓ اٌّظٙو ,ثؼل ىٚاعٕب ثأشٙو

عوثذ ِؼٗ وً اٌٍٛبئً ٚاٌطوق و ٟاعؼٍٗ ٠غ١و ِٓ غو٠مخ رؼبٍِٗ ِؼ ٟوٕذ افبف اْ اصطلَ
ِؼٗ ف١عوثٕٚ ٟافمل ؽٍّ..ٟ
هغُ لَٛرٗ وٕذ اؽبٚي اْ اعؼٍٗ ٍؼ١لا وٕذ اػط ٗ١وً غبلز ِٓ ٟؽت ٚؽٕبْ ٚأغلق ػٍٗ١
ثؾٕبَٔٔ ٟغذ اؽالِ ٟألعًّ اٌٍ١بٌٚ ٟغوىرٙب ثأعًّ اٌّؼبٔ...ٟؽٍّذ ثَّزمجً ىا٘و ٌٕب ٚ
ألٚالكٔب.
اه ٍ ٜٛاؽالِ ٟرزَبلػ اِبَ ٔبظو ٞرمزً ف ٟثٙبئٙب فؾعٕذ
ؽٍّذ ٚؽٍّذ ؽٍّذ َ ٌُٚ
عواؽٚ ٟلجٍذ اشالئٚٚ ٟعلد اْ ِؾبٚالر ٟفشٍذ ثبْ اعؼٍٗ ٘بكئب َِزموا ٠جل ٚأٗ وبْ ٠ؼبٟٔ
ِٓ ِوض ٔفَ ٟاٌ ٚوثّب أٗ لل ػبُ غفٌٛخ لبٍ١خ ٘ٚب٘٠ ٛصت ػٍٚ ٟػٍ ٝاثٕبءٖ ٔمّخ
ػناثٗ٠ ٌُ,ىزف ٟثزؼن٠ج ٟثً هاػ ٠ؼنة اغفبٌٗ ألٍجبة ٚا٘١خ ٚال رَزؾك صوفخ ٚاؽلح.
ف ٟصجبػ اؽل اال٠بَ وٕذ عبٌَخ اِبَ اٌّوآح فالؽظذ شؾٛة ٚعٚ ٟٙمثَِٚ ٌٗٛؾخ اٌؾيْ
اٌز ٟغطذ وً ِؼبٌُ ٚع ٟٙاشؼو إٔ ٟلل شقذ ٚوجود ٚأ٠بِ ٟاصجؾذ ِؼلٚكح,ثلا لٍجٟ
٠وص٠ ٟٕ١جىٌ ٟؾئ,ٟافند اٌّمص ٚلّذ ثمص شؼوٚ ٞثّٕ١ب أب غبهلخ ف ٟاؽيأ ٟفاما ثٗ
٠طوق ثبة اٌغوفخ ثمٛح فٛعئذ ثنٌه ألٔٗ ِؼزبك ػٍ ٝاٌلفٛي ِٓ ك ْٚاٍزئناْ فزؾذ ٌٗ اٌجبة
ٚلل وبْ غبظجب وجووبْ ففذ اْ ٕ٠فغو ثٛع ٟٙفَبهػذ ثبٌقوٚط ِٓ اٌغوفخ,ػٕلِب فوعذ
ٔبكأ ٟثلأ لٍج٠ ٟقفك ثشلح اص١ت هاٍ ٟثٛعغ شل٠ل شؼود ثبٌلٚاه ثلأد ٠لا ٞرورغفبْ ألٕٟٔ
وٕذ اػوف رٍه اٌص١ؾخ.....
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ٌّبما فوعز ٟػٕل كفٌٟٛ؟ اال ٠ؼغجه ٚعٛكٞ؟ ٌّٚبما وٕذ رغٍم ٓ١ثبة اٌغوفخ ً٘ ِٓ أِو ال
رو٠ل ٟٕٕ٠اْ اػوفٗ...
ال أه رىنث ٓ١ػٍ... ٟ
ٌىٕٕ ٌُ ٟاونة صللٕ!ٟ
ٌؾظزٙب لبَ ثلفؼ ٟػٍ ٝاالهض ٠ ٌُٚفىو ثإٔٔ ٟاؽًّ هٚؽب ث ٓ١اؽشبئٚ ٟهثّب لَٛرٗ ٍززَجت
ثمزً ٔفٌ ثو٠ئخ لجً اْ رو ٜإٌٛه؛ٌىٓ ٌألٍف عٕ٠ ٌُ ٗٔٛزون ٌٗ ِغبي ٌٍزفى١و ثنٌه وٍٗ لبَ
ثَؾت اٌَٛغ ٚثلا ٠عوة ثال هؽّخ وٕذ ارؾًّ ٌىٓ ِبمٔت رٍه اٌوٚػ اٌز ٟث ٓ١اؽشبئ ٟاٌزٟ
ٌُ رؼل رؾزًّ مٌه هفؼٕ ِٓ ٟػٍ ٝاالهض ٚكفغ ثٔ ٟؾ ٛعلاه اٌغوفخ ٚفغأح شؼود اْ ش١ئب ِب
ثلافٍ ٟلل رؾون اشؼو اْ اؽشبئ ٟرزّيق ٚعؼ ٟال ٠ؾزًّ ٚفغأح افزف ٝوً شٟء فملد اٌٛػٟ
 ٌُٚاػل أه ٜشٟء...
ٌٚلد اف١وا ٌٚىٓ وبٔذ صلِز ٟوج١وح ٌٚ َٛ٠لد وبٔذ ثٕذ ِش٘ٛخ!
٠ب اٌ٠ ٟٙجل ٚاْ اٌمله وبْ ٠زوثص ٌٕب رٍه اٌمَٛح ٚاٌزؼن٠ت ِٓ ىٚعٚ ٟؽئ٠ٚ ٟبٍِٓ ٟ
اٌؾ١بح وً رٍه اٌؼٛاًِ اكد اٌ ٝاٌزأص١و ثّالِؼ ٘نٖ اٌجٕذ اٌَّىٕ١خ اٌزٍ ٟزلفغ اٌضّٓ....
ُهٍّذ ٚؽش١زٗ ثٛعٗ اثٕزٗ وُ ِ٘ ٛإٌُ...
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ٌىٕٕ ٌُ ٟاوٓ اغٍك اٌجبة ٌمل وبْ اٌجبة ػبٌمب  ٌٛٚعوثذ فزؾٗ ثمٛح الٔفزؼ !

لٍجذ اٌصفؾبد ٚعلرٙب وزجذ (( ثلأ لٍج٠ ٟؾبصؤ ٟثبألٚعبع ثلأد أشؼو ثٕٛثبد لٍج١خ رٕزبثٕٟ
ث ٓ١اٌؾٚ ٓ١ا٢فو ٌُ اػل اؽزًّ اٚعبػ ٟوبٔذ ال ِٓ ٜٛلٛح اؽزّبٌٚ ٟصجو)) ٞ

ٚعلد

ػجبهح لل وزجذ فٙ١ب(( ئما رٛلفذ ػٓ اٌىزبثخ فبػٍّٛا اْ لٍج ٟلل اٍزٕفن افو الالِٗ))
أػلد وً شٟء اٌِ ٝىبٔٗ ٚفوعذ ِٓ غوفخ االؽياْ رٍه ٚف ٟلٍج ٟكٚاِخ ِٓ االؽياْ
ٚاٌزَبؤالد اِوأح ٚظؼذ ف ٟمٌه اٌصٕلٚق وً رفبص ً١ؽ١برٙب فصً شؼو٘ب ١ٍٚبغ اٌزؼن٠ت
ٚص١بة رٍه اٌجٕذ اٌّؼنثخ!
٠ب اٌ ٟٙوُ ؽ ٜٛمٌه اٌصٕلٚق ِٓ موو٠بد أ ٟاشفك ػٍ ٗ١و١ف اٍزطبع اْ ٠ؾزفع ثىً رٍه
اال٠بَ ٚاٌنوو٠بد اٌّإٌّخ.
االْ فّٙذ ِب لصلرٗ رٍه اٌؼغٛى  َٛ٠هأ٠زٙب ٚأٔب ف ٟغو٠م ٟاٌ ٝاٌَٛق ٍأٌزٕ ٟػٓ ث١زٕب
اٌغ ل٠ل صُ لبٌذ أٗ َِى ْٛئم غبٌجب ِب َّ٠غ ِٕٗ اصٛاد غو٠جخ ٠مبي أٙب صٛد اٌّوأح اٌزٟ
كفٕٙب ىٚعٙب ف ٟاٌؾل٠مخ ثطٍت ِٕٙب لجً ٚفبرٙب ٚؽّٕ١ب ٍأُي ىٚعٙب ػٓ ٍجت ٚفبرٙب لبي أٙب
وبٔذ رؼبٔ ِٓ ٟاىِخ لٍج١خ ثَجت ِوض اثٕزٙب ٌٚىٕٗ أىو اٌغيء االُ٘ ِٓ ِوظٙب ٍٛ ٛ٘ٚء
ِؼبٍِزٗ ٌٙب ٚ ،ثؼل ٚفبرٙب غبكه اٌّلٕ٠خ ِغ اثٕبءٖ ِٕن ػشوح اػٛاَ...
وبْ ٚلغ افجبه رٍه اٌؼبئٍخ ػٍٔ ٝفَ ٟوبٌصبػمخ وبْ ش١ئب اصبة هاٍ ٟثلأد اشؼو ثلٚاه
شل٠ل.
امْ رٍه اٌّوأح لل رٛف١ذ ٠ب ٌٙب ِٓ َِىٕ١خ ا ٓ٠هؽٍذ ػبئٍزٙب اٚال٘ب ٚرٍه اٌجٕذ اٌَّىٕ١خ اٌزٟ
وبٔذ ظؾ١خ ٌٛؽش١خ مٌه االة ٚػناثبد رٍه االَ اٌجو٠ئخ اٌزِ ٟبرذ ِ ٟ٘ٚب رياي
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ؽ١خ...
ٔؼُ ِ٘ ٟب رياي ؽ١خ فزٍه اٌّنووح ٘ ٟاٌلٌ ً١ػٍ ٝأٙب رٍه اٌوٚػ اٌؾبئّخ اٌز ٟرجؾش ػٓ ِٓ
ػٕلِب شؼو ىٚع ٟثزغ١و اؽٛاٌٍ ٟإٌٔ ٟػٓ اٌَجت ٍٚوكد ٌٗ اٌمصخٚ,لبي ٌ ٟأٗ ٠غت اْ
ارٍف ٘نا اٌلفزو ألٔٗ ٍ١زؼجه ٚلوه اْ ٙ٠لَ اٌغوفخ فٛافمزٗ ػٍ ٝوً شٟء ئال اٌلفزو
ٚػٕلِب ٍإٌٔ ٟػٓ اٌَجت لٍذ ٌٗ:
اْ ٘نا اٌلفزو اكأخ أٗ اٌٍ١ٍٛخ اٌٛؽ١لح اٌزٍٕ ٟقص ثٙب هٚػ رٍه اٌّوأح ِٓ ػناثبرٙب فمل
غٍجذ االٔصبف ٚالثل اْ رظٙو اٌؾم١مخ ٍٚأٍزوك ٌٙب ؽمٙب ؽزٚ ٝاْ وبٔذ ِ١زخ ٍٚأؽبوُ
ىٚعٙب ٔز١غخ ألفؼبٌٗ.
ٚو١ف ٍزَزوك ٓ٠ؽمٙب؟ٚو١ف رل ٓ١ٕ٠ىٚعٙب ٚرؾبوّٚ ٗ١أٔذ الرؼوف ٌُٚ ٗ١رو ٗ٠أٍبٍب
ٍأػوض ٘نٖ اٌّفىوح ٌىً اٌغّؼ١بد ٚاٌغٙبد اٌز ٟرٕصف اٌّوأح ٚفٙ١ب ٍ١ؾبوُ ىٚعٙب ٚوً
ىٚط ٠ؼبًِ ىٚعزٗ ثٙنٖ اٌطو٠مخ ٍٚزى٘ ْٛنٖ اٌّؾبوّخ ٘ ٟإٌّصف ٌٙب ٌٚىً اِوأح ػبٔذ
 ٟ٘ٚاٌزٍ ٟزو٠ؼ هٚؽٙب.
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ٕ٠صفٙب ٘ ٌُ ٟرلفٓ ف ٟاٌؾل٠مخ أّب ٘ ٟكفٕذ ف٘ ٟنا اٌصٕلٚق ٚف٘ ٟنا اٌلفزو ثبٌناد.

اٌزبقع ِٓ ٔٛفّجؽ
فدأح ٚعٍ ٝطؽاش أؽفبي ٚػسىبد
رٕٙغ ِٓ قؽ٠ؽ٘ب طبؼضخِ :ب ثبٌىُ،
ً٘ خٕٕزُ! ِب ٘ػا اٌظؽاش؟ ٌزعٛظ
ِىٍّخ ِٔٙٛب اٌجبئفٌ ،عٍٙب رزطٍض
ِّب ٠دؽِ ٞعٙب،
أَ ٚز١ع ٘ٚىػا قّ١ذ ِٕػ قٕز ٓ١عٍٝ
ؾٚاخٙب اٌجبٌغ ِٓ اٌعّؽ قٕزٓ١
ٚعشؽ ٓ٠ظِعخ.
ثعع ٔظف قبعخ ٠ؽْ ثبة إٌّؿي رمَٛ
ثشعؽ٘ب اٌّزٕبثؽ  ،ثعد ٚوأٔٙب ٌعجخ
ثبؼثِّ ٟشٛلخ اٌمٛاَ  ،ثعٓ١ٕ١
ٚاقعز ٓ١وأّٔٙب ثسؽاْ ِٓ شعح
اٌغؼت..
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نبأ عيل موىس

***

***

***

_ ِٚبغا رؽ٠ع ِٕ ٟأْ أعًّ؟
_ أؼ٠ع اٌىؽح
_ اغ٘ت ،اغ٘ت اٚ ِٓ ْ٢خٌ ٟٙئال اطفعه
_ أؼخٛن ضبٌز..ٟ
_ لٍذ ٌه أْ رػ٘ت.
***

***

***

٠ػ٘ت اٌطفً ٚثططٛاد لٍٍ١خ ٠كزع٠ؽ ثؽأقٗ ئٌٙ١ب ٌعٍٙب
رٕبظ............. ٗ٠
ٌىٓ قبعخ اٌظّذ ٚاٌغؼت ،رعٚؼ ثؽأقٙب ٕ١ّ٠ب ٠ ٚكبؼا ،
رغٍك اٌجبة ظاضٍخ ئٌ ٝاٌّطجص .
٠ؽْ ٘برفٙب اٌطٍٚ ، ٞٛعٍ ٝاٌشبشخ إٌّزظؽح ٠ظٙؽ أقُ ((
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_ ضبٌز ٌٛ ٟقّسذ ٚ ،،،،،،لعذ وؽح اٌمعَ ف ٟقطر
ِٕؿٌه

أث ٛخٙبٌ:))ٟ
أٌ............... ٛ
 ال ٌكذ ثسبخخ .ِع اٌكالِخ..
***

***

***

فٔ ٟظؽح لع ؽبٌذ ٌعل١مخ عٍ ٝاقُ ؾٚخٙب عجؽ اٌٙبرف ...............
ٚاػعخ ٠ع٘ب عٍ ٝضظؽ٘ب ٌززّزُ اث ٛخٙبٌّ٘ ( ٗٙٙٙٙٙٙٙ٘ !ٟخ  ُٕٙ٠ٚاٌدٙبي ٚازع ِٚبو.)ٛ
رزسؽن ِٓ أخً أْ رعًّ اٌفطٛؼ ٚ ،رزٕبٚ ٌٗٚز١عح ِع خعؼاْ إٌّؿي .
ثعع ظلبئك رشغً اٌزٍفبؾ ٌزدٍف عٍِ ٝبئعح اٌطعبَ ،اٌكالَ عٍ١ىُ ٚؼزّخ هللا ٚثؽوبرٗ..
أعؿاؤٔب اٌّشب٘ع ٓ٠ف ٟزٍمخ اٌ َٛ١قٕعؽع ٌىُ فمؽح ِٓ فمؽاد ثؽٔبِدٕب ثعٕٛاْ (رأضؽ
اإلٔدبة) ٚػ١فزٕب ٌٙػا اٌ َٛ١اِؽأح ِٓ لٍت اٌّدزّع ،رأضؽ ئٔدبثٙب أؼثع قٕٛاد :
_ أ٘ال ثه ِعٕب ،رفؼٍ ،ٟرىٍّ ٟعٓ لظزه ِع ٘ػا اٌزأضؽٚ ،و١ف زبؼثذ اٌ١أـ ثبإلّ٠بْ؟
_ أ٘ال ثه عؿ٠ؿرٌ ،ٟمع رأضؽ ئٔدبث ٟقذ قٕٛاد ١ٌٚف أؼثع وّب رفؼٍذ
_ أ ٖٚاٌّعػؼح.
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_ ال عٍ١ه ،أِب ثطظٛص ردؽثزِ ٟع اٌسؽة  ،فٍُ أٔف ؽٛاي ٘ػٖ اٌكٕٛاد اٌععبء ،اٌظجؽ،
ٚاٌفؽج اٌمؽ٠ت.

ٚاٌّإِٓ ِجزٍٝ
_ئغاٌ ً٘ ..ع٠ه أؽفبي؟ زعثٕ١ب
ثبثزكبِخ رؽظ عٍٙ١ب:
_ ٘ ،ٗٙهلل اٌسّع ٌعٌٚ ٞعٚ ٓ٠ثٕذ
رمبؽع والِٙب:
_ ِب شبء هللا ،وٍّخ أض١ؽح رٛخٕٙ١ٙب ٌٍٕكبء اٌالئ٠ ٟشج ٓٙزبٌزه..
_ ٍ٠زؿِٓ اٌععبء ،اٌظالح ٚ ،األًِ ثُ األًِ ثُ األًِ.
_ أعؿاء ٞاٌّشب٘عٚ ٓ٠ثبألًِ ٔطزُ ثؽٔبِدٕب ٚظِزُ قبٌّ.ٓ١
***

***

***

رٙطً ظِٛعٙب ...
ثُ رمفً اٌزٍفبؾ ٌزجٍع ٌمّخ اٌظجبذ اٌّبٌسخ .
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رعٍّ ٓ١وّب ٠عٍُ وً ِكٍُ ِب خؽِ ٜع ٔجٕ١ب اٌىؽٚ ُ٠فمعٖ ألٚالظٖ رجبعبٚ ،أٛ٠ة... ،

فييمحطة يياح ييساح جطسييسعحى س ي ح ي حطص ي احبي ي ااح س ي ح
طثس ييياحط ىييي حصييياااحجتيييسقح جاصيييه ح طه ايييتسح ييي ح س اتيييسح
جوةادة..
جفاييسةح جاافايياحموةحطيياةح طفاديييسح ساايياحطييلحيييةح اتييسح ج ي ح
اةاطييمح ي ححو اييه ح باتييسح جطفاوجيياح جاييمحا ي ح ييةح ج اييولح
جىاا اح سجب احإلحا سوج ..وةايدةحجداىياح لحاةيسوةح جاةيس ح
ج اةحو ج سطس ح ج سادةح..
فىسعةحفز

حطلحصو حا سداتس..اىةحفمح جس الحطلح ج طاحقح

ط اييواح جهييدطالحاى ييعح ي ح ا ا ي ح جبي ي ااح جط و ييا اي ي ح
ال اسسطاح ااهتسح سهساح الحاىس ادهح جامحاةطةح الح اساتيسح
صصح مطع..

تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

يةحايااالح جة وىحاسح ام؟ح.

333

إميان العاين

وبْ ٠مؽأ ِبث ٓ١اٌكطٛؼ
لبئال :اٌد ٛثبؼظ ٚعّه ٠ست أْ رزػٚق فزبح خٍّ١خ ِٓ زٍوٛاٖ
ززٚ ٝاْ وبٔذ ثال ِمبثً .
غ٘ووت ٠دووؽب عؽثزووٗ ٍ٠ ،مووِ ٟؿزووخ ٕ٘ووب ِٚؿزووخ ٕ٘ووبن .....وأٔووٗ
ِٕسٙب ِع لطعخ اٌسٍ ٜٛثٛزب ِٓ اٌكّبء..
ؼثزووذ عٍوو٠ ٝووع٘ب ث١ووع٘ب االضووؽِٚ ٜكووسذ ؼغاغ اٌّطووؽ ِووٓ
ٚخٙٙب ٚ،ؼقّذ اثزكوبِخ ِشوؽلخ ّ٘،كوذ ٌمٍجٙوب :أوب ل٠ٛوخ
ال ِٓ ٜٛاٌسؽة ٚاٌّٛد..
ٔٙؼذ ِكؽعخ ِّكىخ ث١ع أِوؽأح عدوٛؾ ركوبعع٘ب الؼردوبي
اٌمطبؼ:ال رطبف٠ ٟب ضبٌز ٟأب ِعهٚ..رؽوذ ظٍٙب اٌطبئف عٍوٝ
اٌّكطجخ ٠زشظِ ٝع ٘جبد اٌؽ٠ر ...................

333

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

روافد

ازف ثطٛفٙب ،خٛعٙب ٠ٚ ،أقٙبٚ ..ػع لؽثٙب لطعٗ اٌسٍوٜٛ

أبو شدن العزاوي

ٚػعذ ٔظبؼرٙب عٍ ٝأفٙب اٌط ً٠ٛاٌّعثت اٌػ ٞخععرٗ األ٠بَ
ثأٔبٍِٙب اٌّؽردفخ .
ٔٙؼذ ِزىئخ عٍ ٝعىبؾرٙب ...رطؾ ثمعِٙ١ب اٌثمٍ١زٔ ٓ١سِٛ ٛلع إٌبؼ لؽة إٌبفػح .
ٔظؽد ِٓ ضٍف اٌؿخبج ئٌ ٝلطؽاد اٌّطؽ إٌّكبثخ ثٍٚ ٓ١ؼفك عٍ ٝغٌه اٌكطر إٌبعُ،
رأٍِذ ف ٟاٌكّبء ...اثزكّذ ٌػوؽ٠بد اٌؽععٚ ...اٌجؽق...
ٚركبلؾ اٌثٍح وبٌع ٓٙإٌّفٛل...
ٔفطذ ثؿف١ؽ٘ب اٌعافئ عٍ ٝاٌجٍٛؼٚ ،ؼقّذ ٚؼظح خٍّ١خ ركز١مع عٍ ٝضٛ١ؽ اٌشّف
ضطذ ثكجبثزٙب طجبذ إٌٛؼ  ....ث َُّ ثؿف١ؽ٘ب اٌٙبظئ ٔفطذ ِؽح أضؽٚ ،ٜؼقّذ ٘الال ٔبئّب
ثأزالَ قع١عح  .خٍكذ عٍ ٝاؼ٠ىزٙب اٌطشج١خ ِمبثً ِٛلع إٌبؼ ،أضؽخذ ِٓ طٕعٚلٙب األثؽٞ
اٌّؽطع ثبٌسٍ ٟاٌّععٔ١خ ثعغ إٌّبظٚ ٚ ...ً٠خ ٖٛاٌٛقبئع اٌّطؽؾح .
زبٌٚذ ٚػع اٌط١ؾ ف ٟثمت اإلثؽح ....
زبٌٚذ...
ٚزبٌٚذ...
ٔؿٌذ ظِعخ ِٓ ِمٍزٙ١ب اٌّج١ؼزٚ .... ٓ١اوزفذ
ثػوؽ٠برٙب.
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الوجه اآلخر من الحكاية
مقارةح نقد ّيح لقصص (كان يا مكان) العدد  9آب  2020مجلح تام َّرا

أ.د.زهرج ةولفوش
الجسائر

تض ّمن العدد التاسع لشهر آب  2020من مجلة (تامرا) الثمافٌة سبع لصص لصٌرة
وست لصص لصٌرة جدا مجموعة ضمن نافذة عنوانها " كان ٌا مكان" ،سنحاول
تمدٌم مماربة نمدٌّة تتخطى حدود الظاهر النصً فً هذا المنجز الحكابً المتنوع إلى
المضمر فً أعماله ،األمر الذي سٌساعد –حتما -فً الكشف عن المخبوء أو
المسكوت عنه فٌه ،كما سٌساعد أٌضا فً مالمسة أبعاده ،ومن ث ّمة جمالٌاته التً
ستبرز اختالف الرؤٌا اإلبداعٌّة التً تحتكم إلٌها كل تجربة لصصٌّة منها ،وتمٌزها
أٌضا ..
تام ّرا
العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

043

-4

-5

-6

043

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

ما بعد الحكي

كشفت المراءة األولٌة المتأملة فً مجمل
لصص هذا العدد عن جملة من المالحظات
نسجها تباعا بحسب اآلتً:
لأللالم
الفاعل
الحضور
-1
النسوٌّة؛ حٌث حضرت أربع
لاصات ،وهو عدد تعدى بملٌل
نصف التجارب المصصٌّة
المدرجة فٌه ،إضافة إلى تنوع
فً البٌبات األدبٌّة بٌن المشرق
والمغرب العربٌٌن والخلٌج
(العراق ،السعودٌة ،مصر،
المغرب) ،األمر الذي ٌؤكد أن
مجلة " تامرا" بالفعل ثمافٌّة
جامعة لمختلف فنون األدب
ونمده ،ولمختلف بٌباته أٌضا.
تفاوتت النصوص المصصٌّة
-2
المدرجة فً هذا العدد فنٌّا؛
حٌث انشطرت بٌن االحتكام
إلى آلٌات الكتابة المصصٌّة
الكالسٌكٌّة ،وبٌن التمرد علٌها،
واالنفتاح على التجرٌب الذى
أكسبها تمنٌات جدٌدة شحنتها
بفٌض من اإلٌحاءات ،انفتحت
بها على المتعدد المرابً.
تماطعت مجمل لصص العدد
-3
فً اشتغالها على اإلنسان

بوصفه لٌمة ونسما ثمافٌّا جامعا
لسلسة أنساق اجتماعٌّة،
ودٌنٌة ،وثمافٌة ،كما انفصلت
عن بعضها فً الموضوع،
وفً الرؤٌة الفنٌّة التً تنبع
أساسا من الذات الكاتبة فً
تفاعلها مع والعها المعٌش.
أ ّكدت النصوص المصصٌّة
صة -
تباعا عمك الصلة بٌن الم ّ
بنوعٌها المصٌرة والمصٌرة
جدا -والمجتمع ،كما أ ّكدت
أٌضا لدرة هذا الجنس على
استٌعاب هواجس اإلنسان
تحدٌدا
ومنها
المعاصر،
هواجس المرأة وانشغاالتها.
أظهرت النصوص المصصٌّة
تباعا البعد الرسالً لألدب الذي
ال ٌمتصر على إبراز المٌمة
الجمالٌّة فحسب ،بل ٌتعداها
إلى الكشف عن المٌّم اإلنسانٌة
التً غٌّبتها طبٌعة الحٌاة
المعاصرة  ،وكذا السعً إلى
إعادة زرعها فً المتلمً.
ثمةةة تمنٌةةة فنٌةةة أخةةرى متكةةررة
بشةةةةةةكل الفةةةةةةت فةةةةةةً بعةةةةةةض
النصوص المصصٌّة ،وهةً مةا

ٌمكةةةةةةةةةةةةةةةةن
االصةةطالح
علٌةةةةةةةةةةةةةةةةةه
بالخطابةةةات
الشةةةارحة ،
أو
الواصةةةةفة ،
تلةةةةن التةةةةً
ٌتع ّمةةةةةةةةةةةةةةةد
الكاتةةةةةةةةةةةةب
أحٌانةةةةةةةةةةةةةةةا
د.ظاهر شوكت
إلحامها فةً
نصوصه ،والتً ستكون بمثابةة
موجه حمٌمً للمراءة.
هذه المالحظات العا ّمة تستدعً
لراءة نمدٌّة فاحصة تسبر أغوار المتون
المصصٌّة تباعا ،فً محاولة الستنطاق
المضمر فٌها ،وهو ما سنوضحه
بحسب اآلتً:
جدلية (الخير/الشر):
-1
صة "والدات فً
ٌمف المارئ المتتبع لم ّ
الجحٌم" للماص العرالً "ظاهر شوكت"
على احتكام موضوعها إلى الصراع الجدلً
األزلً بٌن (الخٌر) و(الشر) ،الذي جبلت
علٌه الطبٌعة البشرٌة  ،والذي تفنن الكاتب
فً عرضه من خالل اشتغاله على توظٌف
تام ّرا
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الحرب الطابفٌّة التً
طالت العراق  ،كما
طالت غٌره من الدول
العربٌّة فً لالب
ي حافظ
لصصً تملٌد ّ
على األطر الكالسٌكٌّة
صة
المعروفة
للم ّ
المصٌرة من محدودٌة
للحدث والشخصٌات
الزمانً
واإلطار
والمكانً أٌضا ،لكنه
ترفّع عن الولوع فً
التمرٌرٌّة والوضوح مما أضفى جمالٌّة على
النص؛ حٌث اكتفى ببعض التلمٌحات التً
تضع المارئ فً أجواء تلن الحرب
الوحشٌّة الدامٌة ،من خالل فعل مداهمة
الجنود للمدٌنة الغرٌبة عنهم ،وممتل الطفل
الرضٌع على ٌد الضابط لابد الكتٌبة بدم
بارد ،واختباء األم والبنتٌن والولد ذي
العشر سنوات فً سرداب البٌت ،ومحاولة
ذلن الولد الدفاع عن شرفه بحماٌة أمه
وأختٌه ،ومحاولتهما أٌضا الدفاع عن
شرفهما بما استطاعا إلٌه سبٌال.
ٌتجلى الصراع الجدلً بٌن (الشر)
و(الخٌر) واضحا من خالل الممابلة الضد ٌّة
بٌن موالف كل من شخصٌة" الضابط"
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وشخصٌة "إحسان" ،فاألول مسخته الحرب
 ،وحولته إلى وحش بشري ٌمتات على
دماء األبرٌاء ،فً حٌن حافظ الثانً على
إنسانٌته ،وعلى فطرته الخٌّرة التً جعلته
ٌنصهر فً لهٌب الحرب لٌولد من جدٌد،
إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معانً الخٌر
والرحمة؛ ولعل هذا ما أكدته نهاٌة المصة
ذات البعد التفاؤلً فً لول الكاتب« :كان
ٌشعر برضا ولذة ال حدود لها ،ابتسم ولال..
الٌوم ولدت ٌا حسان فالحرب لم تمسخ
كونن إنسانا!! أنا ال أعرفهم!!!».
التحول
صة هو
لعل الالفت فً هذه الم ّ
ّ
الذي طرأ على شخصٌة "إحسان" ،إذ جهر
فً األخٌر بمولفه من الحرب ،ومن الجنود
بموله ":أنا ال أعرفهم!!!"؛ حٌث انتصر
على الخوف والجبن اللذٌن استوطنا دواخله
زمنا طوٌال ،واللذٌن عبر عنهما الكاتب
بمساحة البٌاض المفتوحة على أفك تأوٌلً
واسع لد ٌعٌد المارئ إلى صورة "إحسان"
الذي كان ٌستنكر الحرب ولكن بسرٌّة تا ّمة،
ال لشًء إال لخوفه على حٌاته ،وإلى ما
حدث لــ" أحمد" الجندي الذي حاول تهدبة
الرضٌع وإسكاته ،والذي صاحت دواخله "
تبا للحروب !" وهو ٌتلوى من شدة األلم
بعد أن أطلك الضابط النار على ٌده التً
ساعد بها ذلن الرضٌع المغدور.

كما أن الالفت أٌضا هو المرجعٌّة
الدٌنٌة العالٌة التً أضمرتها الخطابات
الشارحة التً تع ّمد الكاتب وضعها بٌن
لوسٌن فً لوله (:حٌن ٌدخل الجنود مدٌنة،
ال ٌشتغلون بطرلها ومبانٌها لدر اشتغالهم
بالبحث عن الذهب والفضة والنساء)؛ حٌث
ٌحٌلنا هذا الممطع السردي إلى لوله تعالى
فً سورة النمل اآلٌة ﴿ :34لالت إن الملون
إذا دخلوا لرٌة أفسدوا فٌها وجعلوا أعزة
أهلها أذلة وكذلن ٌفعلون﴾ ،وفً لوله أٌضا:
(حٌن ٌباغت الموت أو التلوٌح به بنً آدم ،
لد ٌنسى أعز األشٌاء أحٌانا) ،إذ نستحضر
لوله تعالى فً حدٌثه عن ٌوم المٌامة فً
ٌفر
سورة عبس  ،اآلٌات ٌ﴿ :36-34وم ّ
المرء من أخٌه وأمه وأبٌه وصاحبته وبنٌه﴾
حٌث شبّه الكاتب جحٌم الحرب ومداهمة
الجنود لذلن البٌت بٌوم الفزع األكبر ٌوم
المٌامة ،تأكٌدا على هول المولف ولسوته،
التً جعلت األم تترن رضٌعها خوفا على
نفسها ،وعلى أبنابها اآلخرٌن أٌضا.
شعرية الفقد /شعرية السرد:
-2
أبدعت الماصة السعودٌّة " شٌمة دمحم
الشمري" فً كتابة مجموعة (لصص
لصٌرة جدا) ٌربطها خٌط شفٌف ،ال ٌكاد
ٌنكشف أمام المارئ إال بالتع ّمك فً المراءة؛
حٌث ٌتبٌن أنها ّ
تنزلت جمٌعا من معٌن

إبداعً واحد هو شعور
الفمد بما ٌتكا علٌه من
إحباط وفشل وصدمة
وموت؛ حٌث عبّرت
عن مرارته بشعرٌّة
أخرجت
سردٌّة
نصوصها عن سلطة
السابد والمألوف فً
المصصٌّة
الكتابة
المصٌرة جدا؛ ذلن أنها
نصوص تحمل فً
طٌاتها جٌنات الفرادة
المنبعثة من فرادة الذات
الكاتبة وتمٌّزها.
فللنهاٌات على
اختالف أوجهها اسم
واحد هو الفمد ،وكذلن
الخراب الذي ع ّم
واستوطن
المدٌنة
أعماق الروح مصدره
صاةر رشدي
الفمد ،وحالة البدوي
المحموم عشما بمرٌته مصدها شعور الفمد
أٌضا ،وفشل الهروب المتكرر من تصدٌك
والعة الموت التً توحً بها الوردة
الصفراء فً اللوحة مصدره مرارة ذلن
الشعور الماسً ،وفمدان اإلحساس باألمان
تام ّرا
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لد ضاعف من شعور
غٌّب
الذي
الفمد
احتمالٌة وجود المكان
أٌضا ،وحٌن ٌخطف
الموت ألرب الناس إلٌنا
ال ٌترن إال شعور الفمد
نستحضر به صورهم
وصفاء
وبراءتهم
سرٌرتهم.
لع ّل ما ٌجب التأكٌد
علٌه فً هذا الممام
أٌضا ّ
أن هذه النصوص
المصٌرة
المصصٌّة
جدا(نهاٌات ،خراب،
عشك ،هروب ،ال
مكان ،براءة) مسكونة
بوالع مأزوم حاولت
صة تعرٌته ،
الما ّ
والكشف عن آثامه ،
وشروره بأسالٌب ذات
جمالٌّة عالٌة مشحونة
بفٌض من التكثٌف اللغوي ،واإلٌحاء.
رمزية البساطة /شعرية الواقع:
-3
تستولفنا لصة "برطمان زجاجً" للماص
المصري "صابر رشدي" لما فٌها من
خصوصٌّة  ،وتمٌّز مصدرهما بساطة

043

تام ّرا العدد ( )11-10كانون االول 2020
َ

ما بعد الحكي

موضوعها  ،وتمنعه
عن المراءة التمرٌرٌّة
الجاهزة فً اآلن ذاته،
وهو ما جعلها أشبه ما
تكون بالسهل الممتنع؛
صه
حٌث شحن الماص ن ّ
بهالة رمزٌّة تستدعً
من المارئ مزٌد التأمل
والتأوٌل ،وفً هذا السٌاق تحدٌدا نتساءل
عن دالالت عنوان المصة؛ الذي مزج فً
تركٌبته اللغوٌة اللغة الفصحى بلغة الحدٌث
الٌومً  ،وعن أبعاده بوصفه العتبة النصٌة
األولى وباب الولوج إلى النص؟.
تكشف المراءة المتأملة فً سٌاق النص
صة ،وهو
عن الغرض األساس من الم ّ
تعرٌة الوالع؛ حٌث ٌجلّى أمامنا بشفافٌّة
تشبه إلى حد بعٌد شفافٌة "البرطمان
الزجاجً" الذي ٌظهر بك ّل وضوح محتواه،
لكنّها شفافٌّة مراوغة  ،وحمالة أوجه أٌضا،
لد تجعل الشخص ٌخلط بٌن " البوتاس" و"
السكر"؛ ولع ّل هذا ما دفع الماص إلى
استثمار حمبة تكاد تكون منسٌّة فً المتون
المصصٌّة المعاصرة ؛ هً حمبة الطفولة
على ما فٌها من فطرة إنسانٌّة سلٌمة،
وبراءة ترلى عن الخبث الذي لد ٌسكن
النفس البشرٌّةّ ،
ألن الطفل مهما حاول أن

ٌؤذي اآلخرٌن فً
األخٌر لن ٌؤذي إال
نفسه؛ ولع ّل ذلن ما
عبّرت عنه موالف
الطفل "رٌاض السٌد"
صة،
المتتابعة فً الم ّ
خولح جاصم الناهي التً أوصلت المارئ
بأن
اإللرار
إلى
التجربة هً السبٌل الوحٌد إلى المعرفة،
وسبر أغوار الحٌاة هو السبٌل الوحٌد
الكتشاف حمابمها أٌضا ألن المظاهر أشبه
ما تكون بالبرطمان الزجاجً خادعة ال
محالة.
غرابة اللغة /شعرية الحواس:
-4
تضمنت لصة "مخلوق غرٌب" للماصة
العرالٌّة "خولة جاسم الناهً" الكثٌر من
األبعاد اإلنسانٌة ،التً تجعل المارئ ٌعٌد
النظر فً فكرة وجوده ،ووعٌه بكٌنونته،
وعاللته بالعالم وأشٌابه أٌضا؛ من خالل
صة فتاة من ذوي الهمم ،تعتمد فمط على
ل ّ
حاسة الشم سبٌال وحٌدا للتواصل مع عالمها
بعدما فمدت السمع  ،والمدرة على الكالم ،
والرؤٌة أٌضا ،هذه الحاسة التً جعلتها
تستعذب الحٌاة وتتفاعل معها ،بل
واستطاعت بها أٌضا أن تمنح حٌاة جدٌدة

لمخلوق آخر "أشبه ما ٌكون بالمعجزة نادرة
الحصول فً عالم باهت المالمح".
صة على سرد الولابع التً
أصرت الما ّ
ّ
تجعل المارئ ٌتعاطف أكثر مع هذه الحالة
صورت األذى الذي
اإلنسانٌة الغرٌبة ،حٌن ّ
طالها بعد غٌاب ذلن العطر الذي ربطها
بالحٌاة« ،فلٌس من المعمول أن ٌرحل هكذا
دون سبب! الطٌبون ال ٌستطٌعون فهم أن
ٌؤذٌهم أحدهم دون سبب».
صة لد تع ّمدت
لكن الالفت لالنتباه أن الما ّ
تمردت على صرامة
سرد الولابع بلغة
ّ
الماعدة اللغوٌة ،مما أدخل النص فً فوضى
لغوٌّة ممصودة لد تربن المارئ ،وذلن فً
لولها« :ترن لها جرج» والصحٌح (ترن
لها جرجا) ،ولولها أٌضا «:عندما نلوم
أنفسنا على ذنب الترفه فً حمنا اآلخرٌن
ونظن أنه خطبنا ،ثم نتٌمن حتما أنه
خطؤنا» الصحٌح (الترفه فً حمنا
اآلخرون)  ،فمن غٌر المعمول أن تخطأ
الكاتبة بٌن الرفع والنصب ،لكنها لد تع ّمدت
رفع المنصوب ألن ذلن الجرح الذي طال
الفتاة لد رفعها ،بل وأعطى لوجودها لٌمة
مضافة؛ فهً على الرغم من إعالتها
استطاعت أن تستوعب حمٌمة وجودها
األنثوي المرهف ،وتحمك رسالتها األسمى
فً الكون بمنحها الحٌاة لكابن آخر ٌؤكد
تام ّرا
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َ
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د.زينث صاطع

فاعلٌتها واستمرارٌتها فً اآلن ذاته ،فالحٌاة
لم تستطع رغم ك ّل ما سلبته منها أن
تكسرها؛ ولهذا فهً ألوى دابما من
اآلخرٌن الذٌن أرادوا كسرها ،فالتصك بهم
الكسر وطالهم العجز عن إٌصال أدنى
مشاعر الشكر واالمتنان.
جدلية العقل /القلب:
-5
أثبتت الماصة العرالٌة "زٌنب ساطع"
من خالل لصتها " شرانك وزنابك" لدرة
صة المصٌرة على استثمار الوالع الحٌاتً
الم ّ
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المعٌش ،وشحنه بفٌض داللً ٌخرجه من
حٌز العادي المألوف إلى حٌز االشتغال
على الوجود اإلنسانً ،والتأمل فٌه
والغوص إلى أعماله المصٌّة الستخالص
أهم الثنابٌات التً تحكمه ،وهً ثنابٌة الذكر
واألنثى  ،التً تتناسل منها سلسلة من
سد االختالف والتماٌز؛
الثنابٌات الضدٌّة تج ّ
هً على التوالً :الجسد /الروح ،المٌد
/الحرٌة ،النسبٌة/الجزم ،الحٌاة/الموت،
العمل/الملب  ،والتً لخصتها الماصة فً
الثنابٌة الرمزٌة الواردة فً صٌغة العنوان
"شرانك وزنابك".
ال ٌمكننا إدراج المصة ضمن خانة
ّ
تخطت حدود
المصص االجتماعٌة ؛ ألنها
االشتغال على لضٌة الطالق بوصفها لضٌّة
اجتماعٌة ،وعرض أسبابها التً فً ممدمتها
عمم الزوج  ،وعدم لدرته على اإلنجاب إلى
التأمل فً األبعاد الفلسفٌة  ،والرمزٌة
للمضٌّة؛ ّ
ألن الكاتبة لم تركز اهتمامها على
المأساة التً حلّت بهذه األسرة (بشرى
أستاذة التأرٌخ والكاتبة المبدعة  ،وزوجها
المهندس المعماري) لدر اهتمامها باختالف
التو ّجه  ،والرؤٌا بٌن الزوجٌن ،وهو ما
أ ّكده الزوج فً لوله - «:من الصعب أن
نتفك فمماالتن وكتاباتن هً من تحتمل
المرونة أما أنا فوالعً ألبعد حد،

والمنحنٌات تشً بالضعف وعدم االرتكاز..
الهندسة المعمارٌة تحب الخطوط الحدٌة
الصارمة».
أوضحت الماصة "زٌنب ساطع" سلسلة
المعٌمات التً لد تحول دون استمرارٌة
الحٌاة الزوجٌّة من وجهة نظرها  -ومنها
تحدٌدا انعدام الحوار بٌن الطرفٌن،
واختالف الطباع الناتجة عن اختالف
الشخصٌّة ،مما سٌؤدي حتما إلى تأزم
العاللة الزوجٌة ،ومن ثمة حدوث
االنفصال ، -والتً مردها –جمٌعا -إلى
اإلصغاء لصوت العمل وإعالء سلطته على
سلطة الملب؛ ولعل هذا ما تؤكده الموازنة
صة التً هً ممدمة مشروع
بٌن بداٌة الم ّ
صة،
الممالة التً ستكتبها "بشرى" بطلة الم ّ
والتً كانت بحسب اآلتً(:لٌس الحب من
ٌصنع المعجزات ..العمل من ٌفعل ذلن )،
وبٌن ما آلت إلٌه بعد تغٌٌرها فً نهاٌة
المصة إلى( :فمط الحب الموي هو الذي
ٌصنع المعجزات ..العمل مهما كان ذكٌا
سٌكون متفرجا فمط).
ولع ّل عنوان المصة لد تخطى حدود
الداللة الحرفٌة التً ارتبطت فً متن النص
باألطفال الذٌن ٌوطدون العاللة الزوجٌة
وٌؤكدون استمرارٌتها إلى الداللة الرمزٌة
التً تتلخص فً األفكار الجامدة التً منبعها

علً حسٌن
العمل العمٌم المنطوي على نفسه والمحتكم
إلى سلطة المنطك الرٌاضً الحاد والرافض
ألي تفاعل مع متغٌرات الحٌاة .
جدلية الذات /اآلخر:
-6
لدّم الماص العرالً " علً حسٌن" فً
هذا العدد لصتٌن لصٌرتٌن هما " جدل
بٌزانطً" و"بحث عشوابً" ،ولعل الذات
فً عاللتها الجدلٌّة مع اآلخر هً الرابط
الجامع بٌنهما.
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انتمى الماص والعة " الجدل
البٌزنطً"  -التً دارت تفاصٌلها
بٌن مجموعتٌن من المساوسة
ٌتجادلون حول جنس المالبكة هل
هم من الذكور ،أم من اإلناث فٌما
كان دمحم الفاتح ٌه ّم بفتح المسنطٌنٌة
– لتكون معادال موضوعٌّا لما
نعٌشه فً والعنا العربً الراهن،
بانشغال رجال الدٌن عندنا ،
والنخبة الثمافٌة  ،والسٌاسٌة بنماشات
عمٌمة بٌنما األعداء ٌتربصون بنا
من كل جانب ،وبذلن كانت صورة
اآلخر/الغربً هً األداة التً وظفها
الكاتب من أجل تجسٌد صورة
الذات /العربً فً ولتنا الراهن.
ع ّمك الماص اشتغاله على هذه
الذات فً لصة " بحث عشوابً" وما تعٌشه
من ضغوط نفسٌة جراء طبٌعة الحٌاة
المعاصرة ،التً أدخلتها فً حالة من
االضطراب والملك واالغتراب سرعان ما
تحولت إلى حالة من الضٌاع واالستالب من
ّ
حدود الزمان والمكان ،فمدت بها وعٌها
عيل حضني
بذاتها وبوجودها وهدفها من الحٌاة أٌضا؛
حٌث أبدع الكاتب فً إلناع المارئ بعشوابٌة
الحٌاة التً تعٌشها الذات العربٌة المعاصرة

الذي أدخلها فً حالة من الالوعً أشبه ما
تكون بالحلم ،وذلن من خالل لمطات
االسترجاع أو الفالش-بان التً عاشتها تلن
المرأة بٌن الحلم والٌمظة.
وجدت هذه المشهدٌّة تجسٌدا لها أٌضا من
خالل بعض لمطات فٌلم "الجوكر" الذي
كان ٌعرض أمامها فً التلفاز؛ حٌث ابتسم
تحولت
فً النهاٌة وبادلته االبتسامة بعد أن ّ
إلى لاتلة تشبه تماما ذلن البطل الشرٌر؛
وهنا ٌتداخل السردي ،والفٌلمً فً متن
الحكاٌة.
أماطت الماصة اللثام عن معاناة العدٌد
من النساء المغربٌات اللواتً ٌخضعن ٌومٌا
للتعنٌف  ،واالضطهاد  ،والخٌانة من طرف
ّ
كن ضحاٌا الظروف
الرجل ،واللواتً
الحٌاتٌّة الصعبة التً أجبرتهن على
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جدلية الحقيقة /الخيال:
-7
راهنت الماصة المغربٌة "صباح
الٌزغً" فً لصتها "جوكرة" على
التجرٌب  ،وكسر السابد  ،والمألوف لدى
المتلمً العربً منذ العنوان؛ حٌث ش ّكلت
لفظة (جوكرة) محطة الفتة فً سٌاق لراءة
صة ،وبل وصادمة أٌضا لهذا المتلمً
الم ّ
تعود على ربط هذه صفة بالرجل
الذي ّ
صة
(الذكر) "الجوكر" ؛ حٌث كسرت الما ّ
أفك انتظاره بإصرارها على تاء التأنٌث
الفاعلة فً بنٌة العنوان  ،والدالة على
الحضور األنثوي الكامل فٌه.
تعددت مظاهر التجرٌب المصصً فً
هذا النص ؛ حٌث تجلّت من خالل المشهدٌّة
التً ربطت (والع) امرأة مضطهدة ،
ومنكوبة اضطرتها الظروف الحٌاتٌة
الماسٌة إلى المتاجرة بجسدها بــ (الخٌال)

المتاجرة بجسدهن  ،األمر الذي جعلهن
عرضة للذباب البشرٌّة التً ال ترحم.
هذه الحمٌمة المثبتة من خالل الكلمات
النابعة من عمك اللهجة العامٌّة المغربٌّة
حولت العدٌد من النساء إلى
هً التً ّ
صتاح التسغي
لاتالت؛ حٌث فمدت المرأة طٌبتها
وتحولت إلى كتلة من الشر
وطهرها
ّ
ٌمكنها أن تتلذذ بفعل المتل وترلص
وتبتسم تماما كشخصٌة الجوكر أو ربما
أكثر.
تع ّمدت الماصة ممارسة فعل التشفٌر
على اسم الشخصٌة تعمٌما للصفة التً
اكتسبتها ،التً جعلها نكرة مجهولة
ومتمنعة عن التعرٌف ،لكنها فشلت فً
خلك الهوة .

صباح الٌزغً
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جعلت المارئ ٌتعاطف أكثر مع هذه األنثى/الشرٌرة ،ولعل هذا واحد من أهم األسباب التً
تؤكد نجاح المصة وتمٌّزها.
لعل ما ٌمكن الركون إلٌه فً األخٌر هو التأكٌد على ثراء هذه النصوص المصصٌّة،
وتشعب مضامٌنها وتعدد إٌحاءاتها؛ فهً فً مجملها نصوص متمٌزة مسكونة بهاجس
االختالف ،الذي ٌغري المارئ لسبر أغوارها من جدٌد علّه ٌكشف مضمرات أخرى جدٌدة،
ألنها بالفعل تجسٌد عملً لمفهوم النص اإلبداعً المفتوح على تعددٌة المراءة والمحدودٌة

التأوٌل.
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والنفور بٌنها وبٌن المارئ ،حٌن لدّمت المبررات الموضوعٌّة لفعل المتل ،تلن المبررات التً
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