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ل�س��ت متحّي��ًزا لو قل��ت : اإن هذا العدد م��ن جملة الأدي��ب العراقي هو عدد 
متمّي��ز؛ مل��ا في��ه م��ن اأ�سم��اء لمع��ة يف الثقاف��ة العراقي��ة والعربي��ة .. 
وبا�ستغ��الت متنوع��ة : فكرية ونقدي��ة ول�سانية وثقافي��ة واإبداعية.. ومل 
جتمعهم امل�سادفة بل بدعوة من اأ�رسة حتريرها حني توجهت ملن جتدهم 
قادري��ن على تقدمي ما ي���رّس القارئني ؛ واأين للم�سادفة من قدرة على اأن 
تعق��د اللق��اء مع : ) فا�سل العّزاوي، وبا�سم عب��د احلميد حمودي، ولطفية 
الدليم��ي، وب�رسى الب�ست��اين، و�سعيد عدنان، ولوؤي حم��زة عبا�س، و�سعيد 
عبد الهادي، ويو�سف ا�سكندر، و�سالح حاوي، وجابر خليفة جابر، ورائد 
ف��وؤاد طال��ب .. ( ؟ وه��م يقدمون روؤاه��م الفكرية والثقافي��ة مبا يزرع يف 
النف���س �سعور التباهي ب��اأن الإبداع، يف زمن املعاناة ل��ه طعم اآخر، واإن 
غي��اب عم��ل املوؤ�س�سات الك��رى ل يعني غياب النتاج ) الف��ردي( القادر 
عل��ى اأن ي�س��كل كياًنا متكاماًل وخطاًب��ا موؤثًرا ي�ستعي��د العافية وخا�سة 
��ا ،اإمنا اأعني ثقافًيا..  اأن��ه ياأتيك من م�س��ارب خمتلفة؛ ل اأعني اإيديولوجيًّ
فالإب��داع حني يوؤدل��ج ي�سبح موظًفا عند ال�سلط��ة املنتجة لأفكاره.. نعم 
ه��و عدد متمّي��ز ول يعني التمّيز باأن هذه الباق��ة العلمية الر�سينة تكتب 
لأول م��رة ملجلة الأديب.. فق��د وردت اأ�سماء اعتادت اأ���رسة التحرير على 
ا�ستكتابه��ا يف الأعداد ال�سابقة ولك��ن مل ي�سبق اأن جتتمع، وهم القادمون 

من اأجيال خمتلفة، يف عدد واحد ! 
  ومل يك��ن التمّيز قيد الكتابات الفكرية والنقدي��ة وال�سريية والثقافية بل 
تزامن معه اإبداع اأدبي : �سعًرا ونرًثا .. وخا�سة حني عادت املجلة لعادتها 
القدمية يف ا�ست�سافة �ساعر عربي ليكون �رسيًكا يف حياكة املجلة بطراز 

اأدب��ي خا���س .. ف��كان �سيفنا الك��رمي ال�ساعر امل�رسي : اأحم��د ال�سهاوي 
وكان با�ستقبال��ه اأ�سدق��اوؤه ال�سع��راء : حمم��د ترك��ي الن�س��ار، وع��ارف 
ال�ساع��دي، وو�س��ام ها�س��م وحميد جعف��ر ح�سن، وميث��م احلربي، وخ�رس 
ح�س��ن خلف، وخليل احلاج في�سل، ورىل ب��راق، ومهند يعقوب .. واأ�رست 
��ة اأن تك��ون �رسيك��ة يف �سناعة التمّي��ز فكان : عبد عل��ي اليو�سفي  الق�سّ
واإبراهي��م �سبتي، وحميد الزامل��ي، و�سامي بخ�سي املندلوي وعلي كاظم 
داود و�سع��دي العب��د اهلل تتمة لالإبداع الأدبي الذي اعت��اد املجلة على اأن 
يكونا جارين ل�سق النوع .. وحتى تكتمل احلوارية الإبداعية داخل اأروقة 
الع��دد ح��اورت املجلة الروائي ح�سن كرمي عاتي ل��ريوي لنا اإجاباته عن 

ت�ساوؤلت ح�سني حممد �رسيف.. 
 ول اأريد لفتتاحية العدد املا قبل اأن تكون مفهر�سة ملحتوياته واإح�ساًء 
لت ذكرها وقدمتها على  لأ�سمائ��ه، اإّل اأنها فرحة املجل��ة بها هي من ف�سّ
م��ا كانت قد اعتادت علي��ه من طرح لأحدى الق�ساي��ا العامة اأو اخلا�سة 
.. ولع��ل من م�سوغ��ات التباهي اأنك يف ظل كل ه��ذه املحبطات املتنوعة 
واملهيمن��ة عل��ى اجل�س��د العراقي رغ��م كل  هذا اخلراب ال��ذي يلف جهات 
الوط��ن كلها ولكن تبزغ العنقاء الثقافية العنادية وحتكي حكاية عملية: 
اإن الإب��داع قد ي�سعف.. ولكن�������ه ل ميوت ف�سكًرا لالأحياء الذين يعاندون 
) امل��وت (.. و�سك��ًرا لحتادن��ا احت��������������اد اجلواهري  الكب��ري وهو ي�رّس 

-دائًما -على اأن يكون �سّياًفا لأمراء الكالم .

ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ

رئي�س التحرير
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ت
سا

درا
ال

)1(
      

تع��د نظرية اللعب احل��ر باللغة حم��ورا مهما من حماور 
التفكي��ك اخلم�س��ة الت��ي ت�س��تمل عل��ى الخت��الف ونقد 
التمركز، واللعب باللغة، وعلم الكتابة، واحل�سور والغياب 
ال��ذي يق��وم على ح�سور ال��دال وتغييب املدل��ول، وعلى 
ه��ذا املنطلق التفكيكي ت��كاد ترتكز املحاور الأخرى يف 
الخت��الف الذي يرف�س الركون ملعنى معني وال�ستقرار 
عن��ده ونقد التمرك��ز عل��ى العقل.وتهدف ه��ذه املحاور 
اإىل تقوي���س مفهوم احلقيقة مبعناه��ا امليتافيزيقي، اإذ 
ل حقيق��ة يف التفكيك، بل ه��دم وتقوي�س وتخريب لكل 

ال�س���س الثابت��ة التي قام��ت عليها اخلطاب��ات ال�سابقة.
ويعرتف جاك دريدا باأن التفكيك لي�س منهجًا ول نظرية 
يف الأدب ول ميك��ن حتويله اإىل منهج، وهو يت�ساءُل: ما 
التفكيك.؟ ويجي��ب على ت�ساوؤله: ل �سيء)1(  .فالن�س هو 
ن�سي��ج مركب م��ن ا�س��ارات مت�سابك��ة ودللت متداخلة 
لفح���س  والع��زل  والتفكي��ك  التحلي��ل  فهمه��ا  يتطل��ب 
ت�سكيالته��ا البنيوي��ة وجذوره��ا املعرفي��ة التي حتتاج 
لدق��ة وعم��ق وروؤى لتوجي��ه اإ�ساراته��ا الدللي��ة التي ل 

ت�ستقر على حال ول تقف عند معنًى حمدد.
ويوؤك��د التفكي��ك اأنَّ يف كل ن���سٍّ فج��وات ت�سمح بدخول 
الق��ارئ اليها وتفج��ري الن�س من خالله��ا، وتهدف هذه 

اللعب الحر باللغة 

واستراتيجية التفكيك 

اأ.د.ب�شرى الب�شت�ين

الفج��وات اإىل زعزع��ة املفاهي��م امل�ستق��رة يف الثقاف��ة 
الغربي��ة من اأج��ل الك�سف عن زيفه��ا وتقوي�س �سلطتها 
وانتق��اد الثنائي��ات الت��ي كر�سته��ا ومنح��ت الأف�سلية 
للمهيمن��ات فيه��ا كثنائية رجل ام��راأة، واأبي���س اأ�سود، 
ونه��ار لي��ل. ولع��ّل ه��ذا اله��دف واح��ٌد م��ن اإيجابي��ات 
التفكيك بو�سفه الرد احلا�سم على ادعاء مركزية الثقافة 
الغربية وهيمنة ثقافتها، وادعاء امتالكها حلظة انبثاق 
�سع��وٍب  جله��ود  متنك��رة  الأوىل  الإن�ساني��ة  احل�س��ارة 
�سبقتها يف هذا امل�سمار،كاحل�سارة العربية الإ�سالمية 
والفرعوني��ة والهندي��ة وال�سني وفار�س م��ن اأجل العمل 

على تكري�س �سطوتها على العامل.
  اإن ق�سي��ة احل�س��ور والغياب التي ترتك��ز على ح�سور 

الدال وتغييب املدلول ت��كاد ت�سكل الأ�سا�س 
الذي تق��وم علي��ه الفعالي��ة التفكيكية كلها 
وبه��ذا التغييب يكون لعب اللغ��ة حراً،وعلى 
ه��ذا املنطل��ق ت��كاد ترتك��ز حماورالتفكيك 
الأخ��رى يف الختالف الذي يرف�س الركون 
ملعن��ى معني وال�ستقرار عن��ده، كما اأن نقد 
التمركزعل��ى العقل يعّد م��ن الأ�س�س املهمة 
التي اعتمدها التفكيك لأّن جميع الإجراءات 
التي طرحه��ا اأهل التفكي��ك للعملية النقدية 
الت��ي تبناه��ا فال�سفتهم كانت ق��د خ�سعت 

حل�سور الدوال وتغييب املدلولت.   
اإن املح��اور الت��ي ق��ام عليه��ا التفكيك يف 
)الخت��الف، ونقد التمرك��ز، ونظرية اللعب، 
والكتاب��ة( ت��رز فيها ب�س��كل مبا�رس ثنائية 
احل�س��ور والغي��اب الت��ي كانت ته��دف اإىل 
خلخل��ة منظوم��ة الفك��ر الغرب��ي املعرفي��ة 

اإىل الغي��اب،  وحتويله��ا م��ن )ميتافيزيقي��ا احل�س��ور( 
غي��اب املعن��ى واختالف��ه وتع��دده،لأن ال�سلط��ة انتقلت 
من الن���س وارتباطاته املعجمي��ة اإىل القارئ، و�سارت 
�سلطة القراءة هي ال�سلطة املهيمنة على الفاعلية النقدية 
كلها،وم��ن خالله��ا يت��م اللع��ب باللغ��ة ع��ر التحولت 
الدائم��ة والالنهائي��ة للمدلول املتغري اأب��داً، مما اأدى اإىل 
نتائ��ج وخيم��ة عل��ى الإن�ساني��ة مازالت �سع��وب العامل 
امل�ست�سعف��ة تع��اين منه��ا وجتن��ي مرارته��ا،اإذ نتج عن 
ه��ذا اللعب احلر باللغ��ة لعٌب حرٌّ بالإن�س��ان امل�ست�سعف 
بح�ساراته��ا  وعب��ث  املغ��دورة  بال�سع��وب  وا�ستهان��ٌة 

وتراثها وتخريب لأوطانها وم�ستقبلها. 

   )2(

اللعب والتالع��ب يف اللغة �سد اجلد، و�سمي 
ا�سط��راُب املوج لعبًا لأنه ل ي�رسي بالركب 
اإىل الوج��ه املراد، ويقال لكل من عمل عمال 
ل يجدي نفع��ًا اإنه لع��ب، والتلعاب �سيغة 
ت��دل على تكثري امل�سدر، ويقال امراأة لعوب 
لك��رثة لعبها اأو لكونها ُيلعب به��ا، والُلعبة: 
الأحم��ق الذي ُي�سخر منه وُيلعب به. واللعبُة 
جرٌم ما يلعب به كال�سطرجن ونحوه، واللعبة 
التمث��ال، ولعب��ت الري��ح باملن��زل در�ست��ه، 
ومتاأم��ُل   )2( مدارجه��ا  الري��اح:  ومالع��ُب 
ه��ذه املعاين جميعها ي��درُك اأن دللة اللعب 
به��ذا ال�س��كل ل تنح��و منح��ى الإيجاب يف 
اللغ��ة، فهو �سد اجلدية، وقري��ن ال�سطراب 
ا�سطالح��ًا  واللع��ب  والتدم��ري.  وال�سخري��ة 

جادامري

جاك دريدا 
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يف �سورت��ه اخلال�سة ن�ساٌط حر، وتعب��رٌي نف�سي تلقائي 
ممتع مق�س��ود لذاته، وعلماء النف�س ي�سعون له وظائَف 
واأهداف��ًا تختل��ف باخت��الف روؤاه��م ع��ن ه��ذا الن�ساط، 
فبع�سه��م يرى اأن وظيفة اللعب هي التخل�س من الطاقة 
الزائ��دة، اأو اأن وظيفت��ه اإع��داد الكائن للعم��ل اجلدي يف 
امل�ستقب��ل ولذل��ك و�سف��ه بع�س املرب��ني باأن��ه اأ�سلوب 
الطبيع��ة يف التعلي��م واإك�س��اب الطف��ل باللع��ب خ��رات 
ومه��ارات. واللع��ب اجلمع��ي م�سدر من م�س��ادر القدرة 
على التعامل مع النا�س. ويرى بع�سهم اأن اللعب يلخ�س 
املا�س��ي واأن الألع��اب متث��ل اأدواراً خمتلف��ة يف تاريخ 
الإن�سان وتدعى هذه الأدوار ب� "النظرية التلخي�سية" اأو 
نظرية تلخي���س احل�سارة، ويرى اآخرون اأن اللعب يقوم 

على نظرية تنفي�سية، واأنه منفُذ النفعالت 
ق��دمي  تاري��خ  النظري��ة  وله��ذه  اجلن�سي��ة، 
يت�س��ل باأر�سطو وجمال تفري��غ النفعالت 
بالتطه��ري، اأما النظري��ة التحليلية فرتى اأن 
اللعب جم��اٌل لإعادة الت��وازن والتزان اإىل 

حياة الكائن )3(. 
اإن اللع��ب ظاهرة اأولية تع��مُّ عامل الكائنات 
احلي��ة باأ�رسه��ا وتخ���سُّ الإن�س��ان كون��ه 
املوجود الواعي بالختيار، والذي يت�رسف 
بحري��ة، وعليه فان اللعب الإن�ساين هو لعب 
ذو موا�سف��ات خا�س��ة به، لك��ون الإن�سان 
واعي��ا بقواع��د اللعب��ة و�رسوطه��ا، فطاب��ع 
املالعبة يف الألعاب الإن�سانية يتاأ�س�س من 
خالل فر�س القواعد والتنظيمات التي ُيعتدُّ 
به��ا لذاتها فقط، وهذه القواعد والتنظيمات 
داخل اللعبة مرتبطة بطريقتها اخلا�سة ول 

ميكن انتهاكها، فالطاب��ع املميز للعب الإن�ساين هو ذلك 
الطاب��ع الفري��د الذي ينطوي على قواع��د رابطة يحكمها 
ن��وع م��ن "التوج��ه املبا�رس" نح��و الأ�سياء يطل��ق عليه 
"ق�سدي��ة الوعي"، ولقد ع��دَّ الفال�سفة خا�سية "التوجه 
املبا�رس" ه��ذه مبثابة بنية الوجود الإن�ساين فهي بالغة 

اخل�سو�سية. )4(
 اإن عن�رس اللعب الذي ينتمي للثقافة الإن�سانية ميكن اأن 
يك��ون موجوداً يف اأكرث اأنواع الأن�سط��ة الإن�سانية جديًة 
كالطقو���س الدينية والجتماعية، ولق��د كان هناك ميٌل 
لربط خرة الفن والإبداع مبفهوم اللعب بو�سفهما اأ�سبه 
باللعب ال��ذي ي�سكله اجلماُل كما ُي�س��كالن هما اجلمال. 
فاللع��ب الفني لعٌب من ن��وع خا�س لختالفه عن اأنواع 
اللعب الأخرى، كونه ذا قوانني دقيقة خا�سة 
ب��ه ل ميكن للف��ن اأن يك��ون اإبداع��ًا اإل بها، 
ولذل��ك قرنه هانز ج��ورج جادام��ري بالفن، 
فهو لعٌب متتلك ف�ساءاُت��ه منظوماِت عملها 
املب��دع واملتمي��ز، وه��و لع��ٌب ل يتعار���س 
م��ع اجلدية بقدر ما ه��و متعار�ٌس مع العلة 

القاتلة للروح.)5(.
اأم��ا اللع��ب الإيهامي فهو ���رسٌب من اللعب 
الذي يقوم عل��ى الإيهام امل�سحوب بالوعي 
لوجود خداع ذاتي يبدو ظاهريًا اأنه ينطوي 
ع��ادة على البتعاد عن الأه��داف والغايات 
اجلدي��ة مثلم��ا ينطوي على ق��در من التفكك 
كان  واإذا   )6( اخل��ادع  النف�س��ي  والتحل��ل 
م�سطلح التالعب احلر هو احد امل�سطلحات 
الفاعل��ة يف حق��ل )الخت��الف( ال��ذي يع��دُّ 
واحداً من اأهم مقولت التفكيك، فاإنه ي�ستمد 

كث��ريا م��ن جوان��ب �سمات��ه م��ن 
احلق��ل الذي ي�ستغل في��ه م�سطلح 
اللعب الإيهامي، ذل��ك اأن التفكيك 
يلتق��ط م�سطل��ح اللع��ب وي�سيفه 
م��ن  اإياه��ا  حم��رراً  اللغ��ة  اإىل 
موا�سفاته��ا القامو�سية واأهدافها 
التي �س��������بق واأن ا�ستقرت عليها 
ع��ر الق��رون )7(. وم��ن اأه��م تل��ك 
املوا�سفات اقرتان املدلول بدواله 

املعت��ادة واملتع��ارف عليه��ا يف قوامي�س اللغ��ة، ولذلك 
كانت مهمة التفكيك الأوىل هي فّك الرتباط الدليل بني 
اللغة وقوامي�سها واإنه��اء �سلطة تلك الدللت القامو�سية 

حني اأُعطيت تلك ال�سلطة للقراء والقراءة بال منازع.

)3(

 اإن جذر مف��ردة )الختالف( يف اللغة الفرن�سية يختلُف، 
وتتنازع��ه خ�سائ���س مكاني��ة وزمانية وتتج��ه دللته 
اجتاه��اٍت ع��دة ما ب��ني عدم الت�ساب��ه والتف��رق والتبدد 
والتاأخ��ري والإرجاء امل�ستم��ر للدللة،اإنه باخت�سار ذلك 
امل�سطلح الذي يرف�س التزام املدلول بدواله لأن مهمته 
حتري��ُر الدوال م��ن �سجنها اللغ��وي املعتاد وم��ا اأثبتته 
له��ا املعاجُم من مع��اٍن. من هنا تن�س��اأ م�سكلة احل�سور 
والغي��اب، ح�س��وُر ال��دال وتع��دد مدلولته، ب��ل غيابها 
ح�سب تع��دد الق��راءات واختالفها باخت��الف مرجعيات 
الق��راء واخت��الف اأفق وع��ي املتلق��ني وثقافتهم.وهكذا 
يكت�س��ب امل�سطل��ح دلل��ة ا�سطالحية، فح�س��ب "ليت�س" 
ال��ذي ينقل تعريف دريدا لالختالف يقول: اإن الختالف 

لي���س كلم��ة، كما ان��ه لي�س مفهوم��ا ،لأن��ه الإزاحة التي 
ت�سب��ح بوا�سطتها اللغ��ة اأو ال�سف��رة اأو اأي نظام مرجعي 
ع��ام ذا مي��زة تاريخية ،حني تكون عب��ارة عن بنية من 
الختالف��ات ترتك��ز عل��ى ثب��وت ال��دال والتغ��ري الدائ��م 
وامل�ستم��ر للمدل��ول، ويوؤكد "ليت���س" انه عن��د ا�ستخدام 
العالم��ة فان ح�سور املدلول واملرجع  يرتبط باحل�سور 
الذات��ي للدال الذي يظهر لنا من خالل الوهم واملخادعة 
وال�سالل ب�سوٍر مفاجئ��ة لأنها ترتبط بتحولت القارئ 
وفع��ل الق��راءة. )8( فلي�س هن��اك ح�سور م��ادي للعالمة 
فم��ا يث��ريه ال��دال يف ذهني من �س��ور ذهني��ة مرت�سمة 
يختل��ف عما يثريه ذلك الدال نف�س��ه يف ذهن قارئ اآخر.
ولذلك فلي�س هناك وقوٌف نهائي على معنى حمدد، وهذا 
الخت��الف اأو الإرج��اء يهدف اإىل احلّد م��ن هيمنة فكرة 
احل�سور، داعيًا لع��دم التقيد مبعنى معني مما يوؤدي اإىل 
توال��د املعاين لي�س ب�سب��ب تقرير ال��دالت لها،بل ب�سبب 
اختالفاته��ا املتوا�سل��ة مع املعاين الأخ��رى التي حّدت 
م��ن حريته��ا، ولن ه��ذه املع��اين ل تع��رف ال�ستق��رار 
والثب��ات فاإنه��ا تبق��ى موؤجل��ة �سمن نظ��ام الختالف 
من خ��الل اجلدل ب��ني م�ستويات احل�س��ور والغياب من 
ق��ارئ لآخر ب�سب��ب اختالف م�ستوي��ات التلق��ي واآفاقه 

�سو�سري 

�سرتاو�س

إن عنصر اللعب الذي ينتمي للثقافة اإلنسانية 
يمكن أن يكون موجودًا في أكثر أنواع األنشطة 
اإلنسانية جديًة كالطقوس الدينية واالجتماعية، 

ولقد كان هناك ميٌل لربط خبرة الفن واإلبداع 
بمفهوم اللعب بوصفهما أشبه باللعب الذي 

يشكله الجماُل كما ُيشكالن هما الجمال. 
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ومرجعياته. اإن عدم ترابط معاين م�سطلح )الختالف(، 
وافرتاقه��ا م��ا بني التباي��ن والإرجاء هو م��ا ي�سعى هذا 

امل�سطلح لتج�سيده وتف�سريه )9(.
اإن التوح��د ب��ني �سطري العالم��ة داًل ومدل��وًل وحر�س 
القوامي���س اللغوية على توثيق هذا التوحد هو الأ�سل يف 
الدرا�س��ات اللغوية اإىل اأن ج��اءت النظريات احلديثة يف 
اللغة وانتقدت هذا التوحد بني الدال واملدلول الذي كان 
اأ�سا���س حدوث الدللة الأحادية حلدٍّ ما، اأو تقرير املعنى 
املح��دد، وذلك هو جوهر �سلطة الن�س التي عمل التفكيك 
عل��ى زعزعته��ا. فال��ذي حدث فيم��ا بعد ه��و ن�سف ذلك 
التوحد مبعنى اأن الدال مل يعد ي�سري اإىل مدلول حمدد ول 
لأي مدل��ول، فقد انف�سل الدال ع��ن املدلول الذي منحته 
اإياه املعاجم والدرا�س��ات القدمية، و�سار يقاوم الثبوت 
يف عملي��ة مراوغة ل نهائية للدوال فيها، وكانت نتيجة 
ه��ذا النف�سال ا�ستحالة حتقي��ق دللة ثابتة يف الإ�سناد 
ويف الن���س، فق��د ادع��ى مغيب��و املدل��ول فوك��و وبارت 

و�سرتاو���س ولكان وبعده��م ج��اك دري��دا اأن ال��دال هو 
ال��ذي يحمل وثوقيته؛ كونه مادي��ًا ثابتًا، بينما املدلول 
�سوؤال مفت��وح للتاأويالت املختلف��ة )10( اإن الدال الواحد 
ميك��ن اأن يكون ل��ه قطعًا مدلولٌت خمتلف��ة بالن�سبة اإىل 
ال�سخ���س الواح��د يف اأوق��ات خمتلف��ة ولعدٍد م��ن القراء 
يف وق��ٍت واحد.اإن م�سطلح الخت��الف يجمع معا جميع 
مع��اين الختالف العتيادي��ة م�سيفا اإليه��ا كل دللت 
فع��ل الإرج��اء والتاأجي��ل. والخت��الف ح�س��ب التفكي��ك 
ينجم ع��ن بنية مكاني��ة تقابلية بني املت�س��ادات، بنية 
جاءت نتيجة مكانّيِة املت�سادات ووجود الثغرات بينها 
ور�سفه��ا جنبا اإىل جن��ب، فالبد من وجود �سدع يف�سل 
بينه��ا اعتم��اداً على عدم الت�سابه والنف��ور بني الأقطاب 
وامل�سطلح��ات، وتلك هي �سم��ات دللة الختالف وذلك 
م��ا اأطلق علي��ه التفكيك: الفج��وات والفراغات املوجودة 
يف كل ن���س اأّي��ًا كان مو�سوع��ه. ف�ساًل ع��ن اأهمية هذه 
ال�س��دوع والفراغ��ات والفوا�س��ل التي ل ميك��ن بدونها 
ت��وؤدي  اأن  وامل�سطلح��ات  للمف��ردات 
عملي��ة الدللة ووظيفتها ابداً،لأنها هي 
الت��ي متنح امل��وؤول فر�ست��ه يف ملئها 
بالدلل��ة الت��ي يراه��ا غائب��ة، ويراها 
منا�سب��ة كذل��ك. اأم��ا اأهمي��ة الفوا�س��ل 
اأنه��ا  الفراغي��ة فتكم��ن يف  والقواط��ع 
ت�سمح للعنا�رس املت�سادة بالدخول يف 
عالق��ة معينة يرره��ا املتلقي دون اأن 
ي�سمح لها بالتوافق والتطابق التام يف 
ه��ذه الفراغات التي جنمت عن انف�سام 
العالقة وانف�سالها بني الدال واملدلول. 
)11( وم��ن خ��الل ه��ذا النف�س��ال يت��م 

التالعب احل��ر باللغة، فم�سطلح التالعب احلر هو الناجت 
الأهم ل�ستغال م�سطلح الختالف التفكيكي، لأنه يعمل 
عل��ى اإدام��ة مراوغة املدل��ولت امل�ستمرة لل��دوال وعدم 
ال�ستق��رار واملكوث عند مدل��ول معني، فاملدلول اجلديد 
ل يلب��ث اأن يتحول �رسيعا اإىل دال يبحث عن مدلول اآخر 
يف لعب��ة متوا�سلة ل نهائية، دون اأن يتيح �سيُل الدالت 
ملدلول ما اأن يفر�س ح�سوره اأو يالزم داله لي�ستقر، ومن 
هن��ا ياأت��ي الإ�رسار على ع��دم العرتاف بوج��ود حدود 
حت���رس املعنى ب�سب��ب كون الدللة ل متل��ك قوة ح�سور 
بنف�سها لن مقولة احل�سور نف�سها هي العامل املوؤثر يف 
اإنت��اج الدللة التي ل تت�سم بال�ستقرار يف التفكيك، وملا 
كان��ت هذه العملي��ة ل ت�ستغل اإل داخل اللغ��ة وبدالتها 
ح�س��ب ب�سبب غياب املرجعي��ات اأو تغييبها، فان الن�س 
لبد اأن ي�ساب بال�سم��ور والنكفاء ول يعرف اإل �سمن 
كيان��ه اللغوي اخلا�س )12( حي��ث حتيل اللغة على لغة ، 
اأي م��ن لغة ال��دال اإىل لغة املدلول الذي ل يعرف الثبوت 
وال�ستق��رار، ولي�س ل��ه وجوٌد خارج لغ��ة الن�س براأيهم، 
ول يت�س��كل اإل ح�سب اأفق تلق��ي القراء ومرجعياتهم، مبا 
يعن��ي اأن يحيل الدال على دال اآخر با�ستمرار،داٍل يرت�سم 
�س��وراً ذهنية يف ذهن القارئ ولي���س مرجعًا له ح�سوٌر 
م��ادي وحقيق��ة ملمو�سة خ��ارج اللغ��ة يف الواقع، حتى 
قي��ل اإن الن���س خرج م��ن �سج��ن اللغ��ة يف البنيوية اإىل 
�سج��ن ال��دالت يف التفكيك، حيث ي��راوغ املدلول دالته 
دون ال�ستق��رار عنده��ا. واملراوغة املق�س��ودة هنا هي 
مراوغ��ة املدلول لل��دال التي حتول العالم��ة اللغوية اإىل 
عالم��ة عائم��ة �سابحة يح��اول املتلقي تثبيته��ا موؤقتا 
اإىل اأن يجيء قارئ اآخر اأو القارئ نف�سه يف قراءة اأخرى 
ليف��كك الق��راءة ال�سابقة ويزيح دللتها ب��دللت جديدة 

م�سافة للمدلول ال�سابح اأبدا )13(  وهكذا. 
ويب��دو وا�سح��ا يف نظرية دري��دا اأن التالعب ينطلق من 
اأن التغ��ري اجلوهري الذي طراأ على نظرة ما بعد البنيوية 
اإىل اللغ��ة يتمث��ل يف بع��د امل�ساف��ة بني ال��دال ومدلوله 
ويف �سع��ف العالق��ة بينهم��ا مم��ا ترت��ب علي��ه ظه��ور 
فج��وات حتول��ت اإىل �س��ك يف الآراء التقليدي��ة الرا�سخ��ة 
عن الكينونة والوجود واحلقيق��ة واللغة والأدب، وتت�سع 
م�ساح��ة ال�سك / الفجوة حت��ى تختفي العالقة بني الدال 
ومدلول��ه ول تبق��ى يف النهاية اإل الفج��وة بني الثنني، 
تل��ك الفجوة هي التي يتحقق فيها اللعب احلر للمدلولت 
وتتحق��ق ل نهائي��ة الدلل��ة اأو مراوغ��ة املعن��ى لع��دم 
ا�ستقراره. وت�سبح كل ق��راءة هي اإ�ساءٌة للقراءة ال�سابقة 
حيث تتح��ول حقيقة الفجوة يف نهاي��ة الأمر اإىل حاجز 
يقاوم الدللة، فال دللة ثابتة يف الن�س لأنها يف حتوٍل 
وت�سكٍل دائمني،وعليه فانه ل توجد مدلولت يف الواقع، 
ولي���س ثمة اإل دالت فقط، ففي ظل الفجوات واملدلولت 
املراوغ��ة ل ميكن للمدل��ول نف�سه اأن يكت�سب دللة اإل اإذا 
اأحيل عل��ى مدلول اآخر حيث ي�سبح املدل��ول الأول دال، 
ويحدث الأمر نف�سه مع املدلول الثاين ليتحول يف قراءٍة 
جدي��دة هو الآخر اإىل دال، وهك��ذا ل ميكن ال�ستقرار يف 
الدللة اإل عن طريق الإ�سارة اإىل دللة اأخرى مما يرتتب 
علي��ه اإغ��الق الن�س��ق اللغوي حينم��ا يتحول ه��ذا الن�سق 
اللغ��وي للعالم��ات اإىل دائ��رة ن�سقية مغلق��ة من الدالت 

الالنهائية التي ت�سري اإىل نف�سها فقط )14(. 
لق��د كانت البداي��ة الأوىل مل�سطلح اللعب م��ع دريدا يف 
املوؤمت��ر الذي عقد يف جامعة جونز هوبكنز عام 1966 
حتت عنوان )البنية والعالم��ة واللعب يف خطاب العلوم 
الإن�ساني��ة( وقبل هذا املوؤمتر بث��الث �سنوات ن�رس دريدا 

يبدو واضحا في نظرية دريدا أن التالعب 
ينطلق من أن التغير الجوهري الذي طرأ على 

نظرة ما بعد البنيوية إلى اللغة يتمثل في 
بعد المسافة بين الدال ومدلوله وفي ضعف 
العالقة بينهما مما ترتب عليه ظهور فجوات 

تحولت إلى شك في اآلراء التقليدية الراسخة 
عن الكينونة والوجود والحقيقة واللغة 

واألدب، 
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بالفرن�سي��ة ع��ام 1963 مقاًل 
بعنوان )الب��وؤرة والدليل( يركز 
في��ه عل��ى احلري��ة املطلقة يف 
ا�ستخدام اللغ��ة بطريقة ل تبعد 
كثريا عن حري��ة ا�ستخدام اللغة 
عن��د ال�ساع��ر الرومان�س��ي فهو 
كان��ت  البني��ة  فك��رة  اأن  ي��رى 
تفرت���س �سلف��ا مرك��زا للمعنى 

من نوع م��ا، ويتحكم هذا املركز بالبني��ة كلها، غري انه 
يف ذاته لي�س مو�سوعا للتحليل البنيوي لن العثور على 
بني��ة املركز يعني العثور عل��ى مركز اآخر )15( مبعنى اأن 
انفجار املركز �سيوؤدي اىل حدوث مراكز كثرية يف الن�س 
م��ن خالل الت�سظيات التي يحدثه��ا النفجار، مما يوؤدي 
اإىل ات�س��اع �سبك��ة الدللت يف الن���س الواحد.واملالحظ 
اأن ه��ذه البني��ة امل�سطلحي��ة للتفكيك والت��ي تقوم على 
العنف من تفج��ري وت�سظٍّ و�سّك واإزاحة ونق�س وتقوي�س 
وه��دم وتفكيك قد انتقلت جميعه��ا جلوانب احلياة كافة 
ول �سيم��ا ال�سيا�سي��ة والقت�سادية ومن ثم الجتماعية، 
واملجتمع��ات  املعا���رس  الإن�س��ان  �سحيته��ا  وكان 

الن�سانية ال�سعيفة ب�سكل خا�س.
اإن اللع��ب واملراوغ��ة م�سطلح��ان ارتبط��ا اأول بنظري��ة 
التلق��ي، ومت تطويرهما اإىل لنهائي��ة الدللة التي حتتل 
مو�سع القلب يف ا�سرتاتيجي��ة التفكيك. اإن حركة الدوال 
داخل اأي مرك��ز ي�سميها دريدا لعبا، ولذلك تتمتع الدوال 
بحري��ة اك��ر عن��د تفكيك املراك��ز يف عملي��ة اللعب؛لأن 
تفج��ري املراك��ز ي��وؤدي اإىل تع��دد الب��وؤر الت��ي حتدثه��ا 
الت�سظي��ات والت�ستيت،وتع��دد الب��وؤر ي��وؤدي اإىل ات�س��اع 
ال��دللت، فتعدد املراك��ز ظاهرة اإيجابي��ة كونها ترثي 

املعنى، اأما م��ا انتقده التفكيك 
ب�س��دة فه��و التمركز ال��ذي اأدى 
بالثقاف��ة الغربي��ة وح�سارتها 
الع��امل واإىل  الت�سل��ط عل��ى  اإىل 
وادى  والغطر�س��ة  العنجهي��ة 
به��ا اىل العنف والع��دوان على 
ال�سعوب وانته��اك حقوقها. لقد 
ات�سم��ت العالم��ات عن��د دري��دا 
باإ�ساءة ال�ستخدام وحتولت من امل�سدر النهائي للمعنى 
كما كان عند ال�سيمائية اإىل م�سدر م�ستمر للعب والتغري 
والتح��ولت، وق��د عدَّ اأمن��اء جامع��ة )�ستانف��ورد( هذه 
النتائ��ج انهي��اراً حقيقيا للبح��وث واجلهود الت��ي ُبذلت 
وتبذل يف درا�سة اللغة، وو�سفوا �سعي التحليل التفكيكي 
لرت�سي��خ نظرية اللعب باأنه �س��يء ا�ستفزازي يعي�س على 
النق�سام��ات والعنف )16( والإح��الت امل�ستمرة من دال 
اإىل دال اآخ��ر مع تغيي��ب متعمد للمدلول الذي يف�سح عن 
املعن��ى، هذا املعنى الذي كان وم��ازال هو الهدف الذي 
ت�سع��ى له الن�ساني��ة الراقية وتهدف اإلي��ه جهودها عر 
التاري��خ الإن�س��اين. وتل��ك ال�سيغ��ة التفكيكي��ة حمكومة 
مبجموع��ة اآليات ي�سطرها )النا�س( وي�ستخدمها الالعب 
ال��ذي ه��و املتلقي يف تعامل��ه مع الن�س، حم��اوًل اإلغاء 

احلتميات والوثوقية والأخالق والأحكام اجلمالية.
 وق��د ح��دد النق��اد تل��ك الآلي��ات الت��ي تلغ��ي الوثوقية 

والخالق والحكام اجلمالية.
وهكذا جند امل�سطلحات والآليات التي اعتمدها التفكيك 
ل تخل��و م��ن ال��دللت ال�سلبي��ة الت��ي ت�س��ل ح��ّد العبث 
والهذي��ان والأوه��ام والألغ��از والغمو���س والكناي��ات 
املبهم��ة واملفارق��ات الغريب��ة والك��ولج، وتعم��ل هذه 

الآليات غري املتجان�سة على تلوين الدال وتعدد القراءات 
وت�سظ��ي الدللة وبعرثتها مما دفع الكثري من النقاد اإىل 
و�س��ف مثل هذه الن�سو�س ببعده��ا عن اجلدية و�سطوة 

التهكم والزيف والعبث.
اإن م���رسوع ن�س��ف التقالي��د وح��رق املكتب��ات واإلغ��اء 
املرجعي��ات الذي دع��ا اإليه هيدجر للع��ودة اإىل املنابع 
الأ�سلي��ة الأوىل للغ��ة، ودرج��ة ال�سف��ر يف الكتابة التي 
اإليه��ا رولن ب��ارت، واختالف��ات �سو�س��ري الت��ي  دع��ا 
دح�ست فكرة الأ�سياء الكامنة وراء املدلولت التي كان 
ُيظ��نُّ اأنه��ا ثابتة وله��ا ح�سورها املادي خ��ارج اللغة، 
دح�سه��ا جاك دريدا بقوله" ل �سيء خارج الن�س"، وما 
له��ذه الطروحات م��ن خماطر عل��ى الإن�س��ان املعا�رس 

وعل��ى ال�سع��وب املنا�سلة من اأج��ل الدفاع 
عن هويته��ا وتاريخها وحتقي��ق وجودها.
اإن �سرتاتيجية الخت��الف والإرجاء الدائم، 
واملدل��ولت املراوغ��ة كلها مدل��ولت لي�س 
لها من مرجعية غ��ري اللغة،فال دللة ثابتة 
غ��ري تول��د ال��دالت امل�ستم��ر، كل ذلك كان 
متهيدا لتحقيق اللعب احل��ر للدللة. واللعب 
احل��ر هو النتيجة املبا�رسة لقطع كل خيوط 
الثبات وال�ستقرار والتثبيت الذي يعمل على 
متا�سك الن�س كما يعمل على  ا�ستقراره ولو 
موؤقتا عند نقطة ما. اإن رف�س نقاط التثبيت 
هو رف�س ميتافيزيقيا احل�سور،ورف�س اأي 
حقيق��ة تاريخي��ة اأو ديني��ة، رف���س وجود 
مرك��ز للكون يفر���س عليه النظ��ام ويف�رس 
العالق��ات املختلف��ة ويوؤ���رس مع��امَل �س��رٍي 
لالإن�س��ان املعا���رس، م��ع ما يتب��ع ذلك من 

جزيئ��ات مهمة مثل ن�س��ف العالمة اللغوي��ة وحرمانها 
الق��درة عل��ى الدللة، ون�س��ف العقائ��د وا�ستحالة تثبيت 
معن��ى حمدد للن�س، لن ا�سرتاتيجية التفكيك تقوم على 
التح��رر م��ن �سلط��ة الإحال��ة اإىل مركز مرجع��ي موثوق 
خ��ارج اللغ��ة، ويف غيبة ه��ذه ال�سلطة يك��ون اللعب حرا 
)17(  لأن��ه يقت�رس عل��ى العالقات اللغوي��ة داخل الن�س 
ح�س��ب، تلك العالق��ات التي تفتقد اأي وج��ود يف الواقع، 
فلي�س من عالقة بني ال�سعر واحلدث التاريخي ولي�س من 
عالقة ب��ني الإن�سان والأهداف امل�رسوع��ة التي ينا�سل 
م��ن اأجلها.ولي���س م��ن عالق��ة ب��ني �سخ�سي��ات الرواية 
والأهداف امل�رسوعة التي تنا�سل من اأجلها، وبهذا ويف 
ف�س��اء اللع��ب احلر باللغة ينف��رط عقد الك��ون والأ�سياء 
ليكون املركزيُّ هام�سيًا والهام�سّي مركزيًا 
وت�سبح العلة معلوًل واملعلول علة، في�سبح 
الأ�س��ل اأث��را واملدلول دال، وذل��ك هو اللعب 
احل��ر للغ��ة وبها وال��ذي ُينتج ن�س��ا هالميًا 
لي���س اأكرث من اآث��ار اختالف ت�س��ري اإىل اآثار 
اخت��الف اأخرى. اإن �سل�سلة الختالفات التي 
يحي��ل عليه��ا الن���س ح�سب التفكي��ك، يعني 
تعدد املعنى اإىل ما ل نهاية ح�سب اأفق تلقي 
القراء ومدى عم��ق ثقافتهم وتنوعها، وذلك 
هو جوهر اللع��ب احلر باللغة. ومن املنطقي 
اأن توؤدي القدرة عل��ى حتديد مدلول اأو اأ�سٍل 
خ��ارج لغ��ة الن���س يف حم��ور الخت��الف 
التفكيك��ي اإىل اإيق��اف اللعب احل��ر، واإيقاف 
اللع��ب احل��ر يف عملية اإنت��اج الدللة هو ما 
يعم��ل  التفكي��ك عل��ى مقاومت��ه ورف�س ما 
ينت��ج عنه. فنظرية اللع��ب باللغة نابعًة من 

حركة الدوال داخل أي 
مركز يسميها دريدا لعبا، 

ولذلك تتمتع الدوال 
بحرية اكبر عند تفكيك 

المراكز في عملية اللعب.

فوكو

عبد العزيز حمودة 
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لن الت�سقي��ق يف م��ا بع��د احلداث��ة يعني ق��وة البتكار. 
والتالع��ب باللغ��ة يقبل م��ا ل يحتمل��ه القيا���س ويقوم 
عل��ى التناف��ر والهام�س وال�سق��اق والتوت��ر الدائم، وهذا 
م��ا يوؤكد انف�سام هذا اللعب ع��ن كل رابطة اجتماعية اأو 
حتقي��ق هدف ع��ادل، لأن هدفه هو ت�سكي��ل التناق�سات 
وتطوير �سناع��ة الأجهزة ولي�س تاأهي��ل الذات باملعنى 
الأ�سي��ل لأن ه��دف ه��ذه اللغ��ة يف م��ا بع��د احلداثة هو 
الخت��الف والت�ستي��ت ل التوا�س��ل والن�سج��ام، ولع��ل 
ماح��دث ويح��دث يف الع��راق واأقط��ار الوط��ن العرب��ي 
الأخ��رى اأك��ر دلي��ل نعي�س��ه �ساه��دا على تل��ك الأحداث 
ال�رسي��رة.اإن ع���رس احلداث��ة ال��ذي اهت��م بوح��دة العامل 
كان ق��د انته��ى وانته��ت اإيجابياته ،وحلَّ ع���رُس األعاب 
اللغة الذي ل ياأب��ه بالرهان ول بالت�سنيف الدقيق ول 
مبرجعيات احلقيقة لأنه ل وجود لأي حقيقة يف نظرهم 
م��ذ اأنكروا املرجعيات والأ�سياء التي متكث خارج اللغة؛ 
و�س��ار كل �س��يء ورقيا ل عالق��ة له بالواق��ع، لأن ذلك 
الت�سني��ف ل ي�ساع��د على حرية احلرك��ة اأو حرية اإزاحة 
اخل�س��م التي ين��ادي بها ليوت��ار، فق��د كان ف�سل الدال 
عن املدل��ول اإيذانا بالريب وال�سك لي�س فيما هو اأدبي اأو 
فن��ي فح�سب، ب��ل فيما هو اجتماع��ي واأخالقي وقانوين 
كذلك،وهو اإيذان بحل��ول ال�سطراب والت�ستت والفو�سى 
الت��ي نعي�سها اليوم يف �ست��ى املجالت. اإن ات�سال الدال 
مبدلول��ه عن��د فوكو هو حال��ة اإغفاء اأ�ساب��ت اللغة التي 
تكون��ت من اآلف ال�سنني، ويح��ذر فوكو من هذا الإغفاء، 
يح��ذر من ربط الأفكار بالأ�سياء لأن هذا الربط هو قرين 
التوكي��د والإ�س��ارة والإحالة، واألعاب اللغ��ة قرينة ال�سك 

وال�ستات والثغرات والفجوات ونق�س التوا�سل )19( . 

ال�شي��شي:  احلقل   -  2  

وهن��ا متج��د األعاب اللغ��ة مبداأ ال���رساع واخل�سام حول 
مفه��وم ال�سلطة، اإنها ت�ستبعد دللت اللتزام والن�سجام 
باحث��ة ع��ن الثغ��رات حمر�سة عل��ى ال�سط��راب وخلق 
الأزمات والتما�س ما ينمي الن�سبية والقالقل واخلالفات، 
ل ما يرك��ز ال�ستقرار والتقدم كما كان��ت توؤكد احلداثة، 
مم��ا حدا ببع���س الباحث��ني اإىل القول: اإن ذل��ك م�سوؤول 
اإىل ح��د ما عن ت�س��اوؤل فكرة امل�سوؤولي��ة الأخالقية يف 
الق��ول والفع��ل، فهذه الألع��اب توؤثر عل��ى دور ال�سخ�س 
وعل��ى اإمكانية حتديد احلقيق��ة. اإن األعاب اللغة اأ�سبحت 
نظري��ة �سيا�سية مهمته��ا زعزعة فك��رة الأ�سا�س الثابت 
واحلقيق��ي، وتعمل على زعزعة حتديد الجتاه خدمًة ملا 
ي�سمى "النزلق امل�ستم��ر"، والنزلق يحتاج بداهة اإىل 
العبث بفكرة التحديد والتاأ�سري والتنظيم والت�سنيف. اإن 
األعاب اللغة نظرية يف توجهات ال�سلطة ومفهومها الذي 
ي�ستغ��ُل يف �س��وء الهيمنة والتحي��ز والغلبة والختالف 
ال������دائ��م، ) 20(.ومتاأم��ل �سيا�س��ات ال��دول الكرى ذات 
امل�سال��ح الي��وم يجده��ا تلع��ب داخ��ل ه��ذه الأط��ر يف 
مواقفه��ا املتغرية تغرّي م�ساحلها التي ل تعلو عليها اأية 

قيمة.

االقت�ش�دي:  -البعد   3

يف غي��اب البعد الوجداين لالإن�سان وغياب توا�سل الذات 
م��ع الذوات الأخ��رى، واإلغاء التما�س��ك الجتماعي طغت 
مكنن��ة املعلوم��ات وتغلي��ب فك��رة الأداء واملنفعة التي 
ت�سع��ى اإىل ملكية املعلوم��ات الوفرية وهي ت�سعى جلمع 
ال��رثوات الهائلة والت�سل��ح والهيمنة عل��ى ال�سعوب،دون 

موق��ف تفكيك��ي ف�ساًل عن كونها واح��دًة من نتائج نقد 
التمرك��ز حول العقل وميتافيزيقيا احل�سور اللتني كانتا 
حم��ط نق���س وتقوي���س دري��دا، كونهما املح��رك املهم 
ملحور احل�س��ور والغياب التفكيكي. ولذل��ك فاإن اأهم ما 
ج��رى يف التفكي��ك هو مغ��ادرة الوقوف عن��د ت�سكيالت 
لغة الن�س التي تعّد ال�سمة العامة التي كان يقف عندها 
النق��اد والتي راح اأهل التفكيك َي�سفونها باجلمود لنها 
تت�س��ل مبا يت�س��م بالثبوت الذي هو املعن��ى القامو�سي، 
مغادري��ن ذل��ك اإىل فعالية القارئ ال��ذي غدا هو املوجه 
ال��ذي يك�سف توجه��ات الن�س ومواطن قوت��ه وه�سا�سته 
مبا ميتلك من اآفاق تل��قٍّ وثقافة وخرات مكثفة �سابقة، 
فال ثبوت يف التفكيك. كل �سيء يف حالة تغرٍي دائم لعدم 
وثوقيته��م باأي حقيق��ة مطلقة، فال حقيق��ة يف التفكيك 
ب��ل كل �س��يء اآي��ٌل للتغ��ري كون��ه قائما عل��ى الختالف 
وتعدد التف�سريات ولنهائية املعنى الذي يختلف مع كل 
ق��ارئ جديد وحتى مع القارئ الواحد للن�س الواحد.لأن 
التغري والتاأجيل دائمان مما يعمل على مغادرة التب�سيط 
والو�س��وح اىل التوت��ر والخت��الف لك��رثة الفجوات يف 
الن�س ،وتغيي��ب املدلولت، وكلما كان��ت م�سافة التوتر 
ب��ني الن�س والق��ارئ اأبعد مدًى، فاإن ذل��ك مينح املجال 
للتاأوي��ل ك��ي ي�ستغ��ل اأو�سع واأعم��ق، مما يل��ّون املعنى 

 .  .  .وي�سمُه بالتعددية.
يعم��ل م�سطلح الت�ستي��ت اأو النت�سار داخل نظرية اللعب 
عماًل حثيثًا بو�سف��ه اأداة تقوي�سية ركز عليها دريدا يف 
تقوي�س��ه للفكر الأفالطوين فيم��ا يتعلق مبفهوم الكتابة 
ونظرية املح��اكاة يف اجلمهورية، ولهذه املفردة عالقة 

وطي��دة بالتنا�سل. اأما بو�سفه��ا م�سطلحًا فاإن م�سطلح 
)الت�ستي��ت( يعن��ي ع��دم انتظ��ام الن�س وغي��اب متا�سك 
املعن��ى م��ن اأج��ل تكاث��ر ال��دللت وانت�ساره��ا وتناثر 
معناه��ا بطريق��ة ي�سع��ب �سبطه��ا والتحكم به��ا، وهذا 
التكاث��ر املتناث��ر لي���س �سيئ��ا ي�ستطي��ع امل��رء اإم�ساكه 
وال�سيطرة عليه واإمنا يوحي باللعب احلر الذي ل يت�سف 
بقواعد حتدُّ من حركة هذه احلرية بل هو حركة م�ستمرة 
ت��وؤدي اإىل ع��دم ال�ستق��رار والثب��ات وتت�س��م بالزي��ادة 
املفرطة على ما يفرت�س انه يعني معنى معينًا، اأو ي�سري 
لدلل��ة ما. )18(  فالت�ستي��ت يف التفكيك ل ميكن التعامل 
معه ال من قبل قارئ حاذق له القدرة على جمع ال�ستات 
واإع��ادة ت�سكيله والعمل على انتظام الن�س من جديد من 
خ��الل توجيه دللت��ه املتغرية من ق��ارئ لآخر، ولذلك 
اأع��اد النقد النظر بدللة "الوح��دة الع�سوية" التي كانت 
تعن��ي متا�س��ك الن���س وان�سجام��ه يف بنيت��ه ال�سطحي��ة 
ي��وم كان واحداً من مهم��ات املوؤلف امل�سوؤول عن اإن�ساء 
الن���س، و�سار الي��وم من مهمات الق��ارئ يوجهه ح�سب 

اأفق تلقيه واأبعاد ثقافته وخراته وروؤاه. 
ولعل خطراً اآخر يكم��ن يف هذه اللعبة التفكيكية،ذلك اأن 
ه��ذه اللعب��ة مل تقت�رس عل��ى ملعب اللغة ب��ل تعدتها اإىل 

جمالت اأخرى ل تقل خطورة عن الأوىل،فمن خالل 
 �سح��ب م��ا بعد احلداث��ة األعاب اللغة اإىل حق��ول معرفية 
اأخرى ميكن الإ�سارة اإىل ثالثة حقول اهتم بها د.م�سطفى 
نا�سف يف حديثه عن األعاب اللغة عند ليوتار ونلخ�سها 

بالآتي:

االجتم�عي:  احلقل   -  1

وتلع��ب فيه األعاب اللغة لعب��ة التنافر وت�سقيق كل �سيء؛ 
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الن���س، ف�)لا�ستق��رار الدللة(  يعن��ي األ وظيفة لالأدب، 
ل وظيف��ة للنقد م��ا دامت اإزاح��ة الدلل��ة يف الن�سو�س 
م�ستمرة. التالعب احلر للغة وبها  يلغي الذاكرة فما حاجة 
اللع��ب باللغة للذاكرة م��ا دام كل �سيء ورقيًا وبعيدا عن 
احلقيق��ة، اإنهم ي�سخرون م��ن الذاكرة لأنها تدعو للجمود 
وال�ستقرار. اإنها خميفة لهم لأنها جتعل الغائب حا�رسا. 
الذاك��رة ت�ستح�رس الغائ��ب حفاظًا على الهوي��ة واإعادة 
ت�سكيلها عر اأزمن��ة ال�سعف والوهن يف فاعلية خالقة، 
فمح��و الذاكرة تغييٌب للهوي��ة، وحمٌو ملعاملها ومقاومٌة 
لأ�سالته��ا و�سماتها، حمُو الذاكرة تغييٌب لفكرة الإن�سان 
الجتماع��ي واإلغ��اٌء لفكرة املواطن��ة )21( . ولقد جوبهت 
معظ��م اأف��كار دري��دا يف النق���س والخت��الف والإرجاء 
والت��اأزم بالرف�س م��ن قبل فال�سفة مهم��ني اأثروا القرن 
الع�رسي��ن بعط��اء اإيجابي ون�رسب لهم مث��ال الفيل�سوف 
الأمل��اين هان�س ج��ورج جادام��ري الذي ميك��ن تلخي�س 

نقاط الختالف بينه وبني دريدا يف الآتي: )22(  
1 - اإن دري��دا ينطل��ق دائما م��ن ا�ستحالة الفهم ، فمن 
يعتق��د ان��ه يفه��م �سيئ��ا م��ا يف ن���س اأو خط��اب فان��ه 
يتجاهل ح�سب راأي دريدا تل��ك العنا�رس التي ت�ستع�سي 
عل��ى الفه��م، فالفه��م عن��د دريدا ه��و فعل عن��ف يهدف 
للقب��ول، يف ح��ني يب��دو بالن�سب��ة جلادامري فع��َل حوار 

وع�سق.
ف��اإن  دري��دا،  وح�س��ب   -  2
الب���رس  )ب��ني  احل��وار  عل��ى 
ن��وؤّول  ح��ني  ال��رتاث  م��ع  اأو 
الن�سو���س القدمي��ة( اأن ي��رز 
والغراب��ة  الخت��الف  نق��اط 
املتحاورين،وي�سخ���س  ب��ني 
موؤك��داً  الن���س  يف  الفج��وات 

عنا���رس واأ�سباب ت�سلح لإ�سع��ال اخل�سومة والنزاعات، 
بينم��ا يوؤك��د جادامري خالف ذل��ك، اإذ ي�سع��ى اإىل تاأكيد 
نق��اط اللتق��اء، فف��ي راأي��ه ان وج��ود نق��اط الختالف 
اللتق��اء  بنق��اط  مرتب��ٌط  املتحاوري��ن  ب��ني  والغراب��ة 
املبدئية التي جتمع بينه��م فحتى الختالفات ت�سري يف 

النهاية اإىل نقاط اللتقاء هذه.
3 - اإن فل�سفة جادامري بو�سفها وريثة اأ�ستاذه هايدجر 
تبح��ث ع��ن عنا���رس اللتق��اء الإيجابية املبدئي��ة التي 
يق��وم عليها الفه��م الب�رسي للع��امل وال��رتاث والإن�سان، 
جمابه��ًا به��ا حم��اور الخت��الف التفكيك��ي م��ن اأج��ل 

التقارب واللقاء الذي حتتاجه الإن�سانية.
اأن تدفع باحلوار  4 - لذلك كله ميكن لفل�سفة جادامري 
ب��ني ال�رسق والغ��رب اإىل اآفاق جديدة وه��ذا ما يحتاجه 
الع��امل الي��وم و�سط حم��ى ال���رساع وفو�س��ى الت�سوي�س 
والت�سوي��ه، بينما تعم��ل طروحات دري��دا يف البحث عن 
الفجوات وتاأ�سري بوؤر ال�رساعات على اإدامة التناق�سات 
واإ�ساعة التداخل واللتبا�س وخلق التوتر والتاأزمات من 
خالل دوال مربكة ما بني الختالف والإرجاء والنق�س، 
يف حني يوؤكد واقع احلياة املعا�رسة حاجته اإىل التقارب 
والتعاون فقد اأثبتت ثورة الت�سالت اأن العامل �سغري ل 
يت�س��ع ف�ساوؤه ل�رساع وح��روب دائمة وان العنف طريق 
م�سدود،بينما �سيف�سي القرتاب من الآخر بق�سد التوافق 
اإىل ثراء الطرفني واإ�ساعة الأمن 
الروحي واإثراء عوامل الإيجاب 
الت��ي ت��رثي احلي��اة  اأك��رث مما 
يفع��ل اختالفهم��ا والتناق���س 

القائم بينهما. 
   .  .  .

الإن�س��ان. مل�سلح��ة  ح�سب��ان 
اإّن تراك��م املعلوم��ات والتطور 
التقن��ي الهائ��ل يف ظ��ل ه��ذه 
الفل�سف��ة لي���س ل��ه م��ن ه��دف 
ال�سلط��ة  فل��ك  يف  ال��دوران  اإل 
حتقيقا لرتاك��م روؤو�س الأموال 
الت��ي تخ��دم اأه��داف املوؤ�س�سة 
ومراميه��ا،  ال�ستغاللي��ة 
لتحقي��ق  اإل  ت�سع��ى  كونه��ا ل 
املت�سل��ط  الأق��وى  م�سال��ح 
روؤو���س  تغذي��ة  يف  وهدف��ه 

الأم��وال وانت�سار املكننة وت�سخ��م  املعامل وامل�سانع 
وامل�سال��ح الراأ�سمالية، حتى ل��و كان ثمن تلك امل�سالح 
ت�رسي��د ماليني العم��ال يف العامل الثال��ث. دون اأي نوع 
م��ن اأنواع التاأم��ني على حياٍة توفر له��م اأب�سط مقومات 
العي�س بكرامة، لتوفر رواتبهم لغول العوملة القت�سادية 
اجل�سع��ة . وهكذا �ساع الإن�س��ان و�ساعت معه كل قيمة 
يف قان��ون التالع��ب احل��ر باللغ��ة وبالقي��م ودللته��ا 
و�سماته��ا،اإذ حتول��ت الو�سائل اإىل غاي��ات واأهداف مما 
جعل الإن�سان املعا�رس يفتق��د ال�سعور بالأمن والرتاحم 

والتما�سك.

الفردي البعد   -  4

التالع��ب احل��ر باللغ��ة ن��اجت الخت��الف الذي ه��و �سمة 
الع���رس املتاأت��ي م��ن اخت��الف وجه��ات النظ��ر وتباين 
الآراء وتع��دد زوايا الروؤي��ا اإىل احلياة والأ�سياء مما فّعل 
نظريات القراءة. فالتالعب احل��ر باللغة ينق�س الإثبات 
واحل�س��ور ويفت��ت الوحدة ويح��ارب املرك��ز املتما�سك 

والتبع��رث.  التهمي���س  وي�سج��ع 
واأمام ه��ذه الالمبالة بالهدف 
ان�سب الهتم��ام على الو�سائل 
و�س��ارت التقان��ة وم��ا ُتنت��ج 
اأموال لأ�سح��اب امل�سالح  من 
بالقت�س��اد  واملتنفذي��ن 
العامل��ي ه��ي كل �س��يء ح��ني 

�ساع الإن�سان والقيم معًا. 
نتج ع��ن الخت��الف والتالعب 
احل��ر باللغ��ة �سي��اع املعن��ى 
وانتفاوؤه واخت��الط الوهم بكل 
�س��يء، اختالط الن�سو���س ببع�سها: الفل�سف��ة بالبالغة، 
الأ�سطورة بال�سعر، الق�سة بال�سرية، فقد �ساعت الأ�سول 
و�س��ار ع�س��رياً ردُّ الأ�سي��اء اإىل جذوره��ا لأن��ه ل يوج��د 
اأ�سول اأو حدود اأو جذور يف ميدان التالعب احلر باللغة، 
فالعامل يف الن�سو�س مبنيٌّ من كلمات، اإذ ل وجود لعامل 
حقيق��ي خارج الكلم��ات يف مقولة ج��اك دريدا"ل �سيء 
خارج الن�س" فال�سخ�سي��ات يف الأدب ورقية والأمكنة 
وهمية،والأ�سي��اء عبارة عن حروف �سكل��ت كلماٍت ذات 
�سور ذهنية فقط ل عالقة لها بالأ�سياء والواقع، وكذلك 
الأزمن��ة والأح��داث. اإن م��ا بع��د احلداثة ل ت��رى وجودا 
حقيقي��ا لل��ذات املف�رسة للن�س لن املف���رَس نتاج لغة اأو 

قوٍة حتكمه. 
اإنَّ خط��اب ما بعد احلداث��ة يف�سل الن�س عن الواقع كليًا 
لأن��ه يفه��م الواق��ع بو�سف��ه جمرد اث��ر ناجت ع��ن �سفرة 
ح�سارية معينة، ولذلك فهو يركز على التحولت الدائمة 
والختالف��ات والإرج��اء والإزاحة ونف��ي املراكز، وهذا 
نوع من اإ�ساعة الفو�سى الثقافية والإرباك وال�سطراب. 
اللع��ب احلر باللغ��ة وموا�سل��ة الختالف يلغ��ي وظيفة 

ال الشخصيات في 
األدب ورقية واألمكنة 
وهمية،واألشياء عبارة 

عن حروف شكلت كلماٍت 
ذات صور ذهنية فقط 
ال عالقة لها باألشياء 

والواقع، وكذلك األزمنة 
واألحداث.

خطاب ما بعد الحداثة 
يفصل النص عن الواقع 
كليًا ألنه يفهم الواقع 

بوصفه مجرد أثر ناتج عن 
شفرة حضارية معينة.
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الع�رس ف�سادا، مما دفع الأخري اإىل وقوعه يف �سك �سامل 
به��ا ومبخرتعاته��ا ،وبكل �س��يء اأو�سل��ه اإىل الح�سا�س 
جع��ل  املعرفة،مم��ا  با�ستحال��ة  وال�سع��ور  باخلديع��ة 
�سرتاتيجية التفكيك قائمة على ال�سك الذي �سحبه رف�س 
النظام ورف�س ال�سلطة والتقاليد وكل ال�رسديات القدمية، 
وقد جرى حول ذلك حوارات طويلة لفال�سفة لهم موقفهم 

املهم من هذه الق�سية التي مازالت مطروحة على موائد 
البح��ث وال�سك ،وما زال النقد والنقاد ميوجون مبوا�سلة 
احل��وار حول حرية القراءة و�سلط��ة القارئ املطلقة التي 
تعن��ي ال�سك بكل القراءات ال�سابقة حتى و�سلت املبالغة 
التفكيكي��ة اإىل ك��ون الق��ارئ ل يقراأ الن�س ب��ل هو الذي 

يكتبه منذ موت املوؤلف..  

اإن املخيف يف هذه اللعبة التفكيكية التي لعبت مب�سائر، 
وخرب��ت م�سائ��ر يف جمم��ل حق��ول احلي��اة ال�سيا�سي��ة 
والقت�سادي��ة والثقافي��ة، هو ما يخ���سّ وطننا العربي 
ودول الع��امل الثالث، اإذ غدت ه��ذه الدول حتت هيمنتها، 
تننتظ��ر منه��ا كل �س��يء ب��دءاً م��ن العل��وم والفت�س��اد 
وال�س��الح والإع��الم والثقافة، تدعم ه��ذا التوجه التبعي 
معظم النخ��ب العربية التي قارب��ت التجربة الغربية يف 
درا�ستها، والتي ت�سهد عوامل ال�سلب املهيمنة على اأحوال 
الع��رب وغياب اأي تخطيط ميكنه دف��ع الق�سية اإىل اأمام 
بالرغم مما متتلك املنطقة من اإمكانيات وعوامل اإيجاب 
وث��روات ظلت ب��وؤرة لأطماعه��م وحروبهم.وق��د اأثر ذلك 
�سلب��ا على جمم��ل الأحوال يف بلدانن��ا اإذ �سادت التبعية 
للغ��رب وهيمنت روح ال�ستهالك، وتعطلت جوانب مهمة 
من جوان��ب الإبداع العربي،فالنقل ع��ن احلداثة الغربية 
يوؤك��د الدكتور عب��د العزيز حم��ودة، يفت��ح الطريق اأمام 
التبعي��ة الثقافية ث��م يكر�سها ،ف�ساًل ع��ن كوننا نرتكب 
اإثما حني ننق��ل امل�سطلح النقدي الغربي، وهو م�سطلح 
فل�سف��ي بالدرجة الأوىل، ننقله بكل عوالقه املعرفية اإىل 
ثقافة خمتلفة هي الثقافة العربية دون اإدراك لروؤى ذلك 

الختالف. )23(
وهك��ذا جن��د اأن اللعب احل��ر باللغة الذي اجت��اح مرحلة 
م��ا بع��د احلداث��ة يف الثقاف��ة الغربي��ة وت�رسب��ت اآلياته 
واأهداف��ه اإىل نواح��ي احلي��اة الأخ��رى قد ف��ارق اأ�سول 
اللع��ب الفن��ي. اإىل ميادي��ن خارج��ة يف طليعته��ا قم��ع 
ال�سعوب امل�ست�سعفة واغت�ساب خرياتها بكل الطرق غري 
امل�رسوع��ة. اإن اللعب املطلوب لأدبن��ا العربي هو اللعب 
الذي يحثُّ على التوا�س��ل ويدح�س القطيعة، كونه فعاًل 
جمالي��ا اإن�سانيًا ميتاز بالوعي والختي��ار؛ لأنه يحرتم 
اأ�س��ول اللعبة الت��ي تتوهج باألق املعرف��ة ورقي املتعة، 

وهو م��ن حيث وج��وده يف الأدب �سيكون مفي��داً حينما 
يدح���س اجلم��ود والتقلي��د وال�سكوني��ة ويبع��ث الن�ساط 
يف الن���س ويفّعُل عملية الق��راءة والتاأويل من حيث فّك 
الرتابط ال�ساكن وال�سكوين بني الدال واملدلول.لكن اخلطر 
كله متاأٍت يف هذه النظرية من كونها تدح�س كل حقيقة 
�سابق��ة وتت�سدى للوقوف ل��دى كل ثابت اأو ما ميكن اأن 
يك��ون ثبوتيًا مم��ا يعّر�س اجلهد الإن�س��اين كله ملخاطر 
الإلغ��اء وال�س��ك وال�سي��اع.  اإن اللعب احل��ر باللغة الذي 
ه��و �سم��ة الأدبية – ول�سيم��ا يف ال�سعر – ه��و لعٌب من 
املفرو���س اإذا اعتمده املبدع العربي اأن يكون له اأ�سوله 
الفني��ة وحركيته الإبداعية، لعٌب يت�سم بهاج�سه املعريف 
وقلق��ه احل�س��اري ،وه��و لعٌب يح��رتم اإن�ساني��ة املتلقي 
ال��ذي يالعبه ف��ال ي�سو�س عليه ول يطل�س��م ول يبهم، بل 
يحر�سه حتري�سا معرفيا وثقافيا وح�ساريا على الفهم 
والتاأوي��ل م��ن خ��الل ن�سو���س كثيف��ة ذات م�ستوي��ات 
حت��رتم هدفها اجلمايل والقيم��ي، ن�سو�س حتاور تراث 
الإن�سان وتتوا�سل مع ثقافته وفنونه املعا�رسة وحترتم 
وعي��ه وتراثه ومرتكزات وج��وده وما يف هذا الرتاث من 
مرتكزات القوة والتما�سك، كون��ه يحرتم توازن الإن�سان 
ويح��رك ال�سكونية ويدح�س اجلم��ود ويثور على التقليد، 
ويعمل عل��ى جتنب املبا�رسة، فاأدبي��ة الن�سو�س ترتبط 
ارتباط��ًا وثيق��ًا بقدرتها عل��ى ترميز املث��ريات وتفعيل 
فنون اللغة التي حتول الن�س من مقروٍء اعتيادي اإىل اأثر 
جمايل.ولذل��ك فهو ق�سية حترتم تراك��م املعرفة وتعمل 
على تعميقها وتوا�سلها ول ت�سعى اإىل ف�سلها وتهافتها.
   لق��د تاأكد للعامل اأجم��ع اأن احل�سارة الغربية بتقنياتها 
وحداثتها وما بعد احلداثة معا ف�سلت يف حتقيق ال�سعادة 
والأم��ان واملعرف��ة اليقيني��ة لالإن�س��ان، فه��ي ح�سارة 
مادي��ة ف�سل��ت القيم الراقي��ة عن العلم وعاث��ت باإن�سان 

  )1( ينظ��ر، الكتاب��ة والختالف ،جاك دري��دا، ترجمة كاظم 
جهاد،تقدمي حممد ع��الل ، دار تو بقال للن�رس.الدار البي�ساء، 

املغرب، 2000، 61.
)2(ينظ��ر: ل�س��ان العرب م��ادة لعب، اأبوالف�س��ل جمال الدين 
حممد بن مكرم بن منظور )ت 711 ه�(، دار �سادر، بريوت- 

لبنان، )ج1(، ط3، 1994.
)2(ينظر: مو�سوعة علم النف�س والتحليل النف�سي، عبد املنعم 
احلفني، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط4، 1994، 624-625.
)3( )4( ينظ��ر: جتلي اجلميل ومقالت اأخرى، هانز- جورج 
جادام��ر، ترجم��ة د.�سعي��د توفي��ق، الهيئ��ة العام��ة ل�س��وؤون 

املطابع الأمريية، 1997 ، 253،255.
)5(.مو�سوع��ة علم النف���س، د.ا�سعد رزوق، مراجعة د. عبد اهلل 
عبد الدامي ، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رس بريوت، ط1، 

.263  ،  1997
)6( )7( ينظر: معرفة الآخر، عبد اهلل اإبراهيم واآخرين، املركز 

الثقايف العربي بريوت، الدار البي�ساء، ط1، 1990، 119.
)8(ينظ��ر: اخلروج من التيه، عبد العزيز حمودة، �سل�سلة عامل 

املعرفة، الكويت 2003، 60،56. 
)9( ينظ��ر: دلي��ل الناقد الأدبي، د. ميج��ان الرويلي ود. �سعد 
البازع��ي، املركز الثق��ايف العرب��ي، الدار البي�س��اء، بريوت، 

ط2، 2000، 64.
)10( ينظر: معرفة الآخر.م�سدر �سابق. 121.

)11( ينظ��ر: املرايا املقعرة، عبد العزيز حمودة، �سل�سلة عامل 
املعرفة، الكويت، 2001، 182. 

)12( ينظ��ر: املراي��ا املحدبة م��ن البنوي��ة اإىل التفكيك، عبد 
العزيز حمودة، �سل�س��ة عامل املعرفة، الكويت، 1998، 347، 

وم�سادرها.
 )13( )14( ينظ��ر: اخل��روج م��ن التيه،م�س��در �سابق 182، 

.283
)15( ينظ��ر: التفكي��ك، ترجم��ة �سعي��د الغامني، جمل��ة اآفاق 

عربية، ع5/92، 65.
)16( ينظر: دليل الناقد الأدبي، م�سدر �سابق، 66.

)17( ينظر: بع��د احلداثة �سوت و�سدى د. م�سطفى نا�سف، 
النادي الأدبي الثقايف، جدة، ط1، 2003. 179.

)18( )19( )20() 21( امل�س��در نف�سه، 205-207، -55
.59

)22( ينظر: مدخل اإىل جادامري، ترجمة ر�سيد بو طيب، جملة 
فكر وفن، ع75/2002، 44.   

 )23(. ينظ��ر: املراي��ا املقع��رة، نح��و نظرية نقدي��ة عربية ، 
مطابع الوطن، الكويت ، 2001، 9 

الهــــــــوام�س
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وا�سطالحات��ه م��ن جه��ٍة، ولك��رثة ا�سطراب 
الفكر العربّي املعا���رس يف ا�ستعمال مفاهيم 
ال�سيمي��اء من جهة اأخرى ، نرى من ال�رسورة 
اإجراء بحثنِي فيلولوجينِي اأحدهما يف الأ�سل 
العرب��ّي والآخر يف الأ�س��ل الأجنبّي للتحقيق 

يف امل�ساألة ال�سطالحّية .

 بحث لغوّي وا�شطلحّي 
يف االأ�شل العربّي:

  اأوال: ال�شيمي�ء مبعنى علمة

اأن ج��ذر كلم��ة )�ِسيِمَي��اء( م��ن        اأح�س��ب 
امل�س��رتكات اللغوّية يف عدٍد وا�سٍع من اللغات 

)مث��ل  والهندواأوربّي��ة  العربّي��ة(  الأق��ّل  )يف  ال�سامّي��ة 
اليونانّية والالتينّية( فاأ�سوات هذا اجلذر )مع الحتفاظ 
ومكونات��ه  لغ��ٍة(  كلِّ  الالزم��ة يف ���رسف  بالتقّلب��ات 
الدللّية يف املعجمات، هَي هَي، متماثلٌة ، اإىل حّد كبرٍي، 

كما �سنتبّينه يف هذا املطلب.
    وحتقيقنا يف الأ�سل العربّي يدور حول جمموعة �سور 
وا�ستعم��الت عربّي��ة اأ�سيلة غري مول��دة ، تنبع من جذر 
واحد، كم��ا اأثبتت ذلك اأُمهات املعجمات العربية وعّللت 
هذه ال�سور املتنوعة ، ف�ساًل عن كتب التف�سري واحلديث.
    فاملعجم العربي يثبت اأن ال�سيما وال�سيميا وال�سيمياء 
مبعن��ى واحد ه��و العالمة، وق��د وردت ن�سو���سٌ عربّيٌة 
كثريٌة بهذا املعنى، يف القراآن الكرمي، واحلديث ال�رسيف، 
وال�سع��ر العرب��ّي، كم��ا اإن املعاجم العربي��ة ربطت هذه 
ال�س��ور الثالث��ة ب�سور اأخ��رى  مث��ل ال�سوم��ة وال�سيمة، 
واأثبت��ت اأن الأ�سل فيه��ا، جميعًا، واحد ه��و ِو�سمى، من 
اجل��ذر َو�َس��َم، وقد وقع قل��ب مكاين ف�س��ارت �ِسومى، ثم 

انقلبت ال��واو ياًء لتجان�س حركة ما قبلها 
ف�س��ارت �ِسيم��ا، وق��د ورَد ه��ذا التف�س��ري 
املعجم��ّي يف اأّمه��ات املعاج��م العربي��ة 
وكتب التف�س��ري)1( ب�سدد اآيات وردت بها 
اإح��دى �س��ور الكلم��ة اأو م�ستق��ات اجلذر، 
ف�س��اًل عن كت��ب احلديث)2( اأي�س��ًا، يقول 
ابن منظ��ور: "وال�سومة وال�سيمة وال�سيماء 
وال�سيمي��اء: العالمة. و�س��وم الفر�س: جعل 
علي��ه ال�سيم��ة. ).....( والأ�س��ل يف �سيم��ا 
ل��ت ال��واو م��ن مو�س��ع الفاء  ِو�سم��ى فُحوِّ
ع��ت يف مو�سع الع��ني، كما قالوا ما  فُو�سِ
اأطيبه واأيطبه، ف�سار �ِسومى وجعلت الواو 
ي��اء ل�سكونها وانك�سار م��ا قبلها )...( قال 
تع��اىل: م��ن املالئك��ة م�سوَّمني، ق��رئ بفتح ال��واو، اأراد 
مة: املعلمة.  م��ة: املرعية، وامل�سوَّ معلمني. واخليل امل�سوَّ
وقول��ه تع��اىل: م�سّومني، ق��ال الأخف�س: يك��ون معلمني 
ويك��ون مر�سلني من قولك �سّوم فيها اخلي��ل اأي اأر�سلها، 
ومن��ه ال�سائم��ة، واإمن��ا ج��اء بالي��اء والن��ون لأن اخليل 
�سوِّم��ت وعليها ركبانها. ويف احلديث: اإن هلل فر�سانًا من 
اأه��ل ال�سماء م�سوَّمني اأي معلمني. ويف احلديث: قال يوم 
بدر �سّوموا فاإن املالئكة قد �سوَّمت اأي اعملوا لكم عالمة 
يعرف بها بع�سكم بع�سًا. ويف حديث اخلوارج: �سيماهم 
التحلي��ق اأي عالمتهم، والأ�سل فيها الواو فقلبت لك�رسة 
ال�س��ني ومت��د وتق�رس، الليث: �س��ّوم فالن فر�س��ه اإذا اأعلم 
علي��ه بحري��رة اأو ب�سئ يعرف ب��ه، ق��ال: وال�سيما ياوؤها 
يف الأ�س��ل واو، وه��ي العالمة يعرف به��ا اخلري وال�رس. 
ق��ال اهلل تعاىل: تعرفهم ب�سيماهم، قال: وفيه لغة اأخرى  
ال�سيماء باملد، )...( واأن�سد لأ�سيد بن عنقاء الفزاري ميدح 

عميلة حني قا�سمه ماله:

عتبة فيلولوجّية 

    حتتلُّ العالمُة مركزاً متقدمًا يف الفكر احلديث بو�سفها 
حامَل هذا الفكر نف�سه، ودرا�سُتها وحتديُد العمليات التي 
تعم��ُل مبوجبه��ا، ه��ي يف احلقيق��ة، درا�س��ٌة حلامل هذا 
الفك��ر، الأمر الذي جعل منها مو�سوع��ًا للتاأمل الفل�سفّي 
من جهة، وجعل من العلم الذي يتمح�ُس بدرا�ستها ق�سمًا 

من التاأمل الفل�سفيِّ يف كثرٍي من م�ساراته.
sem -      ولعّل بحثًا يف اأ�سل ال�سيمياء )اأو ال�سيميولوجيا
ology اأو ال�سيميوطيق��ا semiotics اأو ال�سيماطولوجيا 
sematology( م��ن حي��ُث ال�سط��الُح واإ�سكالُت��ُه يف 

اللغ��ات التي اأجنبت هذا ال�سط��الح ف�ساًل عن اإ�سكالته 
يف العربي��ة ُيَعّد عتبًة فيلولوجّي��ًة ومعرفّيًة، ل بّد منها، 
للدخ��ول اإىل املج��ال ال�سيميائ��يِّ نف�سه، وم��ن غري هذه 
العتب��ة التي يحققها مدخلنا هنا يبدو اأّن غمو�سًا كثيفًا 
�سيحي��ط به��ذا املجال، ول��ن تف��ي معرف��ٌة مقت�سبٌة عن 
الأف��كار والآراء املتناث��رة، هن��ا وهناك، ب�س��ورٍة اأ�سبه 
بال�س��ذرات، با�ستيع��اٍب منهج��ّي دقي��ق للم�سائ��ل التي 

يطرحها حقل ال�سيمياء.
ال�سيمياء لغًة وا�سطالحًا 

      لك��ون م�سطلح �سيمي��اء يثري اإ�سكالت ل يف العربية 
فح�س��ب واإمنا يف اللغ��ات الأخرى  ب�سب��ب تعدد منا�سئه 

مولد العالمة
مدخل في المصطلح والمجال

يو�شف اإ�شكندر

باإدموند هو�سريل 

بري�س
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هو تخيُّل ���رسف من ماأكول 
اأو م�سم��وم اأو غريهما الثاين: 
الهيمي��اء، وه��ي م��ا يوج��ب 
ذل��ك م�ساف��ا لآث��ار �سماوية 
بع���س  الثال��ث:  اأر�سي��ة.  ل 
خوا�س احلقائ��ق، كما يوؤخذ 
به��ا  ُيرم��ى  اأحج��ار  �سب��ع 
اإذا ُرم��ي  ن��وع م��ن ال��كالب 
ه��ا  ��ه، ف��اإذا ع�سّ بحج��ر ع�سّ

الكل��ب وُطرح��ت يف م��اء فَمن �رسب��ه ظهرت علي��ه اآثار 
ل يف هذه العلوم  خا�س��ة")9( غري اأن الطباطبائ��ي يف�سّ
ويجعله��ا خم�سة ولي�س ثالث��ة يف معر�س ت�سخي�سه اأّي 
فرع منها ينطبق علي��ه ال�سحر املحرم: "العلوم الباحثة 
ع��ن غرائ��ب التاأث��ري كثرية والق��ول الكل��ي يف تق�سيمها 
و�سبطها ع�سرية ج��دا، واأعرف ما هو متداول بني اأهلها 
ما نذكره، منها: ال�سيمياء، وهو العلم الباحث عن متزيج 
القوى الإرادية مع القوى اخلا�سة املادية للح�سول على 
غرائ��ب الت�رسف يف الأم��ور الطبيعي��ة، ومنه الت�رسف 
يف اخلي��ال امل�سمى ب�سحر العي��ون وهذا الفن من اأ�سدق 
م�سادي��ق ال�سحر، ومنها الليمياء وهو العلم الباحث عن 
كيفية التاأث��ريات الإرادي��ة بات�سالها ب��الأرواح القوية 
العالي��ة كالأرواح املوكل��ة بالكواك��ب واحل��وادث وغري 
ذل��ك بت�سخريه��ا اأو بات�ساله��ا وا�ستمداده��ا م��ن اجلّن 
بت�سخريهم، وهو فن الت�سخ��ريات، ومنها الهيمياء: وهو 
العلم الباحث عن تركيب قوى العامل العلوي مع العنا�رس 
ال�سفلية للح�سول على عجائ��ب التاأثري وهو الطل�سمات، 
ف��اإن للكواك��ب العلوية والأو�س��اع ال�سماوية ارتباطات 
م��ع احل��وادث املادي��ة كم��ا اإن العنا���رس واملركب��ات 
وكيفياتها الطبيعية كذلك، فلو ركبت الأ�سكال ال�سماوية 

املنا�سبة حلادثة من احلوادث 
كم��وت ف��الن، وحي��اة فالن، 
وبق��اء فالن مثال مع ال�سورة 
اأنت��ج  املنا�سب��ة  املادي��ة 
امل��راد  ذل��ك احل�س��ول عل��ى 
وه��ذا معن��ى الطل�س��م، ومنها 
الرميي��اء: وهو العل��م الباحث 
ع��ن ا�ستخدام الق��وى املادية 
للح�سول عل��ى اآثارها بحيث 
يظه��ر للح���ّس اأنها اآثار خارق��ة بنحو م��ن الأنحاء وهو 
ال�سعب��ذة، وهذه الفن��ون الأربعة مع ف��ن خام�س يتلوها 
وه��و الكيميا الباح��ث عن كيفية تبديل �س��ور العنا�رس 
بع�سها اإىل بع���س كانت ت�سمى عندهم بالعلوم اخلم�سة 
اخلفي��ة")10(. من هذين الن�سني يظهر اأن علم ال�سيمياء 
يف ال��رتاث العرب��ي والإ�سالم��ي علم باطنّي م��ن العلوم 
الهرم�سية التي يتعاط��ى اأربابها معها لغاية عملية هي 

التاأثري يف الأمور الطبيعية بو�سائل غري طبيعية.
     

ث�لثً�: دمج ابن عربي للأ�شلني املختلفني

      قد يكون ابن عربي الوحيد الذي دمج الكلمة العربّية 
)�سيمي��اء مبعنى عالم��ة( بامل�سطلح الع��راين املحتمل 
)ال�سيمي��اء(، جه��اًل اأو عم��داً؛ اإْذ ع��دَّ علم ال�سيمي��اء علمًا 
للعالمات على الرغم م��ن كونه يتمح�س يف )ب�سم اهلل(؛ 
يق��ول: "عل��م ال�سيمياء م�ست��ق من ال�سمة وه��ي العالمة 
اأي عل��م العالم��ات الت��ي ن�سب��ت عل��ى م��ا تعطي��ه من 
النفع��الت م��ن جمع ح��روف وتركيب اأ�سم��اء وكلمات 
فِمن النا�س َمن يعطي ذلك كله يف ب�سم اهلل وحده فيقوم 
ل��ه ذلك مقام جمي��ع الأ�سماء كلها وتن��زل من هذا العبد 

غالم رماه اهلل باحل�س�ن يافعًا
                                    له �س�يمي�اٌء ل ت�س�ّق على الب�رس

كاأن الرثيا علقت فوق نحره 
                             ويف جيده ال�سعرى، ويف وجهه القمر

 ل��ه �سيمي��اء ل ت�سق عل��ى الب�رس اأي يفرح ب��ه من ينظر 
اإليه. )......(.الأ�سمعي: ال�سيماء، ممدودة ، ال�سيمياء، اأن�سد 

�سمر يف باب ال�سيما مق�سورة للجعدي:
اإذا تب�رسهم، "ولهم �سيما، 

بينت ريبة من كان �ساأل")3(   
     وجن��د م��ن الناحي��ة ال�رسفي��ة اأن املعجمي��ني العرب 
اختلف��وا يف املي��زان ال���رسيف ل�سيمياء هل ه��و فيعالء 
اأو فعي��الء، وماثل��وا بينها وبني كري��اء للكر وجربياء 
للري��ح، وهي ال�سور العربي��ة الثالثة امل�سموعة على هذا 
ال��وزن)4( اإذا م��ا ا�ستبعدن��ا كيمي��اء التي ي��دور حولها 

راأيان كما �سرنى.
    ويب��دو اأن العربي��ة ق��د ا�ست�ساغت ه��ذا الوزن ال�رسيف 
فاأك��رثت م��ن التعري��ب على وفق��ه اأو م��ن ال�ستقاق له، 
خ�سو�س��ًا يف اأ�سم��اء العل��وم، ولي�س��ت يف العربي��ة كما 

لحظن��ا، اأ�س��اًل، �سل��ة بني هذا 
ال��وزن ال���رسيف وب��ني اأ�سم��اء 
م��ع  احل��ال  ه��ي  كم��ا  العل��وم 
الكيمي��اء، ويف تعريب الفيزياء 
مث��ل  اأخ��رى   وا�سطالح��ات 

الرميياء والهيمياء والليمياء.

ث�نيً�: ال�شيمي�ء معّرب �شيم 
يه )ا�شم الله(   

      لع��ّل اأق��دم اإ�س��ارة اإىل ك��ون 
ع��ن  معّرب��ًا  ال�سيمي��اء(  )عل��م 

اأ�س��ل ع��راين ه��و ) �سيم يه( م��ا ورد يف اإح��دى ر�سائل 
البي�س��اوي �ساحب التف�سري، بح�سب ما ذكر الآلو�سي يف 
تف�سريه)5( ، والآلو�سي ل يحدد هذه الر�سالة ول ي�سّميها، 
ول ن�ستطي��ع اأن نوؤّكد دقة رجوع الأمر اإىل البي�ساوي اأو 
اإىل غ��ريه، كم��ا ل ميكننا التثبت من �س��واب هذا الأ�سل 
ودقت��ه و�سدقه على م�سطلح علم ال�سيمياء. وترد اإ�سارة 
من طا�س كري زاده)6( اإىل هذا الأ�سل العراين موافقة، 

متامًا، ملا اأورده الآلو�سي عن البي�ساوي.
    غ��ري اأن تاأري��خ هذا العلم الباطني يربطه مع جمموعة 
م��ن العل��وم اخلفي��ة الباطنية مث��ل الهيمي��اء والليمياء 
والرميي��اء والكيمي��اء، ولي���س يف املعجم��ات العربي��ة 
ول يف ال��رتاث العرب��ي، يف الأعم الأغل��ب، اأّي اإ�سارة اإىل 
اأ�س��ل هذه املفردات ما ع��دا الكيمياء التي ورد ب�سددها 
)7( ، والآخر يراه  راأيان اأحدهما يقول اإن الكيمياء عربيٌّ
ب��ًا)8( ، م��ن غري اإ�سارة اإىل اأ�سل��ه اللغويِّ الذي كان  معرَّ

قد ُعرَِّب عنه.
    وع��وداً على امل�ساأل��ة ال�سطالحّية، فما ُي�سَطَلح عليه 
عل��م ال�سيمياء يف ال��رتاث العربّي والإ�سالم��ّي، هو واحٌد 
�رسّي��ة  عل��وم  جمموع��ة  م��ن 
باطنّي��ة، قد يحرمه��ا البع�س 
ال�سح��ر  �سم��ن  لدخوله��ا 
املح��رَّم علم��ًا وعم��اًل، يق��ول 
ا�س��م  "ال�سح��ر  عابدي��ن:  اب��ن 
الأول:  اأن��واع؛  لثالث��ة  جن���س 
ب من  ال�سيمي��اء، وهو م��ا يركَّ
خوا�س اأر�سي��ة كدهن خا�س 
اأو كلمات خا�سة توجب اإدراك 
اأو بع�سه��ا  احلوا���س اخلم���س 
مبا له وج��ود حقيق��ي، اأو مبا 

علم السيمياء في التراث 
العربي واإلسالمي 

علم باطنّي من العلوم 
الهرمسية التي يتعاطى 
أربابها معها لغاية عملية 

هي التأثير في األمور 
الطبيعية بوسائل غير 

طبيعية.

جون �ستيوارتجون لوك
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ت 
سا

درا
ال

لوك، وجدن��ا اأن ا�ستعم��ال امل�سطلح ي�سبق 
ج��ون ل��وك كث��ريا، فقبل��ه كان �س��رتاب قد 
ا�ستعم��ل امل�سطلح يف الع��ام 1670 وكذلك 
عرثن��ا عليه يف كتب كثرية تعود اإىل اأوقات 
متفاوتة ويف لغات متنوعة منها الأملانية 
والفرن�سي��ة والالتيني��ة ليعن��ي اأم��راً واحداً 
معرف��ة العالمات والأعرا���س املر�سّية من 

حيث هي معرفة طبية)17(. 
    ولي���س بعي��داً ع��ن الأ�س��ل ال�ستقاق��ي 
نف�س��ه، ميي��ُل الل�س��ايّن والنف�س��ايّن الأملايّن 
م�سطل��ح  ا�ستعم��ال  اإىل  بوهل��ري  كارل 
ال��ذي   Sematology �سيماطولوجي��ا 
يعني درا�سة العالمات واأنظمتها)18(، وهو 

م�سطل��ح يعود اإىل مرحلة اأ�سبق من ا�ستعمال بوهلري له 
ولي���س كما ظّن ج��ان موكاروف�سك��ي)19( ، فقد وجدنا 
امل�سطل��ح رائج��ًا يف الق��رن التا�سع ع���رس ول �سيما ما 
كتب��ه بنيام��ني هامف��ري �سم��ارت يف ع��دد م��ن كتبه، 
وجند مناق�س��ات �سيقة بني الفيل�س��وف الإجنليزي جون 
�ستي��وارت مل و�سم��ارت خ�سو�س��ًا عن كت��اب �سمارت 
 Outline of املو�س��وم )املجم��ل يف ال�سيماطولوجي��ا
sematology()20( . ونرّجُح اأن يكون جورج دلغارنو 
اأول م��ن ا�ستق م�سطلح �سيماطولوجيا يف العام 1681 

. )21(
      وع��وداً على الأ�سل ال�ستقاقّي ذكر اإيكو ولمرتيني 
علم��ًا  اق��رتح  ق��د  اأوغ�سط��ني  اأن  وتاب��اروين  ومارم��و 
للعالمات تنماُز به الكلمات )onomata( عن الأعرا�س 
اأو العالم��ات )sèmeîa( بو�سفهم��ا نوع��ني متكافئ��ني 

على حد �سواء)22( .
     عل��ى اأّن للم�سطل��ح يف الل�سانيات ال�سو�سريّية حكاية 

اأخرى، فقد ورد م�سطلٌح اآخُر يف حما�رسات 
املرج��ع  الت��ي ه��ي  �سو�س��ري  دو  فردين��ان 
الأ�سا�س��ي للمفاهيم الل�ساني��ة وال�سيميائية 
احلديثة؛ فمن ه��ذه املحا�رسات برز قطبان 
مهم��ان للبح��ث الل�س��اين يتمث��الن بالقطب 
الوظيفي والقطب ال�سكلي)23(، ومبوازاتهما 
برز، اأي�سًا، قطبان مهمان للبحث ال�سيميائي 
و�سيمي��اء  التوا�س��ل  ب�سيمي��اء  يتمث��الن 
الدلل��ة)24(  وي��رز يف ه��ذه املحا�رسات 
م�سطلح �سيميولوجيا semiology بو�سفه 
دال عل��ى جمال علمي مقرتح، والتحقيق يف 
اأ�سال��ة هذا ال�سطالح يك�سف عن معلومات 
جديدة مل يعهده��ا املتخ�س�سون يف الرتاث 

ال�سو�سريي ومل تتناولها امل�سنفات ال�سيميائية.
    فق��د تعاه��د املوؤرخون والباحث��ون على اأن امل�سطلح 
�سو�س��ريّي بامتياز كما ت�سوره املحا�رسات يف طبعتها 
ال�سائع��ة، يقول ن���سّ املحا�رسات: "م��ن املمكن ت�سّور 
عل��م يدر���س حياة العالم��ات داخ��ل املجتم��ع؛ �سيكون 
ق�سم��ا من عل��م النف���س الجتماع��ي، الذي هو، م��ن ثّم، 
ق�سم من علم النف�س العام، و�ساأطلق عليه ال�سيميولوجيا 
semiology )م��ن الكلم��ة الإغريقية semion  عالمة(. 
و�ستب��نّي لن��ا ال�سيميولوجي��ا مّم تتاأل��ف العالم��ات وما 
القوان��ني التي حتكمها. ولكون ه��ذا العلم مّلا يوجد بعد، 
فال ميكن للمرء القول ما الذي �سيكون عليه؛ �سوى اأن له 
حقا يف الوجود، ومو�سعا حم��ددا �سلفا. وما الل�سانيات 
اإل ق�س��م م��ن عل��م ال�سيميولوجي��ا العامة؛ بحي��ث اإن ما 
تكت�سفه ال�سيميولوجيا من قوانني �سيكون قابال للتطبيق 
يف الل�ساني��ات، و�ستتخذ هذه الخرية لها منطقة حمددة 
داخ��ل كتل��ة احلقائ��ق الأنرثوبولوجي��ة")25( ، ي�ستفاد 

منزلة كن")11(.  
بحث لغوي وا�شطلحي يف االأ�شل االأجنبي:

     اعت��اد امل�سنف��ون واملحقق��ون عل��ى ع��دِّ م�سطل��ح 
Semiotike م��ن ا�ستق��اق الفيل�س��وف الإجنلي��زي جون 
ل��وك)12( يف تق�سيم��ه العلوم يف اأخري��ات كتابه مقالة 
An essay concerning h -  حول الفه��م الب���رسي
man understanding ال�س��ادر يف ع��ام 1690، من 
جذر يوناينٍّ اإْذ "ل �سكَّ يف اأن seme-’‘ جذر م�سطلحنا 
ال�سيمي��اء semiotics وجمان�ساته هو يونايّن ال�ستقاق 
ب�س��ورة نهائّي��ة")13( . وهو اجل��ذر ال�ستقاق��ّي نف�سه، 
s -  اأي�سًا، مل�سطلح فردين��ان دو �سو�سري: �سيميولوجيا

.miology
     وكان جون لوك قد ق�ّسم العلوم على ثالثة:

Physica: وه��و يتعل��ق مبعرف��ة  الطبيع��ي  العل��م   - 1
الأ�سي��اء كم��ا ه��ي يف كينونته��ا اخلا�س��ة وبخوا�سها 
وتركيبه��ا، ول يرتب��ط ه��ذا الن��وع بالأج�س��ام املادي��ة 
فح�س��ب واإمنا بالنفو���س وما يتعلق بها اأي�س��ًا. وي�سميه 

الفل�سفة الطبيعية.
2 - العل��م العملي Practica: ويتعلق مبهارات ال�سدق 

املطبق��ة  واحل��ق  وال�س��واب 
عل��ى قوان��ا واأفعالن��ا، جلعل 
الأ�سياء مفيدة ونافعة ومثال 
هذا النوع الفل�سفة الأخالقية 

.Ethics
 Semiotike: 3 - ال�سيمي��اء
ويعني به العل��م الذي يدر�س 
الأب��رز  العالم��ات، ومثاله��ا 
الكلم��ات اللغوي��ة، وميكن اأن 

ي�سم��ى، عنده، املنطق logic وهدف هذا العلم النظر يف 
طبيع��ة العالمات التي ي�ستعمله��ا الإن�سان لفهم الأ�سياء 

اأو لإي�سال معرفته اإىل الآخرين)14( .
    فيك��ون ج��ون ل��وك، عن��د ه��وؤلء الباحث��ني، اأول من 
ا�ست��ّق م�سطل��ح Semiotike من اليوناني��ة، وا�ستعمله 
بالإجنليزي��ة، و�س��ار عل��ى منوال��ه، فيما بع��د، رائد هذا 
املجال يف الع���رس احلديث الفيل�س��وف الأمريكي �سارل 
Sem -  �ساندر�س بري�س با�ستعمال ال�سيغة الإجنليزية

 .Semeiotics اأو يع��ود يف اأحيان اإىل �سيغة otics
وهو، عنده، فرع م��ن فروع املعرفة يعادل املنطق، فهو 
العلم الذي يدر�س حياة العالمات واأنواعها وعملها)15(.   
semio -  يدقق جون ديلي يف اأن امل�سطلح  الإجنليزّي
ics لي�س نقاًل حرفّيًا مل�سطلح لوك فريى اأن "من املثري 
الآن اأن”ال�سيميوطيقا “semiotics لي�ست نقاًل حرفّيًا 
�سحيح��ًا لل�سيغة اليونانّية امل�سّوهة لدى لوك. مع ذلك، 
فم��ا هو نقٌل حريفٌّ �سحيٌح لل�سيغ��ة اليونانّية امل�سّوهة 
 ،”semiotica“ التي قّدمها لوك هو امل�سطلح اليونايّن
ال��ذي مل ي�ستعمله كاتب لتينيٌّ من قبل. لذا فامل�سطلح، 
اأي ال�سيغ��ة اليونانّي��ة امل�سّوه��ة يف كتاب ل��وك مقالة، 
بالنتيجة هو كلمة م�ستحدثة يف النقل احلريّف الالتينّي، 
اإّل اأن��ه يعن��ي يف الإجنليزّي��ة 
عل��ى  العالم��ات"،  "مذه��ب 
الوحي��د  التعري��ف  وف��ق 
ال��ذي قّدم��ه ل��وك يف متهيده 
عل��ى  والتعلي��ق  الأ�سل��ّي 

امل�سطلح")16(.
     وبعيداً، اأي�سًا عن التحليالت 
ال�ستقاقية القّيمة التي تناول 
بها جون ديلي م�سطلح جون  نافيل جون ديلي

لوي�س هيلم�سليف

كارل بوهلري
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اإىل �سو�س��ري قب��ل طباعة حما�رسات��ه، بل قب��ل اإلقائها. 
واملع�سل��ة تكم��ن يف ال��دور ب��ني اإ�س��ارة  �سو�س��ري اإىل 
نافي��ل واإ�س��ارة الأخري اإىل �سو�س��ري.    لي�س امل�سطلحان 
 semiology signo logyو�سيميولوجي��ا  �سيغنولوجي��ا  
جديدي��ن متام��ا؛ اأي مل ي�ستعم��ال قبل ا�ستعم��ال �سو�سري 
لهم��ا، واإمن��ا وجدناهما م�ستعمل��ني قبل �سو�س��ري اأي�سًا 
ل كم��ا ادع��ت حما���رسات �سو�س��ري وكتابات��ه، ول كما 
ت�س��امل على ذل��ك املوؤرخ��ون والباحثون غرب��ا و�رسقا، 
عل��ى اأّنا نوؤكد اأن امل�سطل��ح �سيغنولوجيا اأندر من اأخيه 
�سيميولوجي��ا، وهم��ا يع��ادلن يف الكتاب��ات ال�سابق��ة 
semio -  ل�ستعم��ال �سو�سري لهما م�سطلح �سيميوطيقا
ics وكث��ريا ما ا�ستعملت هذه امل�سطلحات املرتادفة يف 
ع��دد م��ن اللغات الأوربي��ة لالإ�سارة اإىل حق��ل العالمات 
والأعرا���س اجل�سدي��ة التي ت�سري اإىل احل��الت املر�سّية؛ 
فه��ي ق�س��م م��ن املعرف��ة الطبي��ة املتعلق��ة بالعالمات 
والأعرا���س املر�سي��ة)30( . غ��ري اأن تو�ّس��ع دللة هذه 
امل�سطلح��ات لت�سم��ل حق��ل العالم��ات خ��ارج جم��ال 

الأعرا�س املر�سية قد �سبق �سو�سري اأي�سًا.
اأن      ففيم��ا يت�س��ل بامل�سطل��ح �سيغنولوجي��ا، جن��د 
اللغ��وّي جيم�س براون من فيالدليفيا قد جعله ق�سما من 

عل��م مقرتح عام ه��و الفرينودي��ا phrenody؛ اذ توؤلف 
ال�سيغنولوجي��ا مع علم الرتكي��ب syntax اأ�سا�س درا�سة 
اللغة ف��الأوىل تخت�س بدرا�سة املب��ادئ الدالة يف اللغة 
والث��اين يخت�س بدرا�سة املب��ادئ التكويني��ة لها)31(. 
اأم��ا امل�سطلح �سيميولوجيا فقد ك��رث ا�ستعماله باملعنى 
الأو�س��ع لدرا�س��ة العالم��ات، اإذ ا�ستعمل��ه الكاب��ن ماير 
يف كت��اب ع��ن اأنظمة العالم��ات والإ�س��ارات ال�سناعية 
لي�سري به اإىل هذه الأنظمة)32(، على اأن اأهم �سلة موؤثرة 
يف �سو�س��ري ه��ي كتابات اللغوي المريك��ي وليم دوايت 
وتني فاأهميته عند �سو�سري ثابتة ت�سهد بها حما�رساته، 
وكتابت��ه التقريظّية مبنا�سبة وفاة وتن��ي، وقد كان هذا 
الأخ��ري قد اأ���رسف على مو�سوعة معجمي��ة كبرية ذكرت 

مادة �سيميولوجيا وحددتها مبا ياأتي:
1 - النظرّي��ة املنطقي��ة للعالمات، ول���رسوط اإجنازها 

لوظائفها، ولأنواعها الرئي�سة، و�سوى ذلك...
2 - ا�ستعمال الإ�سارات signals للتعبري عن الأفكار.

3 - جمموع��ة املعرف��ة العلمي��ة املتعلق��ة بالأعرا�س 
وه��ي  املر�سي��ة،  ودللته��ا  اجل�سدي��ة   symptoms
 ،syptomatology م��رادف لعل��م الأعرا���س املر�سّي��ة

.)semiotics")33 ولل�سيميوطيقا

م��ن ه��ذا الن���س اأن ال�ستق��اق 
ي�س��ري  فه��و  متام��ا  �سو�س��ريي 
حتى اإىل اجل��ذر الإغريقي الذي 
ا�ستقه منه، عل��ى اّننا نفهم من 
كتابات��ه الت��ي ن���رست طبعتها 
ع��ام  م��رة،  اأول  الفرن�سي��ة، 
2002، وترجمته��ا الإجنليزية 
�سو�س��ري  اأن  اإىل   ،2006 ع��ام 

كان قد راوح بني م�سطلحني اثنني اأولهما �سيغنولوجيا 
signology، والآخ��ر �سيميولوجي��ا semiology، يقول 
يف كتابات��ه: "اإن الكلمة �سيغنولوجيا signologie، هي 
يف ح��دود �سياغتها، ل تق��ل دقة عن علم ال�سطالحات 
terminologie وعل��م الجتم��اع  sociologie، وعل��م 
املعادن mineralogie، والكلمات الأخرى  التي تنحت 
فيه��ا logie م��ع م�سطل��ح لتين��ي. ف��اإذا م��ا اأدرك هذا 
امل�سطل��ح خط��اأ بكونه غريب��ا نوعا ما، فه��ذا يعود اإىل 
الطريقة التي ف�سلت بها لغتنا طويال، يف حالتها الفنية، 
يف اأن تق��رر فيم��ا اإذا كان يج��ب اأن تلف��ظ gn كم��ا يف 
كلم��ة عالمة signe )�ساين(، اأو كما يف الكلمة الالتينية 
عالمة  signum)�سيغن��م(: والذنب هنا ل يعود للموؤلف 
واإمن��ا يعود للغة، وه��ذا بال �سك حتى اإذا م��ا زّينا ال�سم 
اللغ��وي باأع��راف التهجئة التي ل متتل��ك قيمة تاأريخية 
اأو منطقي��ة اأية كانت. وميكن للمرء دوما اأن يقدم تعليال 
cog- امللفوظ cognat اأكادميي��ا للم�سطلح ال�رسع��ي
nat، ويتبن��ى تلفظا مقارنا sig-nologie؛ وكل ذلك ل 
ي�ستحق اأهمية �سئيل��ة. ففي كل الأحوال امل�ساألة تخ�ّس 
الفرن�سي��ة، لأنن��ا نعلم اأنها لي�س��ت �سوتنا n احلنكي ول 
gn املرتبط��ة بالتلف��ظ الالتيني ال�سحيح ل��� gn، قارن 

.gue– بالرتكيب الفرن�سي signologie

     فبال�سم signologie حاجة 
اإىل ���رسح. وق��د وظف��ت ابت��داء 
semiology. وهذا هو  الكلم��ة 
ال�سم الذي تبناه ال�سيد اأ. نافيل 
A. Naville يف تقريظ��ه له��ذا 
يف  الأول  ت�سمين��ه  يف  العل��م 
الطبعة املنقحة اجلديدة لكتابه 
classific - العل��وم  ت�سني��ف 

tion des sciences، يف املجال...")26( .
     لقد اأوردنا هذا الن�س بتمامه ل�سببني؛ اأولهما اأنه ن�س 
مكتوب ب��رياع �سو�سري نف�سه، والآخر اأن��ه ن�س تاأ�سي�سّي 
متامًا فيما يتعلق بامل�ساأل��ة ال�سطالحّية، فالن�س هنا 
s -  ي�سري اإىل اأن �سو�سري ا�ستعمل امل�سطلح �سيغنولوجيا
s gnology ثم حتّول منه اإىل امل�سطلح �سيميولوجيا -
miology ل لك��ون الأول غري دقيق من جهة ال�سياغة، 
واإمن��ا يعود الأمر اإىل غرابة اللف��ظ  باحلدود التي ت�سمح 
به��ا اللغة الفرن�سية، ف�سال عن الإ�س��ارة املهمة من لدن 
�سو�س��ري اإىل نافي��ل ال��ذي تبن��ى م�سطل��ح �سيميولوجيا 
للدلل��ة على عل��م يدر���س العالمات يف كتاب��ه ت�سنيف 
العل��وم ال�س��ادر بالفرن�سي��ة يف طبعت��ه الثاني��ة ع��ام 

. )27(1901
    ونالحظ، هنا، اأي�سًا اأن حمرري املحا�رسات قد اأ�سارا 
يف هام���س، تعقيبا على ق��ول �سو�سري "اإن حتديد املكان 
الدقي��ق لل�سيميولوجي��ا يقع عل��ى عاتق علم��اء النف�س" 
اإىل كت��اب نافي��ل نف�س��ه)28(  . واملع�سل��ة تب��داأ ح��ني 
نفت��ح ال�سفحة الرابعة بعد املئة من كتاب نافيل لنجده 
ي�س��ري اإىل اأن ال�سي��د �سو�سري ي�رّس على �رسورة قيام علم 
ع��ام للعالم��ات ه��و ال�سيميولوجي��ا وهو ج��زء اأ�سا�سي 
م��ن ال�سو�سيولوجي��ا)29(، وه��و اأول اأث��ر مكت��وب ي�سري 

العرب استعملوا مصطلح 
السيمياء فرعًا من علوم 

باطنية خفية خاصة، قد ال 
تنطبق داللته على دراسة 

العالمات.

من�ق�شة 
    ميكننا اأن نرجع كلمة �سيمياء )مبعنى عالمة( اإىل اأ�سل غري عربّي ) يونايّن( كما تبنّي لنا من جمموعة مالحظات:

1 -  اإن كلم��ة �سيمي��اء باأ�سكاله��ا املختلفة بعيدة ال�سلة عن اجل��ذر العربي )و�سم( فق�سة القلب املكاين ل تنه�س 
حجة قوّية مع وجود املرادفات التي حافظت على اجلذر مثل الو�سم والو�سمة وغريهما.

اإّل الكرياء واجلربياء. ف�ساًل عن اختالف ال�رسفيني يف هذا الوزن. اإنه مل ي�سمع فيه  2 -  وزن الكلمة التي قيل 
3 -  تطابق الكلمة لفظًا ومعًنى مع الكلمة اليونانية )sèmeîa(، وهي كلمة اأ�سيلة يف اليونانية على الأرجح.

    م��ن ه��ذا كل��ه، ميكننا القول اإن اأ�سالة ه��ذه الكلمة يف العربية، لدينا، حمّل اإ�س��كال؛ ل نفتي فيها حتى تتوافر اأدلة 
قطعية حتدد الأ�سل، فكلُّ الذي ا�ستعر�سناه يبقى يف دائرة احلدو�س والتخمينات.

ت 
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املج��ال العلم��ّي ل يعني اأنه ُول��َد يف اأول ن�ساأته مكتماًل 
نا�سج��ًا. واإذا م��ا قمنا بتطبيق مفاهي��م نظرّية توما�س 
ك��ون على ال�سيمياء ف�سنح�سل عل��ى و�سٍع �سبيه بو�سع 
الل�ساني��ات، فهما جم��الن يقومان على تع��دد النماذج 

العلمّية والثورات والنقطاعات والفراغات.
     اإن من��وذج ك��ون ل يف�س��ي يف تطبيق��ه عل��ى املجال 
ال�سيميائ��ّي، فيما نح�س��ب، اإىل نتائج تب��نّي مقدار تطور 
ه��ذا املج��ال، اإْذ �سيتجّل��ى لن��ا تاأري��خ م��ن "الث��ورات 
العلمّي��ة" املتك��ررة على من��اذج طويلة امل��دى نوعًا ما 
�س��ادت جم��الت متنوع��ًة �سّب��ت اهتمامه��ا بالعالم��ة 
يف قوال��ب متنوعة كاملج��ال الطبّي واملج��ال الفل�سفّي 
واملنطق��ّي واملجال البالغّي واللغوّي. فنحن �سرنى فقط 
النقطاع��ات والفراغات ولن نعرث عل��ى مناذج م�ستمرة 
وم�ستق��رة بح�س��ب وا�سك��ه ) Wąsik )35 ونح��ُن نتحفظ 
بذل��ك على تعمي��م وا�سك��ه لنتائج تطبيق ف��الن الفالين 
ملفاهي��م كون على تاأري��خ الل�ساني��ات. فلل�سيمياء فيما 

نح�سب و�سع اآخر غري و�سع الل�سانيات. 

مو�شوع ال�شيمي�ء

     ل ريب يف اأن واحدًة من اأهّم ال�سفات املوؤ�س�سة ملجاٍل 
علم��ّي ما، كال�سيمي��اء مثاًل، هي ح��دود املو�سوع الذي 
تق��وم بدرا�سته، اأو بكلمة اأخرى: املو�سوعات التي ميكن 
اأن تنتظ��م يف جماٍل خا�ٍس يقوم بدرا�ستها. ولكي نحدد 
الو�س��ع الإبي�ستيمولوج��ّي ملو�س��وع ال�سيمي��اء ينبغي، 
بح�س��ب وا�سك��ه، التميي��ز ب��ني الواق��ع reality واملعرفة 
 objectum اأْي ب��ني املو�س��وع الواقعي ،knowledge

 objectum formle)36 (واملو�سوع ال�سكلّي reale
    ميكن تلّم�س املو�سوع احلقيقي للنظر ال�سيميائي؛ فهو 

العالم��ة بو�سفها اأ�سغر وحدة دالة يف اأنظمة العالمات، 
وهذا م��ا ميكن تبّينه من مدر�س��ة �سو�سري يف ت�سور هذا 
احلقل، غ��ري اأن العالمة لي�ست جوهراً مكتماًل يف ذاته اأو 
مون��اداً monad با�سطالح��ات الفال�سفة، واإمنا عن�رس 
رئي���س يف جمم��ل عالق��ات النظ��ام ال�سيميائ��ي، وه��ي 
تعم��ل م��ن داخل النظ��ام ل من خارجه، فيك��ون النظام 
sem -  ال�سيميائي بعنا�رسه وعالقاته، اأو عملية التدليل

osis با�سطالح بري���س، هو مو�سوع التاأمل ال�سيميائي، 
وه��و ما جنده ل��دى بري���س، ويف املدر�ستني اخلارجتني 

من معطف �سو�سري: �سيمياء الدللة و�سيمياء التوا�سل.
    وم��ن جان��ب اآخ��ر جن��د اأن بري���س ين�سغ��ل يف فك��ره 
ال�سيميائ��ي بت�سور العالمة بو�سفه��ا متثياًل فهو يطلق 
 ،repressentamen عليه��ا اأحيان��ا م�سطل��ح املاث��ول
وتقت�س��ي جمموع��ة مكون��ات مادي��ة وفكري��ة، فيق��وم 
بدرا�سة العملية التي ت��دّل بها العالمة التي يطلق عليها 
م�سطل��ح عملية التدلي��ل semiosis ، فتكون �سيمياوؤه - 
كما تدقق اأرمينكو- علمًا لعملية التدليل اأكرث منها علمًا 

للعالمات)37( . 
    َيُع��دُّ بري���س، متابع��ًا جون ل��وك، ال�سيمي��اء ا�سمًا اآخر 
للمنط��ق، وهنا يط��رح غرينلي اأحد دار�س��ي بري�س �سوؤاًل 
عن ج��دوى اأن تك��ون ال�سيمي��اء البري�سية ه��ي املنطق، 
وهل يعني هذا اأنها تنطوي على اأنواع املنطق املختلفة، 
اأي املنط��ق التقليدي والرمزي وغ��ري ذلك، وي�ستنتج من 
ذلك اأن ال�سيمياء هي فرع خا�س من املنطق اأي ما كان 
بري���س ي�سميه تبع��ًا للتقلي��د الفل�سفي ال�ساب��ق بالقواعد 
التاأملي��ة، ونذهب، على خالف غرينل��ي، اإىل اأن �سيمياء 
بري�س هي ا�سم بديل ملنطقه بفروعه الثالثة، وهو منطق 

م�ستمد من منطق العالقات يف اإطار براغماتي.
     اإذن، ميكن لأّي نظام �سيميائي، بو�سفه جمموعة من 

ف�ئدة

    ن�ستخل���س مم��ا تقدم اأن الأ�سم��اء ال�سطالحية الدالة 
عل��ى العل��م الذي يدر���س العالم��ات، اأية كان��ت وكيفما 
كانت، متنوعة ت��دور حول اأ�سل ا�ستقاقي واحد، تقريبًا، 
كم��ا اإن الع��رب ا�ستعمل��وا م�سطل��ح ال�سيمي��اء فرعًا من 
عل��وم باطني��ة خفية خا�سة، ق��د ل تنطب��ق دللته على 
درا�سة العالمات، ونح��ن، من جهتنا، نو�سي با�ستعمال 
م�سطلح ال�سيمي��اء لدرا�سة العالمات ونف�سله  لالآ�سباب 

الآتية:
اإن  للكلم��ة فكم��ا  ال�ستقاق��ي  الأ�س��ل  1 -  مالحظ��ة 
 )semeion( ال�سطالح��ات الأجنبي��ة ترجع اإىل كلم��ة
اليوناني��ة الت��ي تعني عالمة، ف��اإن امل�سطلح يرجع اإىل 

كلم��ة )�سيمياء( العربي��ة التي تعني عالمة، 
اأي�سًا.

2 - مالحظ��ة ال�سب��ه ال�سوت��ي الكبري بني 
ال�سطالح��ات الأجنبي��ة والبدي��ل العرب��ي 
املق��رتح، مم��ا يجع��ل البديل العرب��ي كاأنه 
تعري��ب للمف��ردة الأجنبية ، وه��و اأمر يدفع 

اللب�س عن اأذهان املتعلمني.
ال�سيمي��اء  بعل��م  ال�ستغ��ال  ف��راغ   -  3
الباطن��ي الق��دمي من حيث كون��ه واحداً من 
العلوم اخلم�س��ة اخلفية؛ اإْذ مل يُعْد لهذا العلم 
واق��ع م��ا لنعدام َم��ن ي�ستغل ب��ه، مثله يف 
ذلك، متامًا، كمثل علم الكيمياء القدمي الذي 
انع��دم ال�ستغال ب��ه، فا�ستع��ري م�سطلحه، 
يف ع�رسن��ا، لي��دّل عل��ى الدرا�س��ة العلمي��ة 

لعنا�رس الطبيعة ومركباتها.
4 - دلل��ة �رسفي��ة موّلدة دال��ة على ا�سم 

العل��م فال�سيغ��ة فيع��الء اأو فعي��الء، �س��ارت داّلة على 
اأ�سم��اء العلوم يف العربية مث��ل الفيزياء والكيمياء وغري 

ذلك.
5 - لتعدد امل�سطلحات الدالة على هذا العلم، وجدنا اأن 
بع���س ال�سياقات تقت�سي التمييز بني هذه امل�سطلحات 
مم��ا يوجب تعريبه��ا، وهو اأمر بات معه��وداً يف العربية 
– للتفريق فيما بينها– ومثال هذه ال�سياقات املعرفية 
اإذ  م��ا فعل��ه الل�س��اين الدمنارك��ّي لوي���س هيلم�سلي��ف، 
خ���سَّ �سيميوطيق��ا semiotics بالدللة عل��ى الأنظمة 
denot -  ال�سيميائّية وهي تنق�سم على �سيمياء تقريرّية

tive واأخرى اإيحائية connotative، اأما ال�سيميولوجيا 
العالم��ات  حلق��ل  النظرّي��ة  الدرا�س��ة  لدي��ه  فاأ�سبح��ت 
metasem -  وي�سميها م��اوراء ال�سيمي��اء 
otic )34( وه��ي �سياق��ات قليلة وجدنا من 

املفيد التنبيه والإ�سارة اإليها.
املجال ال�سيميائّي

     تع��ددت وجهات نظر الباحثني يف جمال 
ال�سيمياء واختلفت روؤاهم، فمنهم من ح�سب 
ال�سيمي��اء علم��ًا اآلّي��ًا باملفه��وم الأر�سط��ّي 
للعلوم الآلّية الت��ي �سّكلت لديه الأورغانون، 
العل��وم  ريا�سي��ات  عّده��ا  م��ن  ومنه��م 
الإن�سانّي��ة، ومنه��م م��ن جع��ل منه��ا رديفًا 
للمنط��ق اأو ق�سمًا واحداً م��ن اأق�سام املنطق، 
عل��ى اأن اآخرين تو�سع��وا يف املفهوم ف�سار 
جم��اًل اأكرّي��ًا ي�س��مُّ جم��الت �سغرى بني 
جنبات��ه، وبني هوؤلء وه��وؤلء وقف اآخرون 

واآثروا املواقف الو�سطّية على ما عداها.
     ولك��ي تتب��نّي ح��دود املج��ال العلمي اأّي 
جم��اٍل ينبغي تو�سي��ح بع���س امل�سائل: اإن 

جوليا كر�ستيفا 

�سرتاو�س
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معادلة العالق��ة؛ ف�سارت ال�سيمياء فرعًا من الل�سانيات 
ل العك�س)39( .

    وم��ن املهم، هنا، اأن ن�سيف اأن جوليا كر�ستيفا قّدمت 
 organon ت�س��وراً ع��ن ال�سيمياء بو�سفه��ا اأورغانون��ا
اأو علم��ًا اآليًا خلدم��ة �سواها من العلوم فه��ي ريا�سيات 
العل��وم الإن�سانّي��ة، وه��و ت�س��ور لي�س ببعيد ع��ن ت�سور 
بري���س، اإّل اأنه��ا مل تق�سد به ما ق�س��ده بري�س من حيث 
ك��ون ال�سيمي��اء منطق��ًا، بل جعلت م��ن ال�سيمي��اء حقاًل 
متداخاًل مع ممار�سات علمي��ة متعددة متتّد من التحليل 
النف�سي ول تنته��ي باملارك�سية؛ فهي اآلية لفهم ا�ستغال 

اأّي نظام من الأنظمة الدللية.
    يوج��ز لن��ا ه��اريف ثالثة مواق��ف لعالق��ة الل�سانيات 

بال�سيمياء على النحو الآتي:
املوقف الأول: الل�سانيات جزء من ال�سيمياء، وهو موقف 

�سو�سري.
املوقف الثاين: ال�سيمياء جزء من الل�سانيات، وهو موقف 

بنفني�ست وبارت. 
املوق��ف الثال��ث: ا�ستق��الل الإثن��ني من بع�سهم��ا، وهو 

موقف ال�سيمياء الفل�سفية يف العموم .
    وميك��ن لن��ا اأن نوج��ز املواق��ف املتنوع��ة التي متثل 

العالقة بني ال�سيمياء والفل�سفة على النحو الآتي:
املوق��ف الأول: ال�سيمي��اء ق�س��ٌم من الفل�سف��ة؛ فهي ق�سم 

املنطق منها )جون لوك، وبري�س(.
املوقف الثاين: اإن ال�سيمياء لغة وا�سفة جلميع الأنظمة، 

علمية كانت اأو غري علمية )هيلم�سليف(.
املوق��ف الثال��ث: اإن ال�سيمي��اء اإبي�ستيمولوجي��ا عام��ة 

جلميع العلوم الإن�سانّية )كري�ستيفا(.

اجت�ه�ت ال�شيمي�ء 

م��ن  تنق�س��م  ال�سيمي��اء  اأن  تق��دم  مم��ا  ن�ستخل���س      
حيثي��ات خمتلف��ة؛ فهي، م��رة، تنق�سم بح�س��ب منا�سئها 
عل��ى �سيمي��اء ل�ساني��ة واأخ��رى فل�سفية، كم��ا هي حال 
�سيميولوجي��ا �سو�س��ري و�سيميوطيقا بري���س، وقد تنق�سم 
حيوي��ة  �سيمي��اء  عل��ى  النوع��ي  مو�سوعه��ا  بح�س��ب 
ال�سيمي��اء  اأو  احلي��وان  �سيمي��اء  اأو  )بايو�سيميوطيق��ا( 
اجلن�سي��ة اأو �سيمياء الأدب وم��ا اإىل ذلك من مو�سوعات 
تتوزع البحث ال�سيميائي. غري اأن ال�سيمياء تنق�سم، اأي�سًا، 
بح�سب منهجها، بغ�سِّ النظر عن املن�ساأ واملو�سوع على 
جمموعة اجتاهات قائم��ة، ن�ساأت اأ�سا�سًا من املدر�ستني 

الرئي�ستني: مدر�ستي �سو�سري وبري�س؛ هي: 
-1 �سيمي��اء الدلل��ة: واأب��رز ممثليها ب��ارت وغرميا�س 
وم��ن قبله��م بنفني�س��ت، وهي �سيمي��اء من�سغل��ة بتف�سري 
الكيفي��ات الت��ي تعم��ل بها الن�سو���س بو�سفه��ا اأنظمة 

داّلة، فهي تقرتب كثرياً من النقد الأدبي.
بوي�سان���س  ممثليه��ا  واأب��رز  التوا�س��ل:  �سيمي��اء   2-
وبرييت��و ومون��ان، فهي �سيمي��اء معنية بتف�س��ري القيمة 
التوا�سلية لالأنظمة الداّل��ة، من حيث هي قيم اجتماعية 

بالدرجة الأوىل.
-3 �سيمي��اء الثقاف��ة: وهو اجتاه يجم��ع بني ال�سيمياء 
البري�سية والنق��د املارك�سي، واأبرُز ممثليه جماعة تارتو 

ال�سوفييتية، وكثرٌي من ال�سيميائّيني الطليان.
tra -      وهنال��ك اجت��اه اآخ��ر هو ال�سيمي��اء املتعالي��ة
scendental، ب��دءاً باإدمون��د هو�سريل حت��ى كارل اأّتو- 
اآب��ل ن��اجت، يف حقيقت��ه، م��ن التخ�سي��ب ب��ني ال�سيمياء 
والفينومينولوجي��ا   hermeneutics والهريمنيوطيق��ا 
phenomenology، ف�ساًل ع��ن ال�سيمياء التاأويلّية التي 
دع��ا اإليه��ا، ابت��داًء، الفيل�س��وف الإيطايل كارل��و �سيني، 

وو�سع املحاولة �سلفرمان. 

عالقات قائمة بني عالم��ات معّينة، اأن يكون مو�سوعًا 
اأ�سي��اًل لل�سيمي��اء، ول �س��ّك يف اأن النظ��ام ال�سيميائ��ّي 
ينطوي عل��ى العالمة بو�سفه��ا عن�رساً تركيبي��ًا رئي�سًا 
في��ه، ف�ساًل عن الآلي��ات التي تعم��ل بوا�سطتها العالمة 
وتقوم بتمثيل الفك��ر اأو الواقع. وهذا التحديد للمو�سوع 

يغّطي املدار�س املتنوعة يف ال�سيمياء املعا�رسة.
    اإّل اأن لل�سيمي��اء، م��ن جه��ة اأخ��رى، خط��وة مراجع��ة 
ملعطي��ات حق��ل ال�سيمي��اء نف�س��ه، فتكون ه��ذه اخلطوة 
املراجع��ة جزءاً مهمًا م��ن الفكر ال�سيميائ��ي، اأي هي ما 
وراء ال�سيمياء metasemiotics با�سطالح هيلم�سليف، 

ومن هنا تنق�سم ال�سيمياء على جمالني اثنني:
1 - ال�سيمي��اء التطبيقي��ة اأو الإجرائي��ة: الت��ي تدر���س 
اأنظم��ة العالم��ات املختلف��ة وتق��وم باإج��راء ت�سوراتها 
عل��ى ه��ذه الأنظم��ة، فكان��ت لدين��ا ف��روع �سيميائي��ة 
Biosemio -  تطبيقية ممي��زة مثل ال�سيمياء احلياتي��ة
 Jakob von الت��ي ُيَع��دُّ جاك��وب ف��ون اأوك�سك��ول ics
Uexküll يف �سن��ة 1940، اأول من قّدم راأيًا يف حقلها؛ 
 Umwelt اإْذ عدَّ الكائن احلّي موؤوًل ملحيطه وقّدم مفهوم
الت��ي تعني بالأملانية املحيط البيئّي، و�سيمياء احليوان 

Zoosemiotics املفه��وم ال��ذي قّدمه لن��ا �سيبيوك يف 
�سن��ة 1972؛ ويقوم بدرا�سة التوا�سل بني احليوانات كما 
يدر���س الطرائ��ق التي ت�ستعم��ل بها احليوان��ات خمتلف 
ال�سارات للتوا�سل فيم��ا بينها، وكذلك �سيمياء اجلن�س، 
الأنظم��ة  الأدب وخمتل��ف  و�سيمي��اء  اللغ��ة،  و�سيمي��اء 
الثقافي��ة، وحت��ى �سيمياء الدي��ن التي اجته��د فيها توم 

ماريف)38(.  
2 - ال�سيمي��اء النظرّي��ة: الت��ي تق��وم بدرا�س��ة مقولت 
ال�سيمي��اء وم�سادراته��ا ومعطياته��ا وتراج��ع اأ�س�سه��ا 

النظرّية ورقابة نتائجها الإجرائية.
3 - عالقات ال�سيمياء 

    ملنا�س��ئ ال�سيمي��اء املتع��ددة اأث��ٌر مه��مٌّ يف عالقته��ا 
بغريه��ا من العلوم، وهذه املنا�سئ حّتمت على ال�سيمياء 
عالق��ات حمددة بها، ف��ال �سّك يف اأن املن�س��اأ الفل�سفي– 
املنطق��ي جعلها حقاًل فل�سفّيًا، بل رديفًا طبيعيًا للمنطق 
وه��و ما علي��ه ال�سيمي��اء البري�سية و�سيمي��اء اأتباعه من 
الفال�سف��ة واملناطقة؛ فقد تابع �سارل موري�س هذا الفهم 
لل�سيمي��اء بو�سفها منطقًا فكانت �سيمياوؤه، هي الأخرى 
، منطق��ًا، غ��ري اأنه ا�ستغ��ل يف جمال منط��ق اللغة، فكان 
اأقرب اإىل فل�سفة اللغة منه اإىل املنطق 
عل��ى وجه العموم، وه��و جمال اجتهد 
فيه فال�سف��ة اللغة يف اأوك�سفورد على 
وج��ه اخل�سو���س، وميك��ن اأن ن�سيف 
اإىل ذل��ك جمم��ل الأبح��اث املنطقي��ة 

الو�سعية حللقة فيينا.
جع��ل  الل�س��اين  املن�س��اأ  اأن  عل��ى      
منه��ا حق��اًل ل�سانّيًا، فعل��ى الرغم من 
اأن �سيمي��اء �سو�س��ري كان��ت اأع��ّم م��ن 
ل�سانياته، اإّل اأن بنفني�ست وبارت قلبا 

تعددت وجهات نظر الباحثين في مجال 
السيمياء واختلفت رؤاهم، فمنهم من حسب 

السيمياء علمًا آلّيًا بالمفهوم األرسطّي للعلوم 
اآللّية التي شّكلت لديه األورغانون، ومنهم من 

عّدها رياضيات العلوم اإلنسانّية، ومنهم من 
جعل منها رديفًا للمنطق أو قسمًا واحدًا من 

أقسام المنطق
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من الدرا�ش�ت الثق�فية اإىل النقد الثق�يف

لي���س غريبا اأن يك��ون �سيوع م�سطلح النق��د الثقايف هو 
املنب��ه اإىل دور الدرا�س��ات الثقافي��ة يف ف�س��اء ثق��ايف 
حتكم��ه جملة م��ن املحرم��ات )التابوه��ات( التي متنع 
اأي دور حقيق��ي للدرا�سات الثقافية، وهي درا�سات لي�س 

له��ا اأن تكون فاعل��ة اإل يف جمال حر، ل خ�سوع فيه اإل 
للمهيمنات العلمي��ة.. واإذا كان الدكتور عبد اهلل الغذامي 
ل��ه ق�س��ب ال�سب��ق يف تثبيت ه��ذا ال�سط��الح الهام�سي 
يف الدرا�س��ات الثقافي��ة الأوربي��ة ا�سطالح��ا مركزي��ا 
يف الثقاف��ة العربي��ة، فاإن��ه اأراد اإحالله بدي��ال عن النقد 
الأدب��ي، بعد اأن افرت�س موت النق��د الأدبي) ) 1(( ، وهذا 

الطبقة الوسطى ونشأة الشعر الحر في العراق
قراءة في ضوء النقد الثقافي

د. �شعيد عبد اله�دي املرهج

اإن انت��اج اخلط��اب، يف كل جمتم��ع، ه��و يف نف���س الوق��ت اإنت��اج مراقب، 
ومنتق��ى، ومنظم، ومعاد توزيعه من خ��الل عدد من الإجراءات التي يكون 
دوره��ا ه��و احلد م��ن �سلطات��ه وخماطره، والتحك��م يف حدوث��ه املحتمل، 

واإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة ) 1(.
مي�شيل فوكو

ت
سا

درا
ال

الأم��ر يوؤ�رس خل��اًل جوهريا يف بنية الثقاف��ة العربية. اإذ 
"م��ا زالت احلواجز كب��رية واحلجب �سفيقة بيننا وبني 
التفكي��ك واملراجعة وامل�ساءلة والفح���س واإعادة تقييم 
امُلُث��ل واملبادئ والقيم، ولهذا فاإّننا قّلما جند عندنا من 
ُعن��ي بالدرا�س��ات الثقافي��ة باأ�سكالها املعروف��ة اليوم، 
ولك��ن الباحث كاأمنا ع��رث على لقية حينم��ا تعّرف على 
ما ي�سّم��ى بالنقد الثق��ايف، وهذه حالن��ا دائما، منار�س 
املنهج بال حا�سنته، فالنقد الثقايف حا�سنُته الدرا�سات 
الثقافية وه��ذه حا�سنُتها تاريٌخ طويل من الدميقراطية 
 Vincent واحلري��ة الفكري��ة، حت��ى اإن فن�سن��ت لي��چ
Leitch وا�سع م�سطلح )النقد الثقايف( يقول يف مقاٍل 
Minnesota Review 71-72-Wi -((  له من�سور يف:
ter/Spring 2009:211-19((: ))عل��ى الرغم من اأنني 
اأجن��زت اأطروحتي يف الدكت��وراه يف الدرا�س��ات الأدبية 
خالل اأوائل �سبعينيات القرن املا�سي، فلم اأجزم اأو اأوؤّكد 
وجه��ة نظر �رسيحة اأو موقف��ا نقديا ميكن التعّرف عليه 
حت��ى نهاية ثمانينيات الق��رن املا�سي، وقد اأظهرُت يف 
مقال كتبته يف عام 1987 "التابو والنقد: النقد الأدبي 
Cu " م�رسوعي اخلا�س يف النقد الثقايف - توالأخالقيا
tural Critique ُمدِغم��ا م��ا بعد البنيوي��ة بالدرا�سات 
الثقافية ما بعد املارك�سية((") 3 (. واإذا كان ليج يتحدث 
ع��ن اإفادت��ه من ما بع��د البنيوي��ة وما بع��د املارك�سية، 
فاإنن��ا ل نختلف على �سبه الغي��اب للدر�سني عن جمالنا 

الثقايف العربي. 
لكن م��ا الدرا�س��ات الثقافي��ة؟ يجيبنا ديورن��غ بالقول: 
"الدرا�س��ات الثقافي��ة... ه��ي جم��ال اأكادمي��ي ميكنن��ا 
تعريف��ه... باأن��ه التحليل امللت��زم للثقاف��ات املعا�رسة. 
فالدرا�س��ات الثقافية ملتزمة مبع��ان ثالثة: اأول، مبعنى 
اأنها لي�ست حيادية فيم��ا يتعلق بال�ستثناءات واملظامل 

والأ�رسار التي تالحظها. اإنها متيل لو�سع نف�سها بجانب 
م��ن ل توفر لهم البن��ى الجتماعية �سوى الن��زر الي�سري. 
بحي��ث ملتزم��ة هنا تعن��ي �سيا�سي��ة. نقدية. ثاني��ا اإنها 
ملتزمة مبعنى اأنها ته��دف اإىل تعزيز التجارب الثقافية 
والحتف��اء بها. اأي اإي�س��ال املتعة بت�سكيل��ة وا�سعة من 
ال�سي��غ الثقافي��ة. وذل��ك ب�س��كل جزئي ع��ر حتليل هذه 
ال�سي��غ وحتلي��ل دعاماته��ا الجتماعي��ة. ثالث��ا،... اإنها 
ته��دف اإىل التعامل مع الثقافة كجزء من احلياة اليومية 
من دون ت�سييئه��ا") 4( وهنا نرى اأن ثمة اختالفا كبريا 
ب��ني ه��ذه املمار�س��ة واملمار�س��ة النقدي��ة، اإذ لي���س من 
املوف��ق ع��دُّ الدرا�س��ات الثقافي��ة مرادفة للنق��د الثقايف 
كم��ا فع��ل حفناوي بعل��ي) 5( بل اإن النق��د الثقايف جزء 
من هذا املن الوا�س��ع امل�سمى الدرا�سات الثقافية... لكن 
ه��ل ميكن لن��ا تو�سيف اأو بيان قواع��د حاكمة يف النقد 
الثق��ايف ميكن ال�ستن��اد اإليها يف النظ��ر اإىل الن�سو�س، 
اأدبيته��ا وغري الأدبي��ة؟.. يذهب اأيزابرج��ر اإىل اأن "النقد 
الثق��ايف ن�ساط ولي�س جمال معرفي��ا خا�سا بذاته") 6 ( 
ث��م يو�سح هذا بجالء بقوله: "اإن نق��اد النقد الثقايف، ل 
ينتق��دون بال وجهة نظر، فاإن ثمة عالقة لهم بجماعات 
اأو املارك�س��ي،  الن�س��وي،  اأو اجتاه��ات، مث��ل: الجت��اه 
اأو الفروي��دي، اأو اليوجن��ي، اأو املحاف��ظ، اأو ال�س��واذ، اأو 
ال�سحاقية، اأو الجتاه الفو�سوي اأو الراديكايل. اأو يرتبط 
بعلم العالمات اأو املذهب الجتماعي اأو النرثوبولوجي 
اأو يرتب��ط مبزيج من كل ما �سبق. ولذا فاإن النقد الثقايف 
يتاأ�س���س دائم��ا على منظور م��ا. يرى الناق��د من خالله 

الأ�سياء") 7( .
وهذا الأمر يوؤكد اأن لي�س ثمة منهج حمدد ميكن اأن نطلق 
عليه النقد الثقايف، بل نحن اأمام ممار�سة نقدية منطلقة 
م��ن روؤي��ة فل�سفي��ة م�سبق��ة، وه��ذا م��ا يوؤك��ده �ساميون 
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ديورن��غ بقوله: "الدع��اء اأن الدرا�س��ات الثقافية تعتمد 
عل��ى منهج اإمنا يعر عن توج��ه معني �سمنها- اأو رمبا 
جم��رد اأم�����ل")8(، ب��ل اأنه يذهب اإىل اأبع��د من هذا حني 
يق��ول: "الدرا�سات الثقافية مناق�سة للمنهج اأ�سا�سا") 9( 
الأم��ر ال��ذي يوؤكد غي��اب الروؤية الوا�سحة عن��د الغذامي 
عندما قال، معرفا النق��د الثقايف، باأنه: "فرع من فروع 
النق��د الن�سو�س��ي العام، ومن ث��م فهو اأحد عل��وم اللغة 
وحق��ول الأل�سني��ة معن��ّي بنق��د الأن�ساق امل�سم��رة التي 
ينط��وي عليها اخلط��اب الثقايف بكل جتليات��ه واأمناطه 
و�سيغ��ه، م��ا هو غ��ري ر�سمي وغ��ري موؤ�س�سات��ي وما هو 
كذل��ك �س��واء ب�سواء. ومن حي��ث دور كل منها يف ح�ساب 
امل�ستهل��ك الثق��ايف اجلمع��ي. وهو ل��ذا معن��ي بك�سف ل 
اجلم��ايل كم��ا �س��اأن النق��د الأدب��ي، واإمن��ا هم��ه ك�سف 
املخبوء من حتت اأقنعة البالغي اجلمايل، فكما اأن لدينا 
نظريات يف اجلماليات فاإن املطلوب اإيجاد نظريات يف 
القبحي��ات ل مبعنى عن جمالي��ات القبح، مما هو اإعادة 
�سياغ��ة واإع��ادة تكري���س للمعهود البالغ��ي يف تد�سني 
اجلم��ايل وتعزيزه، واإمنا املق�سود بنظرية القبحيات هو 
ك�سف حرك��ة الأن�ساق وفعلها امل�س��اد للوع���ي وللح�س 

النقدي") 10(.
فيم��ا يق��ول �س��الح قن�سوة: 
: النق��د الثق��ايف لي�س منهجا 
بني مناه��ج اأخرى، اأو مذهبا 
اأو نظرية، كما اأنه لي�س فرعا 
اأو جم��ال متخ�س�سا من بني 
ف��روع املعرف��ة وجمالته��ا، 
ب��ل ه��و ممار�س��ة اأو فاعلي��ة 
م��ا  كل  در���س  عل��ى  تتوف��ر 
تنتج��ه الثقافة م��ن ن�سو�س 

�س��واء كان��ت مادي��ة اأو فكري��ة، ويعن��ي الن���س هنا كل 
ممار�س��ة ق��ول اأو فعال ت�ول��د معنى اأو دلل��ة") 11( على 
وف��ق ما �سب��ق كيف لن��ا اأن نفيد من ه��ذه املمار�سة، اأو 
الإط��ار النظري الع��ام يف النظر اإىل ظاه��رة ال�سعر احلر 
)�سع��ر التفعيل��ة( يف العراق. وهنا اأجي��ب باأنني انطلقت 
م��ن جذر موؤ�س���س للدر�سات الثقافية، واأعن��ي به الدر�س 
ال�سو�سيولوجي، كما جتلى يف اأعمال راميوند وليمز ومن 
�سار على خط��اه.. م�ستفيدا مما قدم��ه فير ودوركهامي، 

ف�سال عن التوجه املارك�سي مبجمل متف�سالته..  

يف حتول ال�شعر احلر اإىل ظ�هرة

كي��ف حت��ول ال�سع��ر احلر م��ن جم��رد ممار�س��ات فردية 
انت�رست يف اأكرث من بلد عربي، وعلى اأكرث من ل�سان اإىل 
ظاه��رة؟ اإنه ال�سوؤال الذي يحرك ه��ذا البحث. هل اأن هذا 
التح��ول ال�سعري وليد ثورة داخلية يف املنظومة الأدبية 
العربي��ة اأم اأنه وليد حتول يف الأطر النظرية التي حكمت 
املنظومة الجتماعية العراقية، ومن بعد العربية ذاتها؟ 
وعلى حد تعبري )ماك�س فير(: يف اأي �سياق من الظروف 

برزت الظاهرة الثقافية؟
الكثري ممن تتبعوا ن�ساأة ال�سعر 
اجل��ذور،  عن��د  توقف��وا  احل��ر 
قدميها واجلديد) 12( اأو التاأثر 
وكاأن   )13 الغرب��ي)  بال�سع��ر 
وجود ج��ذر �ساب��ق، اأو التاأثر 
مبا هو خارج��ي )غربي هنا( 
لتف�س��ري ولدة ظاه��رة  كاف 
ثقافي��ة ما. َم��ن يتاأمل ال�سعر 
اأربعيني��ات  حت��ى  العراق��ي  ماك�س فير�سالح قن�سوة

ت
سا

درا
ال

الق��رن الع�رسين �سيجد اأن��ه �سعر ي�سري 
يف م��ا �سار علي��ه �سع��راء املدر�ستني 

ال�سامية وامل�رسية، 
ومل يتمّي��ز من �سع��راء الع��راق �سوت 
مل  وه��و  اجلواه��ري.  �س��وت  �س��وى 
يخرج عّما �ُسم��ي بالكال�سية اجلديدة. 
اأن��ه  واملتتب��ع لل�سع��ر احلدي��ث يج��د 
انح�رس بني املجالني امل�رسي )البعث 
ثم الدي��وان، واأبولو( واملجال ال�سامي 
)املهج��ر، ث��م الرومان�سي��ة والرمزية( 
ومل يك��ن ال�ساعر العراق��ي بقادر على 

اخلروج عن تاأثري البارودي و�سوقي اأو اليا�س اأبي �سبكة 
واإبراهي��م ناجي.  ثم فجاأة ي�سبح العراق مركزا �سعريا... 

كيف حدث هذا؟

التحوالت االجتم�عية وبروز الطبقة الو�شطى

ه��ل ميكن اأن نتحدث عن �سعر عراقي منف�سل عن حركة 
ال�سع��ر العربي؟ وب�سورة اأدق: هل للمكان العراقي تاأثري 

يف بلورة روح �سعرية خا�سة؟
وهنا ميكن اأن نو�سع ما نريده من املكان نحو ال�)جمال 
الثق��ايف( بتعبري بورديو-  اأي احلديث عن جمال ثقايف 
عراق��ي خمتلف ع��ن املج��الت الثقافية لأبن��اء البلدان 
العربي��ة الآخ��رى. ل�سك اأننا عندما نتح��دث عن ق�سيدة 
ال�سع��ر احل��ر، �سنق��ف عنده��ا بو�سفه��ا ق�سي��دة هوية، 
اأي اأنه��ا مثل��ت خري متثي��ل ال�س��كل الوطني للع��راق. اإن 
بان�سغاله��ا الت�سويري )ال�رسدي( بامل��كان العراقي، اأو 
ببحثه��ا عن ج��ذور رافدينية ملت�سقة بامل��كان. ولي�ست 
عاب��رة ل��ه، كم��ا ه��و احل��ال يف الأدي��ان اأو املذاهب اأو 

الأحزاب العاملية اأو القومية. 
ومن املهم اأن ن��درك اأن الف�ساء العراقي احلديث ت�سكيل 
جديد "يع��زى ال�سكل الطبيعي الرئي�س��ي للدولة العراقية 
اإىل تخطي��ط م�سوؤول��ني �سيا�سي��ني اثن��ني، هم��ا ال�س��ري 
بري�س��ي كوك���س واأرلون��د ويل�س��ون، ف�سال ع��ن �سيا�سي 
اآخ��ر ه��و الل��ورد ك��رزون. فق��د كان كوك���س ه��و ال��ذي 
مار���س �سغطا للزحف عل��ى بغداد، وويل�س��ون هو الذي 
طالب، فيم��ا بعد، باحتالل املو�سل، وك��رزون هو الذي 
و�س��ع الأ�سا���س لالحتف��اظ باملو�س��ل يف ل�������������وزان 
1923...") 14(ويف ه��ذا البل��د ال��ذي ت�س��كل عل��ى تراث 
ولي��ات عثماني��ة ث��الث م�ستقل��ة، اأري��د دجمه��ا ن��رى 
اأن التوزي��ع الطبق��ي كان ياأخ��ذ �س��كال خمتلف��ا عما هو 
مع��روف، يف اأدبيات علم الجتم��اع. اإذ "كانت الع�سائر 
تق�س��م اإىل فل��ح ومع��دان و�ساوي��ة واأه��ل الإب��ل. وه��ذه 
الفئ��ة الأخرية كان��ت ت�س��كل الأر�ستقراطي��ة الع�سائرية. 
وكان ه��وؤلء ي��زدرون بتعج��رف كل الع�سائ��ر الأخ��رى 
ويرف�س��ون التاآخي اأو التزاوج معه��ا") 15(. واإىل جانب 
هذا ن��رى اأن ثمة انق�سام اآخر ف�"ع��رب املدن كانوا على 

يولم يتمّيز من شعراء العراق صوت سوى 
صوت الجواهري. وهو لم يخرج عّما ُسمي 

بالكالسية الجديدة. والمتتبع للشعر الحديث 
يجد أنه انحصر بين المجالين المصري )البعث ثم 

الديوان، وأبولو( والمجال الشامي )المهجر، ثم 
الرومانسية والرمزية( ولم يكن الشاعر العراقي 
بقادر على الخروج عن تأثير البارودي وشوقي 

أو الياس أبي شبكة وإبراهيم ناجي. 
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وع��ي كبري باإ�سالمهم، بينما مل يكن �سعور عرب الع�سائر 
جتاه الإ�س��الم بهذه الكثافة... وم��ن الأمور ذات املغزى 
اأن��ه عندما كان��ت الع�سائر تنه�س ح�س��دا يف املنا�سبات 
كان��ت لأهازيجه��ا يف الع��ادة �سع��ارات علماني��ة... يف 
ح��ني اأن جماهري املدن كانت تن�سّد ب�سورة اأك�����رث وراء 
�سيحات الدي��ن") 16(. الأمر الذي يوؤكد اأن "الإ�سالم يف 
الع��راق كان ق��وة ف�سل اأك��رث منه قوة دم��ج، اإذ اإنه اأقام 
ان�سقاق��ا ح��ادا بني الع��رب ال�سيع��ة وال�سنة، ون��ادرا ما 
اختل��ط هوؤلء واأولئك اجتماعيا... وكانوا حتى يف املدن 
املختلط��ة، يعي�سون يف اأحي��اء منف�سلة حيث لكل منهم 
حيات��ه") 17(. واإذا كان احلال ه��ذا يف الوليات الثالث 
يف حقب��ة احلك��م العثم��اين، ف��اإن الإنكلي��ز، �سنعوا من 
ال�سي��وخ طبق��ة اإقطاعية ل�سم��ان ولئه��م، اأي اأن ولدة 
ه��ذه الطبق��ة) 18(، اإن جازت الت�سمي��ة، مرتبطة، اإىل حد 
كبري، ب�سيا�سة اإنكليزية تعززت، بعد ذلك، بدعم احلكومة 
امللكي��ة لها، وعلى وفقها "حتول ال�سيخ من كونه رئي�سا 
ع�سائري��ا اإىل كونه �سي��دا اإقطاعيا، وبعدم��ا كان ال�سيخ 
يف املا�س��ي يجد من م�سلحته مداراة ع�سريته والتحبب 
اإليه��ا لأنها م�سدر قوته جت��اه احلكومة، وجتاه ال�سيوخ 
الآخري��ن. اأ�سب��ح ل يب��ايل بالع�س��رية حيث ت��رك قريته 
و�سك��ن الق�سور الباذخة يف امل��دن معتمدا على وكالئه 
الذي��ن يجلب��ون ل��ه الأموال م��ن ك�دح الفالح��ني") 19(. 
وكان م��ن نتيج��ة ال�سيا�س��ة الإنكليزي��ة، ال�ساعية لدمج 

العراق بال�سوق العاملي- بالتجارة العاملية- اأن عززت 
نفوذ الطبقة الإقطاعية، لكن البالد كانت ت�سهد حتولت 
متتابعة اأث��رت يف ا�ستقرار البن��اء الطبقي ب�سكل وا�سح 
"كب��ار مالك الأرا�سي وكبار رجال املال والتجارة يف 
عهد امللكية )-1921 1958( كانت طبقات غري ثابتة 
ن�سبيا... فقد كانت هنالك حركات �رسيعة ن�سبيا للدخول 
اإىل الطبق��ات املذك��ورة واخل��روج منه��ا... ومل تكن هذه 
احلركات والتح��ولت تطال الأف��راد والعائالت فح�سب، 
بل اإنها كانت تطال جمموعات اجتماعية بكاملها، مثل 
بروز العن�رس ال�سيعي يف طبقة التجار بعد هجرة التجار 
اليهود. ويف الوقت نف�سه، ف��اإن بع�س العنا�رس الطبقية 
كان��ت تتق��دم يف ناحي��ة وترتاج��ع يف اأخ��رى. واملثال 
عل��ى ذل��ك اإث��راء الكث��ري م��ن �سي��وخ الع�سائ��ر اأ�سحاب 
الأرا�س��ي عل��ى ح�ساب رج��ال ع�سائرهم ال��ذي اأدى اإىل 
اإ�سعاف الروابط الع�سائرية، وبالتايل اإ�سعاف مواقعهم 
الجتماعية، وبكلمات اأخرى، فاإن هوؤلء امل�سايخ كانوا 
يف طريقه��م اإىل الروز كطبق��ة، واإىل التحول كمجموعة 
اجتماعي��ة ذات منزل��ة تقليدي��ة") 20(. ويف مقابل هذه 
الطبق��ة )الرجوازي��ة الب�سيط��ة اأو الإقطاعي��ة املهلهلة( 
التي كانت ت�سعى للتحكم يف مقدرات البلد ب�ستى ال�سبل، 
ب��رزت طبقة كان��ت حتركها روح ال�سع��ور باأنها �سانعة 

العراق املعا�رس، وهي الطبقة الو�سطى. 

الطبقة الو�شطى يف العراق

 middleتعود ت�سمية الطبق��ة الو�سطى
class اىل الكات��ب اليرلن��دي )جيم�س 
براد�س��و( يف موؤلفه ال�س��ادر يف العام 
الت�سدي  1775 واملو�س��وم: م���رسوع 

األعيان الذين يعدون أنفسهم متميزين عن 
غيرهم لم يستسيغوا أن يروا شبانا، معظمهم 

ال أسرة لهم، وهم الذين خدموا في سوريا 
تحت إمرة فيصل، قد يسيطرون على العراق.  

ت
سا

درا
ال

لتهريب الأ�س��واف اليرلندية اىل فرن�سا. اإذ 
ّع��رج الكاتب متناوًل تعبري الطبقة الو�سطى 
بكونه��ا تتو�س��ط موقع��ًا بني طبق��ة النبالء 
وطبقة الفالحني يف اأوروبا. فيما حددت، يف 
الأدبيات املارك�سية، باإط��ار اقت�سادي، اأي 
بح�سب امتالك و�سائل اإنتاج من عدمه) 21(. 
فه��ي بهذا ت�سمل ال�رسيح��ة الب�رسية الواقعة 
ب��ني الروليتاري��ا والرجوازي��ة.. وت�س��كل، 
الغ��رتاب  بفع��ل  بح�س��ب ت�س��ور مارك���س 
احلا�س��ل يف الطبق��ة الرجوازي��ة. اإذ ي��رى 
مارك�س اأن الغرتاب ه��و القوة التي �ستدفع 
ه��وؤلء املفكري��ن اإىل الن�س��ال م��ع الطبق��ة 
العامل��ة �س��د الطبقة التي ينح��درون منها، 

ويعتم��د يف ذلك عل��ى تف�سري �سيكولوج��ي. فال�ستغالل 
ال��ذي متار�سه الرجوازية يوؤدي اإىل منو م�ساعر الغ�سب 
وال�سخ��ط ل��دى ه��وؤلء املثقف��ني، ويول��د لديه��م �سعورا 
باخل��زي واخلجل من النتماء اإىل هذه الطبقة، ويدفعهم 
اإىل الغ��رتاب عنه��ا، والنخراط يف طليع��ة تقود التغري 
الثوري. يطلق على هذه الطليعة، اأحيانا، الطبقة الو�سطى 
الي�ساري��ة") 22(. يف حني ذهب فير باجتاه خمتلف يف 
حتديده ملفهوم الطبقة، فهي عنده: "مفهوم ل اجتماعي 
يف جوه��ره، فالطبقة ناجتة من و�سع اقت�سادي وتن�ساأ 
ح��ني ت�سب��ح فر�س جمموعة م��ن النا���س مت�سابهة يف 
�س��وق العمل: فر�س احلياة والق��درة على متلك الأ�سول، 
و�رساء ال�سل��ع واخلدمات، التعر�س للظ��روف نف�سها يف 
�س��وق العم��ل. ح��ني يح��دث ذل��ك ملجموعة م��ن النا�س 
فاإنه��م يوؤلف��ون مع��ا طبق��ة") 23(. ورمبا حرك��ة �سوق 
العم��ل التي مل يعرفها الع��راق يف العهد العثماين، والتي 
�سع��ى من خاللها الإنكليز اإىل ربط��ه بالتجارة العاملية 

عام��ال رئي�س��ا يف ب��روز الطبق��ة الو�سط��ى 
العراقي��ة كق��وة، �سم��ن من��اخ الت�س��ارع، 
اإذ "كان لالنت�س��ار الت��ايل للنق��ود ولفك��رة 
الرب��ح ب��ني بع���س الع�سائر، ولنتق��ال تلك 
الع�سائ��ر من اقت�س��اد الكف��اف اإىل التوجه 
نحو اقت�ساد ال�سوق، ولتحول م�سايخهم من 
اآب��اء اإىل مالك اأرا���سٍ �ساع��ني اإىل الك�سب، 
ولل�سيا�سة الرتكية الهادفة ل�ستعداء روؤ�ساء 
الع�سائ��ر بع�سهم �سد البع���س الآخر... كان 
اأن اأدى ه��ذا كل��ه، اإىل تغيري ���رسوط احلياة 
يف املناطق املتاأث��رة بهذه العوامل، بحيث 
خف��ت ه��ذه ال��ولءات الع�سائري��ة القدمي��ة 
اأو ه��ي اأ�سبح��ت معدومة... وكان��ت اإحدى 
النتائ��ج اجلانبي��ة له��ذه التط��ورات اجلدي��دة ولدة قوة 
اجتماعي��ة جدي��دة واإن كانت مازال��ت جنينية، اإل وهي 
24( . يف ح��ني �سكل��ت ث��ورة  الأنتلجن�سي��ا اجلدي��دة") 
الع�رسي��ن نقط��ة حتول يف م�س��ار احل��راك الع�سائري يف 
الع��راق احلدي��ث. "الثورة التي حدث��ت يف �سيف 1920 
اأ�سابت مقتال من املوؤ�س�س��ات الع�سائرية التقليدية، وقد 
�سجل ف�سلها نهاية ع�رس يف التاريخ الع�سائري. واأخ�سع 
الع�سائ��ر اإىل التفكك") 25(. وتف��كك الع�سائر نقطة حتول 
اإذا م��ا اأ�سيفت اإىل اقت�ساد ال�سوق ن�ستطيع ت�سور الآلية 
الت��ي �ساع��دت عل��ى ولدة الطبقة الو�سط��ى. ف�سال عما 
�سبق فاإن للمدار���س الع�سكرية العثمانية ف�سلها يف هذا 
الأمر اأي�سا. حني �سمت العديد من اأبناء العراقيني ال�سنة 
من غري العوائ��ل العريقة، فكان "ال�سباط العراقيون يف 
اجلي�س العثماين ينتمون، ب�سورة اأ�سا�سية، اإىل العائالت 
ال�سني��ة املتو�سط��ة.. وق��د ب��داأ ه��وؤلء يتب��ووؤن منا�سب 
قيادي��ة يف العراق اجلديد بعد 1918 ال��ذي ن�ساأ نتيجة 

بري�سي كوك�س 

اأرلوند ويل�سون 
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احلرب" .. الأمر الذي دفع الأعيان، بح�سب امل�س بيل اإىل 
رف���س ه��ذا: اإن الأعيان الذين يع��دون اأنف�سهم متميزين 
ع��ن غريه��م مل ي�ست�سيغ��وا اأن ي��روا �سبان��ا، معظمهم ل 
اأ���رسة له��م، وه��م الذي��ن خدم��وا يف �سوريا حت��ت اإمرة 
في�س��ل، قد ي�سيط��رون على الع��راق. اإن تفك��ري الأعيان 
ل يطاب��ق تفك��ري ه��وؤلء ال�سب��ان الذي��ن ه��م تقدمي��ون 
ج��دا، وم�ستعدون اأن يتحدث��وا با�ستم��رار وب�سوت عال 
يف ���رسورة التخل�س م��ن الرجعي��ني القدام����������������ى، 
واإدخ��ال عنا���رس جدي��دة") 26( وه��ذا الرب��ط بني هذه 
الطبقة واإرادة التغي��ري، الأمر الذي جعل من هذه الطبقة 
اأكرث �سعة وحتول من الطبقات التقليدية الأخرى "كانت 
ال�رسائ��ح الدني��ا م��ن الطبق��ة الو�سط��ى، اأي الرجوازية 

ال�سغرية، عري�سة، وتنمو با�ستمرار، وت�سمل 
ذوي امله��ن و�سب��اط اجلي���س، واملوظفني 
املدنيني، وكانت تف��وق عدديا الرجوازية 
والطبق��ة العامل��ة مع��ا، وكان��ت اأعداده��ا 
تتزاي��د با�ستم��رار، وذل��ك نتيج��ة للتو�س��ع 
بالتعلي��م... ومب��ا اأن تل��ك ال�رسيح��ة كانت 
متعلمة جي��دا، فاإن اأفرادها كانوا هم حملة 
الأف��كار الوطني��ة املعادي��ة لالمريالي��ة، 
و�سكلت هذه ال�رسيحة اللب لالإحزاب") 27(. 
وميك��ن ر�سد ت�سكل العم��ل النقابي وحركة 
اأفع��ال احتجاجية  ال�رساب��ات، بو�سفه��ا 
تبل��ور �سي��غ تعامل جدي��دة ب��ني ال�رسائح 
الجتماعي��ة، اأو الطبق��ات. مثلم��ا توؤكد اأن 
ثم��ة خرج��ا ع��ن اأن�س��اق الهيمن��ة القدمية. 
من��ذ الع��ام 1926 ي�سع��ر املتتب��ع لل�س��اأن 
العراقي اأن ثمة حت��ول كبريا على امل�ستوى 
ال�سيا�سي جاء نتيجة �سغط الطبقة الو�سطى 

واأحزابه��ا، وبحثا عن العدال��ة الجتماعية، وقد ر�سخت 
وزارة توفي��ق ال�سويدي للعديد من ه��ذه املطاليب) 28(. 
لك��ن ه��ذا التحول ل ميك��ن ف�سل��ه عن حت��ول الأدبيات 
املارك�سي��ة اإىل ثقافة �سعبوية عند اأبناء الطبقة الو�سطى 
عموم��ا. وكذلك نرى اأن "اأغل��ب التفكري ال�سيا�سي م�رسبا 
بالأف��كار ال�سرتاكية وال�سيوعية التي نفذت اإىل مفردات 
وعب��ارات... وكان الإعجاب باحل��زب ال�سيوعي، وب�سكل 
وا�س��ع، يع��ود اإىل جناح��ه يف الدم��ج ب��ني املعرك��ة من 
اأج��ل التغيري الجتماعي مع الن�سال من اأجل ال�ستقالل 
الوطن��ي") 29( وكان عم��اد هذه الطبق��ة الأكرث فاعلية 
ه��م املثقفون ال��ذي �سكل��وا القيادات الرئي�س��ة لالأحزاب 
"تاري��خ الع��راق احلدي��ث �ساه��د عل��ى دور ه��ذه الفئة 
الجتماعية الطليعي��ة... وب�سكل خا�س، بعد 
احلرب العاملية الثانية حتى الوقت احلا�رس 
والتعقي��دات  ال�سعوب��ات  كل  م��ن  بالرغ��م 
الت��ي �ساحب��ت وم��ا ت��زال ت�ساح��ب عم��ل 
املثقف��ات واملث������قف��ني") 30(. ورمب��ا هذا 
الأمر جند ما مياثله يف بقية البلدان العربية 
لت�ساب��ه البن��ى الجتماعي��ة التقليدية فيها: 
"لال�ستجاب��ة اإىل متطلبات التنظيم الإداري 
والع�سك��ري، بوجه خا�س، كانت الدولة جتد 
نف�سه��ا، قبل ال�ستقالل وبع��ده، مدفوعة اإىل 
ا�ستقط��اب موظفيه��ا م��ن الأحي��اء ال�سعبية 
يف امل��دن العربية، التي تعيث فيها البطالة، 
ولكن ب�س��ورة اأخ�س من اأو�س��اط الفالحني 
م��ن  الفئ��ة  ه��ذه  ال�سغ��ار...  واملزارع��ني 
املثقف��ني، اخلارج��ة من تزح��زح اجتماعي 
– اقت�س��ادي ومن اغرتاب ثقايف هي التي 
جاءت لتغذي �سف��وف النتلجن�سيا العربية 

بدر �ساكر ال�سياب  

عبد الوهاب البياتي 
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�سابق��ا  تت�س��كل  كان��ت  الت��ي 
م��ن اأبن��اء الطبق��ة الرجوازي��ة 
الطبق��ة  العلي��ا م��ن  وال�رسائ��ح 
املتو�سط��ة. وه��ي اإذ تغذي هذه 
النتلجن�سي��ا فاإنها تطبعها، يف 
الوقت ذاته، بامكاناتها الكبرية 
واإ�سكالته��ا  واختالطاته��ا 

املتعددة") 31(.
الطبق��ة  �س��وت  احل��ر  ال�سع��ر 

الو�سطى ومتثل الهوية الوطنية
اإذا ما حتدثنا ع��ن هوية وطنية 

عراقي��ة )افرتا�سية( فاإننا لن ن�ستطي��ع اأن نتحدث عنها 
اإل ع��ر الطبق��ة الو�سط��ى، كما اأ�رسن��ا، لكونه��ا �سّكلت، 
اأو �سع��ت جاه��دت لت�سكيل ه��ذه الهوية، ولك��ون الطبقة 
الو�سطة العراقية م�سكلة، هي ذاتها، من �رسائح متنافرة، 
ف�س��ال ع��ن اأن هويتها الطبقي��ة مل تكن م�ستق��رة، بفعل 
ع��دم ا�ستقرار البناء الطبقي للب��الد عموما. اإذ اإن الطبقة 
الو�سطى ارتبطت مبوظفي احلكومة، واحلكومة كانت وما 
زال��ت تت�سلط كق��وة اقت�سادية مركزي��ة- ريعية. بغياب 
�سبه ت��ام لطبق��ة برجوازية فاعل��ة، واإنح�س��ار تدريجي 
لطبق��ة اإقطاعية، مل تعرف كيف حتافظ على امتيازاتها. 
ون�س��وء متعاظ��م لطبق��ة عمالي��ة و�سعته��ا قاع��دة م��ن 
الفالح��ني املهاجري��ن من الري��ف اإىل املدين��ة.. كل هذا 
جعل الطبقة الو�سطى هي الطبقة القائدة اإن على م�ستوى 
احلكومة اأو على م�ستوى الأحزاب �رسيتها والعلني منها. 
م��ن هن��ا مل يك��ن غريب��ا اأن يك��ون "مثقف��و الأربعينات 
واخلم�سين��ات عموما م��ن اأبناء الطبق��ة الو�سطى، ومثلو 
يف م�رسوعه��م توق هذه الطبق��ة اإىل الظهور كقوة فاعلة 
�سد الع�سائ��ر والإقطاع والنزع��ات الدينية املحافظة" . 

وقد �سكلوا عماد الدولة العراقية 
احلديثة منذ حلظة التاأ�سي�س، اأي 
يف ع�رسيني��ات القرن الع�رسين، 
الت��ي اأ�سب��ح فيها الع��راق دولة 
ل��ذا كان م��ن  النت��داب،  حت��ت 
الطبيع��ي اأن يك��ون ن�سج البناء 
عق��د  ولي��د  للع��راق  املوؤ�س�س��ي 
الأربعيني��ات. "يف الأربعينيات 
ب��داأت  اخلم�سيني��ات  ومطل��ع 
ال�سياغة العملية لبناء املوؤ�س�سة 
الثقافي��ة يف الع��راق، اأي و�سع 
النظ��م وال�سوابط ملاأ�س�سة الدولة حيث الدخول يف ع�رس 
احلداثة ينهي اجلماعات القدمية اأو ي�سعفها ويقيم بدلها 
موؤ�س�سات") 32( وهذه ال�سيغة مثلما كانت وليدة حاجة 
داخلي��ة، كانت اأي�س��ا بفعل التاأثري الريط��اين املبا�رس، 
ه��ذا التاأثري الذي وّلد هي��اكل اإدارية عراقية �سبيهة لتلك 
الريطانية.. وكجزء من من بناء الدولة احلديثة توجهت 
احلكوم��ة امللكية نحو خلق ن�ساط علمي اأكادميي حديث 
ي�ستطيع اأن يبلور هوية جامعة، يكون قادرا على احللول 
حم��ل الهيئات التعليمية للطوائ��ف والأديان، وملبيا يف 
الوق��ت ذات��ه تطلع��ات اأبناء ه��ذه الطوائ��ف يف الدخول 
اإىل احلداث��ة عل��ى وف��ق ما يطرح��ه الأمن��وذج الأوربي، 
ل��ذا لي�س غريبا اأن يك��ون دور اأ�ست��اذ اجلامعة لفتا يف 
الربعينيات واخلم�سيني��ات "يف خلق مريدين ومدار�س 
توف��ر ديناميكي��ة التفاعل مع جمهور الطلب��ة العري�س، 
وبرز ه��ذا على نحو اأو�س��ح يف ميادين الف��ن الت�سكيلي 
وامل�رسح��ي والتاري��خ وال�سو�سيولوجي��ا، يف ح��ني بقي 
الأدب يتح��رك خ��ارج الدر���س الأكادمي��ي، اإل على نحو 
ن�سبي") 33(. هذه الروح، روح البناء املوؤ�س�سي، والتطلع 

مثقفو األربعينات 
والخمسينات عموما من 
أبناء الطبقة الوسطى، 
ومثلو في مشروعهم 
توق هذه الطبقة إلى 

الظهور كقوة فاعلة 
ضد العشائر واإلقطاع 

والنزعات الدينية 
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خللق بني��ة اإدارية معرة عن 
هوي��ة عراقي��ة متعالية على 
الإثني��ات ن��رى اأنه��ا �ستمتد 
نحو الأحزاب الكرى الفاعلة 
اآن��ذك. وم��ن ث��م �سع��ت ه��ذه 

الأح��زاب لرت�سي��خ وجوده��ا وتو�سي��ع قاعدته��ا بجذب 
الأدب��اء والفنان��ني النا�سط��ني يف خمتل��ف املج��الت، 
وقام��ت هذه الأح��زاب ب�"و�سع برامج ثقافي��ة واإ�سدار 
جم��الت وجذب املثقفني ليكونوا واجهات علن���ية لها") 
34( ومل يكن وجوده واجهة علنية حلزب �سيا�سي وجودا 
حمايدا، بل ميلي عليها جملة من اللتزامات واللزامات. 
عمومي��ا  كان  حزبي��ا  التزاماته��م  ع��ن  التعب��ري  لك��ن 
وتب�سيطا) 35(. واإذا كانت الأربعينيات يف العراق مرحلة 
اإزده��ار الطبقة الو�سطى، ومتدده��ا يف خمتلف مفا�سل 
الدولة العراقية، ف��اإن اخلم�سينيات مرحلة الإجناز لهذه 
الطبق��ة، على امل�ستوي��ني الجتماع��ي والإبداعي، فعلى 
امل�ست��وى الجتماع��ي حتولت اأحزابه��ا اإىل قوة �ساربة 
ق��ادرة عل��ى اإ�سق��اط وزارات، وت�سكيل اأخ��رى. اأما على 
امل�ست��وى الإبداع��ي فق��د جتل��ى الأم��ر ب��روز الق�سيدة 
احل��رة �سكال معرا عن وعي هذه الطبقة) 36(، ف�سال عن 

الفن��ون الت�سكيلي��ة والعم��ارة 
واملو�سيق��ى. لذا ميك��ن القول: 
اأن "موج��ة ال�سعر اجلديد التي 
ظه��رت مطل��ع اخلم�سيني��ات، 
كانت متثل هوية العراق، على 
نحو م��ا، وقدم��ت نف�سها على 
ه��ذا الأ�سا���س") 36(. يوؤكد ما 
�سبق اأن ذهبنا اإليه ن�رس ثالث 
جمموعات �سعرية تبنت ال�سعر 

احلر، ه��ي: اأ�ساط��ري لل�سياب، 
للبياتي،  و�سياط��ني  مالئك��ة 
وامل�ساء الأخري ل�ساذل طاقة، 
وقد �سبقتهما ن��ازك املالئكة 
ورم��اد(  )�سظاي��ا  بديوانه��ا 
ال��ذي حم��ل بيان��ا تاأ�سي�سي��ا يدل عل��ى ق�سدي��ة واعية 
بالتوجه نحو ال�سكل الكتابي اجلديد، وقد تالها ال�سياب 
مبقدمت��ه لديوان��ه اأ�س��اطري(. على وفق ه��ذا ن�ستطيع اأن 
نع��د ع��ام 1950 عاما ل��ولدة ال�سعر احل��ر. فيما ت�سري 
ن��ازك املالئكة اإىل اأن ع��ام 1952 �سهد النت�سار الكبري 
لل�سع��ر احل��ر) 37(، وي�سبب النويهي الأم��ر بقوله: "حتى 
وق��ت قي��ام الثورة الك��رى يف �سن��ة 1952 كان ال�سعر 
اجلدي��د قليال يف عدد �سعرائه قلي��ال يف كم انتاجه. لكن 
م��ا ان انت���رست ثورتن��ا وثبت��ت اأقدامه��ا حت��ى انت�رس 
ال�سعر اجلدي��د انت�سارا مده�س ال�رسعة يف خمتلف اأقطار 
الأم��ة العربي��ة... هذه طريقتن��ا يف التدليل عل��ى ال�سلة 
الوثيقة بني ال�سعر املنطلق )احلر( وانتفا�ستنا الكرى") 
38(. وهو تدلي��ل باطل، اإذ اإن فاعلية الق�سيدة احلرة يف 
الع��راق كانت داخلية غري مرتبط��ة بال�ساأن العربي، واإن 
جاء ن���س الكولريا م�ستلهما ثيمته م��ن ماأ�ساة م�رسية. 
ومن املهم اللتف��ات اإىل اإ�سارة 
املالئك��ة نف�سه��ا ح��ني تق��ول: 
"اإن ظه��ور هات��ني الق�سيدتني 
)الكول��ريا وه��ل كان حب��ا يف 
نظ��ر  يلف��ت  مل   )1947 الع��ام 
اجلمه��ور، وكان تعلي��ق جمل��ة 
لق�سي��دة  )النا���رسة  العروب��ة 
الكول��ريا( ه��و التعلي��ق الوحيد 
عل��ى ه��ذه النقل��ة يف ال��وزن") 

عبد اهلل الغذامينازك املالئكة

موجة الشعر الجديد 
التي ظهرت مطلع 

الخمسينيات، كانت تمثل 
هوية العراق، على نحو ما، 
وقدمت نفسها على هذا 
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39(. ون���س املالئك��ة ف�س��ال ع��ن تاأكي��ده اأن املمار�سة 
الفردية غري تكن قادرة على اإثارة النتباه، يوؤكد، اأي�سا، 
اأن العق��د اخلم�سيني هو الذي �سهد الولدة احلقيقية لهذه 
الظاهرة. وهذا ما اأ�س��ارة اإليه بو�سوح �سلمى اجليو�سي، 
بتمييزه��ا بني ال�سع��ر العربي قبل اخلم�سين��ات، والآخر 
ال��ذي ول��د بعده��ا: "باإمكانن��ا القول ب��اأن هن��اك �سعرا 
عربيا قب��ل اخلم�سينات، و�سعرا عربي��ا بعد اخلم�سينات، 
ول�س��ك اأن ال�سع��ر الطليعي يف تل��ك املرحلة كان عالمة 
على احليوية الداخلية وعلى احلاجة الديناميكية للتغري 
اجلذري يف جميع املجالت") 40(. ولو تاأملنا الن�سو�س 
املوؤ�س�س��ة له��ذه احلرك��ة لراأين��ا اأنه��ا كان��ت ن�سو�س��ا 
ثائرة عل��ى النزعة الرومان�سية، ف�س��ال عن ثورتها على 
احل���س اجلمعي. "رف�ست حركة ال�سع��ر احلر الرومان�سية 
الت��ي هيمن��ت على ال�سع��ر العرب��ي والعالقة ب��ني الفرد 
والأم��ة مثلما ت�سمنه��ا ذلك الرتاث. وبذل��ك فندت فكرة 
اأن تك��ون )الأ�سال��ة الثقافي��ة( والنق��اء الثن��ي والأمة 
العربية الواحدة مكون��ات "طبيعية" للمجتمع ال�سيا�سي 
والهوي��ة اجلماعي��ة العراقية... حتدت حرك��ة ال�سعر احلر 
التوح��د املزعوم ب��ني ال�ساعر والأم�������ة") 40(. ومل يكن 
للرف���س معن��ى ما مل يرتب��ط بح�س جتريب��ي، �سرنى اأنه 
مت��دد يف خمتل��ف الفن��ون العراقية، "اهتم��ام املثقفني 
بالتجريب والناجم عن عدم قناعتهم باإمكانية الأ�سكال 
الثقافية القائمة على م�ساعدتهم يف فهم وتف�سري طبيعة 
املجتم��ع العراقي املعا�رس، قاده��م اإىل ا�ستك�ساف عدد 
ه���ائل من التج��ارب والرموز التاريخية") 41( ومل تكن 
الث��ورة ال�سعري��ة ولي��دة التاأث��ر بق�سيدة بن��د اأو مو�سح، 
اأو ب�سع��ر اأمريك��ي اأو انكلي��زي) 42( ب��ل كان��ت ولي��دة 
احلاج��ة الداخلي��ة له��ذه الطبق��ة لبن��اء ن�سه��ا ال�سعري 
اخلا���س، مثلما عمل��ت على بناء ن�سه��ا الفني اخلا�س، 

يف املرحل��ة ذاتها، ومبختلف الفن��ون، قدميها واجلديد، 
وامت��د هذا التح��ول لي�سم��ل الأغنية ال�سعبي��ة ذاتها. لقد 
"ب��دت موج��ة "ال�سع��ر احل��ر" اأو �سعر التفعيل��ة وكاأنها 
ت�سع��ى اإىل اإدخال الن��رث يف الرتكيب��ة املتما�سكة للبيت 
الواح��د، حيث تكم��ن رمزية الثب��ات والت��وارث. فالبيت 
هو العالمة املف�سي��ة اإىل الت�سابهات القرابية، اأو الدليل 
عل��ى ن�سابة املغزى يف الت�س��ارك والتبادل داخل اأرومة 
الرتاث الثق��ايف العرب��ي") 43( لك��ن اأن ينطلق التجديد، 
اأو تدني���س املقد�س من بغداد، ميكن اأن ياأخذ بعدا رمزيا 
على م�ستوى باقي البلدان الناطقة بالعربية "اإن حتويل 
ه��ذا ال�سع��ر، على يد ال��رواد العراقي��ني، ذو دللة �سديدة 
اخل�سو�سية. فالق�سيدة العربية ظلت على غرار ال�رسيعة 
الثابتة حتتفظ بقيمتها كتابو") 44(. و�سدة اخل�سو�سية 
ولي��دة املكان وم��ا يحمله من بعد رم��زي عند الآخرين. 
ه��ذا البعد الرمزي الذي �سيكون ال�سعر احلر معززا له بعد 

م�سي ثالثة عقود فح�سب على ت�سكله.

خ�متة

نخل�س من كل ما �سبق اإىل جملة اأمور، ميكن اأن نوزعها 
بني �سق��ني؛ اأولهما املتعلق بالنق��د الثقايف، وقد وجدنا 
اأن ثمة عجالة رافقت تبني هذا التوجه النقدي، من دون 
تفك��ري عميق ب�سب��ل توفري الأر�سي��ة املنا�سبة لنبثاقه؛ 
ونعن��ي بها جمال الدرا�سات الثقافية. وهو جمال يرتبط 
مبج��ال اأو�س��ع مرتكز على حري��ة البحث، ودع��م البحث 
العلم��ي، ورف�س التابوات الديني��ة والجتماعية يف هذا 
البح��ث. اإذ لي���س للدرا�س��ات الثاقفي��ة اأن تك��ون يف ظل 
تابوات. وه��ذا يتقاطع مع طبيعة بنية املجتمع العربي، 
مثلما يتقاطع مع بنية الدولة العربية يف القرن الع�رسين. 
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وم��ن ثم اأجد، وق��د �سبقني غريي م��ن الباحثني اإىل هذا 
اأي�س��ا، اأن تبن��ي النقد الثقايف يف النق��د العربي احلديث 
ل يخ��رج ع��ن املو�سة النقدية، ول��ن ي�ستطيع اأن يرت�سخ 

كفعل نقدي فاعل، لفتقاده اإىل الأر�سية املنا�سبة.
وال�س��ق الث��اين املت�سل بن�س��اأة ال�سعر احل��ر، وقد وجدنا 
اأن م��ا كان له��ذا ال�سعر اأن يولد لول ن�س��وء طبقة و�سطى 
عراقي��ة، وم��ن ث��م عربي��ة، ع��ر امت��داد وتعاظ��م اأعداد 
املوظف��ني احلكومي��ني، وبروز طبقة عمالي��ة اإىل جانب 
الفالحي��ة، بع��د ن�س��اط حرك��ة ال�سناع��ة يف القطاعني: 
اخلا���س، والعموم��ي، ف�س��ال ع��ن ولدة الأح��زاب وم��ا 
ترتب عليه من تعزيز لدور هذه الطبقة، اإذ اإن قيادة هذه 
الأح��زاب ومعظ��م الفاعلني فيها من اأبن��اء هذه الطبقة.. 
وم��ن ثم فاإنها كانت بحاج��ة لأن جتد �سوتها اخلا�س، 
وه��ذا م��ا جدته يف ال�سعر احلر، ولي�س لن��ا اأن نربط بينه 
وب��ني توجه��ات حزبي��ة معين��ة، لأن املوؤ�س�س��ني له من 

م�سارب حزبية �ستى.  
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الثقافة اجلديدة، اآذار/مار�س 2014. وهذا يوؤكده يو�سف ال�سائغ 
يف كتاب��ه ال�سع��ر احلر يف العراق، بقول��ه اإن ال�سباب ممن ينتمون 
اإىل الفك��ر القوم��ي يف الع��راق وقف��وا موقف��ا حمافظ��ا من حركة 

ال�سعر احلر: 65.
.37 41 - ق�سايا ال�سعر املعا�رس: 

42 - ال�سع��ر العرب��ي احلديث، �سلمى اخل���رساء اجليو�سي، جملة 
الأقالم، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987: 4.

.154 43 - مذكرات دولة: 
الع��راق، فِاطم��ة املح�س��ن،  44 - متث��الت احلداث��ة يف ثقاف��ة 

من�سورات اجلمل، بغداد، ط1، 2015: 63.

AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

ُع��ّدت مرحلة )احلج��ر املنزيل( التي م��رت على الب�رسية 
حلظة ا�ستثنائية عا�سها كثري من املبدعني وكّتاب العامل 
مبا القته هذه اللحظات من ا�سئلة وجودية فر�ست نف�سها 
على الذات املبدعة وهي تتجه لبلورة موقف فل�سفي ازاء 
املخاط��ر التي احاط��ت بالوجود الن�س��اين ، فقد اتاحت 
ه��ذه العزل��ة للنخب املثقف��ة فر�سة الدخ��ول اىل جتربة 
ثقافي��ة جديدة ، مبا وهبته من وق��ت للتاأمل واملراجعة 
مثلم��ا هياأت لهم حلظات للكتاب��ة والبداع ، حر�ست – 
عرها - ال��ذات املبدعة على خو�س غم��ار التدوين يف 
حلظة حمدودة من الزمن ، ل�سيما ان الن�سان عا�س هذه 
اللحظ��ات هائما يبحث عن ملجاأ يحتم��ي به من العزلة 
الت��ي �رسب��ت كيان��ه وو�سعته امام م�س��ري جمهول يف 

عامل مرتامي الطراف . 
     ان ه��ذه اللحظات كان��ت ذاتوية بامتياز ا�ستطاع من 
خالله��ا املثقف مللم��ة ذاته وال�ستع��داد خلو�س �رساع 
جديد اقل ما يقال فيه �رساع من اجل البقاء ، انها رحلة 
املقاوم��ة الن�ساني��ة وهي تواج��ه واقع امل��وت اليومي 
بهزات��ه العنيفة املرعبة بكل م��ا حتمله من خماطر على 
الوج��ود الن�ساين ، م��ا جعل ال��ذات الن�سانية )املبدعة( 
وه��ي تعي���س ا�سئلته��ا الراهن��ة املحرج��ة حتم��ل عبء 
التفك��ري لتق��دم – عر الكتاب��ة - جرعة الم��ل واحلياة 
مب�رسة وحم��ذرة يف الوقت نف�سه ، انها رحلة البحث عن 

فعل اخلال�س . 
     ومل��ا كان��ت الوبئة حلظ��ة ملهمة لالإب��داع الن�ساين 

سرديات الوباء

قراءة في كتاب
 )حياة تتهدد .. حوارات ويوميات كورونا( 

عبد الزهرة زكي ، لؤي حمزة عباس

د. رائد فوؤاد ط�لب 
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ومنبعا من منابعه الفاعلة ، فان يوميات احلجر املنزيل 
مل تك��ن ن�سق��ا �ساهم يف اعادة ت�سكي��ل حياتنا ، او زمنا 
م�سكون��ا بفعل نق��دي لقناعاتنا فح�سب ، ب��ل ا�ستطاعت 
ه��ذه اليوميات اعادة نظرتنا لأ�سكال ابداعية قدمية لها 
ابعاده��ا الوظيفي��ة يف حلظتن��ا الراهن��ة ، م�ستلهمة من 
ذاك��رة التاري��خ بتجلياته املعرفي��ة وخمبوءاته الفنية ، 
روؤيتها للواق��ع الراهن بكل ما حتمله – هذه ال�سكال - 

من تاأثريات يف تفاعلها الدبي وتوا�سلها الثقايف . 
     وق��د كان ادب اليومي��ات يف مقدم��ة ه��ذه ال�س��كال 
 ، كورون��ا  اي��ام  يف  نف�سه��ا  فر�س��ت  الت��ي  البداعي��ة 
فاليومي��ات ادب اآين يت�س��كل يف حلظ��ة تلقائي��ة بفع��ل 
عف��وي غ��ري خمطط��ة له��ا ) 1( ، وه��و م��ا جع��ل بع�س 
املنظري��ن ي�سمون��ه نت��اج اللحظ��ة او الراه��ن البداعي 
او ه��و ))ح��ب اللحظ��ة احلي��ة وال�ستجاب��ة النفعالي��ة 
للتجرب��ة(( ) 2( ، اإذ ي�سع��ى املب��دع ع��ر ه��ذه املمار�سة 
الفني��ة اىل ت�سكيل �سورة للحظة الفردية التي تنتقل من 
ذاتيتها ال�سخ�سية اىل م�سهد كوين ينفتح على التاريخي 
والثق��ايف وال�سيا�س��ي ... ، مم��ا يجعله��ا )) ق�س��ة خارج 
الزم��ن التاريخي(( ) 3(يف حماولة ملواجهة الختاللت 
الوجودي��ة التي تت�سظى عر ثنائي��ات احلياة املت�سادة 
وان�س�طاراته��ا املاأ�ساوي��ة .منطلق��ة نح��و ف��ك غوام�س 
الوج��ود وفهم ما يحيط بال��ذات وما يجري يف ف�سائها 
اخلارجي ع��ر ا�ستح�س��ار خمتلف املرجعي��ات الدبية 
والفني��ة والفل�سفي��ة والثقافية والتاريخي��ة وكل ما من 
�ساأنه ان ي�سكل لوحته اجلديدة ازاء ما تعي�سه احلياة من 
اح��داث ، انه )فن ا�رس الزمن وجتميده( ، من خالل احلفر 
عميقا يف جمريات الواقع وما يتخلله من وقائع حياتية 

ترتبط مب�سري الن�سان يف حلظته الزمنية الراهنة . 
     ان ادب اليومي��ات ف��ن ل ميك��ن ان ي�س��در ال م��ن 

عبد الزهرة زكي

لوؤي حمزة عبا�س

ت
سا

درا
ال

وع��ي وادراك عميق��ني لذات الكات��ب متكنانه من توثيق 
ه��ذه اللحظة وتدوي��ن جتربته ال�ستثنائي��ة را�سدا بذلك 
تفا�سي��ل حيات��ه املعا�س��ة املتعالق��ة م��ع مرجعي��ات 
ال��ذات وم��ا تختزنه م��ن ذاك��رة مت�سابكة تنط��وي على 
ا���رس  م��ن  املنفل��ت  الزم��ن  �سياق��ات  ل��كل  ا�ستح�س��اٍر 
جغرافيات��ه املتباعدة، ومن هنا ا�ستحال ادب اليوميات 
فن��ًا خطرياً بفع��ل ما يثريه م��ن ا�سئلة ال��ذات وهمومها 
املعرفي��ة املرتبط��ة بالتاريخ الذات��ي واجلمعي ، ف�سال 
ع��ن فاعلي��ة ه��ذا الدب التوثيقية وجماليات��ه املنتجة 
لف�ساءات توا�سلية حمكوم��ة ب�سوابط الزمن احل�ساري 

وا�سكالياته ال�سياقية . 
     وعل��ى الرغ��م م��ن ان ادب اليوميات لي���س جديدا ول 
طارئا على احلياة الدبية ، اإذ يوؤرخ ظهوره يف ال�ساد�س 
ع���رس  وال�ساب��ع ع���رس وحتدي��دا عن��د )بي��ار دي ليتوال 
1633- بيبي���س  و)�ساموئي��ل   ،  )1540-1611

1703( * ، ف�سال عن اعرتافات جان 
ج��اك رو�س��و ، ال ان اليومي��ات مل 
تاأخذ مكانته��ا يف الدب وت�سبح 
ال  الغربي��ة  الثقاف��ة  يف  ظاه��رة 

بعد زم��ن ، حي��ث ))ان اليوميات مل 
تعتر جن�سا ادبيا ال حينما طلع بها 

عل��ى النا�س موؤلفون كب��ار،  من قبيل 
)اندري��ه جي��د( ، ق����������ب��ل ان توافيهم 

املني��ة(( ) 4(، لك��ن امل�ساأل��ة اله��م يف 
ذل��ك هي عملي��ة جتني���س ادب اليوميات 

الت��ي احدثت ا�سكالي��ة يف التنظري النقدي 
، فاملنظ��ر العامل��ي الول لف��ن اليومي��ات 

فيليب لوجون نظر اىل اليوميات عر مفهوم 
منفت��ح جع��ل منه��ا جن�س��ا مرن��ا ي�ستوع��ب 

مو�سوع��ات �ست��ى ، وله��ذا قرر ان��ه ))ل مُيك��ن تعريفها 
باعتباره��ا حكاي��ة، اإذ تتمث��ل يف )تعاق��ب اآثار حمددة 
زمني��ا( ، )اآث��ار( مكتوب��ة يف الغالب بال �س��ك ، اإمنا هي 
�رسدية بال�رسورة . قد تكون اأفكارا اأو اأو�سافا ، اإلخ … 
ول �سك اأّن هذا امل�سل�سل الذي يحمل حتديًدا زمنيا ينفتح 
دون توقف على م�ستقبل غ��ري متوقع َيُح�������������������دُّ من 
�سطوة كاتبه(( ) 5 (، فاليوميات ح�سب راأيه مر�سحة لن 
تنفت��ح عل��ى كل �سيء يف احلي��اة ))اإنها تعك���س احلياة 
مثلم��ا نحياه��ا ، غ��ري ثابتة ، حتم��ل اأخطاره��ا ، بل اإن 
موق��ف �ساحبها من ه��ذا امل�ستقبل )موق��ف فعل( اأكرث 
من��ه )موقف معرف��ة( ، اأّن اليوميات ميك��ن اأن ت�ساحب 
ك����ل اأبع�������������������اد حياتن��ا(( ) 6( ، وعلى الرغم من ان 
بع�س املنظرين اكدوا على ان اليوميات جن�س ادبي قائم 

 * ، ال ان��ه يبق��ى فن��ا ع�سيا عل��ى التجني�س بذات��ه 
لنه يتداخ��ل مع ا�سكال ادبية عدة لعل 
يف ابرزه��ا ادب املرا�س��الت وال�س��رية 
املذك��رات  وادب  واملقال��ة  الذاتي��ة 
اىل  واملكا�سف��ات  وامل�سارح��ات 
اآخ��ره ، وه��ذا م��ا ن��راه يف منج��ز 
كبار الكت��اب العامليني كيوميات 
وتول�ست��وي  �)دو�ستوفي�سك��ي 
وول��ف  وفرجيني��ا  وكاف��كا 
و�سلف��ادور  بي�س��وا  وفرنان��دو 

دايل وبودلري .....(* . 
     ويع��د ادب اليومي��ات يف 
الثقاف��ة العربي��ة – م��ع م��ا 
الجنا���س  م��ن  يتاخم��ه 
من��ه  القريب��ة  الخ��رى 
كاملكا�سفات والعرتافات 
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واملرا�س��الت  وامل�سارح��ات 
واحل��وارات  واملذك��رات 
ال�سخ�سي��ة ... - هو ال�سعف 
 ، وال�س��دار  الكتاب��ة  يف 
التاأليف  لي�س عل��ى م�ست��وى 
والبداع فح�س��ب ، بل وحتى 

العاملي��ة يف ه��ذه  الرتجم��ة لالعم��ال  عل��ى م�ست��وى 
ال�س��كال البداعي��ة ، ويرجع ال�سب��ب يف ذلك اىل عوامل 
�سو�سيوثقافي��ة وديني��ة ولغوية و�سيا�سي��ة ، فاملجتمع 
العرب��ي ل ي��زال حمكوم��ا باع��راف وتقالي��د حت��د م��ن 
الب��وح ، ولع��ل من اب��رز املفارقات الت��ي تفر�س نف�سها 
عل��ى التحليل ك��ون العربي ي��ويل املحرم اهمي��ة بالغة 
ويرف�س��ه مكتوب��ا جاهرا للق��راءة وهو ما يح��ذو دوائر 

الدين والرقابة اىل املنع وعلى املتابعة . ) 7(  
وعلى الرغم من ذلك فقد وجدنا ا�سدارات عربية - على 
اقله��ا - ت��ويل هذا الن��وع من الكتاب��ة اهمي��ة ، وقراءة 
�رسيع��ة لالإبداع��ات الت��ي �س��درت يف بداي��ات الق��رن 
املا�س��ي �سنجد عددا حمدودا وقليال اذا ما قي�س مبا هو 
موج��ود يف الثقافة العاملية** ، ف�سال عن ذلك جند ان 
اليوميات العربية  كثريا ما تتداخل مع الفنون والجنا�س 
الخ��رى كاملرا�سالت واحلوارات واملكا�سفات ، وهذا ما 
نراه يف الر�سائل املتداولة بني مي زيادة وجران خليل 
ج��ران ، وف��دوى طوق��ان وان��ور املع��داوي ، ويوميات 
اخللي��ل خللي��ل م��ردم ب��ك ، ويومي��ات الواح��ات ل�سنع 
اهلل اإبراهي��م ، ويومي��ات ن�س اللي��ل مل�سطفى حممود ، 
ومرا�س��الت غ�س��ان كنفاين مع غ��ادة ال�سمان ، وحممود 
دروي���س مع �سمي��ح القا�سم ، وحممد عاب��د اجلابري مع 
ح�سن حنفي ، وحممد ب��رادة مع حممد �سكري ، وخواطر 
ال�سب��اح لعب��داهلل الع��روي  ، وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذه 

ال�س��دارات العربية فان ادب 
اليومي��ات ل ي��زال �سعيف��ا ، 
اما يف واقع ثقافتنا العراقية 
فيكاد ه��ذا ال�سكل الكتابي ان 
يك��ون غائب��ا او �سب��ه غائ��ب 
، ))فالثقاف��ة الت��ي ُبني��ت يف 
اغلبه��ا على الندي��ة متا�سيا مع ما تركت��ه اليديولوجيا 
واإحكاماتها يف �سلوك كثري منا ويف نتاجهم اي�سا ، من 
اآث��ار بالغة مدمرة يف الغالب مل مُتن��ح من �سعة الف�ساء 
م��ا ي�سمح بولدة ادبي��ات احلوار ورعايته��ا نوعا ادبيا 
موؤثرا ي�ستمد قيمته من احلوارية نف�سها بو�سفها موطنا 
لتجلي��ة ال�رسائر وباب��ا للمعرفة والكت�س��اف(( ) 8( كما 
ا�س��ارت مقدم��ة كتاب )حي��اة تتهدد( ال��ذي نحن ب�سدد 

تقدميه وقراءته .  
     واذا كان ادب اليومي��ات فن��ا ل ن�ستطي��ع جتني�س��ه – 
كما �سبق - ف��ان كتاب )حياة تتهدد( للكاتبني ال�ستاذ 
عب��د الزه��رة زك��ي ود. ل��وؤي حم��زة عبا�س يك��ون اكرث 
�سعوب��ة حني نري��د و�سع��ه يف �سكل ابداع��ي خا�س او 
نظام اجنا�سي خال���س ، فف�سال عن التداخل الجنا�سي 
ال��ذي ب��رز منذ عنوان الكت��اب والذي ح��دد هوية الن�س 
بو�سفه )حماورات ويوميات( وهذا ما يعمل على توجيه 
الق��ارئ نح��و منطقة اجنا�سي��ة متداخلة ب��ني اليوميات 
وادب املرا�س��الت واملح��اورات ورمب��ا املذك��رات ، فان 
ه��ذا ال�س��دار – يف م�سمون��ه ومتنه – ق��د تخل�س من 
كل )الكراه��ات التجني�سي��ة( الت��ي ميك��ن ان حت��دده او 
ان ت�سع��ه يف �س��كل مقي��د ، ليكون منفتح��ا على ا�سكال 
اجنا�سية متع��ددة ، متخل�سا بذلك من اإكراهات النظرية 
الدبي��ة و�سوابطها ال�سارمة يف حتدي��دات الن�سو�س ، 
وه��ذا م��ا ين�سجم م��ع متطلبات مرحل��ة اجلائحة وفرتة 

مي زيادةجران خليل جران

ت
سا

درا
ال

احلج��ر املن��زيل ، وم��ن هن��ا تاأت��ي اهمي��ة ه��ذا املنجز 
البداعي ، فكتاب)حياة تتهدد( عمل ابداعي بل مغامرة 
ابداعية يف ال�س��كل والتجريب ، خمرتقا بذلك موا�سعات 
ال�س��كال الدبي��ة ومن�سه��را يف �س��كل كتاب��ي ، راف�سا 
التقوق��ع داخ��ل اطر اجنا�سي��ة حمددة ، لي��دّون يوميات 
كاتب��ني يعيان جي��دا حدود اجلن���س الدب��ي واإمكاناته 
ي�س��اف اىل ذل��ك كله ان هذا املنج��ز تعا�سد يف اجنازه 
كاتب��ان جمعهما الهم الثقايف وتفرقا اجنا�سيا ، ف�ساعر 

ازاء قا�س وروائي ، �سحفي مع ناقد واكادميي . 
     ي�س��ري كت��اب )حي��اة تته��دد( وف��ق �س��كل اجرتح��ه 
الكاتب��ان يق��وم على ت�سجي��ل يومياتهما ع��ر حماورة 
م��ن خ��الل و�سي��ط ر�سائ��ل الوات�س��اب يف �سي��اق زمني 
يوم��ي متوا�س��ل با�ستثناء الفراغات الت��ي تكون احيانا 
ب��ني يومي��ة واخرى ، متخ��ذة حلقة دائري��ة للمحاورات 
اليومي��ة تب��داأ احداه��ا من حي��ث تنتهي الت��ي قبلها يف 
�سل�سل��ة مرتابط��ة ل انف�سال بني يومي��ة واخرى ، وعلى 
الرغ��م من ان اغلب الذين كتبوا يف اليوميات كان همهم 
التوثيق وهو ما يتما�سى وهذا ال�سكل الكتابي فان كتاب 
)حي��اة تتهدد( بعيد كل البعد ع��ن التوثيقية ، ف� )) لي�س 

يف ني��ة ه��ذا الكتاب وكاتبي��ه ان يكون تدوين��ا توثيقيا 
لزم��ن كتابت��ه العا�سف . ه��ذه قد تكون مهم��ة اآخرين ، 
�سوانا ، وهي مهمة ا�سا�سية وجوهرية نتمنى ان ي�سطلع 
به��ا من هو اهل للتوثي��ق وللرغبة فيه والتمكن منه . ما 
ق��د ي�سادف الق��ارئ م��ن تواريخ يف اكرث م��ن حماورة 
ج��اءت مبوج��ب متطلب��ات الكتاب��ة التي تفك��ر باحلوار 
الثق��ايف ا�س��د مم����������ا تفكر بالتدوي��ن التاريخي(() 9(، 
ولهذا جاءت يوميات الكاتبني لتعر عن م�رسوع معريف 
ا�سطلع بالهم الثقايف من خالل مرتكزات ثالثة : التاأمل 
واملراقب��ة والنق��د ، تاأمل خط��ر الفايرو���س ومراقبة ما 
يح�سل من تطورات مبوجب الوباء ونقد ما يرتكه الوباء 
من اآثار على حركة احلياة التي نحيا فيها والنا�س الذين 

ي�ساركوننا معاناة الو�سع ال�سحي . 
     وق��د مثل الطاب��ع احلواري يف الكت��اب عن�رسا بارزا 
وا�سا�سيا ، اإذ جاء احلوار يف )حياة تتهدد( - كما يرى د. 
ل��وؤي حمزة عبا�س – بو�سفه نوعا من التنظيم والبلورة 
مل��ا نحمل من ت�سورات واف��كار ، حماول اعادة التوازن 
اىل حياتينا وقد عبث بها الع�سار ، وهو �سكل من ا�سكال 
الن�س��ات اىل �سوتين��ا الداخلي��ني والتق��اط هواج�سن��ا 

وا�ساءة خماوفنا واآم������النا . ) 10 (
     يب��داأ ح��وار الكاتب��ني م��ن امل��كان 
ال��ذي هما فيه منطلَقنِي يف الف�ساءين 
يجوب��ان  حي��ث   ، والزم��اين  امل��كاين 
الر���س �رسق��ا وغربا �سم��ال وجنوبا 
التاري��خ  ارج��اء  يف  ويتنق��الن   ،
وح�ساراته ، م��رورا مب�سارات حلظتنا 
الراهن��ة وما نعي�سه م��ن حياة مهددة 
حي��ث  امل�ستقب��ل  نح��و  وانطالق��ا   ،
روؤي��ة الكاتبني حلياة م��ا بعد كورونا 

أدب اليوميات فن ال يمكن أن يصدر اال من 
وعي وادراك عميقين لذات الكاتب تمكنانه من 
توثيق هذه اللحظة وتدوين تجربته االستثنائية 

راصدا بذلك تفاصيل حياته المعاشة المتعالقة 
مع مرجعيات الذات وما تختزنه من ذاكرة 

متشابكة تنطوي على استحضاٍر لكل سياقات 
الزمن المنفلت من اسر جغرافياته المتباعدة. 
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وا�ست�رساف ملا قد توؤول اليه المور . 
     فم��ن هم��وم الكاتب��ني وبقائهم��ا ال�سط��راري يف 
البي��ت - ال��ذي هياأ لهم��ا اقامة جري��ة منحتهما وقتا 
كافيا للكتابة والق��راءة كما القت عليهما تبعات نف�سية 
واجتماعي��ة - اىل م�سوؤوليات البي��ت ومتطلبات احلياة 
العائلي��ة والتزاماته��ا ، ومن ا�س��ارات لالأ�سخا�س الذين 
�سارك��وا وعاي�س��وا الكاتبني هذه اللحظ��ات ال�ستثنائية 
اىل نب���س ال�س��ارع و�س��وت الن�س��ان املقه��ور وهموم 
املعي�س��ة وانقطاع �سبل الرزق لكث��ري من افراد املجتمع 
، وم��ن ا�ست��ذكار لالأمرا���س الوبائية يف الع��امل ل�سيما 
زم��ن الطاع��ون ال�س��ود الوروب��ي الذي ���رسب اوروبا 
يف الق��رن الراب��ع ع���رس املي��الدي اىل مر���س الكول��ريا 
ال��ذي �رسب �سبه القارة الهندي��ة لألفي �سنة وانت�رس يف 
الق��رن الع�رسي��ن يف الع��امل و�س��ول اىل م���رس والعراق 
، وم��ن متابع��ة الح�سائي��ات الت��ي تبثه��ا ال�سلط��ات 
العراقية واملحلية واآخر التقارير حول فايرو�س كورونا 
وتطوراته يف العامل ، اىل الرقام العاملية يف ال�سابات 
والوفيات ، ف�سال عن ق�س�س احلذر واخلوف من املر�س 

التي متالأ البيوتات العراقية . 
     ان يوميات )حياة تتهدد( مل يكن كتابا تقريريا توثيقيا 
بق��در م��ا كان ر�سدا وحتلي��ال لزمة كورون��ا وتاأثريها 

والع��الم  ال�سح��ة  عل��ى 
والقت�س��اد  وال�سيا�س��ة 
والبني��ات  والثقاف��ة 
ع��ن  والتعلي��م  الجتماعي��ة 
لدرا�س��ة  حماول��ة  يف   ، بع��د 
هذه اللحظ��ة وتفكيك واقعها 
وتاأثريها على طبيعة احلياة 
العراقي��ة مب�ستوياته��ا كافة 

، انه��ا يومي��ات مفكَريِن عا�سا يف زم��ن احلجر يتاأمالن 
م�سريا ماأ�ساويا ، ويرقبان حلظات األيمة مير بها النا�س 
ويجابه��ان م�ستقب��ال جمه��ول ، يوميات اتخ��ذت طابع 
املزاوج��ة بني القلق الجتماعي وال�سئلة املعرفية التي 
تالم���س الواق��ع امل��اأزوم ، را�س��دة ا�ستبطان��ات النف�س 
العميق��ة يف ارتباطه��ا م��ع جمريات اخلط��اب اليومي ، 
وم�ست�رسف��ة يف الوق��ت نف�س��ه التح��ولت الت��ي �ستوؤول 
اليه��ا اللحظات الراهنة عر روؤي��ة تعك�س هموم املثقف 
وم��ا يحمله من توقع��ات م�سريية ، ومن هن��ا ندرك ان 
))العالق��ات الر�سائلية لي�ست عالقات ادبية فح�سب ، بل 
هي كذلك عالقات تبادل معريف ، وتعدد ثقايف ، وحوار 
فك��ري ، وعاطفي ، وحجاجي ، يف �ستى جمالت احلياة 

الفرعية واجلماعية(( ) 11(  .  
     وقد اتكاأ الكتاب على مرجعيات عدة ، تبداأ من اعماق 
الرتاث العربي وحتى الثقافة املعا�رسة ، من اخلليل بن 
احمد الفراهيدي واجلاح��ظ واحل�سن الب�رسي واحلريري 
والكن��دي والفاراب��ي وال�سفه��اين والتوحي��دي وحت��ى 
ال�سي��اب وحمم��ود الريكان ، ومن حكاي��ات فريد الدين 
العط��ار يف كتابه منطق الطري وحكايات الف ليلة وليلة 
اىل رواي��ة النور���س لالمريك��ي جوناثان ليفن��ك �ستون 
، وحكاي��ات الديكام��ريون للروائ��ي الإيط��ايل جيوفاين 
بوكا�سي��و ، وق�س��ة روبن�سون 
ك��روزو لداني��ال ديف��و ، ومن 
اآين�ستاين وحت��ى جوم�سكي ، 
ومن ق�س�س الوب��اء عند عبد 
اللطيف البغدادي اىل ق�س�س 
ال�ساب��ات يف امل�ست�سفي��ات 
العراقية والعاملية م�ستذكرين 
ه��ذه  ب�سب��ب  فقدناه��م  م��ن  غادة ال�سمانغ�سان كنفاين 

ت
سا

درا
ال

اجلائحة ل�سيما من كانت له ب�سمته املوؤثرة يف الثقافة 
العراقية او ال�سارع العراقي . 

     ان يومي��ات حي��اة تته��دد انغم�س��ت عميق��ا يف قراءة 
الواق��ع الراه��ن عر حتليل لكثري م��ن الق�سايا البداعية 
والفكري��ة واحل�ساري��ة ، و�سنق��ف عن��د ث��الث ق�ساي��ا 

ا�سكالية اراها �رسورية يف ا�ستكمالنا لقراءة الكتاب . 

الق�شية االوىل : 
ا�شك�لية االبداع يف زمن الكوارث واالمرا�س : 

     م��ن الق�ساي��ا الب��ارزة يف تاريخ النظري��ة الدبية ان 
موج��ات الك��وارث والمرا���س واحل��روب كان��ت منبعا 
ث��را لكث��ريا م��ن العم��ال الدبي��ة والفني��ة ، ف�س��ال عن 
ذل��ك فان ه��ذه النعطاف��ات احدثت حت��ولت كبرية يف 
الكتاب��ة البداعية �سواء على م�ست��وى ال�سكل كالتغريات 
التي لم�ست الجنا���س والنواع الدبية ام على م�ستوى 
امل�سم��ون وم��ا قدمته ه��ذه املتغريات م��ن مو�سوعات 

حت��ولت  واكب��ت   ، خمتلف��ة 
وال�سيا�سي  الجتماع��ي  الواق��ع 

والثقايف. 
     وقد كان  لكتاب )حياة تتهدد( 
وقفات عند النتاجات البداعية 
الفنية الت�سكيلي��ة،  اإذ وقف عبد 
الزهرة زكي عند لوحات الفنان 
اليطايل جورجوين يف )فينو�س 
النائم��ة( اح��دى نتاج��ات زمن 
الطاعون ، وهذه اللوحة تعد من 
اعظم ما اجنز الفنان جورجوين 
من فيني�سيا القرن ال�ساد�س ع�رس 

عر ا�سلوبه اخل��ارج على ر�سومات الكني�سة ، يف اللوحة 
تكون فينو�س م�ستلقية عارية فيما ت�سكل الطبيعة م�سهدا 
خلفي��ا للوحة ، فينو���س تلتحم بالطبيع��ة برقدة عميقة 
ت�س��ف ع��ن �سف��اء اعمق ، وفينو���س �سي��دة اللوحة ، هي 
كناي��ة ت�سكيلية عن حبيبة الفنان التي كانت معه وهما 
يت�ساركان حياة املر�س واحلجر يف معزلهما بجزيرة يف 
مدينة لزاريتو نوفو ع��ام 1510 بعدما ا�سيب كالهما 
بالطاع��ون) 12( ، وهذا ما يجعل الفن الت�سكيلي منفتحا 
عل��ى الواقع الراهن ب�س��ورة تعك�س جمريات احلياة وما 
مت��ر به الذات من هزات عنيفة ، فالر�سم – ومعه الرواية 
))هما النوعان الفنيان القدر على ال�ستجابة املبا�رسة 
للتعبري عن ظروف كهذه او الجناز فيه(() 13(كما يوؤكد 

ذلك عبد الزهرة زكي . 
     وق��د ق��دم د. لوؤي حمزة عبا�س قراءت��ه الفنية لبع�س 
العم��ال الت�سكيلي��ة العراقية التي رافق��ت ازمة كورونا 
، فف�س��ال ع��ن ا�سارت��ه ال�رسيع��ة للوح��ة اآن��دي وارهول 
)مارل��ني مونرو( ، ولوحة جواد �سلي��م )�سبّيان ياأكالن 
الرق��ي() 14( ، فق��د وق��ف عن��د 
نخبة م��ن الر�سام��ني العراقيني 
التحلي��ل  حي��ث  املعا�رسي��ن 
لبع���س اللوح��ات الت��ي ج�سدت 
ترك��ت  والت��ي  كورن��ا  جائح��ة 
احلج��ر  م�سه��د  عل��ى  توقيعه��ا 
�س��ريوان  الفنان��ان  ل�سيم��ا 
ب��اران وعل��ي اآل تاج��ر الل��ذان 
قدم��ا لوحات عرا م��ن خاللها 
ع��ن روؤيتهم��ا لنت�س��ار العل��م 
ودوره يف انق��اذ الب�رسي��ة على 
م��ر الع�سور ، حماَولة منهما يف 

العالقات الرسائلية 
ليست عالقات أدبية 

فحسب ، بل هي كذلك 
عالقات تبادل معرفي ، 
وتعدد ثقافي ، وحوار 

فكري ، وعاطفي ، 
وحجاجي ، في شتى 
مجاالت الحياة الفرعية 

والجماعية.
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دح�س خط��ر الفايرو�س ممثال بغيوم��ه ال�سود املتوعدة 
، وه��ي تك��������اد تغط��ي ال�سم���س ) 15(، وه��ذا م��ا يوؤكد 
ان الف��ن الت�سكيل��ي يف اي م��ن احلق��ب التاريخي��ة على 
امتداده��ا الزمن��ي ، مل يكن ))بعيدا ع��ن ر�سد التحولت 
الجتماعي��ة والح��داث واحل��روب والث��ورات ، بل كان 
دائم��ا الك��رث ح�سا�سية وتفاعال مع تل��ك الوقائع ر�سدا 
وت�سوي��را وتاأث��را وتاأثريا ، وهو م��ن الظواهر التعبريية 
الك��رث انتاج��ا لفكرة اع��ادة ت�سكيل م�ساه��دات الوجود 
ب��روؤى جدي��دة ل تبتع��د كث��ريا ع��ن احللم وع��ن فعالية 

املتخيل(() 16( . 
     ام��ا يف جان��ب ال�سع��ر ، فق��د وقف. عب��د الزهرة زكي 

حول دور ال�سعر يف حلظات 
احلجر املنزيل وما قدمه من 
ق�سائد عك�ست رغبة ال�ساعر 
يف تكثي��ف ه��ذه اللحظ��ات 
�سعري��ا ، وم��ن هن��ا كان��ت 
ق�سيدة )كل ما نن�ساه يحيا 
فين��ا( ، فال�سع��ر يح�رس يف 
ظرفن��ا الراهن فعال طبيعيا 
وكل جترب��ة حياتي��ة مهما 
كان��ت ت�سهم ببلورته ودعم ح�سوره ، من هنا يكون لكل 
�سيء دور يف حتفيز الهاج�س ال�سعري كما يرى الناقد د. 
ل��وؤي حمزة عبا�س الذي قدمت لن��ا عزلته يف ظل احلجر 

املنزيل نتاجه اجلديد )حقائق احلياة ال�سغرية( .) 17(
     لك��ن تبق��ى امل�ساأل��ة الك��رث اثارة يف جان��ب البداع 
يف ظ��ل اجلوائح والك��وارث هو ما ناق�س��ه الكتاب حول 
ا�سكالية النواع الدبية وفيما قد جتريه جائحة كورونا 
من تغريات وتبدلت فيها ، اإذ �سعى كتاب )حياة تتهدد( 
اىل قراءة تطورات النواع الدبية بفعل اجلوائح والوبئة 
عل��ى مر التاريخ حماول ا�ستجالء ما �ستوؤول اليه نظرية 
الدب وم�ستقبل النواع الدبية فيما بعد كورونا ، واقفا 
عند زمن �سك�سبري وذكرياته يف الطاعون وكيف غري هذا 
املر���س النوع امل�رسح��ي* مت�سائال فيها ع��ن م�ستقبل 
نظري��ة الدب والث��ر الذي �سترتكه جائح��ة كورونا يف 
كتاب��ة الدب والتغريات التي �ست�سيب النواع املعروفة 
بع��د تف�س��ي الوب��اء ال��ذي كان ل��ه اث��ر يف تغي��ري النوع 
امل�رسح��ي ، كيف �سيكون اثر جائح��ة كورونا وقد عمت 
الع��امل وادخل��ت اخلوف اىل نفو�س اجلمي��ع على الرواية 
والق�سة الق�سرية والفلم ال�سينمائي بانواعه كافة ، وهل 
ق�سيدة النرث �ستبدو اكرث ا�ستعدادا من �سواها ل�ستيعاب 

اآندي وارهول

ت
سا

درا
ال

التغ��ريات الطارئ��ة نظرا ملرون��ة طبيعته��ا النوعية كما 
يرى د. لوؤي ، ام ان الر�سم والرواية هما النوعان الفنيان 
القدر على ال�ستجابة املبا�رسة للتعبري عن ظروفنا كما 

يرى اأ. عبد الزهرة زكي . ) 18(
     ل�سيم��ا اذا عرفن��ا ان كل مرحل��ة م��ن مراح��ل تطور 
املجتم��ع جت�س��د عالقته��ا اجلمالي��ة بالع��امل يف انواع 
ادبي��ة بعينها ، تالئم قدرة الب���رس على عاملهم الطبيعي 
يف ه��ذه املرحلة ، وطبيع��ة نظامه��م الجتماعي فيها، 
فالن��وع الدب��ي حمك��وم يف ن�ساأت��ه وتط��وره بو�س��ع 
تاريخي اجتماعي حمدد ، وحمكوم يف طبيعته وطاقاته 
ووظيفت��ه بالوف��اء بحاجات اجتماعي��ة معينة يحددها 
ذل��ك الو�س��ع التاريخ��ي الجتماع��ي ال�������ذي اثمر هذا 
الن��وع . ) 19(، فالتح��ولت الت��ي جتري عل��ى م�ستويات 
احلي��اة كافة يك��ون لها اثرها الفاع��ل يف تغري ال�سكال 
الدبي��ة ، وه��ذا م��ا يجعل الن��واع الدبية بع��د جائحة 
كورون��ا – رمبا على المد البعي��د – تخ�سع لهذا التغري 
الجنا�س��ي �س��واء عل��ى م�ست��وى الف��ن اأو عل��ى م�ستوى 

البداع الدبي كال�سعر والرواية . 

 الق�شية الث�نية :
 املك�ن وجتلي�ت الذاكرة يف ظل الوب�ء : 

     كان للمكان ح�سور متميز يف يوميات )حياة تتهدد(،  
اإذ ان جتلي��ات املكان مل تبارح الكاتبني منذ ال�سفحات 
الوىل ، حماول��نِي ر�سم معامل المكن��ة وبث روح اللفة 
فيها عر )القام��ة يف الراهن( وما مثلته تلك اللحظات 
اليومية من فر�سة لبلورة �سورة زمكانية تتمثل املكان 
ببعدي��ه الراهن املعا���س ، واملا�سي الذي تختزنه ذاكرة 
الكاتبني يف ا�سرتجاعات بانورامية ، ت�سعى اىل ان تقيم 

توليف��ا ب��ني الواقع��ي وامليثولوج��ي ، واذا كانت العزلة 
ق��د حا�رست الذات يف حي��ز مكاين ، فانه��ا �ستن�سط يف 
اخ��رتاق ه��ذا احليز حماول��ة مواجه��ة الفايرو���س بقوة 
الذاكرة وا�سرتجاعاتها يف اخرتاق مواٍز وم�ساٍو لخرتاق 
ه��ذا الفايرو�س وم��ا فعله يف تفتيت احل��دود والمكنة ، 
حي��ث ان الفايرو���س - كما يق��ول الناقد د. ل��وؤي حمزة 
- مل يعم��ل ))عل��ى اخ��رتاق احل��دود بني ال��دول بحركة 
�رسيع��ة فح�سب ، بل عم��ل على ان يجعل م��ن نف�سه حدا 
ل��كل مكان يقطن��ه الب���رس ، ح��دود عاملنا الي��وم لي�ست 
باحل��دود اجلغرافية املعروفة واملوؤ�رسة منذ قرون ، امنا 
ه��ي امل�ساف��ات الفعلية التي تف�سل بينن��ا وبني اخلطر ، 
الفريو�س يحا�رسن��ا بو�سفه احلد املخيف وغري املرئي 
الذي يحيط بحياتنا ، احلد املميت بني ما هو لنا وما هو 

لي�س لنا (( ) 20( . 
     ا�ستحوذت الب�رسة على �سفحات الكتاب بني تو�سيف 
املا�س��ي وحتلي��ل ما اآل��ت الي��ه ، فالب�رسة ح�س��ب لوؤي 
حمزة عبا�س ا�سبه ما تكون باملكان ال�سطوري ))مدينة 
يتعا�س��د فيها ما ه��و خيايل مع ما هو واقعي يف انتاج 
م�سهد حياة يعي�س يف احلا�رس وميد جذوره يف املا�سي 
البعي��د ، وذل��ك �س��اأن امل��دن التاريخية جميع��ا ، حتمل 
الب�رسة عبء املا�سي وه��ي ت�سحب ظالل زمنية كثيفة 
، للكثري م��ن الوقائع التاريخية الفا�سل��ة وال�سخ�سيات 
العظيم��ة الت��ي ما ت��زال �ساخ�سة يف حا�رسن��ا العربي 
والن�س��اين ، احل�س��ن الب�رسي واجلاحظ واخ��وان ال�سفا 
واحلري��ري �ساح��ب املقام��ات حتى حمم��ود الريكان 
وب��در �ساكر ال�سياب ، يف اوق��ات متباعدة كانت قدماي 
تقودانن��ي ملقرتها ، مق��رة احل�سن احل�سن الب�رسي يف 
الزب��ري جنوب املدينة الغربي ، فاجدين يف قلب املا�سي 
بو�سفه واقعة يومية متنح املدينة ح�سورا م�سافا يوؤكد 
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فرادته��ا ويثقل خطوها يف الزم��ان (() 21(، وهذا البعد 
امليثولوجي يف تو�سي��ف الكاتب للمكان يختزل جتربة 
وجودي��ة يف ابعادها التاريخية ، وي�سعى اإىل ا�ستح�سار 
الذاك��رة التاريخية را�سما من خاللها مالمح هذا املكان 
احل�ساري وهو متوا�سج مع بع�سه بع�سا ، م�سورا بذلك 

ن�سقا ح�ساريا واحدا متعدد ال�سخو�س واملالمح . 
     وه��ذا البع��د املمت��د ما�سوي��ا ه��و ما �سن��ع من هذه 
املدين��ة هوية كونية منفتح��ة على العامل جغرافيا حتى 
وقت قريب ، فالب�رسة كما يراها عبد الزهرة زكي كانت 
))تبدو مدينة كوزموبوليتي��ة لي�س باملعنى العام وامنا 
بالقيا���س ملدننا الخرى ، احتدث هنا بالذات عن حركة 
احلي��اة اليومي��ة وجتلياته��ا يف الع�سار ، مرك��ز املدينة 
، وكورني���س ال�س��ط ، وامتدادات��ه حت��ى اخل��ورة وقبله��ا 
الرا�سعي��ة الت��ي كان��ت يف بداي��ات ت�سكله��ا احلديث ، 
ع��ن �سارع الوطن ومقاهي��ه وحاناته ودور ال�سينما فيه 
، وع��ن ح��ي ال�سعودية ، وم��ن ثم حي اجلزائ��ر ، يف هذه 
املناط��ق كان��ت كثاف��ة الجانب م��ن اوربي��ني غربيني 
وم��ن هن��ود   ، وامل��ان �رسقي��ني  ورو���س ويوغ�س��الف 
وكوري��ني وفلبيني��ني ويابانيني و�سواهم ه��ي الطاغية 
، لق��د بدت املدين��ة ، مبوجب تلك ال�س��ورة ، كما لو انها 
منحت مركزها للحظ��ة فالتة من ا�رس زمنها ، حلظة من 
املدنية واحلري��ة والتعاي�س والختالط مل تاألف الحياء 
الب�رسي��ة مثي��ال له��ا(() 22( ، يف �س��ورة جتم��ع ه��ذه 
الت�سكالت املكانية يف بن��اء ح�ساري موحد يتجلى من 

خاللها عاملية هذه املدينة وبعدها الكوين . 
     فمدين��ة مثل )الب�رسة( التي تعد من املدن التاريخية 
�سكل��ت معامله��ا ن�سق��ا يومي��ا ل�ساكنيه��ا مب��ا يربطهم 
مبا�سيهم الذي ميدهم باآ�رسة ت�سهم يف تكوين هويتهم 
التي تلهمهم بذاكرة ي�سرتجعون عرها ما يكفل احلفاظ 

على ه��ذه الهوية املكاني��ة ، ))ليتج�سد امل��كان ، بذلك ، 
اح��د اهم مرتك��زات الهوي��ة ، مثلما تك��ون الهوية جتليا 
مكاني��ا داعم��ا للتحقق ال�سو�سيولوج��ي للجماعة ، ولن 
جانب��ا مهما م��ن جوانبها يظ��ل متعلقا بفه��م اجلماعة 
لنف�سها وبت�سوراتها ل�سريورتها ، يحقق املكان مرتكزه 
يف جتل��ي ال�سع��ور ، الداع��م احلقيق��ي للهوي��ة ، وبل��ورة 
متثالته ، ورعاية بع��د الثقايف الذي يوؤدي دورا ا�سا�سيا 
يف ترجمة املفهوم(( ) 23( ، ل�سيما اذا علمنا ان املكان 
هو م��ن ابرز املرك��زات التي يقوم عليها مب��داأ املواطنة 

ت
سا

درا
ال

والنتماء لالر�س .  
     ام��ا ما اآلت اليه هذه املدينة 
بع��د ذل��ك يف ظ��ل ال�سيا�س��ات 
والتغ��ريات  املتعاقب��ة 
الدميوغرافي��ة الت��ي ا�سابتها ، 
فيق��ف الكاتب��ان معللني �سبب 
ذلك ليحفرا عميقا يف جمريات 
التاري��خ العم��راين واحل�ساري 
ملدين��ة الب�رسة وم��دن العراق 
م�سريين اىل اخلراب الذي هيمن 
على م�سهد احلياة العراقية وان 
ما ا�س�سته التجربة املدينية يف 
الع��راق يف الن�س��ف الول م��ن 

القرن الع�رسين وجد نهايته يف ن�سفه الثاين عر �رساع 
دميغ��رايف فكري قيمي متثل – كم��ا يذهب اىل ذلك عبد 
الزه��رة زك��ي - يف املراوحة املتوا�سل��ة ))بني املدينة 
م��ن جانب والري��ف وال�سحراء م��ن جانب اآخ��ر ، لي�ست 
جديدة هذه املراوحة ، تف�سل املدينة يف تطوير وحتديث 
القري��ة وال�سحراء فتلتهمها قي��م الريف وال�سحراء ، هذا 
لي�س حكرا عل��ى الب�رسة وحدها ، املو�سل ، والنا�رسية 
، ودي��اىل ، و�سواه��ا رمب��ا ، تق��دم وجوه��ا اخ��رى لهذه 
املراوحة ، احلياة دائما مت�سي مبوجب الرادات القوى 
، ومتل��ك ال�سلطات دائما م��ن القوة ما يجعل ارادتها هي 
ال�سد فاعلية يف التبدل والتغري من حال اىل حال وحتى 
الآن مل ن�س��ادف �سلط��ة تفك��ر م��ن منظ��ور ا�سرتاتيجي 
لتنمي��ة التق��دم والتحدي��ث ، وهو تق��دم لزم ، ويجب ان 
يكون متكافئا للجمي��ع ، للمدينة والقرية والبادية ، من 
دون ه��ذه التنمي��ة املتكافئة ل ت�ستطي��ع تنمية املدينة 

وحدها ول الريف وحده(() 24( 

     وهذا الرتاجع يف حقيقته – 
كما يرى ل��وؤي حمزة عبا�س - 
مل يكن تراجعا ))زمنيا بل كان 
تراجع��ا قيمي��ا وه��و اب�س��ع ما 
في��ه ، ان ما انك���رس يف دواخل 
الن�س��ان العراق��ي ه��و اميان��ه 
بالقي��م النبيلة حت��ى ا�سبحت 
افعال النهب والعتداء م�سوغة 
مهرج��ان  �سم��ن  ومقبول��ة 
التمل��ك  وهو���س  التخل��ف 
والتدم��ري يف زم���ن التح��ولت 
العجيب��ة(( )25(، الت��ي افتقدنا 
م��ن خالله��ا القي��م ال�سانع��ة 
للمواطن��ة الفاعل��ة، ل�سيم��ا ان امل��كان ي�س��كل حم�سنا 
متمي��زا وا�سا�سي��ا لنتاج تلك املفاهي��م اخلالقة للمكان 
املنت��ج ، ))ومثلما يك��ون تطور امل��كان دللة على رقي 
الن�س��ان وتط��وره يك��ون تراجع��ه تعب��ريا ع��ن تراج��ع 
الن�س��ان ، ارتكا�سه وتخلف��ه ، مبا يدفع عالقتنا مبكاننا 
اىل م�ساحة جديدة من التعقيد(() 26( ، وهذا ما يعزز ان 
املدينة - ايا كانت – عبارة عن تراكمات �سو�سيوثقافية 
لجي��ال �سابقة ، وتفاع��الت ح�سارية انتج��ت وافرزت 
هوية الفراد املنتمني له��ذه املكان اجلغرايف بفرادتهم 
وح�سورهم ومتيزهم ، وان اي تغيري يف املكان �سيعقبه 
ان�س��الخ ع��ن هوية النتم��اء الوجودية للف��رد ، ويف هذا 
املنح��ى يت�س��كل ماأزق املدين��ة الذي يتج��ه نحو تفتيت 
الذاك��رة وتذويبها وطم���س معامل ال��ذات املنتمية اليها،  
وقل��ع قيمه��ا م��ن جذوره��ا التاريخي��ة ، وبذل��ك يغ��دو 
الن�س��ان واقع��ا حتت �سكل م��ن ا�سكال القل��ق الوجودي 
ال��ذي تنع��دم فيه الف��ة امل��كان ، ليتحول ع��ره املكان 

)البصرة( التي تعد من 
المدن التاريخية شكلت 

معالمها نسقا يوميا 
لساكنيها بما يربطهم 

بماضيهم الذي يمدهم 
بآصرة تسهم في تكوين 
هويتهم التي تلهمهم 
بذاكرة يسترجعون عبرها 

ما يكفل الحفاظ على 
هذه الهوية المكانية.
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اىل اقام��ة موؤقت��ة يبح��ث من خالله��ا الفرد ع��ن مكان 
الالم��كان .. الالمنتم��ي .. الالهوية يف ا�سقاع الر�س ، 
وه��ذا ما مييز الن�س��ان العراقي وهو يعي���س هذا الواقع 
املفج��ع يف مكانه الذي تقطع��ت به او�سال جذوره عنه 

بفعل ال�سيا�سات واملاآ�سي التي مرت عليه .  

الق�شية الث�لثة :
 اللحظة احل�ش�رية واخلقي�ت االزمة : 

     ك�سفت ازمة كرورنا يف العامل وعر مواقف عدة �سورا 
من ال�سلوكيات الجتماعية والخالقية لكثري من الدول 

واحلكوم��ات الغربي��ة ، فقد 
اظهرت ه��ذه الزمة القنعة 
احلقيقي��ة التي كانت تت�سرت 
بها احل�سارة املعا�رسة يف 
تعاملها مع الب�رس ، بل انها 
احل�سارية  البع��اد  اظهرت 
املخب��وءة الت��ي جاءت عر 
مواجه��ة  يف  الفع��ل  ردات 
الكارثة التي حلت بالعامل . 
     وقد وقف كتاب )حياة تتهدد( يف كثري من �سفحاته 
عن��د احلالة احل�سارية يف تعاملها م��ع ازمة الفايرو�س 
وتداعيات��ه ، اإذ �سع��ى الكاتب��ان اىل حتليل م��ا اآلت اليه 
احل�س��ارة الغربي��ة يف ظ��ل كورون��ا ، حماول��نِي ف�س��ح 
عن�رسي��ة ه��ذه احل�س��ارة التي طامل��ا كان��ت تدعو اىل 
امل�ساواة والع��دل واحلرية ون�رسة املظلومني يف ارجاء 
الر���س ، فل��م يك��ن هم ال��دول العظم��ى انق��اذ الن�سان 
بق��در م��ا كانت ترم��ي اىل خو�س ح��رب دولي��ة علمية 
م��ن اجل الو�سول اىل اللقاح لنق��اذ انظمتها وال�سيطرة 
عل��ى مقدرات ال�سع��وب وحت�سني �سورتها عن��د �سعوبها 
لغرا�س انتخابية ت��ارة ولغرا�س اقت�سادية بالدرجة 
الوىل تارك��ة الن�س��ان يواجه م�سريه املحت��وم ) 27( ، 
وه��ذا ما يع��زز فر�سية النم��وذج الغربي ال��ذي ))ي�سمر 
نزعات عدمية معادية لالن�سان ، م�رسوع ي�سفي ظاهرة 
الن�س��ان كظاهرة متميزة يف الكون(( ) 28(كما عر عن 

ذلك د. عبد الوهاب امل�سريي. 
     و�س��واء اأكان��ت احل�سارة لي�س��ت امل�سوؤولة عما يحدث 
يف الع��امل ، اأم يراد للح�سارة ان تكون حا�سنة لنزعات 
ال�رساه��ة والطغيان وال�ستب��داد وال�ستئثار ، فان كتاب 
)حي��اة تتهدد( التقط بع�س املواقف املخزية لهذا العامل 

جواد �سليم 

ت
سا

درا
ال

البائ�س يف تعامله مع الزمة : 
اولهـــ� : الدع��وات العن�رسي��ة الفرن�سي��ة الت��ي اقرتحت 
جتريب عينات العقاقري املخترية كعالج او كلقاح �سد 
كورونا مبجتم��ع افريقيا ال�سوداء ، هذه الدعوة تعر عن 
م�سكالت حية تريد احل�سارة املعا�رسة بطورها الراهن 
ال�سم��ت عليه��ا ، اإذ ان ه��ذه الدع��وة العن�رسي��ة تغل��ف 
طابعه��ا الطبقي املتعايل بنزع��ة عن�رسية مت�سافلة من 
املفرت���س ان الب�رسية جتاوزتها خ��الل العقود الخرية 
، الن�س��ان ال�سود الذي يراد جتريب ال��دواء اجلديد عليه 
ه��و ال�س��ود الفق��ري ال�سعي��ف ، ان ه��ذه الدع��وة تدع��و 
لل�سخرية والقلق على ما يرت�سب يف العمق من ح�سارتنا 
املعا���رسة من جاهلية عاملي��ة ، فاجلاهلية ل تطمرها 
القوان��ني بل الوعي احلقيقي ، ل�سيما ان اكرث ال�سابات 
يف اوروب��ا وامريكا م��ن ال�سود واملهاجري��ن والقليات 
العرقية الوافدة ب�سبب ظروف الفقر التي جترهم بالعمل 
ل�ساعات طويلة ، ف�سال عن ذلك فان ابناء هذه اجلاليات 
من اطباء وممر�س��ني وموظفي ال�سحة هم باخلط الول 
يف مواجه��ة الوباء ف�سال عن احلادثة التي اثارت �سجة 

املواط��ن  مبقت��ل  امري��كا  يف 
المريك��ي ال�سود جورج فلويد 
ونهو���س حرك��ة احتج��اج يف 

وليات امريكية عدة .. ) 29( 
     ان هذا املوقف الذي تر�سده 
لن��ا يومي��ات كورن��ا ي�ستجلي 
�س��ورة اهت��زاز القي��م الغربية 
الت��ي كث��ريا م��ا كان��ت مغلفة 
بدعوات م�س��اواة الن�سان بدءا 
م��ن اتفاقي��ة حق��وق الن�س��ان 
النا���س  الت��ي ن�س��ت عل��ى ان 

جميع��ا يولدون اأح��راراً ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق 
، وه��م ق��د وهبوا العق��ل والوج��دان وعليه��م اأن يعاملوا 
بع�سهم بع�سًا ب��روح الإخاء ... دومنا متييز من اأِيّ نوع 
، ول �سيم��ا التميي��ز ب�سبب العن�رس، اأو الل��ون، اأو اجلن�س 
.... ، ال ان ردات فعل الدول واحلكومات الغربية ف�سحت 
تلك الالفتات ، واظه��رت التمييز العن�رسي واعالء �ساأن 
الرجل البي�س على ح�ساب الجنا�س والعراق الخرى ، 
يف �سور للتعايل امل�سترت القائم على العدوانية والدونية 
وال�سرتق��اق وا�ستنف��اد طاق��ة الن�سان الآخ��ر ، ومن ثم 

جعله يواجه م�سريه ال�سود . 
ث�نيـــ� : الت�سحي��ة بكب��ار ال�سن تل��ك املفا�سل��ة الب�سعة 
القائم��ة على التميز والرتاتبي��ة اللذين يحطان من �ساأن 
احلياة بقدر ما يعك�سان انتكا�س قيم الع�رس واحل�سارة،  
ان م�ساع��دة �سخ�س اآخر يف حمنته هي النقطة التي تبداأ 
منه��ا احل�سارة ، فال جناة لحد بدون الخرين ول جناة 
لالخري��ن م��ن دون كل فرد) 30( ، ال ان ه��ذا الرتكا�س 
الخالق��ي ك�سف ه�سا�سة النظ��ام الراأ�سمايل القائم على 
النانية الفردية وهيمن��ة القوي على ال�سعيف ما يظهر 
ب��داأ  ال��ذي  القيم��ي  النهي��ار 

يتك�سف للعامل . 
ث�لثـــ� : ا�س��ارت اليومي��ات اىل 
الت��ي  القطي��ع  مناع��ة  عب��ارة 
ه��ي ت�سمي��ة حيواني��ة وفك��رة 
م�ستهرتة ، تنبع من مبداأ فا�سي 
ارعن حتى بتعب��ريه الالن�ساين 
، امل��ال والقت�س��اد هم��ا وراء 
ه��و  امله��م  لن   ، املب��داأ  ه��ذا 
احلف��اظ عل��ى �س��الم اقت�س��اد 
العامل والدول ما دام اي ت�رسر 

أشارت اليوميات الى 
عبارة مناعة القطيع التي 

هي تسمية حيوانية 
وفكرة مستهترة، تنبع 

من مبدأ فاشي ارعن 
حتى بتعبيره الالنساني ، 
المال واالقتصاد هما وراء 

هذا المبدأ.
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ت
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في��ه يدفعه الفق��راء) 31( ، فب��دل من ا�ستخ��دام عبارات 
اك��رث ان�ساني��ة كمث��ل )مناع��ة املجتم��ع( ، اأو )املناع��ة 
اجلماعي��ة( ، اجته العالم الغرب��ي اىل لغة م�سينة جتعل 
من الب�رس قطعان��ا ، عبارة تنغمر بالدللت الالاخالقية 
وتثري ا�سئل��ة ا�سكالية يف مرتكزات املنظومة احل�سارية 

واملعرفية التي تفتقد النزعة الن�سانية . 
رابعـــ� : التناف���س والت�ساب��ق لال�ستحواذ عل��ى املعدات 
الطبية واحتكارها) 32( ، وهذا ما اظهرته وكالت النباء 
الغربية من ان الوليات املتحدة المريكية ا�ستولت على 
مئت��ي األف كّمامة طبي��ة ، كانت ق��د ا�سرتتها برلني من 
تايلند من اأجل ا�ستخدامها يف مكافحة فريو�س كورونا، 
وه��ذا الفعل يعد انته��اكا للجانب الخالق��ي ، واختالل 
للقي��م الن�ساني��ة ، كم��ا يعر ع��ن فداح��ة املواقف التي 
تعي�سه��ا احل�سارة الغربية وهي متر يف جتربة ماأ�ساوية 
لختبار تلك املب��ادئ التي عا�ست عليها ونادت لجلها 
، فبدل من ان يحفز هذا الوباء معاين الخوة والت�سامن 
الن�س��اين وجدن��ا ان الث��رة والنانية وح��ب الذات هي 

امل�سيطرة على امل�سهد العاملي . 
خ�م�شـــ� : �سناع��ة القف��ازات الطبي��ة يف ماليزي��ا التي 
تق��وم بت�سدي��ر 200 بليون قفاز كل ع��ام ، فقد ا�سارت 
اح��دى ال�سحف الريطاني��ة ان هوؤلء العم��ال يعي�سون 
يف ظ��روف كارثية جتعله��م ا�سبه بالعبي��د واغلبهم من 
بنكالد�س والنيبال ، وت�س��ري ال�سحيفة ان الدول الغربية 
التي كانت ت�سدر بع�س الدانات من حني لخر للطريقة 
الت��ي يعامل به��ا ه��وؤلء العمال الفق��راء مل تع��د ت�سدر 
مثل تل��ك الدانات ب�سب��ب ا�ستداد حاجة تل��ك الدول اىل 
القف��ازات املاليزية حتى ان امري��كا التي قامت بفر�س 
عقوب��ات عل��ى تلك ال���رسكات رفع��ت موؤخ��را العقوبات 
و�سمح��ت له��ا با�ستئناف مبيعاته��ا اىل امريكا ، و�سعى 

الحتاد الوروبي لل�سغط على ا�سحاب تلك امل�سانع ل 
لتح�سني ظ��روف العاملني بل لزيادة �سادرات امل�سانع 
م��ن القف��ازات وطالب الحت��اد الروبي بايج��اد حلول 
ليتمكن��وا من ال�ستم��رار يف النتاج طوال �ساعات اليوم 
بدل م��ن تعطي��ل العمل �ساع��ات حمددة م��ع ان العمال 
يواجه��ون خط��ر ال�ساب��ة بكورون��ا ، ان ه��ذه احلادثة 
توؤك��د لن��ا ان الفايرو���س يبدو اك��رث ع��دل وان�سانية من 
الن�سان وهو يوزع ح�س�س الرعب بالت�ساوي بني الب�رس 
بع��د ان و�س��ع العدالة والخ��وة وامل�ساواة كم��ا ادعتها 
املدنية احلديثة منذ الثورة الفرن�سية حتى اليوم مو�سع 

امل�ساءلة . ) 33(
     ان ه��ذه امل�ساهدات كلها اظهرت احل�سارة الغربية – 
كم��ا عر عن ذلك املفكر ق�سطنطني زريق – مثل ))طبقة 
رقيق��ة تك�سو حياة الأف��راد واجلماعات، ف��اإذا حككتها، 
و�سهواته��ا  بنزعاته��ا  الأولي��ة  الطبيع��ة  ل��ك  انك�سف��ت 
وبدائيته��ا وهمجيتها، وكاأنَّ اجله��د احل�ساري املتتابع 
مل يفعل بها �سيئًا. وكثرياً ما تختلط احل�سارة والهمجية 
يف ال�سخ���س الواحد واملجتمع الواح��د(( ) 34( ، ل�سيما 
ان فايرو���س كورونا اعطى ت�سورا جديدا ملا تقوم عليه 
املنظوم��ة العاملية وامل�سيط��رة على ال�سيا�س��ة الدولية، 
ت�س��ورا يوؤ�س���س ل�سبك��ة من القي��م ومنط م��ن العالقات 
�ستظهر انعكا�ساته��ا يف املرحلة القادمة ، لتنتهي بذلك 
)الروباغن��دا( الت��ي طبعت الهال��ة العالمي��ة العاملية 
الت��ي ر�سمتها ل�سعوب الر�س ، و�ستعيد ترتيب كثريا من 

املفاهيم والت�سورات املعرفية. 
     ول ن�ستبع��������������د ان مرحل��ة جدي��دة �ستن��ذر بنهاية 
قبله��ا ،و�سن�سه��د مرحل��ة )املابع��د( الت��ي ع��ر عنه��ا 
كث��ري م��ن املفكرين ، ورمب��ا تكون هذه املرحل��ة مهياأة 
ل�)���رساع ال�رسدي��ات( ، وهذا ما عر عن��ه د. لوؤي حمزة 

عبا���س اإذ �س��ور خماوف��ه م��ن مواجه��ة الفايرو�س وان 
للمخ��اوف �رسدياته��ا املفتوحة واملتقاطع��ة التي رمبا 
تعي��د الن�سان اىل جان��ب مطمور من �سريت��ه احليوانية 
، ذل��ك ان الفايرو���س الي��وم ميث��ل �س��كال م�ستحدث��ا من 
افرتا���س الن�س��ان ج��راء خطاي��ا الن�س��ان) 35(، وه��ذا 
م��ا يجعل نهاي��ة املرحلة الت��ي نعي�سها ت��كاد تكون قد 
اقرتب��ت ، ل�سيما ان ))الفرتة الت��ي اأعقبت املوت الأ�سود 
يف اأوروب��ا مّهدت لنهاي��ة الع�سور الو�سط��ى(( ، ح�سبما 
ذه��ب الي��ه امل��وؤرخ الهولندي يوه��ان هويزجن��ا ) 36(، 
ورمب��ا �ستكون هناك بدايات لكل �سيء، و�سن�سهد مرحلة 
املابع��د حتف��ر عميق��ا يف املنظومة املعرفي��ة والقيمية 
القبلي��ة لزحزحته��ا ل�سال��ح منظوم��ة اخ��رى وعلى كل 
ال�سع��دة  عل��ى  تغ��ريات  ازاء  و�سنك��ون   ، امل�ستوي��ات 
ال�سيا�سية والقت�سادي��ة والجتماعية ، وهذا ما يجعلنا 
يف ت�س��كل كوين جديد بفعل ذلك الفايرو�س ال�سغري الذي 

اعاد ر�سم العامل وترتيب الولويات يف عامل الب�رس . 

الهوام�س
   

) ( م��ن اليومي��ات اىل الرواي��ة ، انايي���س ن��ن ، ت : حمم��ود منقذ 
الها�سم��ي ، جملة البي��ان الكويتي��ة ، ع : 187 ، 1 اكتوبر 1981 

 119 :
) ( ن�س��وء اليومي��ات ، انايي���س ن��ن ، ت : حممود منق��ذ الها�سمي ، 

جملة الثقافة ، دم�سق ، ع : 2-1 ، 1 يناير 1981 : 67 
 ) ( ال��ذات والعامل ، نحو تقعيد لكتاب��ة اليوميات ، حل�سن احمامة 
، جمل��ة الفي�س��ل ، ع : 512-511 ، رم�سان – �سوال 1440 ه� ، 

مايو – يونيو 2019 م 
* ب��داأ )بي��ار دي ليت��وال( بكتاب��ة يوميات��ه من �سن��ة 1574 اىل 

تاري��خ وفاته ، وقد ُن�رس ج��زء منها �سنة 1621 بعنوان )يوميات 
ه��رني الثالث( ، وُن���رس جزء اآخ��ر �سنة 1744 بعن��وان )يوميات 
ه��رني الراب��ع( ، اما �ساموئي��ل بيبي�س فقد كان��ت يومياته تدور 
ح��ول الحداث الكرى التي كان �ساه��دا عليها يف الفرتة املمتدة 
م��ن �سن��ة 1660 اىل �سنة 1669 من قبيل وباء الطاعون بلندن ، 
واحلرب الجنليزية الهولندية الثانية ، وحريق لندن الكبري . ينظر 
: ال�س��رية الذاتي��ة ، جورج م��اي ، ت : د. حممد القا�سي ، د. عبداهلل 

�سوله : 120-121
) ( ال�سرية الذاتية ، جورج ماي ، ت : د. حممد القا�سي ، د. عبداهلل 

�سوله : 121
) ( الناق��د واملنّظر فيليب لوجون حوار حول كتابة الذات ، ال�سرية 
الذاتي��ة – اليومي��ات احلميم��ة – التخيي��ل الذات��ي ، ح��وار اجراه 
: كم��ال الرياح��ي ، تعري��ب : �س��الح الدي��ن بوج��اه ، جملة نزوى 

العمانية ، ع : 56 ، اكتوبر 2008 – �سوال 1429 : 110
) ( الناق��د واملنّظر فيليب لوجون حوار حول كتابة الذات ، ال�سرية 
الذاتي��ة – اليومي��ات احلميم��ة – التخيي��ل الذات��ي ، ح��وار اجراه 
: كم��ال الرياح��ي ، تعري��ب : �س��الح الدي��ن بوج��اه ، جملة نزوى 
العمانية ، ع : 56 ، اكتوبر 2008 – �سوال 1429 : 110 ، 111
* ينظ��ر على �سبيل املثال : جورج ماي يف كتابه : ال�سرية الذاتية 

221 :
* ف�س��ال ع��ن ذلك فهناك : يوميات ل�س جل��ان جينيه ، ويوميات 
اأنايي���س جل��ورج اأورويل ، ويومي��ات معمل للفيل�سوف��ة الفرن�سية 
�سيمون وايل ، ويوميات خمتلفة لبول ليوتار ، ويوميات الأمريكية 
�سيلفي��ا ب��الث ، ومهن��ة العي���س لالإيط��ايّل ت�سي��زاري بافي��زي ، 
ويومي��ات الأمريكّية �س��وزان �سانت��اغ "ولدة ثاني��ة ، ويوميات 
فيتول��د غومروفيت���س ، ويومي��ات �ساموي��ل بيب���س ، ويوميات 
كارل يون��غ ، يوميات اأدموند ويل�سون ، يوميات بودلري ، يوميات 
ه��رني اأميل ، ويوميات فرنان��دو بي�سوا ، ويوميات جورج اأورويل 
، ويومي��ات األرت��و مانغويل ، ويوميات �سيلفي��ا بالث ، ويوميات 

رامرانت .
) ( الذات والعامل ، نحو تقعيد لكتابة اليوميات : 144 

** ي�س��ري الناق��د فيليب لوج��ون اىل ان ما ين���رس يف فرن�سا يبلغ 
ح��وايل ثمان��ني يومية يف ال�سنة )خا�سة يومي��ات اأدباء رجال( ، 
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بينم��ا يوجد حوايل ثالثة ماليني �سخ���س )%8 من ال�سكان اأكرث 
من15 �سنة( ي�سغلهم اإعداُد �رسب من اليوميات ، ب�سكل غري منتظم 
يف الغالب ! ينظر : الناقد واملنّظر فيليب لوجون حوار حول كتابة 
ال��ذات ، ال�سرية الذاتي��ة – اليوميات احلميم��ة – التخييل الذاتي : 

111
) ( حي��اة تته��دد حم��اورات ويوميات كورونا ، عب��د الزهرة زكي 
، ل��وؤي حم��زة عبا���س ، دار �سهري��ار ، الع��راق ، الب���رسة ، ط : 1 ، 

 9  :  2020
) ( حياة تتهدد : 11

) ( حياة تتهدد : 197 
) ( اخلط��اب الدبي وحتديات املنهج ، �سالح الهادي بن رم�سان 

، نادي ابها الدبي ، ال�سعودية 2010 : 153 
) ( حياة تتهدد : 70
) ( حياة تتهدد : 70 
) ( حياة تتهدد : 74
) ( حياة تتهدد : 89

) ( �س��وؤال التغي��ري ب��ني الفن الت�سكيل��ي والربيع العرب��ي ،  ح�سني 
ن�س��وان ، جمل��ة اف��كار ، عم��ان ، الردن ، ع : 356 ، 1 �سبتم��ر 

 37  :  2018
) ( حياة تتهدد : 79 ، 83 

* ثم��ة اعتق��اد قائم منذ اأم��د بعيد باأن �سك�سبري حت��ول اإىل كتابة 
ال�سعر عندما ت�سبب الطاعون يف اإغالق امل�سارح عام 1593

) ( حياة تتهدد : 70 ، 85 ، 68

) ( مقدم��ة يف نظرية الدب ، عبد املنع��م تليمة ، الهيئة امل�رسية 
العامة ، �سبتمر 1997 : 173-174

) ( حياة تتهدد : 34-35 
) ( حياة تتهدد : 135
) ( حياة تتهدد : 123

) ( مقدمة د.لوؤي حمزة عبا�س لكتاب املكان العراقي جدل الكتابة 
والتجربة ، حترير وتقدمي لوؤي حمزة عبا�س : 11

) ( حياة تتهدد : 124
) ( حياة تتهدد : 127

) ( املكان العراقي جدل الكتابة والتجربة : 19 
) ( حياة تتهدد : 

) ( الع��امل من منظور غربي ، د. عبد الوهاب امل�سريي ، دار الهالل 
، فراير 2001 : 213

) ( حياة تتهدد : 23 ، 107 ، 169 ، 172
) ( حياة تتهدد : 32 ، 42 

) ( حياة تتهدد :33 ، 108 ، 
) ( حياة تتهدد : 31

) ( حياة تتهدد : 103-104
) ( يف معرك��ة احل�س��ارة ، ق�سطنطني زري��ق ، دار العلم للماليني ، 

بريوت ، ط 4 ، 1981 م : 45 
) ( حياة تتهدد : 158

) ( ينظ��ر كتاب��ه : ا�سمح��الل الع�س��ور الو�سط��ى ، ت : عبد العزيز 
توفيق جاويد ، املركز القومي للرتجمة ، م�رس ، اكتوبر 2006 . 

��ا عا�ست��ه الفل�سف��ة الغربي��ة باجتاهات  اإذا كان التنوي��ر موقًف��ا عقليًّ
خمتلفة ومتكاملة وعر منو فكري اأجنزه فال�سفة القرنني ال�سابع ع�رس 
والثام��ن ع���رس كفولتري ورو�سو وديفي��د هيوم وبيك��ون ... فاإن العقل 
العرب��ي م��ازال من�سغال يف �سوؤاله ع��ن ) التنوير ( ويتح��دث عنه اأكرث 
مم��ا يعي�سه واقع��ا اأو م�رسوًعا ! وبالأحرى : اأيوج��د تنوير عربي نابع 
م��ن ق��راءات فل�سفية عربية حتم��ل �سمات طبيع��ة ال�سخ�سية العربية؟ 
ت�س��اوؤلت كث��رية تف�سحها جمل��ة الأديب العراقي وه��ي حتاور نخبة 
فل�سفي��ة اإبداعية لها ح�سورها املتميز يف الدر�س الفل�سفي الأكادميي 
العراق��ي : الدكت��ور في�سل غ��ازي والدكت��ور فوزي الهيت��ي والدكتور 
حمم��د فا�سل والدكتور رائد جبار .. ح��وار نظمه واأعّد اأ�سئلته الدكتور 

علي املرهج.  

سؤال التنوير في الفكر العربي 
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 د. علـــي املرهج : نرح��ب بالأ�ساتذة احل�س��ور.. ال�سالم 
عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته اليوم نبتدئ جل�سة نقا�سية، 
كم��ا اعت��ادت جمل��ة الدي��ب العراق��ي، م�سك��ورة، وهي 
تخت��ار بع���س املوا�سيع الت��ي يكون م��ن �ساأنها تفعيل 
احلرك��ة الثقافي��ة وتفعي��ل الوع��ي الثقايف ب�س��كل عام، 
واليوم مو�سوعن��ا عن التنوير و�سوؤال التنوير هل مازال 
قائم��ا واىل اأي م��دى ن�ستطي��ع القول بان هن��اك تنويرا 
يف ثقافتن��ا العربية؟ هناك موا�سي��ع تتداخل يف ع�رس 
النه�سة العربية مثل مفهوم الحياء والنه�سة والتجديد 
والتنوي��ر ويف مقال��ة يل ا�سميته��ا التفك��ري يف التنوي��ر 
وهي مرحلة ممكن ان تك��ون وهناك البع�س ممن يعتقد 
ب��ان هناك ممار�سة تنويرية ولي���س تفكريا فقط.. نرحب 

بالخ��وة ال�سات��ذة احل�سور ونب��داأ مع الدكت��ور في�سل 
غازي ا�ستاذ الفل�سفة يف جامعة بغداد

د. في�شـــل غـــ�زي: �سك��را دكت��ور عل��ي، اإذا كان الكالم 
ع��ن وجود التنوي��ر يف الفكر العرب��ي املعا�رس من عدم 
وج��وده فاإنن��ا ل ن�ستطي��ع اأن ننف��ي وجوده م��ن الفكر 
العرب��ي املعا�رس كما اأننا ل ن�ستط��ع اأن جنعل املفهوم 
متطابق��ًا م��ع املفه��وم الأورب��ي كالتنوي��ر يف الفك��ر 
المل��اين اأو الفرن�س��ي مث��اًل، اإذ ل ميك��ن اأن تتطابق تلك 
التج��ارب مع التنوي��ر العربي فمقيا���س التنوير ون�ساأته 
يف اأورب��ا له ظرف �سيا�سي وثق��ايف خمتلف عن الظرف 
يف الفكر العربي، مع ذلك ميكن اأن نقول بوجود مفكرين 
تنويري��ني، واإذا اندرج ه��وؤلء حتت م�سطل��ح التنوير اأو 
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مل يندرج��وا فذل��ك يعتم��د التعري��ف، وهناك َم��ن يو�سع 
ه��ذه الفكرة حت��ى ي�سمل اجلمي��ع تقريبًا، فمث��اًل ُو�سف 
بع���س اأعالم التي��ار الإ�سالمي كالأفغ��اين وحممد عبده 
وغريهم��ا... باأنهم تنويريون من جان��ب معني، تنويري 
داخ��ل الفكر الديني. واأن��ا اأعد طه ح�س��ني و�سبلي �سميل 
و�سالم��ة مو�س��ى م��ن املفكري��ن التنويري��ني، فدعوتهم 
امل�ستم��رة للعق��ل، اأو ف�س��ل ال�سلطة الدينية ع��ن ال�سلطة 

املدنية... ...
د. علـــي املرهـــج: عف��وا دكت��ور األ يتداخل هن��ا مفهوم 
العلماني��ة م��ع مفهوم التنوير املتعل��ق بف�سل الدين عن 

الدولة؟
د. في�شـــل غ�زي: جزء منها نعم، لأنه يف البداية كانت 
م�ساأل��ة العق��ل والتفكري مبعزل عن ال�سلط��ة الدينية، لأن 
التفكري حتى يف اأورب��ا كان حكراً على اأ�سخا�س، فرجل 
الدي��ن اأو الكاهن يفكر نيابًة ع��ن الآخرين فكان التنوير 
دع��وة للتح��رر من ه��ذه ال�سلط��ة الدينية الت��ي اأ�سبحت 
مهيمن��ة عل��ى العل��م وال�سيا�س��ة واحلياة كله��ا. وعندنا 
يف التجرب��ة العربي��ة نع��م يف البداي��ة ما كان��ت الأمور 
تطرح به��ذا الو�سوح ل �سيما اأن بع���س املفكرين كانوا 
م��ن امل�سيحي��ني ول ي�ستطيع��ون ال��كالم بحري��ة تام��ة 
به��ذه امل�سالة مثل يعق��وب �رسوف وف��رح انطون ومع 
ذل��ك كان��وا يدع��ون اىل دول��ة علمانية اإم��ا ب�رساحة اأو 
بدعوته��م للعلم اأو التح��رر من ال�سلطة وميك��ن اأن تكون 
متداخل��ة مع ق�سية العلمانية..ه��ذه النقاط املهمة التي 
طرح��ت يف تلك احلقبة الزمنية وه��ي ق�سية اإعطاء دور 
للعقل وم�سائل تخ�س احلريات وم�سائل ف�سل الدين عن 
ال�سلطة املدنية اأو ف�سل الدين عن ال�سيا�سة.. باأ�سكالها... 

هذه بقيت م�ستمرة عند املفكرين ثم جاء جيل طه ح�سني 
واأي�سا ...

د. علـــي املرهـــج: لننق��ل ال�س��وؤال اىل الدكت��ور ف��وزي 
الهيت��ي دكتور انا من خالل تقليب��ي يف اوراقك وجدتك 
ق��د ا�ستغلت عل��ى التنوير كمفهوم  واعتق��د نحن نحتاج  
اىل هذا التو�سي��ح وارتباط التنوير بالتغيري مبعنى اخر 
التنوي��ر لي���س فكرا فق��ط واإمنا ه��و ،كم��ا �سبهته، حتول 
اجتماع��ي يف الع��امل يرتب��ط باحل��ركات الفكري��ة التي 

مهدت اىل ظهور حركات التنوير تف�سل دكتور 
د. فوزي الهيتي:  �سكرا دكتور علي املرهج على اإدارتكم 
له��ذه اجلل�سة.. �سكرا لإدارة احت��اد الدباء والكتاب على 
جهوده��ا يف توفري مناخ للحوار وط��رح اأ�سئلة قد تكون 
حمرمة خارج اأ�سوار ه��ذا املكان وال�سكر مو�سول لهيئة 
حترير جملة الأديب ممثلة بالعزيز الدكتور اأحمد الزبيدي 

على جهوده الكبرية يف تنظيم هذه احللقة. 
       ُناأك��د عل��ى م��ا تف�سل به الدكتور في�س��ل اأن التنوير 
ه��و ثم��رة لتغي��ريات جذري��ة يف احلي��اة الإجتماعي��ة 
والإقت�سادي��ة وال�سيا�سية يف املجتمع��ات الغربية ميتد 
اإىل م��ا قبل اإعالن امللكي��ة الد�ستورية يف بريطانيا �سنة 
1688 م م��روراً بالث��ورة الفرن�سي��ة �سنة 1789 م. اإن 
ه��ذا املفه��وم مرتبط مب���رسوع احلداثة الغرب��ي. واإذا ما 
اأردن��ا تلخي���س م���رسوع احلداثة ب�س��وؤال �سيكون : كيف 
ميك��ن اأن نحرر الإن�س��ان من جملة ال�سلطوي��ات ال�سالبة 
حلريت��ه، وم��ن ث��م اإن�سانيت��ه؟. واحلداث��ة بح�س��ب فوكو 
هي فل�سف��ة التنوير. وهذا يعن��ي اأن احلديث عن الفل�سفة 
احلديث��ة وم�رسوعها �سيتح��ول تلقائيًا م��ن احلديث عن 
حقب��ة زمنية تاأريخي��ة اإىل احلديث ع��ن موقف وطريقة 
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يف التفك��ري والفع��ل وال�سلوك 
لأف��راد معري��ن ع��ن اإرادتهم 
احل��رة املتمي��زة.. جتل��ى هذا 
امل�رسوع ع��ر كتاب��ات كبار 
الغربي��ة:  احلداث��ة  مفك��ري 
مونت�سكي��و، ورو�س��و، وكانط، 
وهيج��ل، نيت�س��ه ومارك���س... 
الخ. بكلمة اأخ��رى اأن م�رسوع 
اأ�سب��ه  ه��و  الغرب��ي  التنوي��ر 
ب��روح ت�رسبت يف املجتمعات 
وجتل��ت  احلديث��ة  الغربي��ة 
عر املوق��ف م��ن املوؤ�س�سات 
القائمة و�سلطوياتها ) ال�سلطة 
والإقت�سادي��ة  ال�سيا�سي��ة 
وال�سلط��ة الديني��ة ( ويعر عن 

 ) ethos( ه��ذه ال��روح باملفه��وم الأر�سط��ي بالإيثو���س
وبالع��ودة اإىل الن�س الكانطي )ما التنوير؟ ( الذي ميكن 
اأن نعده حلظ��ة وعي الذات الغربية ب�رسيان هذه الروح ، 
نق��راأ تعريفه ملفهوم التنوير بالآتي ) التنوير هو انعتاق 
امل��رء من حالة العجز الذات��ي .( والعجز يعني عنده عدم 
ق��درة املرء عل��ى اإ�ستخدام فهم��ه اخلا���س دون توجيه 
الآخ��ر. واأ�سب��اب العجز عنده ) كان��ط ( لها عامالن هما 
: ذات��ي يتلخ���س يف الك�س��ل وغي��اب الإرادة لديهم لذلك 
ا�ست�سهل��وا النقياد والتبعية عل��ى خماطر الختيار احلر 
بالرغ��م م��ن اأن الطبيع��ة حررته��م م��ن كل ال�سلطويات 
الداخلية . والعامل الث��اين هو ما ميكن ت�سميته بالكهف 
الفالط��وين اأو بحرا�س املعب��د الذين تولوا قيادة القطيع 
وحر�س��وا على تدجينهم وتخويفهم م��ن خماطر احلرية 
اأو الختيار احلر. لهذا يقّر كانط ب�سعوبة تك�سري الأغالل 

والتح��رر منها ورمب��ا يحتاج 
اىل ع��ون م��ن الآخري��ن ولكن 
يج��ب اأن يك��ون الق��رار ذاتيا 
عل��ى الأقل يف الب��دء. َمْن يقراأ 
الن�س الكانطي ي�ست�سعر وعيه 
خما���س  ب�سعوب��ة  وادراك��ه 
التحرر ووع��ورة ثورة التنوير 
التي �ستحتاج اىل ارادة واعية 
باحلاجة اىل التح��رر، كما اأن 
حرا���س املعب��د ل��ن يرتاجعوا 
�سيوا�سل��ون  ب��ل  ب�سهول��ة 
عل��ى  بالهيمن��ة  حماولته��م 
الغالبي��ة . وبح�س��ب كان��ط قد 
ت�س��ع احلداثة اأو ثورة التنوير 
الأوتوقراط��ي  للحك��م  نهاي��ة 
املطلق ال�ستبدادي لكنها لن تنجح اأبدا يف خلق اإ�سالح 
حقيق��ي يف طرائق التفكري. يت�ساءل كانط يف مقاله اآنف 
الذكر هل نحن نعي�س _ الآن_ يف ع�رس متنور ؟ ويجيب 
بالنف��ي : ل، ولكنن��ا نعي���س كما يقول بع���رس تنوير.. ل 
زال اأمامن��ا طريق طوي��ل لأن ي�سبح كل اأفراد الإن�سانية 
قادرين على ا�ستخدام فهمهم اخلا�س بثقة وبال و�ساية 
خارجي��ة م��ن اأح��د، ويف كل امل�سائ��ل الديني��ة وباق��ي 
تفا�سيل احلي��اة اليومية. وبعد قرن م��ن الزمان تقريبًا 
يك��رر فوك��و ما قاله كان��ط من اأن حل��م التنوير م�رسوع 
مل يتحق��ق كما يحل��م به مفكروا الق��رن الثامن والتا�سع 
ع�رس لأن تنامي وع��ي النا�س و�سيعيهم لالإ�ستقال ورفع 
الو�ساي��ة عنه��م قابلها تنام��ي قدرات حرا���س املعبد .. 
فق��د ط��وروا  اأدواته��م الت�سليلي��ة ع��ر و�سائ��ل متنوعة 
: اإقت�سادي��ة،  �سيا�سي��ة .. وتقني��ات و�سائ��ل الت�س��ال 

دد
لع

ة ا
دو

ن

املتنوع��ة .. ال��خ لذلك يوؤكد فوكو عل��ى ما قاله كانط اأن 
م�رسوع التنوير مل ينج��ز ما مل يكن ي�سمل العامل باأ�رسه 
حراً .. عندما ت�رسي روح الإيثو�س يف كل اأفراد الإن�سانية 
ويتحرروا من كل قيد �سوى قيد مناهج املعرفة العلمية. 
وعلي��ه ميكن القول اأن مفه��وم التنوير هو فعل جتاوزي 
م�ستم��ر .. نق��د م�ستمر ل حدود له عل��ى حد و�سف كارل 
بوبر ل��كل منتج��ات العق��ل وجتاوزه��ا .. التنوير مهمة 
اإنت��اج الذات احلرة من خالل فعلها التجاوزي وامل�ستمر 
واملحط��م ل��كل الأ�سنام والقي��ود. واإيجازاً ل��كل ما قيل 
نق��ول اأن مفهوم التنوير يت�سمن �سق��ني هما : الأول اأنه 
دع��وة لرفع الو�ساية ع��ن العقل وهو به��ذا املعنى فعل 
نق��دي جتاوزي م�ستمر ل نهاية ل��ه. وثانيًا : والأهم اأنه 

م���رسوع غ��ري نخبوي ب��ل دع��وة ت�سمل كل 
اأف��راد املجتمع، بل بح�س��ب فوكو ت�ستهدف 

الإن�سانية جمعاء.
د. علـــي املرهـــج: اىل اأي م��دى حتق��ق هذا 
اجلانب يف الثقافة العربية والفكر العربي؟

د. فوزي الهيتي: لالإجابة عن هذا ال�سوؤال 
نحت��اج اىل تفكيك م�رسوع النه�سة العربية 
ذات��ه. اإن م���رسوع النه�سة العربي��ة متّحوَر 
ح��ول �س��وؤال ملاذا تق��دم الغ��رب وتخلفنا؟. 
وه��ذا �س��وؤال من ال�سع��ب و�سفه اأن��ه �سوؤال 
تنوي��ري بالرغ��م م��ن دعوت��ه �سمن��ًا اىل 
مراجعة الذات وحماولة الك�سف عن اأ�سباب 
تقدم الآخر املختل��ف الغرب.  فالآخر �سار 
�سلط��ة ومرجعية لنا، وبقينا مرتهنني بذلك 
مل  العربي��ة  النه�س��ة  م���رسوع  اأن  الآخ��ر. 
يكن ناجت��ًا عن م�سار تنم��وي ذاتي وتطور 
طبيعي ب��ل بفع��ل خارج��ي.. والتنوير كما 

اأو�سحن��ا �سابقًا هو ق��رار ذاتي ب�رسورة النعتاق ورفع 
الو�ساي��ة والتبعي��ة. اأن املقارنة بني ه��ذا التعريف وما 
اأنتج��ه الفك��ر العرب��ي املعا�رس م��ن اأجوبة ع��ن ال�سوؤال 
ال�ساب��ق ) مل��اذا تخلفنا وتق��دم غرينا ؟( �ستب��ني لنا ما 
اإنتفعن��ا منه م��ن م�رسوع التنوي��ر الغرب��ي. اإن مفكرينا 
العرب اإن�سغلوا كثرياً مبنتجات احلداثة اأكرث من اإن�سغالهم 
مب�رسوعها التنويري. ب��ل نرى يف الغالب خلطا وا�سحا 
عن��د البع�س بني دلل��ة املفهومني ) احلداث��ة والتنوير( 
رمب��ا يك��ون مق�س��ودا، لكن��ه خل��ط ل يع��ني عل��ى فه��م 
م���رسوع التنوي��ر الغرب��ي. وق��د اأ�رسن��ا �سابق��ًا اىل ربط 
فوك��و بني احلداث��ة الغربية وهي روؤي��ة الفل�سفة الغربية 
احلديثة الت��ي تبنت التنوير م�رسوع��ًا لها وبني م�رسوع 
التنوي��ر ذاته وح�س��ب دريدا وفوك��و ، لي�ست 
كل منتج��ات احلداثة الغربية كانت تنويرية 
ب��ل هن��ا انتكا�س��ات عدي��دة يف م�رسوعها، 
منها احلرب��ان العامليت��ان، ومنها املجازر 
الت��ي اقرتفتها جيو���س ال��دول الغربية �سد 
بع�سه��ا البع���س و�س��د ال�سع��وب الآخ��رى، 
ومنه��ا النازي��ة والفا�سي��ة، ومنه��ا و�سائل 
واأدوات وموؤ�س�س��ات �سهل��ت على ال�سايلوكي 
التاج��ر الغرب��ي الراأ�سم��ايل فر���س هيمنته 
و�سطوته على الآخر. ومنه��ا اأي�سا التحديث 
وحت�س��ني  احلي��اة   اأمن��اط  يف  والتجدي��د 
و�سائ��ل العي���س. ونحن يف ثقافتن��ا العربية 
احلديث��ة واملعا�رسة ا�ستطعن��ا ان ناأخذ من 
احلداث��ة الكث��ري، ولكن فيما يخ���س التنوير 
نحن فق��راء فيه. نرى مدنن��ا اليوم ت�ساهي 
م��دن اأورب��ا يف العم��ران ونظاف��ة ال�سوراع 
واحلياة الباذخ��ة .. ناأكل بال�سوكة وال�سكني 

 د. فوزي الهيتي: 

التنوير هو ثمرة 
لتغييرات جذرية في 

الحياة اإلجتماعية 
واإلقتصادية والسياسية 
في المجتمعات الغربية 
يمتد إلى ما قبل إعالن 

الملكية الدستورية في 
بريطانيا مرورًا بالثورة 

الفرنسية.

�سالمة مو�سى

حممد اراكون
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ولك��ن مازلنا ن�ستفتي ال�سيخ ب��اأي القدمني ندخل البيت 
بالي�س��ار اأم باليمني؟. ل اأجتاهل ما اأجنزه كبار مفكرينا 
م��ن الطهطاوي وحممد عبدة اإىل اأركون ون�رس حامد اأبو 
زيد وغريهم الكثري لكن كل نتاجهم الفكري بقي نخبويا 
بعيدا عن اجلماهري. كما اأن اأغلب مثقفينا ما زال ميار�س 
الو�ساي��ة والتوجيه ويدعو النا���س اإىل التم�سك باأفكاره 
وما يطرحه ل اأن يكونوا اأحراراأ وميار�سوا فعل املراجعة 
والنقد ملا يقراأونه من كتابات. التنوير يعني اأن نوؤمن اأن 
اجلماهري وب�سط��اء النا�س قادرة على الت�رسف والعي�س 
دون و�ساي��ة ! هذا الإميان هو ���رسط التنوير. التنوير ل 
يعن��ي وجود مفك��ر حر ول يعني الدع��وة لعتماد العقل 
اأ�س��ال يف قراءة الن�س .. اأي ن�س حتى املقد�س منه مثل 
املعتزلة يف تاأريخنا القدمي اإذا كانت هذه الدعوة حمددة 
باخلا�سة من النا�س دون عامتهم. وعليه اأقول اأن حظنا 

من التنوير ما زال ب�سيطًا.
دكت��ور  املرهـــج:  علـــي  د. 
رائ��د جب��ار انتقل الي��ك طبعا 
دكتور رائد ا�ستاذ الفل�سفة يف 
اجلامع��ة امل�ستن�رسية وكذلك 
�سديقي واأخ��ي فوزي الهيتي 
الفل�سف��ة  ا�ست��اذ  وه��و اي�س��ا 
امل�ستن�رسي��ة...  اجلامع��ة  يف 
دكت��ور رائ��د بو�سفك خمت�سا 
يف الفك��ر العرب��ي املعا���رس 
ه��ذه  م��ن  قري��ب  واأن��ت 
املو�سوع��ة واأن هناك مفهوم 
نه�سة ومفهوم يقظة ومفهوم 
جتديد ومفهوم احياء ومفهوم 
ا�س��الح هذه املفاهيم  اإىل اأي 

مدى تتداخل وتقرتب؟
د. رائد جب�ر:  �سكرا جزيال دكتور علي وال�سكر والتقدير 
لحتاد الدب��اء لهذا ال�ست�سافة الطيب��ة وامل�ساركة مع 
الحب��ة م��ن هذه النخب��ة الطيب��ة ال�ست��اذة يف الفل�سفة 
اأح�سن��ت  بالتاأكي��د  ...طبع��ا  العراقي��ة  اجلامع��ات  يف 
ال�س��وؤال �سم��ن ال�ستغال ال��ذي �سلطت ال�س��وء عليه .. ه 
تداخل املفاهي��م ما بني النه�س��ة والإ�سالح والتحديث 
والتنوي��ر فيعرف ال�ستاذة ان البدايات كانت  يف  الفكر 
العرب��ي هي بدايات ا�سالحية وه��ذا معروف مع رفاعة 
الطهط��اوي والأفغ��اين وعب��ده وعبد الرحم��ن الكواكبي 
ه��ذا اخلط ال�سالح��ي كان ممزوجا اي�س��ا مع التحديث 
�سيم��ا مع الطهطاوي يف م�رسوعه بعد عودته من فرن�سا 
بع��د البعثة الت��ي ار�سله اليها حممد عل��ي با�سا فقد عاد 
بق�سايا حتديثية فيما تخ�س موؤ�س�سة الدولة واملوؤ�س�سات 
الجتماعية والتعليم فقد اراد 
نق��ل التحديث م��ن فر�سنا اىل 
اعتق��د  م���رس حتدي��دا يعن��ي 
ان��ه ب��دا التحدي��ث فالإ�سالح 
فالنه�س��ة فالتنوير. والتنوير 
كمرحل��ة متاأخ��رة ب��داأت م��ع 
جمموع��ة م��ن املفكرين ذوي 
التخ�س���س الكادميي الدقيق 
واإ�سماعي��ل  �سمي��ل  ك�سبل��ي 
ح�س��ني  ط��ه  واأي�س��ا  مظه��ر 
والزه��اوي  مو�س��ى  و�سالم��ة 
فكان��ت  اي�س��ا  الع��راق  يف 
هناك ب��وادر تنويرية من قبل 
ه��وؤلء املثقف��ني ولك��ن لي�س 
بح�سب تعري��ف كانط ومعناه 

الوا�س��ع املتعل��ق بالتخل���س 
م��ن النزعة البوي��ة وال�سلطة 
وم��ن الن�سق البوي واعتمادا 
عل��ى ال��ذات وعل��ى العقل يف 
اجلانب املع��ريف تعرفون ان 

النزعة اليديويوجلية هي م�سيطرة على منتجنا الثقايف 
ون�سقن��ا الجتماع��ي والتخل�س من ذل��ك �سعب جدا اىل 
يومن��ا ه��ذا لي���س كالغ��رب فاجلان��ب الدين��ي واجلانب 
اليديولوج��ي وال�سيا�سي �ساغط بق��وة على جمتمعاتنا 
وبالت��ايل لي�س م��ن ال�سهل اجن��از م���رسوع تنويري يف 

البنية الثقافية العربية املعا�رسة كما هو الغرب اليوم
د. علـــي املرهـــج:   يف ثقاف��ة التنويري��ني الع��رب ممن 
ذك��رت ا�سماءهم م��ن قبيل �سبلي والطهط��اوي ومو�سى 
وغريه��م كان��ت النزع��ة التنويرية حا���رسة اىل حد ما 
ون�ستطي��ع ان نق��ول نزع��ة تنويرية  و لي���س تنويرا كما 
اتفقت��م على ان التنوير يف الغ��رب يختلف عندنا ..املهم 
كان��ت حا���رسة.. األ ت��رون ب��ان النزع��ة التنويرية يف 
القرن التا�س��ع ع�رس و�سول للق��رن الع�رسين كانت اكرث 
ح�س��ورا  وموج��ودة اكرث م��ن اليوم الذي نق��د فيه مثل 
هك��ذا خط��اب وال�سماء الت��ي ذكرت كان��ت موؤثرة لي�س 
يف الثقاف��ة فقط واإمنا يف حتديث اخلط��اب الجتماعي 
والثق��ايف وانتق��ل اىل الدكتور حممد فا�س��ل وهو اي�سا 
ا�ستاذ الفل�سفة والفكر العربي املعا�رس يف جامعة بغداد 

لالإجابة فاأهال ومرحبا بك دكتور
د. حممـــد ف��شـــل:  �سكرا للدكت��ور احم��د الزبيدي على 
ه��ذه الن��دوة احلواري��ة وال�سك��ر مو�سول للدكت��ور علي 
املرهج على ادارته لهذه الندوة  حقيقة هناك تداخل يف 
املفاهيم وي�سعب حتديد مثل هذه املفاهيم واأنا احاول 
اأن اأق��دم تعريف��ًا عاما للتنوير وتعريف��ا خا�سا له - اذا 

فالتعري��ف   - التعب��ري  ج��از 
الع��ام للتنوير كاأمن��ا هو: كل 
من ي�ستخ��دم عقل��ه او يعطى 
يف  لعقل��ه  اك��ر  م�ساح��ة 
العملية املعرفية يعد تنويريا 
ب�س��كل عام وهذا التعريف ميكن ان ينطبق على كثري من 
املفكري��ن �سواء يف الفكر ال�سالم��ي او يف الفكر العربي 
املعا�رس وحتى يف الفكر الغربي فكل من يعطي م�ساحة 
كب��رية لعقل��ه يف املعرف��ة يك��ون تنويري��ا يف املفهوم 
الع��ام لذلك اإذا عدنا اإىل ج��ذور التنوير يف الفكر العربي 
الإ�سالم��ي �سنج��د هنال��ك فال�سفة تنويري��ني ومتكلمني 
تنويري��ني، فاملعتزل��ة مثال يح�سبه��م البع�س تنويريني 
يف وقته��م وذل��ك لأنه��م ا�ستخدموا العق��ل يف مباحثهم 
يف عل��م ال��كالم، فاإنه��م  ا�ستخدم��وا العقل �سم��ن دائرة 
ثقافته��م، كم��ا اأن مفهوم العقل يختل��ف  من مرحلة اىل 
مرحل��ة اأخرى ومن ثقافة اىل ثقافة اأخرى، فقد يعرت�س 
الي��وم احد بالقول ما عالق��ة املعتزلة بالعقل وباملنهج 
العقل��ي والتنوير؟ لكنهم يف وقتهم ا�ستخدموا عقلهم يف 
العملية املعرفية وهذا يف املفهوم العام وحتى يف دائرة 
رجال الدين، فبع�سهم ي�سمون ا�سالحيني او جتديديني.

د. علـــي املرهـــج:  دكتور نحن يف منطق��ة غري وا�سحة 
فنف�س ال�سخ�س الذي ي�سمى تنويرا يف مو�سوع ما ميكن 

ان يكون �سلفيا وراديكاليا يف مو�سوع اخر كالأفغاين
د. حمم��د فا�سل: ولكن اذا ما ق��ورن بع�س رجال الدين 
�سم��ن دائرته��م وجم��ال بحثه��م ف�سنجد منه��م من هو 

ا�سالحي جتديدي وحتى تنويري.
د. علي املرهج: ولكن هذا منطق التف�سيل

د.حممـــد ف��شـــل: ان��ا اح��اول ان اعطي مفهوم��ا عاما 
للتنوير وهذا يختل��ف عن املفهوم اخلا�س للتنوير الذي 
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 د. رائد جب�ر

النزعة االيديويولجية 
هي مسيطرة على 

منتجنا الثقافي ونسقنا 
االجتماعي والتخلص 

من ذلك صعب جدا الى 
يومنا هذا ليس كالغرب 

فالجانب الديني والجانب 
االيديولوجي والسياسي 

ضاغط بقوة على 
مجتمعاتنا.

مونت�سكيوعبد الرحمن الكواكبي
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ينطل��ق من ان على العقل اأن ل يتجاوز العلم يف املعرفة 
ومبعن��ى اآخر فاملفه��وم اخلا�س اأو ال�سي��ق للتنوير هو 
ل ميك��ن للعق��ل ان يوؤم��ن بالق�ساي��ا امليتافيزيقية لن 
كل عق��ل يوؤمن بالق�سايا امليتافيزيقي��ة ل يعد تنويريا 
وو�س��ول اىل كل ال�سف��ات التي انت��م تعرفونها وكاأمنا 
تق��ف حدود العقل عند امل��ادة واملنجز العملي ول ميكن 
للتنوي��ري ان يتجاوز هذه احلقائق وكاأن العقل ل يدرك 
اإل ما يخ�س املادة واإذا عدنا اىل ديكارت وكانط باعتبار 
ان التنوي��ر يب��داأ معهما فقد جتاوزا ح��دود العقل واقروا 
ب�سكل وباآخر بالق�سية امليتافيزيقية. اذن هناك احيانا 
فه��م �سعب��ي للتنوير فق��د يت�س��ور البع���س ان ال�سخ�س 
التنوي��ري هو �سخ�س ل يوؤم��ن بالق�سايا امليتافيزيقية 
وم��ن خالل مالحظاتي ارى الكثري م��ن ذلك واإذا رجعنا 
اىل ط��ه ح�س��ني فمع انه مار���س النقد وال�س��ك وا�ستخدم 
عقل��ه لكنه ظل موؤمنا بكثري م��ن الق�سايا امليتافيزيقية 
با�ستثن��اء �سبل��ي �سمي��ل ال��ذي يق��ف عند ح��دود املادة 
وكثريا م��ن التنويري��ني ل ميكن ان نخ�سعه��م للمفهوم 

اخلا�س للتنوير...
د. علـــي املرهـــج:  عفوا دكت��ور لقد قلُت قب��ل قليل بان 
هناك تاأث��ريا اجتماعيا ل�سبلي �سمي��ل وا�سماعيل مظهر 

حت��ى  ح�س��ني  ط��ه  وكذل��ك 
كان��وا ي�سم��ون بدع��اة الفكر 
الجتماع��ي وكان تاأثريه��م 
كب��ريا يف الفك��ر العرب��ي يف 
جمالته��م خالف��ا لليوم الذي 
يغي��ب في��ه ه��ذا التاأث��ري يف 
الثقاف��ة العربية فم��ا ال�سبب 
يف ذل��ك براأي��ك رغ��م تط��ور 
و�رسع��ة  الت�س��ال  و�سائ��ل 

و�سول املعلومة قيا�سا اىل اجليل ال�سابق ممن مر ذكرهم
د.حممـــد ف��شـــل: ان��ا اردت التح��دث ع��ن املو�س��وع، 
فاحلدي��ث ع��ن التنوي��ر كممار�س��ة فردي��ة يختل��ف عن 
التنوي��ر كممار�سة موؤ�س�ساتية يعن��ي من املمكن ان جند 
مفكري��ن تنويري��ني يف كل فرتة من الف��رتات حتى بني 
ال�سعراء ولي�س بال�رسورة الفال�سفة بل حتى بني الطباء 
واملهند�سني لكن التنوي��ر كممار�سة موؤ�س�ساتية ل بد اأن 
يك��ون لل�سيا�سة دور فيه فاإذا اردنا من التنوير ان يكون 
ممار�س��ة موؤ�س�ساتي��ة ل ب��د ثم��ة رعاية وتبن��ي للتنوير 
من خ��الل الدعم والطبع وتاأمني امل��اأكل وامل�سكن حني 
ذاك يك��ون التنوير ممار�س��ة موؤ�س�ساتية ونحن يف الفكر 
العربي والكل يعرف دور حممد علي يف النه�سة العربية  
وخا�س��ة يف التجرب��ة امل�رسية وحت��ى يف الع�رسينات 
كان هن��اك دع��م من ال�سيا�س��ي والنماذج كث��رية منهم: 

حممد ح�سني هيكل وعلي عبد الرازق وغريهم.
د. علـــي املرهج:  يعني دكتور جملة الع�سور على �سبيل 
املث��ال لإ�سماعيل مظهر او املقطم او املقتف وح�رستك 
خب��ري يف ه��ذه امل�سال��ة فق��د كان له��ا تاأث��ري لي���س يف 
ال�ساح��ة امل�رسية فح�سب واإمنا العربية اي�سا ملاذا الن 
هن��اك جهود فردي��ة للمفكري��ن او التنويريني لكن دون 

تاأثري يف و�سطهم ملاذا؟
جن��د  ل  ف��شـــل:  د.حممـــد 
التاأث��ري نعم لأنني احتدث عن 
دور ال�سيا�س��ي دكت��ور،  فف��ي 
تل��ك املرحل��ة كان��ت هنال��ك 
م�ساح��ة ل باأ���س به��ا حلرية 
الن���رس والطباع��ة وان��ا اأعزو 
ال�سيا�س��ي  الو�س��ط  لأن  ذل��ك 
م�ساح��ة  يعط��ي  كان  اآن��ذاك 
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جي��دة للمفك��ر التنوي��ري ولو 
فيها �س��د وج��ذب لذلك حترك 

الفكر التنويري العربي....
 د. فـــوزي الهيتي: اأريد فقط 
الت��ي  الرم��وز  عن��د  التوق��ف 
توقفنا عندها التي اأ�سميناها 
اأ�سحاب امل�ساري��ع التنويرية 
�س��واء يف الق��رن التا�سع ع�رس 
اأم يف بداي��ة الق��رن الع�رسين 
ه��ذه الدع��وات كان��ت دعوات 
حتديثي��ة اأكرث منه��ا تنويرية 
) حتديث موؤ�س�سات الق�ساء اأو 
الإدارة اأو التعليم اجلي�س .. الخ( 
وهناك فارق بينهما احلداثة، 

لها دللة مكانية وزمانية بح�سب فوكو .. عندما نتحدث 
ع��ن الفل�سفة احلديث��ة نق�سد به��ا عادة الفل�سف��ات التي 
ظه��رت يف الغ��رب من القرن ال�ساد���س ع�رس اىل نهايات 
الق��رن التا�س��ع ع���رس ون�سم��ي فل�سف��ة الق��رن الع�رسين 
 )  Contemporary philosophy( باملعا���رسة 
ولي���س )  Modern philosophy ( وللحداث��ة منجزات 
اأو اإف��رازات منها الدولة املدنية والدول��ة العلمانية على 
م�ست��وى الفك��ر ال�سيا�س��ي ومنه��ا التكنولوجي��ا وع�رس 
ال�سناع��ة ومنه��ا الدع��وة للتنوي��ر الت��ي يعده��ا فوك��و 
م���رسوع احلداثة الأه��م الذي �سيبقى مفتوح��ًا ويتجاوز 
مكاني��ة وزماني��ة الفل�سفة احلديثة واحلداث��ة بعامة. ما 
اأود التنبي��ه عليه اإن اأغلب دعوات ع�رس النه�سة العربية 
كان ي�س��ب يف اإجتاه التحديث والتجدي��د ولي�س التنوير 
ال��ذي يعني تربي��ة وتعليم النا�س عل��ى ممار�سة التفكري 
احلر النقدي ولي�س التقليد واتباع �سيخ اأو عامل اأو مثقف. 

لو كان التحديث تنويراً لكانت 
ودول  العربي��ة  الإم��ارات 
اخللي��ج بعامة رائ��دا حلركات 
التنوي��ر والم��ر لي���س كذل��ك 
ب��ل العك���س م��ن ذل��ك متام��ًا 
لديه��م  والتعلي��م  فالرتبي��ة 
التقلي��د  منه��ج  عل��ى  قائم��ة 

والتباع.
د. حممـــد ف��شـــل:  التنوي��ر 
يعن��ي مرتبط��ا برف��ع التقليد 
اأ�س��كال  كل  م��ن  والتخل���س 

نظام الو�ساية... 
د. فوزي الهيتي: بال�سبط فقد 
جت��د �سعوبا فق��رية اقت�ساديا 
غ��ري حمدثة يف و�سائ��ل عي�سها لكنها متن��ورة من حيث 
قدرتها على الفعل والختيار واملمار�سة والنقد والعك�س 
فقد جتد �سعوبا حمدثة لو�سائل العي�س وطرائق التوا�سل 
م�ست��وردة ل��كل منتجات احلداثة الغربي��ة لكنهم ما زالو 

مقلدين تابعني ل ميار�سون التفكري احلر .
د.رائـــد جبـــ�ر: عفوا دكت��ور ل نن�سى ال�س��يء املهم يف 
امل�رسوع التنوري العربي اعتقد انه يف هذه املرحلة دعنا 
ن�سميه��ا مرحل��ة متاأخرة اذا ما جئن��ا اىل امل�سطلحات: 

حتديث، ا�سالح، نه�سة، تنوير، هي املرحلة الخرية
د. علي املرهج: لكنها متزامنة يف الوقت نف�سه فقد كان 

موجودا الطهطاوي وعبده..
د. رائـــد جبـــ�ر: نعم ولكن نزعة التنوي��ر عند هذا اجليل 

كان عاليا
د. على املرهج: وكان ال�سالح مرجعيته دينية التنوير 

مرجعية موؤ�س�ساتية حديثة كالتعليم ا�سماعيل مظهرحممد ح�سني هيكل

 د. حممد ف��شل: 

إذا اردنا من التنوير 
ان يكون ممارسة 

مؤسساتية ال بد ثمة 
رعاية وتبني للتنوير من 

خالل الدعم والطبع 
وتأمين المأكل والمسكن 

حين ذاك يكون التنوير 
ممارسة مؤسساتية.
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د.رائـــد جب�ر: نعم ول نن�سى ح�س��ور النزعة الن�سانية 
عن��د هوؤلء املفكرين وذل��ك ل بد من ت�سليط ال�سوء عليه 
واأنت تعرف الفك��ر الوربي الذي ا�سبغ النزعة الن�سانية 
عل��ى الن�سان وجعله مركزا ولي���س اجلانب الالهوتي او 
الغيبي فقد ا�ستغل اأولئك املفكرون بدءا من �سبلي �سميل 
وا�سماعيل مظهر وطه ح�سيني �سالمة مو�سى على النزعة 
الن�ساني��ة  ومدى ح�سور ذل��ك داخل املجتمع بعيدا عن 
اأي �سلط��ة دينية وكذلك �سار على ذل��ك املجددون الذين 
ج��اءوا بعدهم كمحمد عابد اجلاب��ري وجورج طرابي�سي 
فقد حاولوا ا�سافة اىل النزعة العقلية  اجلانب الن�ساين 
د. عل��ي املره��ج: اأعود اىل الدكت��ور في�سل وان��ا اعرفك 
تدر���س الفكر العربي احلدي��ث واملعا�رس ف�سخ�سية مثل 
الطهطاوي مث��ال كثريا من الكتاب��ات كانت من ال�سعب 
ت�سنيفه فمرة تقول عنه تنويريا وقد حتدثت مع الدكتور 

حمم��د فا�سل حول ذلك فيم��ا يتعلق بال�سلطة وقد كتبت 
بحث��ا عنوان��ه املثق��ف وال�سلط��ة ق��راءة يف امل���رسوع 
النه�س��وي للطهطاوي وقلت في��ه ان الطهطاوي ا�ستفاد 
م��ن ال�سلطة وكان قريب��ا منها ولكن��ه كان حلظة مهمة 
يف تاري��خ الفكر العربي وقد �سميتها حلظة ا�ستغراق فقد 
حاول حتديث البنة العمرانية والثقافية للمجمع العربي 

فماذا تقول عن �سخو�س مثل ذلك
د.في�شل غـــ�زي: الطهطاوي �سخ�سي��ة مهمة ولو قراأنا 
حي��اة الطهط��اوي فه��و م��ن قري��ة ب�سيطة رج��ل معمم 
ومر�س��د دين��ي ومرافق لإح��دى البعثات العلمي��ة، هكذا 

كانت بداياته...
د. علـــي املرهـــج: يقول رفع��ت ال�سعيد عنه��م يف احدى 

كتبه وي�سفهم بالعمائم الليرالية
د.في�شـــل غ�زي: نعم هذا التاأثر بالغ��رب، اأنا اأتكلم عن 

�سخ���س يف الق��رن التا�سع ع�رس يف م���رس عندما كانت 
دول��ة ب�سيطة جداً وغري مطلعة عل��ى اأي �سي ونتكلم عن 
فرن�س��ا يف الوقت نف�سه، فرن�سا التي كانت دولة متقدمة 
ج��داً يف الثقافة واملدنية العالية، تعر عن حلظة �سدمة 
عرَّ عنه��ا الطهطاوي ب�س��كل مثري وجميل وق��د اأ�سهمت 
يف م�سائ��ل ع��دة يف بن��اء الدول��ة امل�رسي��ة احلديث��ة 
وه��ذه الرعاية جاءت م��ن ال�سيا�سي، عل��ى الرغم من اأن 
ال�سيا�سي ق��د ارتبط عندنا بالقمعي وال�سلبي اأو غري ذلك 
م��ن الأو�ساف لكن هذا النطباع مل يكن عند الطهطاوي 

فهو ي�سميه ويل النعم
د. علـــي املرهـــج: ل لي�س ه��ذا فقط وامنا ح�س��ل اموال  

وقطع من الأرا�سي ال�سا�سعة بالهكتارات من ال�سلطة
د. في�س��ل غازي: وغريه ح�سل عل��ى اأكرث منها ومل يكن 
ب��ذكاء الطهطاوي اأو كفاءته، للطهطاوي دور ريادي يف 

جمالت عدة.
د. علي املرهج: ما الذي قدمه؟

تعل��م  غـــ�زي:  في�شـــل  د. 
فرتج��َم  واأتقنه��ا،  الفرن�سي��ة 
يف  ترجم��ات  عل��ى  واأ���رسَف 
جم��الت ع��دة، واأل��ف الكتب، 
واأ�سه��م يف تاأ�سي�س موؤ�س�سات 
تعليمي��ة وتربوي��ة وثقافي��ة، 
فه��و رئي���س ملدر�س��ة اللغات 
وم�رسف على بع�س املدار�س، 
تربوي��ة،  جل��ان  يف  وع�س��و 
للوقائ��ع  حتري��ر  ورئي���س 
املطبع��ة  و�سج��ع  امل�رسي��ة، 
احلكومي��ة على طب��ع الروائع 
واأ�سي��اء  وم�سائ��ل  العربي��ة. 

اأخرى...
د. علي املرهج: فرتة  اخلديوي عبا�س 

د.في�شـــل غـــ�زي: عم��ل الكث��ري يف ف��رتة حمم��د عل��ي 
وعبا�س، وتعر���س مل�سايقات يف ف��رتات حكم اأخرى... 
وي�ستطيع املفكر اأو املثقف اأن يفعل كثرياً من الأمور اإذا 
دعمه احلاكم اأو ال�سيا�سي، وقد تكون نهايته الإق�ساء اأو 

التهمي�س...
ولو اطلعنا على كتابات رفاعة الطهطاوي لوجدنا فيها 
كل �س��يء فمرة ال�سع��ر واأخرى الأحادي��ث، مع مقارنات 
وده�س��ة م��ن الغ��رب وانبه��ار ب��ه وحماولة الأخ��ذ منه 

كالد�ستور.....
د. علـــي املرهج: هذا الربط بني ال�س��الم وعبارة حممد 
عبده وجدت ا�سالم��ا ومل اجد م�سلمني اراها تنطبق على 
الطهطاوي اكرث من عبده هذه الفكرة عنده وا�سحة على 
ان الكثري من احلريات موجودة يف ال�سالم وكذلك فكرة 

العدالة والد�ستور
اأن  اأظ��ن  غـــ�زي:  د.في�شـــل 
عن��د  موج��ودة  الفك��رة  ه��ذه 
كل اإ�سالم��ي اإىل الآن، ونح��ن 
نتح��دث عن الطهط��اوي الذي 
الدي��ن  اإىل  التخل��ف  يع��زو  ل 
ال�سالم��ي ب��ل اإىل امل�سلمني، 
يف  لي�س��ت  امل�سكل��ة  اأن  اأي 
الإ�س��الم ب��ل يف امل�سلم��ني... 
له��ذا ذهب��وا اىل ذل��ك الق��ول 
يف  اإ�س��الم  بوج��ود  املتعل��ق 
م�سلم��ني  دون  م��ن  الغ��رب 
املقول��ة  ه��ذه  و�ست�ستم��ر 
بالتجدد اىل ما لنهاية، اإلقاء 
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 د. في�شل غ�زي: 

لو اطلعنا على كتابات 
رفاعة الطهطاوي 

لوجدنا فيها كل شيء 
فمرة الشعر وأخرى 

األحاديث، مع مقارنات 
ودهشة من الغرب 

وانبهار به ومحاولة األخذ 
منه كالدستور..
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اللوم على امل�سلم��ني دائمًا، على الأ�سخا�س 
ل عل��ى الفكرة، وه��ذا ينطبق عل��ى كل دين. 

اإلقاء اللوم على التطبيق وتنزيه النظرية.
د. علـــي املرهج: دكتورحمم��د  فا�سل فيما 
يتعل��ق بالدين ولن الت��زم التنقالت يف نف�س 
التوقي��ت �سبل��ي �سمي��ل كتب عن دي��ن العلم 
يف  العربي��ة  الثقاف��ة  يف  حواري��ن  وكت��ب 
امل�رسوع النه�سوي وهما حوار �سبلي �سميل 
حول دين العلم مع وا�سماعيل مظهر الذي رد 
علي��ه وكذلك حوار حممد عبده وفرح انطوان 
الذي هو ال�س��الم واملدنية واعتقد ان هذين 

مف�سالن مهمان تف�سل دكتور
د.حممد ف��شـــل: انا عن��دي وجهة نظر يف 

ه��ذا املو�س��وع هنالك انطباع وت�س��ور كاأن التنوير يف 
دام و���رساع مع رجال الدين ورجال ال�سيا�سية  حالة �سِ
واأن��ا ارى غري ذلك، ف�سبل �سميل اكيد مفكر تنويري كبري 
ول��ه مكانة بارزة يف الفكر العرب��ي لكن قد ل اتفق معه 
يف موقف��ه م��ن العل��وم الن�ساني��ة وخ�سو�س��ًا التاريخ 
ول اتف��ق مع��ه يف موقفه من املراأة فف��ي بع�س مواقفه 
ل يع��د �سبل��ي �سميل تنويري��ا اذا كان التنوي��ر يدعو اىل 
حقوق امل��راأة وحق��وق الإن�س��ان، فلي�س بال���رسورة ان 
يك��ون التنوي��ر يف حالة ���رساع مع ال�سلط��ة ومع الدين 
وحت��ى الفل�سف��ة لي���س بال���رسورة اأن يت��م ت�سويره��ا 
اأنه��ا يف حال��ة �رساع مع الدين وم��ع ال�سيا�سة فلم يكن 
دي��كارت يف حالة ���رساع ل مع الدين ول مع ال�سيا�سية 
وهو فيل�سوف تنويري،  فلماذا ن�سمح لالآخر اأن يتفق مع 
الدين ومع ال�سيا�سة ونطلق عليه لقب تنويري ول ن�سمح 
ملفكرين��ا العرب وامل�سلم��ني القدماء منه��م واملحدثني 
واملعا�رسي��ن؟ فان��ا ل ارى غ�سا�سة م��ن القرتاب من 

ال�سلطة وال�ستف��ادة منها فهذا اأمر ايجابي 
اإذا كان ي�س��ب يف م�سلح��ة الثقاف��ة عامة 
ال�سيا�س��ي  يغ��دق  ان  يف  م�سكل��ة  اأرى  ول 
على املثق��ف الذي يلع��ب دوراً اإيجابيا يف 
املجتم��ع الأمر الذي حدث م��ع الطهطاوي 
على �سبي��ل املثال وبح�س��ب معلوماتي اأنه 
ق��د ح�سل على 1600 فدان، فهذا وعي من 

ال�سيا�سي الذي يغدق على رجل م�سلح.
د. علـــي املرهج: هذه ق�سي��ة التنا�زش بني 

املفكر وال�سلطة
د.حممـــد ف��شـــل : وهذا ح��ق للجميع لن 
احلدود خطرة ول ميكن ان منيز بني املفكر 
املتزل��ف وب��ني املفكر القريب م��ن ال�سلطة 
ولكن يحاول املثقف ان يحافظ على حدوده وهي ق�سية 

�سعبة ان ت�سبط فيها احلدود. 
د. علي املرهـــج: دكتور حممد حينما طرح �سبلي �سميل 
اراءه كان ال�ساح��ة متاح��ة لغ��ريه يف ال��رد ف��رد علي��ه 

ا�سماعيل مظهر
د.حممد ف��شل : اكيد دكتور ولكن الطريقة التي اق�سى 
به��ا �سبلي �سميل اجلان��ب الروحي اعتقد واقعيا ل ميكن 

ان جتد لها امل�ساحة.
د. فوزي الهيتي: مار�س فيها الو�ساية 

د.حممـــد ف��شل : بال�سبط دكتور ف��وزي عندما حتدث 
عن الو�ساية ف�سحي��ح يرفعون عنك الو�ساية لي�سعوك 
يف و�ساي��ة اخ��رى فف��ي الغرب عندم��ا رفع��وا و�ساية 
الكن�سية فر�س��وا و�ساية اخرى و�ساي��ة الفكر الليرايل 
وو�ساي��ة العومل��ة واعتقد باأنه ل منا���س من الو�ساية 
فنح��ن نحلم ونتمنى ان ترف��ع الو�ساية عن عقل املفكر 

ليفكر كما ي�ساء يف م�رسوعة.
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د. علـــي املرهج: دكت��ور فوزي انتقل الي��ك فقد لحظت 
امل���رسوع  ترب��ط  كتبته��ا  ح�رست��ك  الت��ي  الورق��ة  يف 
التنوي��ري بدخ��ول نابلي��ون اىل م���رس وه��ذا م��ا يوؤرخ 
له جمي��ع موؤرخي الفك��ر العربي وكاأن التنوي��ر ل ين�ساأ 
عندنا اإل بالتاأثر بالآخر وب�سفتك خمت�سا ففي الفل�سفة 
ال�سالمي��ة هناك تاأث��ر باأر�سطو وتعي��د انتاجه ونتيجة 
�سدم��ة نابلي��ون وجه��ود حمم��د عل��ي با�س��ا والبعثات 
الت��ي ذهبت اىل فرن�سا كالطهطاوي وعلي مبارك وكثري 
اخرون فلالآخ��ر دور يف ايجاد النزعة التنويرية والوعي 

النقدي 
د.فوزي الهيتي :لي�ست امل�ساألة متعلقة بالآخر املختلف، 
والإنفتاح عليه والتفاعل معه. بل ل �سري يف هذا الإنفتاح 
والتفاع��ل فهو حالة �سحية ُتغن��ي الذات ومتنحها قدرة 
اأكر على الت�سدي للم�سكالت التي تواجهها.. فيما يتعلق 

بالثقاف��ة العربي��ة الإ�سالمية 
الأخرى  بالثقافات  وعالقتها 
ومنه��ا اليوناني��ة فق��د كانت 
يف عمومها عالقات اإيجابية. 
واإذا كان��ت الفل�سفة هي قراءة 
ف��اإن  لتاأريخه��ا  متج��ددة 
اأنتج��وا قراءات  فال�سفتنا ق��د 
عديدة لهذا التاأريخ. اأخذوا من 
اأر�سط��و م��ا اعتق��ده �سحيحًا 
وف��ق فهمهم مثلم��ا اأخذوا من 
اأفالط��ون و�سقراط ب��ل مثلما 
ال���رسق  اأخ��ذوا م��ن ثقاف��ات 
اأي�سًا مثل الفار�سية والهندية 

وعلوم الفلك البابلي. 
اأن  ه��ذا  يعن��ي  ه��ل  ولك��ن 

فال�سفتن��ا وعموم مفكرينا القدامى كان��وا تنويريني ؟؟. 
الدي��ن ال�سالم��ي والدع��وة الإ�سالمي��ة كان��ت يف بدئها 
دع��وة تنويري��ة ولكن ح�س��ل اإنقالب عليه��ا يف بدايات 
انت�ساره��ا وبخا�س��ة بع��د اأن حتول��ت اخلالف��ة اإىل ملك 

ع�سو�س كما يقول ابن خلدون.
وبح�سب تعريفنا ملفهوم التنوير ال�سابق �سيكون جوابنا 
ع��ن ال�سوؤال قطعًا ل. التنوير ل يعن��ي فقط اأن تكون اأنت 
ح��را ومتار���س التفك��ري النق��دي التج��اوزي واحل��ر كما 
اأ�رسن��ا �سابق��ًا، بل يعني اأن توؤم��ن اأن الآخرين هم اأي�سًا 
مثل��ك وقادري��ن على ذل��ك. حرا�س املعبد ه��م اأحرار يف 
تفكريهم لكنه��م ميار�سون الو�ساية عل��ى النا�س ب�سبب 
اإعتقاده��م اأو مبعن��ى اأدق اإدعاوؤهم اأن النا���س اأما اإمام، 
واأما ماأم��وم .. اأما تابع واأما متبوع فالنا�س لي�سو �سواء 
يف قدراتهم واإ�ستعدادتهم املعرفية وهم لذلك حمتاجني 
لتوجي��ه غريهم. وهذه الدعوة 
بالتاأكي��د تتنافى م��ع مفهوم 
التنوي��ر. لذلك نقول اأن الرتاث 
العرب��ي الإ�سالم��ي مل يع��رف 
التنوي��ر بدللت��ه الغربية التي 
اأو�سحناها �سابقا. �سحيح ما 
قال��ه د. حمم��د فا�سل بوجود 
ح��ركات عقلي��ة ب��ل ودعوات 
اأ�س��ال عل��ى  لعتم��اد العق��ل 
ح�س��اب الن�س مث��ل املعتزلة 
الدع��وات  ه��ذه  ولك��ن   ...
نخبوي��ة مبعنى اأنه��م جميعًا 
يوؤمن��ون بتق�سي��م النا���س اإىل 
اأغل��ب  وه��م  عام��ة  �سنف��ني 
النا���س وخا�س��ة. واخلا�س��ة 

فرح انطوان 

�سبلي �سميل

 د. حممد ف��شل: 

إذا كان التنوير يدعو الى 
حقوق المرأة وحقوق 

اإلنسان، فليس بالضرورة ان 
يكون التنوير في حالة صراع 

مع السلطة ومع الدين 
وحتى الفلسفة ليس 

بالضرورة أن يتم تصويرها 
أنها في حالة صراع مع 

الدين ومع السياسة.
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هم فق��ط الق��ادرون على حت�سي��ل املع��ارف الرهانية 
الدقيق��ة. لذل��ك �س��ار التقلي��د واجبا عل��ى العامة وحق 
الجته��اد والتفكري احلر خم�سو���س باخلا�سة. فقط اأبو 
بك��ر زكريا ال��رازي الطبي��ب والفيل�سوف بح�س��ب علمنا 
ي�س��ذ عن م��ا اأجمع علي��ه جمي��ع مفكرينا. فه��و الوحيد 
ال��ذي يوؤم��ن اأن النا���س جميع��ًا ق��ادرون بطبعهم على 
حت�سي��ل املعرف��ة، ب��ل ان اخلال���س الآخ��روي عنده ل 
يكون اإل بهذه املغام��رة املعرفية العقلية اإذ اإن خال�س 
النف���س و�سعادتها الآخروية م�رسوطة بتحرر النف�س من 
جهالته��ا اأي حتررها من كل اأ�سكال التقليد. كان لدينا 
ح�سارة ومنج��ز فكري عظيم وفل�سف��ة وت�رسيع ما زلنا 
نفتخ��ر فيه.. ولك��ن التنوي��ر مو�سوعة اأخ��رى ول �سري 
اأن نع��رتف اأن��ه من نتاج الغرب ومرتب��ط بحداثته. لكنه 
م���رسوع ميكن اأن يتج��اوز حدوده املكاني��ة والزمانية 
. يف ثقافتن��ا القدمي��ة ) وكذا الغ��رب كان قبل حداثته (  
كان الإعتق��اد اأن الفقيه والإم��ام والأمري من �رسورات 
الإجتم��اع والعم��ران بح�س��ب ابن خلدون، ب��ل اأن طاعة 
ولة الأمر واتباِعِه��م من �رسورات ديننا .. هكذا تعلمنا 

من الفقيه وال�سيخ واملّلة.
اأم��ا بخ�سو���س ال�س��ق الث��اين م��ن �سوؤالك��م واملتعل��ق 

بالنه�س��ة العربي��ة احلديث��ة 
بعده��ا ناجت��ة ع��ن �سدم��ة 
وبفعل خارجي .. هذا �سحيح 
متامًا هي مل تكن نتاج تطور 
طبيعي للمجتمع��ات العربية 
بفع��ل  حدث��ت  ب��ل  احلديث��ة 
غ��زو  اأن  خارجي��ة.  �سدم��ة 
نابلي��ون مل�رس اأرب��ك الواقع 
امل�رسي املتخلف الذي كان 

يرتك��ز على نظ��ام ا�ستبدادي يف ال�سيا�س��ة ونظام ريعي 
وطفيل��ي جت��اري يف الإقت�س��اد وانغ��الق فك��ري ديني 
عل��ى اأطروحات ديني��ة جامدة. اأن غ��زو نابليون مل�رس 
مّث��ل �سدمة للم�رسين والعرب ونبههم على ما هم عليه 
م��ن تخل��ف و�سع��ف. وب��داأو يت�ساءلون ع��ن اأ�سباب هذا 
التخل��ف وكيف ميك��ن معاجلته .. كيف ميك��ن اأن نلحق 
برك��ب الأمم املتقدم��ة ون�سب��ح كم��ا كان اأ�سالفن��ا يف 
مقدم��ة الأمم حت���رساً وتقدمًا. وكان ميك��ن اأن ي�ساحب 
عملي��ات الأ�س��الح والتجدي��د التي قام به��ا حممد علي 
با�س��ا حاكم م���رس حركة تنويرية ج��ادة وبخا�سة بعد 
البعث��ات العلمي��ة واط��الع امل�رسيني ب�س��ورة مبا�رسة 
عل��ى الثقافة الغربية احلديثة ودعوات التنوير يف القرن 
التا�سع ع�رس. ولكن العالقة مع الغرب تعقدت بعد احلرب 
العاملي��ة الأوىل وبداية ال�ستعمار الغربي للعامل العربي 
فاحلداث��ة الغربي��ة اأظه��رت لن��ا وجه��ًا اآخر غ��ري الوجه 
ال��ذي عرفن��اه يف البداي��ة. الغ��رب مل يع��د فق��ط منتجا 
للمعرف��ة والثقافة، فهن��اك تطور و�سائ��ل الإنتاج ومنط 
راق يف العي���س الكرمي بل �س��ار روبن�سن كرو�سو التاجر 
ال�سايلوك��ي حامل البندقي��ة وكل و�سائل الفتك والقتل .. 
املتعايل واملتغطر�س والطامع برثواتي بح�سب تو�سيف 
م��دين �سال��ح.  وب�سب��ب ه��ذه 
العالقة املعقدة اجلديدة تغري 
العدي��د م��ن دع��اة الأ�س��الح 
ح��ركات  اإىل  والتجدي��د 
اإحيائية لرتاث الأمة ... حتول 
من دع��وة ملراجعة ملنتجات 
املعرفي��ة  واأدوات��ه  العق��ل 
واإ�س��الح موؤ�س�س��ات الرتبي��ة 
كما راأيناه��ا عند حممد عبده 
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دع��وات  اإىل  والطهط��اوي 
اإحيائي��ة اأو تغريبية ويف كال 
احلالت��ني دع��وات تبح��ث عن 
و�ساي��ة ... اما و�ساية الرتاث 
والبحث ع��ن اجوبة من خالل 
تراث��ه او البح��ث ع��ن اجوب��ة 
العق��ل  منج��زات  خ��الل  م��ن 
الغرب��ي وهذا �ساأن كل تيارات 
كان��وا  �س��واء  العرب��ي  العق��ل 
او  احيائي��ني  او  ا�سالحي��ني 
داع��ني اىل القطيع��ة الكامل��ة 
م��ع ال��رتاث والبن��اء عل��ى ما 
بن��اه املنجز الثق��ايف الغربي 
فف��ي كل احل��الت مل يخ��رج 

املثقف العربي  عن الو�ساية اما هو  كذات مفكرة حاول 
ان يقرتح حلول ابداعية للم�سكالت التي يواجهها بنف�سه 
ب�رساحة ل جنده عندهم ال بقدر ي�سري فرمبا املتاأخرون 
حمم��د ارك��ون ون���رس حام��د ابو زي��د وغريه��م طرحوا 
م�رسوع��ات لرفع هيمنة ال��رتاث او هيمنة الخر الغربي 
.. لرف��ع هك��ذا تبعي��ة، ولكنها بقيت حم��اولت مل حتقق 

الكثري. فما زلنا نعي�س اأزمة يف عالقاتنا مع العامل .
د. علـــي املرهج: دكتور رائد جبار، الكثري من امل�ساريع 
الفل�سفي��ة الفكرية العربية املعا�رسة كما ي�سميها حممد 
عابد اجلابري بالنمذج��ة التي يف�رسها بو�سفها اللجوء 
اىل من��وذج وتنبني عليه وجهة نظ��ر، او م�رسوعا لتبني 
نه�س��ة مرجوة وه��و ي�سميها بال�سلفي��ة حيث تبحث عن 
�سل��ف او من��وذج تطبقه فق��د وقع هو نف�س��ه بهذا املطب 
حني جل��اأ اىل ابن ر�س��د كنموذج للتنوير وق��ال ل يكون 
للعرب كونا ال ان يكونوا ر�سديني ما تف�سري هذا املوقف 

وقد ذكرنا الو�ساية وهذا رمبا 
�سكل من ا�سكال الو�ساية كما 
ذكرتهم ويبدو اننا ل ن�ستطيع 

العي�س دون الخر تف�سل.
د. رائـــد جبـــ�ر: نع��م �سك��را 
ح�رست��ك  دكتور..طبع��ا 
تع��رف والأ�سات��ذة م��ا اهمية 
ت�سكي��ل الخر ومتثيل��ه لقيمة 
الب وه��ذا طبع��ا م��ع ال�سف 
امل�ساري��ع العربية التي اكدت 
..وق��د  الهوي��ة  ق�سي��ة  عل��ى 
وقع يف نف���س الفخ الذي وقع 
فيه �ساح��ب النزع��ة ال�سلفية 
والآخ��ر ا�ستوعب الرتاث وترك 
احلا�رس وكالهما وقعا يف نف�س ال�سكالية يعني نحتاج 
نح��ن اىل املزواجة والتوفي��ق او التحديث من دون هذه 
النزع��ة البوي��ة كم��ا والكثري م��ن املفكرين اك��دوا على 
ال���رساع ب��ني النا والآخ��ر وماب��ني ال�سي��د والعبد كما 
ذك��ر ادوارد �سعي��د وكذلك ا�ستاذنا م��دين �سالح ..الغرب 
ميث��ل قوة يف نظرهم ولذلك ح��اول النا العربي الفائدة 
م��ن الغرب��ي الق��وي واعتق��د ان اجلاب��ري ا�ستف��اد م��ن 
الطروحات الغربية يف م�رسوعه الفكري لكن ويف نف�س 
الوق��ت حاول العودة اىل ج��ذوره لكي ل يبتعد كثريا عن 
واقع��ه الفكري والجتماع��ي لئال يو�س��ف بال�سطراب 
يف ه��ذا النموذح فح��اول ان يداري نفو���س العامة بهذا 
القرتاب واأراد ان ي�سع لنا م�رسوعا تنويريا عربيا كان 

موجودا مع ابن ر�سد بدل من العتماد على الغرب. 
د. علـــي املرهـــج : �سك��را دكت��ور ...دكت��ور في�س��ل اأنت 
ا�ستغلت على �سبلي �سميل كما تذكر هذا التيار الذي ي�سم  نابليونهيجل

 د. فوزي الهيتي: 

غزو نابليون لمصر مّثل 
صدمة للمصرين والعرب 

ونبههم على ما هم 
عليه من تخلف وضعف. 

وبدأو يتساءلون عن 
أسباب هذا التخلف 

وكيف يمكن معالجته.. 
كيف يمكن أن نلحق 

بركب األمم المتقدمة؟ 
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�سالمة مو�سى و�سبلي وغريهم 
ظه��ر عندنا يف الفك��ر العربي 
بالإم��كان  ال��ذي  املعا���رس 
ت�سمي��ة بالتيار النق��دي الذي 
يخلو من المنوذج ومن وجهة 
ي�س��ح ان يطلق على ا�سماعيل 
مظه��ر بالتي��ار النق��دي الذي 
انتق��د �سبلي وال��ذي ل م�سكلة 
لديه مع ال��رتاث ول مع الفكر 
الغرب��ي وي�ستع��ري منه��ا م��ا 
ن�سخ��ا  ولي���س  منه��ا  ينفع��ه 
ق��د ظه��رت  لالمن��وذج والن 
تي��ارات اخرى رمب��ا هي غري 

مت�سابهة م��ن حيث الطرح ولكنه��ا تنتمي اىل امل�رسوع 
النقدي  نقدية مثل حممد اركون مثلما ا�سرتكتم جنابكم 
يف موؤمتر بعمان مبقال ال�سي��اج الدوغمائي عند اركون  
ون�رس حامد ابو زيد الذي اخذ م�ساحة وا�سعة  عالية من 
اله��رة ف�س��ال عما ميكن قوله عن كتاب��ات اجلابري وان 

اختار منوذجا يحتذى به تف�سل دكتور؟
د.في�شـــل غ�زي: �سبلي �سمي��ل ب�رساحة كان اأو�سحهم 
وع��ّر عن ذلك بطريقة كتابته الوا�سحة، وقد اختلف مع 
غ��ريه ممن ي�ستعمل اللغة املجازية ول يذهب اإىل الهدف 
ب�س��كل وا�سح يف ذلك خ�سو�سا اأن تاأثره بنظرية دارون 
وبوخ��رن يف كتاباته يف�رس ذلك وموقفه وا�سح و�رسيح 
من املا�سي وهو لديه مقيا�س وا�سح يف ذلك وهو العلم 
الورب��ي احلدي��ث وحني احلدي��ث عن اورب��ا ل يف�رس ان 
هن��اك �رسقًا او غرب��ًا بقدر ما ي�س��ري اىل اأن العلم اوربي 
ولي�س��ت م�ساألة اخرى لن احدث ما تو�سل اليه العلم يف 

اوربا ولي�س غريها

د. علـــي املرهـــج: م��اذا ق��دم 
جماع��ة  م��ن  املعا���رسون 
التي��ار النق��دي مم��ن ذك��رت 

ا�سماءهم؟
نع��م  غـــ�زي:  د.في�شـــل 
فتح��وا  رواداً  كان��وا  ه��وؤلء 
الطري��ق لغريه��م، وتكلموا يف 

مو�سوعات ح�سا�سة ومهمة.
د. علي املرهج: ون�رس حامد 

يف نقد اخلطاب الديني اي�سا
د.في�شـــل غ�زي: نع��م ولكن 
حقيقة بدايات القرن الع�رسين 
تختل��ف ع��ن بداي��ات الق��رن 
احل��ادي والع�رسين ف��كان هناك هام�س م��ن احلرية طه 

ح�سني �سكلوا عليه حمكمة ر�سمية وحاكموه وانتهت 
د. علي املرهج: ون�رس حامد �سكلوا �سده حمكمة

د.في�شـــل غـــ�زي: نع��م ولك��ن مل يطل��ب م��ن ال�سابقني 
بح�سب قانون احل�سبة اأن يطلقوا زوجاتهم، ل توجد مثل 

هذه امل�سائل.
د. علـــي املرهـــج: وكاأن��ه م�ساح��ة احلري��ة يف القرنني: 
التا�س��ع ع�رس والع�رسين اكرث واأو�سع من قرننا احلايل اذ 

يتعر�س املفكرون للتهديد
د.في�شـــل غ�زي : باملقارنة دكت��ور لو جتراأنا اأن نكتب 
�سط��را واح��دا ب�رساح��ة �سمي��ل اأو �سالمة مو�س��ى اأو طه 
ح�س��ني يف نقد الفكار فلن نكون عر�سة للمحاكمة فقط 

بل اإىل القتل فهو اأ�رسع واأ�سهل واأرخ�س.
د. علـــي املرهج: اىل هذه النتيجة �ستنتهي ندوتنا اليها 

فال ميكن للتنوير ان يت�ساعد يف حظوظه
د.في�شل غـــ�زي: كانت تلك الفرتة عموم��ا فرتة تفاوؤل 
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واأمني��ات يف ال�سع��ود والنه�س��ة، نه�س��ة يف الفك��ر يف 
الفن يف املو�سيقى، تاأ�سي���س اجلامعات... حيث كان طه 
ح�س��ني وب��دوي عم��داء وهم مفك��رون كب��ار النا�س لهم 
وزنه��م والتفاع��ل كان اك��ر لنه حني نك��ون يف م�سار 
تقدم��ي يكون هن��اك تق��دم يف الأ�سياء كم��ا يف انت�سار 
املدار���س والجن��ازات الكبرية الخ��رى و�سياق احلديث 
اخذن��ا اىل م���رس فق��ط دون الع��راق حيث ينطب��ق عليه 
الو�سف ال�ساب��ق نحن الن يف فرتة هبوط ونعي�س فرتة 
جزر واملد بقي خلفنا اأما ملاذا؟ حتى النكبات ال�سيا�سية 
و�سع��ور املثقف بالالج��دوى ول اأتكلم ع��ن الفراد وهم 
موج��ودون ورمب��ا يتفوق��ون يف الطالع لك��ن النكبات 
ال�سيا�سي��ة والقت�سادية تق��ود اىل التدهور فاأكرث الدول 
العربي��ة غ��ري فاعلة اليوم وق��د كانت فك��رة الظالم اقل 
خالفا لليوم ال��ذي �سادت فيه على ح�ساب فكرة ال�سياء 
نع��م هناك نظرة مت�سائمة حقا مني واأنا عندي الت�ساوؤم 

الواقعي خرٌي من التفاوؤل ال�ساذج.
د. علي املرهج: دكتور حممد فا�سل  اخلط العراقي الذي 

يحمل النزعة التنويرية كونك 
تتحف��ظ عل��ى ه��ذه الت�سميات 
فالر�سايف كتب كتابا خطريا 
جدا وهو ال�سخ�سية املحمدية 
مثال وهبة الدين ال�سهر�ستاين 
الطقو�سي��ة  املظاه��ر  انتق��د 
واأح��دث �سج��ة  ال�سعائ��ر  يف 
والزه��اوي طال��ب يف حري��ة 
اىل درج��ة انه حت��دى العامة 
وهن��اك ا�س��داء يف املواجه��ة: 
عل��ي ال��وردي وعب��د الفت��اح 
ابراهي��م ال��ذي تاأث��ر بجماعة 

الدميقراطيني والأهايل وه��و معروف يف نقده للنزعات 
ال�ستبدادي��ة ونق��د ال�سلطة وكذلك على ال��وردي يف نقد 

لوعاظ ال�سالطني ورجال ال�سلطة تف�سل دكتور
د.حممد ف��شل: لقد اخت�رست كثريا املو�سوع دكتور ..
د. علـــي املرهـــج: ه��ذه ال�سخ�سيات الت��ي ذكرناها لها 
تاث��ري واأن��ا اأ�رّس على ان التنوي��ر ل يتعلق بطرح الفكرة 
بق��در املمار�سة التغيريي��ة فكثريا من النا���س تنتقد ول 
توؤث��ر ولكن على الوردي له ح�س��ور وتاأثري وعبد الفتاح 
ابراهي��م بالدميقراطي��ني وحمم��د حدي��د وال�سهر�ست��اين 
اي�س��ا كان له تاأثري يف احل��وزة والو�سط العربي ..تف�سل 

دكتور
د.حممد ف��شل : اكيد طبعا ل يخلو العراق من مفكرين 
تويريني وه��ذه ق�سية م�سلم به��ا واأود اأن اأ�سري، اأحيانا، 
ولي�س دائمًا اأن يكون، ل عالقة للتعليم بالعقل التنويري 

او بالثقافة 
املرهج/ كيف؟

حممد/ احيانا قد جتد ان�سان��ا ب�سيطا لكنه ميتلك وعيا 
تنويرا

د. علـــي املرهج: ه��ل التنوير 
فطريا؟

لي���س بهذا  د.حممـــد ف��شل: 
ال�سكل لكن��ه احيان��ا ا�ستعداد 
فق��د ت��رى الكث��ري م��ن حمل��ة 
ال�سهادات يف الطب والهند�سة 
ولكنه��م  الفل�سف��ة  وحت��ى 
دوغمائي��ون كما قال الدكتور 
ف��وزي اأعود اىل دور املوؤ�س�سة 
يف  ال��دول  دور  ياأت��ي  وهن��ا 
التنويري��ة  احل��ركات  تنظي��م 

 د. في�شل غ�زي : 

لو تجرأنا أن نكتب سطرا 
واحدا بصراحة شميل 
أو سالمة موسى أو 
طه حسين في نقد 

االفكار فلن نكون عرضة 
للمحاكمة فقط بل 

إلى القتل فهو أسرع 
وأسهل وأرخص.

 د. حممد ف��شل: 

ال يخلو العراق من 
مفكرين تويريين وهذه 
قضية مسلم بها وأود 
أن أشير، أحيانا، وليس 

دائمًا أن يكون، ال عالقة 
للتعليم بالعقل التنويري 

او بالثقافة. 
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وا�ستقطاب املفكرين التنويريني 
د. علـــي املرهج: ولكن يف الع��راق مل  يكن 

هذا موجودا
د.حممد ف��شل: نع��م مل يكن موجودا لكن 
امل�ساح��ة كان��ت اك��ر فاملثق��ف ي�ستطي��ع 
التح��دث بحرية اكر حتى اذا كان يتعر�س 
اىل م�سكلة تكون ب�سيطة وت�سب يف �ساحله 

كما ح�سل مع علي الوردي مثاًل.
د. علي املرهج: اأي م�سكلة؟

د.حممـــد ف��شـــل : امل�سكل��ة الت��ي حدث��ت 
ل��ه يف كتاب��ه وع��اظ ال�سالط��ني بالنتيجة 
فامل�ساح��ة كان��ت اك��ر حت��ى النا�رس كان 
مثقفا واإدارة ال�سحف واملوؤ�س�سات الثقافية 

كان على راأ�سها املثقفون. 
د.علـــي املرهـــج: يعن��ي مثال عل��ى الوردي ح��ني كتب 
وع��اظ ال�سالط��ني جتد كذا كات��ب واأكادمي��ي ينتقد هذا 
الكتاب ويحدث �سج��ة  وردود متعددة الن لرمبا كثريا 
من ا�ستاذة الفل�سفة اذا ي�سدر كتابه او يف اجتماع قد ل 
يتم ت�سليط ال�سوء على هذا الكتاب من قبل الطالب مثال
د.حمم��د فا�سل : باحلقيقة انا ا�ستغرب من م�ساألة اتهام 
عل��ي ال��وردي على ذاكرت��ي كان يتهم باأن��ه ل ي�ستخدم 
الطريقة النظرية يف التوثيق والهوام�س وهو ل ي�ستخدم 
يف نهاي��ة كتابه امل�سادر واملراج��ع مع انه كان يدافع 
عن ذل��ك باأنه ي�ستقي م�سادره م��ن ال�سارع يعني فكرة 
ال�ستبي��ان ب�سكله احلايل والآن يت��م اتهام علي الوردي 

باأنه ل ي�ستخدم ال�ستبيان يف اعماله؟
د. علـــي املرهـــج: هو عن��ده دف��اع عنه حني يق��ول ان 
العراق��ي اذا �ساألت��ه �س��وؤال امني��ا فال يجب علي��ه اجابة 
واقعية فاذا �ساألته اإن كان متزوجا من اثنني ينكر ذلك.

يدافع..ه��ذه  كان  :لكن��ه  فا�س��ل  حمم��د  د. 
الطريقة ت�سم��ى بالدرا�سة امليدانية والنزول 
اىل ال�س��ارع كان عل��ى ال��وردي معروفا يف 
ذل��ك ع��ر لقاءاته م��ع النا���س يف املقاهي 

والتجمعات ال�سعبية
د. علي املرهج: ذلك معروف وقد مت ت�سجيل 

الكثري منها
عاب��د  حمم��د  ق�سي��ة  ف��شـــل:  د.حممـــد 
اجلاب��ري يف ا�سارة دكتور رائ��د اىل النزعة 
الن�ساني��ة ج��دا �سحيح��ة فاجلاب��ري كان 
يعتقد بان العق��ل العرفاين ق�سية �سلبية يف 
التنوي��ر وهذه الق�سية م��ردودة عليه خالفا 
لعب��د الرحم��ن بدوي ال��ذي يجد ب��ان العقل 
العرف��اين هو ال��ذي ا�س�س النزع��ة الن�ساني��ة يف الرتاث 

العربي خا�سة عند ال�سوفيني 
د. علي املرهج :يف كتابه الوجود والنزعة الن�سانية

د.حممد ف��شـــل: نعم وانا من وجهة نظ��ري ان النزعة 
الن�ساني��ة تتداخ��ل م��ع التنوي��ر فاأن��ت عندم��ا تعط��ي 
لالن�س��ان مركزيت��ه يف هذا الكون امن��ا متنحه معيارية 

كل �سيء فالنزعة الن�سانية ل تتعار�س مع التنوير.
د. علـــي املرهـــج: اأعتق��د ان اجلاب��ري كان واقعا حتت 
تاأث��ري �سغوط��ات مقولت احلداث��ة ولي�س ملق��ولت ما 
بع��د احلداثة التي تذهب اىل التنوع املعريف والختالف 
واخلال���س من هيمنة العقل اي�سا حتولت اىل دوغمائية 
ف��ال ميكن ال ان توؤمن بالعقل الذي �سماه يا�سني اخلليل 

مبيتافيزيقا العلم
د.حممـــد ف��شـــل: وهذا م��ا اخ��اف من��ه فالدوغمائية 
تق�س��ي الف��ن واجلان��ب الروح��ي والت�س��وف وكل القيم 

الخالقية واجلمالية.
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د. علي املرهج: دكتور رائد فيما يتعلق بالفكر العراقي 
النقدي فاأنت ا�ستلغت على �سخ�سية علي الوردي وكذلك 
على بع�س ال�سخ�سيات الدينية كما ح�سل يف الدكتوراه 
م��ع حمم��د باقر ال�س��در الذي يعد اىل ح��د كبري �ساحب 
�سخ�سي��ة تنويري��ة داخل احلوزة يف و�سط��ه كما تف�سل 
دكتور حممد بو�سف املعتزلة كتنويريني يف علم الكالم 
د.رائ��د جبار: هل تريد الجابة عن �سق الفكر العراقي ام 

ال�سدر؟
د. علـــي املرهـــج: ل عن ال�س��ق العراق��ي وال�سدر لحقا 

ا�ستكمال 
د.رائـــد جبـــ�ر : دكت��ور نح��ن يف ه��ذه اجلل�س��ة �سلطنا 
ال�س��وء على الفكر العربي املعا���رس والعراقي اي�سا ول 
ب��د من ا�سباع �سوؤال اين الفك��ر العراقي من التنوير ومن 
النه�سة العربية احلديثة كما ي�سمها املرحوم �سعد حممد 
رحي��م يف كتابه مرويات فكرية روافد النه�سة والتنوير 
ان هن��اك �سقا تركيا و�سقا �سامي��ا م�رسيا فالعراق اين 

هو من هذين ال�سقني؟
د. علـــي املرهـــج :ب��داأ التنوي��ر يف الع��راق م��ع الدول��ة 

احلديثة يف بداية القرن الع�رسين 1920
د.رائـــد جبـــ�ر: الع��راق كم��ا يق��ول �سعد حمم��د رحيم 

اخ��ذت  وال�س��ام  م���رس  ان 
ام��ا  الغ��رب  م��ن  باملبا���رس 
الرتك��ي  م��ن  اخ��ذ  الع��راق 
�س��واء  وامل���رسي  وال�سام��ي 

كان الزهاوي او الر�سايف
د. علـــي املرهـــج :�سح حتى 
متاأث��را  كان  ال��وردي  عل��ي 

ب�سالمة مو�سى ...
تاأث��ر  نع��م  جبـــ�ر:  د.رائـــد 

ب�سالم��ة مو�سى و�سبلي �سميل به��ذا اخلط العلمي واخلط 
النيت�سوي باعتب��ار ان مو�سى و�سميل متاأثران بالأفكار 
النت�سوي��ة وكان التوج��ه ال�سرتاكي م��ع ح�سني الرحال 
وجماع��ة الأه��ايل مهما للتحدي��ث خا�سة م��ع تاأ�سي�س 
الدولة العراقية احلديثة عند حممود احمد ال�سيد واآخرين 
حني كان التاأكيد عل��ى اجلانب ال�سرتاكي وكان التقبل 
م��ن قبل املثقف��ني انف�سه��م كان قبول ب��ني العلمانيني 
والإ�سالمي��ني فق��د كان��ت هن��اك ح��وارات م�سرتكة بني 
ال�سهر�سات��ي وحمم��د ج��واد البالغ��ي م��ع الخ��ر بينما 
الي��وم تختلف المور فالت�سنجات والحتقانات وا�سحة 
ب��ني الح��زاب ال�سالمي��ة والعلمانية ويف ه��ذا الف�ساء 
الدميقراط��ي ونعي���س حال��ة م��ن التده��ور والنكو���س 
والرتاج��ع ويفرت���س ان ن�ستفي��د من ذل��ك بحكم جتربة 
التنوي��ر عندن��ا التي تربو على املئ��ة ولكننا نرتاجع اما 
فيما يخ�س طروح��ات حممد باقر ال�سدر طبعا اي�سا مل 
تاأت م��ن الفراغ فاملحاولة ال�سالحي��ة ال�سا�سية التي 
كان��ت مع هبة الدي��ن ال�سهر�ستاين  رمبا تطور مع حممد 

ر�سا املظفر 
د. علـــي املرهج: النائيني كان موجودا اي�سا يف كتابه 

تنبيه الأمة وتنزية امللة
د.رائد جب�ر: نعم رمبا تطور 
اىل حد م��ا مع م�رسوع حممد 
ر�س��ا املظفر الذي اأ�س�س كلية 
الفق��ه ان��ذاك وادخ��ل العل��وم 
واأ�س���س  وغريه��ا  الن�ساني��ة 
جمل��ة وبن��ى موؤ�س�س��ة دين��ة 
منتظم��ة وق��د در���س حمم��د 
باق��ر ال�س��در وحمم��د ال�سدر 
والوائل��ي يف هذه املدر�سة ما 

طه ح�سني 

كانط

ديكارتمارك�س
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اأفادهم وق��د التفت ال�سدر اىل 
ق�سية ال�س��الح طبعا ال�سدر 
نتيج��ة احتكاكه م��ع الفل�سفة 
املارك�سي��ة ق��د ا�ستف��اد كثريا 
تطوي��ر  يف  املارك�سي��ة  م��ن 
ا�سلوب��ه ونق��ده وه��ذا ي�س��كل 
نقط��ة ايجابي��ة وم��ع ال�س��در 
الذي انتق��د املارك�سية ثقافيا 
يف كتب��ه وقد ح��اور الفكر يف 
خالف��ا  واق�سادن��ا  فل�سفتن��ا 
لفت��وى مرج��ع دين��ى ا�س��در 
فتوى يف نق��د ال�سيوعية التي 
كف��رت وحاربتها وهي مثرية 

اكرث م��ن النقد الثقايف لنها توؤث��ر يف اجلماعات وكان 
ذلك نذير �سوء يف البيئة العراقية

د. علي املرهج: قمع التوجهات املغايرة للدين
د. رائـــد جب�ر : بال�سب��ط ولذلك مثلم��ا تف�سل الدكتور 
عل��ي يف ق�سي��ة التثوي��ر الت��ي تختلف ع��ن التنوير عر 
ا�ستثم��ار رج��ل الدي��ن الفت��وى وتاأث��ريه عل��ى النا���س 
واجلماع��ات حني ح��اول ان يفر�س هيمنته عر الفتوى 
خالف��ا لل�س��در الذي ح��اور هذا الفك��ر .. وان��ا ادعو اىل 
ت�سليط ال�سوء كثريا على جماعة الهايل كلحظة انبثاق 

اللحظة العراقية الن�سانية والعقلية
د. علـــي املرهـــج: كام��ل اجلادرج��ي كان واح��دا م��ن 
ال�سرتاك��ي  الوع��ي  تاأ�سي���س  يف  املهم��ني  املفكري��ن 

الدميقراطي
د.رائـــد جب�ر: نعم وعلينا ان ت�ستعيد هذا الوعي والفكر 
لتل��ك اجلماع��ة واأن��ت ل��ك الري��ادة يف الكتاب��ة عن عبد 

الفتاح ابراهيم حني اظهرته اىل ال�ساحة العراقية

د. علي املره��ج: كال هذا على 
م�ستوى الدر���س الفل�سفي وال 

هو موجود يف..
د.رائد جبـــ�ر: واأي�سا الدر�س 
كاأهمي��ة  دخ��ل  الفل�سف��ي 
ولنتذك��ر اأن الدكت��ور في�س��ل 
غازي والدكتور فوزي الهيتي 
�سلطا ال�سوء على علي الوردي 
واعتقد انه يف منا�سبات كثري 
يتفاجاأ ا�ستاذة علم الجتماع 
ب��اأن درا�سات فل�سفي��ة كثرية 
ال��وردي  عل��ي  ع��ن  تط��رح 

كفل�سفي  
د. علي املرهج: لديه اآراء فل�سفية

درا�ست��ه  يف  الأوىل  اللحظ��ة  من��ذ  جبـــ�ر:  د.رائـــد 
ال�سيو�سولوجية عن ال�سالم يف املاج�ستري عندما تناول 
الق�ساي��ا الكالمية يف املذهب��ني ال�سيعي وال�سني يعطي 
تو�سيفات فل�سفية حني ي�سف املذهب ال�سيعي باملثايل 

وال�سني بالواقعي على م�ستوى الفقه 
اأحمـــد الزبيـــدي: األ جتد اأن خطاب حمم��د باقر ال�سدر 
مرجعياته  ديني��ة ايديولوجية تنقد خطابا معرفيا اكرث 
مم��ا هو معرفة تنقد معرف��ة اأي اأنه ح�س��م امل�ساألة �سلًفا 

ل�سالح عقيدته الدينية 
د. علـــي املرهج: اح�سنت اأنا �سميته��ا امل�سطرة فال�سدر 
قا���س امل�سافة يف يديه وا�سقطها على الكثري من الفكار 

املارك�سية والراأ�سمالية 
د. رائد جبار: اأح�سنت على ال�سوؤال دكتور يعني الكثري من 
املفكري��ن العرب املعا�رسين �سواء كان طه عبد الرحمن 
وحمم��د باق��ر ال�س��در ميار�س��ون النق��د اليديولوج��ي 

وق��د ي�سل��ون اىل النق��د ال�سويل ويح��اول اقناع الخر 
مبعتقدات��ه وه��ذا ل يجوز فكي��ف  لنقد منظوم��ة فكرية 
مبنظوم��ة دين��ة واأتذك��ر انن��ي يف جامعة بغ��داد كتبت 
يف بح��ث نقد نظرية حممد باق��ر ال�سدر لنظرية املعرفة 
عن��د كانط وقد قيمت الدكت��ورة فاطمة اهلل يحفظها باأن 
ه��ذا نقد ايدلوج��ي وقد �سعرت بال�سج��ر بحكم الندفاع 
العاطف��ي وقد تبني يل لحقا كما تف�س��ل الدكتور اأحمد 
الزبي��دي باأن��ه ل ميك��ن نق��د منظوم��ة فكري��ة ب�رسي��ة 

مبنظومة دينية.
د. علـــي املرهج: دكتور فوزي كان عن��دك تعقيب كلمة 

اخرية لنختم
د.فوزي الهيتـــي: اأردت ان اأوؤكد على م��ا قاله الدكتور 
احمد الزبي��دي ان النموذجني اللذين حتدث عنهما �سواء 
يف اخلم�سين��ات اأي��ام �سي��ادة وح�س��ور وتاأث��ري التي��ار 

الي�س��اري ام جتربة حمم��د باقر ال�س��در يف ال�سبعينات، 
فق��د كانت كال احلالت��ني توؤكدان على هيمن��ة ال�سيا�سي 
عل��ى الديني واملع��ريف والثقايف وتوظيف��ه ل�ساحله اأي 
ل�سال��ح ال�سيا�س��ي ومالحظة اخ��رية اأري��د تاأكيدها هي  
مل��اذا اخفق العقل العربي املعا�رس او احلديث يف اجناز 

م�رسوع تنويري
د. علي املرهج :عندي جمموعة اجوبة لكنني حماور

د.فوزي الهيتي: بالتاأكيد هناك اجابات كثرية وواحدة 
م��ن هذه ال�سباب ان العقل العرب��ي كهوية كينونة قارة 

باملفهوم الأر�سطي ولي�س �سريورة
د. علي املرهج :ما الفرق بني الكينونة وال�سريورة؟

د. فـــوزي الهيتي: مفهوم ال�سريورة تعني  اأن املوجود 
كائ��ن متغ��ري بل دائم احلرك��ة والتغري وه��ذا عالمة من 
عالم��ات النق���س وفق��ًا لأر�سط��و ولك��ن وفق��ا ملنط��ق 
املعرف��ة العلمية اليوم اأن ه��ذا التجدد 
ن��اجت عن التفاعل م��ع الخر املختلف، 
ام��ا الكينونة وفق الفهم الأر�سطي  فهو 
القار الثابت امل�ستقر هي اأ�سبه مباهية 
اأو جوه��ر غري متغري وه��ي عند اأر�سطو 

عالمة للكمال.
د. علـــي املرهج: اب��دا ل اتفق مع ذلك 
لن الكينون��ة دوام ال�ستمراري��ة وهي 

بذلك نف�س ال�سريورة
د.فـــوزي الهيتـــي: خ��ذين بحلم��ك يا 
دكتور ... كالم��ك �سليم وفق ال�رسديات 
الت�س��ور  وف��ق  ولك��ن  املعا���رسة. 
يف  مهيمن��ًا  م��ازال  ال��ذي  الأر�سط��ي 
الفك��ر العربي املعا���رس بل وحتى عند 
ثقافات اأخ��رى مثل تل��ك التي تتحدث 
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 د. رائد جب�ر: 

تناول القضايا الكالمية 
في المذهبين الشيعي 

والسني يعطي 
توصيفات فلسفية حين 
يصف المذهب الشيعي 

بالمثالي والسني 
بالواقعي على مستوى 

الفقه.
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عن ال�سع��وب الآرية وما �ساكلها م��ن متايزات عن�رسية 
... الأمر خمتلف الكينونة كائن غري متغرية فالهوية هي 
ماهية ثابتة قارة . وفق هذا الت�سور نحن اليوم نتعامل 
م��ع تراثنا وثقافتنا فهو هوية متجوهرة ثابتة ول نقبل 
التفاع��ل مع الثقافات الأخ��رى لأن ذلك �سيم�س بهويتنا 
وه��و م��ا ندع��وه بالغزو الثق��ايف ب��ل �رسنا ندع��و اإىل 
اإحي��اء الرتاث ل جتدي��ده واإ�سالحه وف��ق منطق الع�رس 
وم��ا تقت�سي��ه حياتنا ون��وع امل�سكالت الت��ي نواجهها، 
كم��ا كان يدع��و اجليل الأول من دع��اة النه�سة العربية. 
الثقافات واحل�س��ارات مثل الكائنات احلية كما ي�سفها 
بوبر .. الثقافات غري القادرة على التكيف مع املتغريات 
للم�س��كالت  اأدوات مواجهته��ا  املحيط��ة به��ا وتطوي��ر 
املتج��ددة �ستنقر�س .. كلم��ا كان الكائن اأكرث قدرة على 
التكيف كلما كان اأكرث قدرة على البقاء. لهذا بقينا ندور 
يف حلق��ة مفرغ��ة مل نخرج منه��ا .. مازلنا منفعلني غري 
فاعل��ني داخ��ل بيئتن��ا واأمام م��ا نواجهه م��ن م�سكالت 

تتعقد يوما بعد يوم. 
د. علي املرهج: �سكرا دكتور.. كلمة اأخرية دكتور في�سل 

غازي 
د. في�شـــل غ�زي : معظ��م املفكرين الع��رب كان لديهم 
ه��ذا الفك��ر التنوي��ري وكانوا معجب��ني بالآخ��ر الغربي 
حت��ى و�سل��ت اىل حم��اولت عملي��ة فط��ه ح�س��ني كان 
يدع��و اىل التعلي��م للجمي��ع وكان يري��د تعمي��م الرتبية 
الدميقراطي��ة وق��د ركز يف املدار�س اك��رث من اجلامعات 
ولك��ن ما اآلت اليه المور مل تك��ن مب�ستوى احالمهم فقد 
تنامت الدكتاتورية ل الدميقراطية!!.. هذا كان حلما عند 
املفكري��ن العرب املعا�رسين كل بح�س��ب معتقده فمثال 
�سبلي �سميل كان يعد الدين عامال �سلبيا ولي�س اإيجابيا. 
وقد فكروا بالف�س��ل بني ال�سيا�سية والدين ولي�س اق�ساء 

الدي��ن وط��ه ح�س��ني اراد ا�سالحا حت��ى  يف الزهر لكي 
ل يك��ون متحكم��ا ويكون حتت و�ساية ول��ه اراء يف كل 
ه��ذه امل�سائل وغ��ريه قد يك��ون اكرث تطرف��ا رمبا ي�سل 
اىل الق�س��اء لكن �سيادة فكرة املواطن��ة واملواطن بدل 
ع��ن احلديث ع��ن المة وكان الكالم ع��ن الدولة احلديثة 

واملواطنه والرتكيز على تقبل نظام احلكم
 علي املرهج: دكتور حممد فا�سل  كلمة اأخرية

د.حممـــد ف��شل: �سكرا للدكت��ور احمد الزبيدي ولحتاد 
الأدب��اء والكتاب عل��ى هذه الندوة ولي�س ل��دي ما اأقوله 
ولك��ن فق��ط اأ�س��ري اإىل اأن امل��ال وال�سلط��ة ق��ادران على 

احداث التنوير 
د. علـــي املرهج: يعني على قاع��دة مدين �سالح اعطني 

دينارا اعطيك فيل�سوفا
د.حممـــد ف��شـــل : حقيق��ة من خ��الل التج��ارب علينا 
ان نتع��ظ م��ن التاري��خ فلول حممد عل��ي با�سا ملا متكن 
الطهطاوي من ا�سالحاته ولول ال�سلطة واملال لن يكون 
ذل��ك وحت��ى يف الثقافة الوربي��ة فاحلرك��ة املو�سيقية 
الوربي��ة الت��ي حدثت والتي م��ا زلنا نعي���س عليها فقد 
كان ل��كل دوق دكتاتوري اقطاعي اورك�س��رتا مو�سيقية 
ول اري��د الطالة فيها فاملثقف ل��و اعطي م�ساحة جيدة 

�سنجد تنويرا 
د. علي املرهج: كلمة اخرية دكتور رائد جبار

د.رائـــد جب�ر :�سك��را للدكت��ور احمد الزبي��دي ولحتاد 
الأدب��اء عل��ى هذه الدع��وة طبع��ا �رساحة دكت��ور نحن 
نعي���س حال��ة م��ن النكو���س والرتاجع فبالرغ��م من انه 
كان ما�سي��ا لكن��ه كان جميال وموؤث��را خالفا للحا�رس 
ال��ذي فيه ح�س��ور للجماعات الرهابية وال��دور ال�سلبي 
لرج��ال الدين الذي حول الالهوت اىل قاتل وبالرغم من 
اجلو الدميقراطي الذي مل ن�ستفيد منه لأنه الدميوقراطية 

د 
عد

 ال
وة

ند

حتت��اج اىل �سلوك وهذه غ��ري موج��ودة فجامعاتنا غري 
متط��ورة وثمة انت�س��ار العقل القبلي �س��واء يف احلزب او 
الدي��ن البعيد عن اح��رتام الخر نحن نحت��اج اىل ثقافة 

تتقبل الخر يف املجتمع العراقي الذي ت�سوه كثريا.   
د. علي املرهج دكتور فوزي الهيتي كلمة اخرية

د.فـــوزي الهيتـــي:  اأكرر م��ا بداأت به حديث��ي ..  اأتوجه 
بال�سكر والتقدير العايل لحتاد الأدباء  على اإقامته مثل 
ه��ذه الندوة و�سكري مو�سول لكم على ادارتكم الناجحة 
واأ�سئلتك��م املحف��زة. واأق��ول نحن بحاج��ة لأن ننظر اىل 
تراثن��ا بع��ّده منج��ًزا عظيًم��ا اأبدع��ه اأ�سالفن��ا ملواجهة 
م�سكالته��م وتنظيم حياتهم مبا جعلهم يف �سدارة الأمم 
يف زمانه��م. وعلين��ا الإقت��داء بطريقته��م يف التاأ�سي���س 
لنه�س��ة جديدة تتنا�سب ون��وع التحديات التي نواجهها 

.. اأق��ول طريقته��م ول اأق��ول اأجوبته��م وحلوله��م .. لأن 
ه��ذه الأجوبة واحللول كان��ت مل�سكالت خمتلفة ل ي�سح 
ا�ستعارته��ا يف حل م�سكالتنا اليوم .. هكذا فعل اأجدادنا 
وهك��ذا اأي�س��ا تعامل الغ��رب احلديث مع تراث��ه اليوناين 
والو�سيط. مل يحملوه على روؤو�سهم وقيدوا به اأنف�سهم بل 
ا �سلبة وحتركوا عليه��ا مبرونة عالية.  جعلوا من��ه اأر�سً
بهذه الطريق��ة واملنهج .. بهذه النظرة ميكن اأن نت�سالح 
مع تراث الأج��داد ونت�سالح مع حا�رسنا وعاملنا .. مع 
�رسكائن��ا الذي��ن يعي�س��ون معنا عل��ى ه��ذا الكوكب وما 

اأحوجنا اليوم ملثل هذه امل�ساحلات . 
د. علـــي املرهـــج: �سك��را جزي��ال لك��م وال�سك��ر اىل اخي 
و�سديق��ي الدكت��ور احمد الزبي��دي رئي���س حترير جملة 

الأديب العراقي.
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هم��ا حواران ا�سا�سي��ان  ا�سرتك فيهما ع��دد من جماعة 
) الوق��ت ال�سائ��ع(  الت��ي كان يل اأمتي��از متابعتها  منذ  
�سبعينيات الق��رن املا�سي عر عدة لقاءات اجريتها مع 
ع��دد م��ن رجالها  واأبرزه��م : نزار �سلي��م ) ن�رست بع�س 
حواراته يف كتابي : رحلة مع الق�سة العراقية  ( وح�سني 
م��ردان ) ن���رست بع���س التفا�سيل يف بحث��ي عنه الذي 
�س��دريل ع��ام 1973 بعن��وان :) ح�س��ني م��ردان ( وعبد 

امللك نوري الذي مل ان�رسعن حواري معه �سيئا .
بع�س الجزاء ال�سا�سي��ة من  هذا املو�سوع تبداأ مبقالة 
نقدي��ة كتبها  القا���س الرائدعبد امللك ن��وري ، اأحدابرز 

اثتنني من املجددين يف الق�سة الق�سرية

 ع��ن جمموعة ن��زار �سلي��م  الق�س�سي��ة) اأ�سي��اء تافهة ( 
ون�رسها يف جمل��ة ) الديب ( البريوتية  ثم اأعاد ن�رسها 
هات��ف الثل��ج يف الكت��اب الذي �سدر له ع��ن عبد امللك ، 
واحل��وار الخر �سجل��ه ال�ست��اذ علي ال�س��وك ون�رسه يف 
الع��دد 12 ل�سنة1950 من جملة ) الديب ( حتت عنوان 

)اأهداء اأهل الفن..اىل مقهى واق واق(.

 عبد امللك يكتب عن ) اأ�شي�ء ت�فهة(

 يق��ول عب��د امللك يف مقالته الت��ي ن�رسها يف ) األأديب ( 
البريوتي��ة  ناقدا جمموعة نزار   ) اأ�سياء تافهة (  وبذات 

 المبدعون العراقيون زمن  التألق                    
رجال جماعة ) الوقت الضائع ( يتحاورون 

        ب��شم عبد احلميد حمودي

العن��وان  متحدث��ا بداية عن ق�س��ة  )الفاأر ( 
وه��ي اوىل ق�س���س املجموع��ة :)) اأن ق�سة 
الفاأر فاحت��ة املجموعة ت�رسب��ت اىل �سمعي 
اأول م��رة ونح��ن جلو���س عل��ى �رسي��ر جرا 
اأبراهي��م ج��را يف فن��دق بغ��داد ، وت�رسب��ت 
خ��الل زحم��ة النفا���س ونظ��رات البع���س 
ال�ساهم��ة املتبل��ة- دلي��ل الأ �سغ��اء – وقد 
يك��ون اأكرثهم غري م�سغ ملا يقراأ نزار ولكن 

: هل يقف نزار عن القراءة وقد بداأها ؟ ((.

يف غرفة جربا

ونح��ن نلحظ هنا لهج��ة ال�سخرية من بع�س 
املن�ست��ني الذين اجتمعوا يف غرفة جرا يف الفندق وقد 
بدا �سابا اأعزبا اآت من بيت حلم ليدر�س الدب النكليزي 
يف كلي��ة اآداب بغ��داد بع��د ح�سول��ه عل��ى �سهادتني من 
جامعتي كمردج ونيويورك ، حيث التقى هنا يف بغداد 
اخلم�سين��ات  بعدد من مثقفي العا�سمة وفنانيها وكون 
معه��م �سداقات امتدت حت��ى رحيله عام 1994، وكان 
ج��را قد ن���رس بالنكليزي��ة روايته الثاني��ة حتت عنوان 
)) �سي��ادون يف �سارع �سيق (( ع��ام 1960 عن �سارع 
الر�سي��د وح��وارات املثقفني في��ه واحالم رج��ل مهاجر 

بينهم .
ي�ستمرعبد امللك يف احلديث عن نزار وجمموعته بالقول: 
)) اأن��ه يجل�س �ساعات يقراأ عل��ى اأ�سدقائه ما كتب . وقد 
هالن��ي وف��رة  اأنتاج��ه يوما فقل��ت له : تبي���س كل يوم 
ق�ست��ني ي��ا نزار ؟ وذك��رت له  كيف اين اأجه��د �سهرا يف 
�سبي��ل انت��اج ق�س��ة واح��دة . ولكني ملحت في��ه منتجا 
مثابرا يف اأنتاجه (( ثم يقول : ))وقراأ جمدا ل يعرف الكلل 

فقد يبح �سوته ويكل ، وقد يتوق جبينه من 
التقب�س اىل النب�س��اط وي�ستد نب�س عينيه 
ال�سغريت��ني الوادعت��ني بالنظ��ارة املكرة 
، ولكن��ه لن يقف ع��ن القراءة حت��ى ينتهي 
، وم��ا ينته��ي من ق�س��ة حتى يب��داأ  اأخرى، 
ذل��ك ه��و ن��زار الفن��ان ال��ذي ل ي�ستطي��ع 
النط��واء على نف�س��ه ول يكتب لنف�سه واأمنا 
لالآخري��ن ، يحاول اأن يو�س��ل اليهم نتاجه 
باأ���رسع الو�سائل ، ومن هنا جاءت العجالة 
ادائ��ه الق�س�س��ي والتدف��ق  امللحوظ��ة يف 
اللني يف ا�سلوبه ، ورغبته امللحة يف تالوة 
ق�س�س��ه عل��ى اأكر ع��دد م��ن اأ�سدقائه يف 
نف���س الوق��ت ، اأنه �رسيع النفع��ال ، �رسيع 

التجاوب مع حميطه ، �رسيع الي�سال (( .
 كل ه��ذا الو�س��ف ل�سخ�سية ن��زار واأ���رساره على قراءة 
ق�س�س��ه ل يع��د نقدا بل تو�سيف��ا لت�رسفاته عد ا عبارة 
) �رسي��ع الي�س��ال ( الت��ي اختت��م بها عبد املل��ك الفقرة 

ال�سابقة ليبداأ القول :
)) اأن اأقا�سي�سه لي�ست اأ�سياء تافهة، اأنها مليئة  باحلركة  
اأن  ون�ستطي��ع  بينن��ا  يعي�س��ون  واأ�سخا�س��ه   . واحلي��اة 
نتمثلهم ب�سهولة ،وذلك مما يدعوين اىل الفتخار بزميلي 
الق�سا�س ، يف وقت افتقرت فيه اأقا�سي�س اأكابر  الكتاب 
) الرواد ( اىل احلياة وال�سخا�س احلية ) كذا ( وا�سبحت 
ق�س�سه��م متاح��ف �سم��ع .. ((  وي�ستم��ر عب��د املل��ك يف 
فق��رة كاملة بالهجوم على اجليل ال�سابق ، جيل اخلليلي 
واأي��وب وعبد املجيد لطفي، وهو اأمر ك��رره مرارا متخذا 
ه��و وفوؤاد التك��ريل موقف الراف���س لدب اجليل ال�سابق  
ل�سب��اب وا�سحة فر�ستها نزع��ة احلداثة والتجريب عند 
جيل  الق�سة العراقية ال�ساب يف اعوام 1946  1960-  

رة
ك

ذا

نزار �سليم  

جرا ابراهيم جرا 
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وه��و جيل التجدي��د  وال�سافة ال��ذي تبعه 
اجلي��ل امل�سيف ال�س��اب ، جي��ل نزارعبا�س 
العب��ادي  خ�رسوغ��ازي  وموف��ق  وجي��ان 
وعب��د الآله عبد ال��رزاق وخ�سري عبد المري 
وكاتب هذه ال�سطور  وعبد الرزاق النا�رسي 
وري�س��ان الع�سك��ري وجا�سم حمم��د اجلوي 
وحمم��ود الظاه��ر و�سواهم ، عل��ى اأختالف 

القدرات والتوجهات والأ�ساليب.

يف غرفة جواد �شليم

نع��ود اىل مقال��ة ال�ستاذ عب��د امللك نوري 
ع��ن جمموع��ة ) اأ�سي��اء تافه��ة ( ال�س��ادرة 

ع��ن جماع��ة ) الوق��ت ال�سائ��ع( رغ��م مالحظ��ة  �سامي 
مهدي اجلدي��رة باملناق�س�������ة ) املن�سورة يف كتابه عن 
املج��الت العراقية الريادي��ة  هام�س رقم17 يف �س50 
( ع��ن اأن جماعة ) الوقت ال�سائع ( مل تكن موجودة عام 
1950عند اإ�سدار نزار �سليم ملجموعته ، يقول عبد امللك 
ع��ن لقاء اآخر حدث بين��ه ونزار يف غرفة جواد �سليم : )) 
لق��د عاد نزار يتلو علينا �سيئا من ق�س�سه ونحن جلو�س 
يف غرف��ة اأخيه الفنان العراق��ي    املعروف جواد�سليم ، 
اأن��ه يتخذ هيئة اجل��د من جديد وي��رتك دعاباته التي ل 
يكاد يرتكها للحظة ، ومتر اأمامنا اأ�سباح قامتة  )اأ�سباح 
بال ظالل( تختلج هناك  يف دخان البارود ويف مالجئ 
بغ��داد ، ويف دار الأذاع��ة  يف دم�سق .. اأن��ا اأمينة ملح�س  
�سحت��ي جي��دة ( وي�ستم��ر عبد املل��ك يف حتليل ق�س�س 
نزار موؤكدا رف�سه للنهايات املفاجئة التب تنتهي اليها 
الق�س���س وع��دم اعجاب��ه مبوبا�س��ان الذي مل يق��راأ له ) 
ايامه��ا ( �س��وى ب�سعة ق�س�س وجده��ا )�سطحية خالية 

م��ن كل عم��ق اأن�س��اين منظم��ة تنظيم��ا اآليا 
ح�س��ب ال�سول ( وتل��ك منطلقات مترد جيل 
عب��د املل��ك – التك��ريل- روزناجم��ي عل��ى 

اجليل املوؤ�س�س .

يف بيت الربزنلي 

وي�ستم��ر عبداملل��ك يف حتليالت��ه للق�س���س 
ولعامل ال�سخرية ال�سوداء الذي يطبع بع�سها 
لينتق��ل اىل ذكر تفا�سيل جل�س��ة لهما )نزار 
ال�سي��د �سال��ح  بي��ت �سديقهم��ا  وه��و( يف 
الرزنل��ي  حي��ث يق��ول : وبع��د اأن اأ�ستمعنا 
ا�سمعن��ا  و�سوب��ان   وبرام��ز  بيتهوف��ن  اىل 
�سال��ح بناء على طلب��ي كون�رسو وار�س��و ، وهي ملوؤلف 
مو�سيق��ي حديث متثل  اآلم ال�سعب البولوين عند اأكت�ساح 
النازي��ني اأر�س��ه ثم اأنت�س��ار هذا ال�سعب ، وق��د لذ يل اأن 
اأعل��ق عل��ى الكون�رستو بب�س��ع كلمات واأذا بن��زار ي�سخر 
�سخري��ة مبهم��ة مقت�سب��ة .. ( واملالح��ظ ه��و اخت��الف 
النظرت��ني ال�سيا�سيتني لنزار وعب��د امللك الذي يقول بعد 
ذل��ك عن ن��زار :) ان��ه فنان �سدي��د املالحظ��ة ويتح�س�س 
م��ا يف حميط��ه م��ن م�س��اوئ اجتماعية ويكتف��ي بذلك  
اأو ي�سج��ل �سيئ��ا م��ن مالحظ��ات يف اأقا�سي�س��ه ، ولكن 
الفن��ان يف نظ��ري يج��ب اأن ي�ساهم م�ساهم��ة فعلية مع 
بقية اأبناء �سعبه لجل اأزالة العوائق التي تقف يف �سبيل 
تطور ال�سع��ب ونيله حرياته ( وي�ستمر نوري يف احلديث 
ع��ن ���رسورة التزام الدي��ب خمتتما عر�س��ه ) النقدي ( 
للمجموع��ة بالق��ول :)عل��ى كل ، اأين اأتاأمل م��ن نزار كل 
خري ول اأمل��ك األ اأن اأجاهر باأعجابي ب��ه وباأقا�سي�سه 
اللطيفة الظريفة متمنيا له التوفيق   يف   جهاده كفنان 

نزار عبا�س  

عبد الله عبد الرزاق

وكاأن�سان (.،واملعروف لنا ان كون�سريتو وار�سو قد الفها 
املو�سيقي النكليزي ريت�سارد Addinsell ل�سالح فيلم 
�سوء القمر،وه��و فيلم عن املقاومة البولندية لالحتالل 

الاملاين زمن النازي .
ونعتق��د هم��ا ان هذا العر���س مل يكن موفق��ا يف الطار 
النق��دي احلدي��ث ، فق��د كان جم��رد مالحظ��ات واأ�سع��ة 
واأ�ستذكار جلل�سات وطبائ��ع ب�رس واأخوانيات ،ول �سبيل 
لنا لعتبار و�سف عبد امللك لق�س�س نزار بانها : )لطيفة 
ظريف��ة( نوع��ا م��ن النق��د، لك��ن الطريق������������������������ة ) 
الخوانية(  يف ما اأعتر بع�سه نقدا  كانت يف اربعينات 
الق��رن املا�سي وخم�سيناته  ه��ي ال�سائدة –قبل دخول 
املناهج التحليلية احلديثة – وقد كانت بع�س الكتابات 

النقدي��ة ت�سم��ى م�سارفة –انظ��ر جملة لغة 
الع��رب – اأو تقريظ��ا – كم��ا يف جم��الت 

الديب والهاتف والبالغ و�سواها.

         يف مقهى الواق واق

يقول نزار �سليم يف مقابلة  اأذاعية اأجريتها 
مع��ه لرنامج ) ن��ادي الق�س��ة ( الذي كنت 
اأع��ده ا�سبوعي��ا اىل اأذاعة بغ��داد بني عامي 
74 77- ون�رست��ه يف كتاب��ي ) رحلة مع 
الق�سة العراقية ( ال�سادر عام 1980)كان 
اللق��اء قد ج��رى يف منزل ال�ست��اذ نزار يف 
املن�س��ور وكان احلوار ال�سا�سي عن ق�سته 

ا�سباح بال ظالل يف اآذار 1974(  :
 يف منت�س��ف الربعينات بداأت اأن�رس بع�س 
م��ا اأكتب هن��ا وهن��اك وكانت تل��ك الفرتة 
فرتة التع��رف على بع���س ال�سدقاء الذين 

يتعاط��ون الكتاب��ة فتوثق��ت الو�سائ��ج بينن��ا وجمعتنا 
املقه��ى الرازيلية واملقهى ال�سوي�رسي��ة ومقهى الدفاع 
وبقية املقاهي وامل�سارب فكونا جماعة الوقت ال�سائع 
وفتحن��ا مقهى ال��واق واق وكنا من�س��ي وننتقد ونكتب ، 
كن��ا مليئني باحلياة والعط��اء   ، ومل تكن جماعة الوقت 
ال�سائ��ع منغلق��ة عل��ى نف�سه��ا اأذ كنا  كث��ريا ما جنتمع 
باأ�سدق��اء  اآخري��ن و نناق�سهم ويناق�سون��ا ، نقراأ عليهم 

ولهم ويقراأون علينا مما يجد من اأنتاج .

              جم�عة الوقت ال�ش�ئع 
       وتي�رات االدب الع�ملي احلديث

وا�ستم��ر يف حواري م��ع الراحل ن��زار �سليم   
الذي ا�ستكمله بالقول :

) خ��الل ذل��ك تعرفن��ا عل��ى الدب العامل��ي 
وعل��ى حرك��ة الق�س��ة الق�س��رية يف اأمريكا 
�ساروي��ان  وولي��م  لهمنغ��واي  نق��راأ  فكن��ا 
و�ساع��دين   ، وفوك��رن وغريه��م  و�ستاينب��ك 
على ذل��ك معرفتي للغ��ة النكليزي��ة فبداأت 
اأقراأ هذه الن�سو�س بلغته��ا األأ�سلية وكذلك 
تعرفن��ا عل��ى الدب الفرن�س��ي م��ن خ��الل 
...... واأخوانن��ا  اأ�سدقائن��ا  م��ن   العائدي��ن 

وقد اأغرم��ت بكتاب��ات ت�سيخ��وف وغوغول 
ود�ستويف�سك��ي وغورك��ي ، كما كن��ا نواكب 
احل��ركات الجتماعي��ة والفل�سفي��ة احلديثة 
وت�سجيله��ا . وكان لفك��رة )) ان�سي��اق الفكر 
(( اأث��ره الكب��ري يف كتابات��ي فق��د اعجب��ت  
باأ�سل��وب جيم�س جوي�س كما تعرف ال�سعراء 
من��ا على ال�ساعر النكليزي ت. اأ�س . األيوت ، 
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وبت�سجيع م��ن اأ�سدقائي اأ�سدرت جمموعتي  الوىل من 
من�س��ورات الوقت ال�سائع اأما الكتاب الثاين فكان خفقة 
الط��ني ، الديوان األأول ل�سديق��ي ال�ساعر بلند احليدري (
والذي لبد من ت�سحيحه هنا هو اأن ديوان بلند قد �سدر 
عام 1946 كاأول ديوان يف ال�سعر احلديث عراقيا ،  واأن 

جمموعة نزار الوىل قد �سدرت عام 1950
             

             ع�ئلة نزار- جواد واال�شدق�ء

ق��ال ن��زار يف مقدم��ة ذل��ك اللق��اء ردا عل��ى �س��وؤاأل من 
املحاور  : )كيف بداأت جتاربك الق�س�سية الطويلة المد 

ن�سبيا ؟ (  :
)) طامل��ا فك��رت يف �سبب ممار�ست��ي الكتابة اىل جانب 
ممار�س��ة الر�س��م كبقية اأف��راد ا�رستي وق��د اأقنعت نف�سي 
ب��اأن ذل��ك كان نتيج��ة  ل�سع��وري بالتمرد عل��ى بديهية 
ممار�ست��ي الر�سم م��ا دام الكل ير�سم وم��ا دام هناك من 
يب��زين يف الر�س��م فعل��ي اأن اأجد اأداة اأخ��رى ميكنني بها 
اأن اأبزه��م ) وه��و يق�س��د هن��ا ا�رست��ه ، وال��ده واأخوته ( 
تعرف��ت على الق�س��ة من خ��الل الق�س�س الكث��رية التي 
كان��ت ترويها يل اأمي كعن���رس اأويل يف تروي�س خيايل 

كم��ا كن��ت  اأق��راأ عل��ى عمتي 
العزي��زة م��ا تق��ع علي��ه يدي 
والق�س���س  الرواي��ات  م��ن 
وقداأغنتني مكتبة اأخي جواد 
البداي��ة  يف  تعرف��ت  اأين  كا 
�سديق��ي  اأقا�سي���س  عل��ى 
احل���رسي  �ساط��ع  خل��دون 
ملح��ق  يف  ين�رسه��ا  الت��ي 
جري��دة املك�س��وف الروتي��ة 

وخالل ذلك كنت م�ستمرا ع��لى اأ�سدار جملتي اخل������طية  
)ال�سب��ي( – ي�سميها العالمة الطاهر :) ال�سبا (– يراجع 
كتاب��ه  ع��ن نزار  وي�ستم��ر نزار با حلدي��ث :  كان والدي 
ي�سجعن��ي على املطالعة ي�ساف اىل ذلك حقيقة ل ميكن 
اأغفالها وهي حقيقة الرتابط بني الر�سم والكتابة بل بني 
اأوج��ه الفن ب�س��ورة عامة وكان ذل��ك وا�سحا يف جونا 
العائل��ي   ف�سع��اد كان ممث��ال وريا�سيا ووال��دي مقرئا 
للمق��ام وج��واد كان عازف��ا للكيت��ار ونحات��ا ور�سام��ا 
وهك��ذا .. كان بيتن��ا خليط��ا من  املثقف��ني  والر�سامني  

والكتاب وال�سعراء ((.

م�شتل عن ح�شني مردان

ال��واق واق ه��و ا�سم املقهى الذي اتخذت��ه جماعة الوقت 
ال�سائع مقرا لها يف �ساحة عنرت  مقابل النادي الوملبي 
الريا�س��ي ) نادي العظمية اليوم ( وقد ا�سكنت اجلماعة 
ال�ساع��ر ح�سني مردان يف الطابق العلى من البناية عند  

و�سوله اىل بغداد –بطلب منها – من بعقوبة   .
 قلت يف الكرا�س الذي اأ�سدرته عن ح�سني مردان ) م�ستال 
عن ملحق جملة الجيال الرابع لعام 1973 ( �س69  (  
ل�سن��ا نعلم على وج��ه التاأكيد 
متى بداأ ح�س��ني مردان يكتب 
ال�سع��ر لكن��ا نعل��م اأن جماعة 
من ا�رسة ) الوقت ال�سائع ( قد 
اأجتهت يف 1946 اىل بعقوبة 
بحثا ع��ن �ساعرنا الذي عرف 
ببغ��داد دون اأن ي�س��ل اليه��ا 
القلي��ال ، واأن ه��ذه اجلماعة 
قد تاألف��ت من القا�س الر�سام  فائق ح�سن ح�سني مردان

ن��زار �سلي��م والقا�س عدنان روؤوف ) وه��و لي�س القا�س 
الدكتور عدنان روؤوف �ساحب جمموعة ال�سخ�س الثاين 
ورواية اأفكار الرجل الطويل ( والقا�س عبد امللك نوري .

كان هدف هوؤلء ق�ساء وقت ممتع يف يوم عطلة والتعرف 
على ال�ساعر ، وقد كان ح�سني كرميا معهم ف�سحبهم اىل 
اأحد ب�ساتني بعقوبة ليتحدثوا عن ال�سعروالر�سم والق�سة 

ولياأكلوا ما حان الوقت .
وفغر مردان فاه متعجبا من ثقافتهم و�سعة معلوماتهم 
،واأيق��ن عندم��ا  البولندي��ني  بالر�سام��ني  واأت�سالته��م 
ودعه��م اأن مكان��ه يف  بغداد هو الذي �سيجع��ل له �ساأنا 

كبريا.
اىل بغداد

 ومل مت���س ال ا�سه��ر حتى كان ح�سني ق��د و�سل املكان 
املوع��ود  :مقهى ال��واق واق ، احد مراك��ز جماعة الوقت 
ال�سائ��ع ، ل �سي��ئ يحمل��ه األ دراه��م قليل��ة وكي�س فيه 

مالب�سه الزائدة الب�سيطة .
ورحب به بقية اجلماعة ... بلند احليدري وجميل حمودي 
واأ�ست�ساف��وه يف الغرفة البائ�سة الت��ي تقع فوق املقهى 

حيث �سكن فيها جمانا اىل اأن اأنتهت
 لقاءات جماعة الوقت ال�سائع بفعل خوف اع�سائها من 
ال�سلط��ة التي بداأت تراقبهم بع��ني قلقة رغم عدم ت�سكيل 
متردهم على احلياة العتيادية هذا اأي �رسر مبا�رس لها 

علي ال�شوك يكتب عن حوارات )واق واق (

 كان��ت املقهى مق��را للجماعة التي يدق��ق �سامي مهدي 
كث��ريا يف ا�سمائه��م  ،انظر كتابه عن املج��الت العراقية 
 )2014 ع��ام  ط2   (  1995 ع��ام  ال�س��ادر  الريادي��ة 

وه��م :ج��واد ونزار�سليم وعدن��ان روؤوف وبلند احليدري 
واأبراهي��م اليتي��م و�ساط��ع عبد ال��رزاق وحم�س��ن مهدي 
وح�سني هداوي و�سلمان حمم��ود حلمي ، يجاورهم عبد 
املل��ك نوري وف��وؤاد التكريل وح�سني م��ردان ويحاورهم 

نهاد التكريل وجميل حمودي وغريهما .
ق�سد علي جميل ال�سوك مقهاهم مرة وكتب عنهم مقالته 
) اأه��داء  اأه��ل الفن  ... اىل مقه��ى  واق واق ( التي ن�رست 
– بعد �سنوات- يف جملة ) الديب ( الروتية يف العدد 

امل�سار اليه �سابقا 

           جواد �شليم يتحدث

 نق��ل ال�سوك حديثا جلواد �سليم وهو يتحدث عن ق�س�س 
موبا�سان قال :

)) قراأت اأم�س لكي دي موبا�سان ق�س�سا ق�سيرية ) جمال 
عقي��م (و) الرق�س (و ) ر�سال��ة منتحر ( وغريها وبعدها 
وج��دت متع��ة كب��رية ... ول اأبال��غ الق��ول اأن العبقري��ة 
الت��ي �سبه��ا  مويا�سان يف ق�س�س��ه جت�سمت يف حينما 
تال�سي��ت يف عامل تلك  الق�س���س البديعة ... هل تعرفون 
ذل��ك الفن��ان العظي��م؟ هل قراأمت ل��ه بع�سا م��ن ق�س�سه 
... اأين اأ�سع��د منك��م حظ��ا انني اأنف��ذ اىل روح ذلك الفنان 
العظي��م واأحت�س���س اجلمال  ال��ذي فيها (( وهن��ا يحاول 
ج��واد �سليم اأن يقراأ للجماع��ة مالحظات مدونة ويبحث 
يف جيوب��ه عن الورقة التي دون فيها مالحظاته لكنه ل 
يعرث عليها، وي�ستمر يف حديثه املعجب باأدب موبا�سان 
الق�س�سي ،وهنا يتحدث بع��ده �سديقه ) يحيى ( الذي مل 
نهت��دي اىل �سخ�سيت��ه الكاملة  ليعت��ر موبا�سان منهال 

من مناهل الق�سة .
هن��ا يت�سدى عدن��ان روؤوف لهذه الآراء ويق��ول اأن األفن 
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�ساحبه��م  عل��ى  قا�رسي��ن  لي�س��ا  والدي 
الق�سا���س ثم ي�سري بالن���س: )) هل تن�سون 
اأدكار األن ب��و ؟ ه��ل تن�سون ب��ول بورجيه 
؟  اأمي��ل زول؟  اأنه عبق��ري كبري ((  وي�ستمر 
اجل��دل ب��ني ج��واد �سلي��م وعدن��ان روؤوف 
حول اأهمي��ة اأدب موبا�سان حتى دخل  اىل 
الغرفة�سديقهم��ا توفي��ق وه��و يطل��ب من 

اجلميع ال�سمت واأدارة موؤ�رس الراديو 
اىل اأذاع��ة لون��درة ) لن��دن ( الت��ي با���رست 
باذاعة روائ��ع املو�سيقى الكال�سيكية جليلو 
وفوجاك و�س��اد ال�سمت وا�ستمع اجلمع اىل 
املذي��اع فرتة ثم عاد النقا���س هادئا حول 
مو�سيق��ى باخ ال��ذي يحب ج��واد مو�سيقاه 

ويحي��ى معج��ب ببتهوفن  وعدنان ميي��ل اىل املو�سيقى 
احلديثة ولكل مرراته وتاأمالته.

ولب��د م��ن ال�سارة هنا انن��ا نتعاي�س  مع اج��واء �سبان 
مل ي�ستكمل��وا ادواته��م املعرفي��ة كامل��ة لكنه��م ارادوا 
التعب��ري عن اندماجهم مع التيارات احلديثة ادبيا وفنيا 

، وا�ستطاعوا ذلك بكل جدارة .

بلند احليدري يكتب :
 عن الوقت غري ال�ش�ئع

 يف العدد الول من جملة )العلوم ( الروتية لعام 1971 
والتي كان ي�رسف عليها بلند احليدري ، كتب بلند مقالة 
حتت عن��وان ) عن الوق��ت ال�سائع وغ��ري ال�سائع ( ارخ 

فيه لتجربتهم التي جرت منذ ربع قرن ، وقا ل :
) كان��ت املحاول��ة يف نظركل الخ��ر)) وقت��ا �سائعا(( 
...... وطوردن��ا من مقهى اىل مقه��ى ونحن نحمل وقتنا 

ال�سائ��ع اأوراق��ا واأحالم��ا وجه��دا ومعاناة 
بينهم��ا يف الن�سان ، وهمن��ا يف غري مكان 
م��ن الع��امل باحث��ني ع��ن اأنف�سن��ا يف ه��ذا 
ال�ساع��ر وذاك الفن��ان  وتلك الرواية ، وقلنا : 
فلرنف�س الآخرين قب��ل اأن يرف�سوا    الوقت 
ال�سائ��ع (  وق��دم بلند يف مقالت��ه الق�سرية 
ملقال��ة ن�رسه��ا نزار �سلي��م  عن ف��ن �سقيقه 
ج��واد يف الع��دد الول م��ن �سحيف��ة الوقت 
ال�سائ��ع ال�س��ادرة ع��ام 1946 ، ونزار يف 
مقالته ي�سور بداية تاأثريات احلرب العاملية 

الثانية على البداع يف العراق فيقول :
) رم��ى ال��ركان الذي ل تزال ت��رى الدخان 
املت�ساع��د م��ن فوهته بع��د اأن اأنفجر بحمم 
ب�رسي��ة ارت��دت لبا�سه��ا اخلاك��ي وف��وق ه��ذه الم��واج 
اخلاكي��ة التي جاءت عن طريق خليج الب�رسة اأرتفع زبد 
اأبي���س  فغ�سل ال�ساطئ الرملي ور�س��م على �سفحته تلك 
الخط��وط املتعرجة الت��ي ا�ستقاها الف��ن  العراقي احلد 

يث .
يف بغ��داد كان ال�سباب العراق��ي متاأهبا ليغتنم الفر�سة 
الن��ادرة التي ي�رسها ل��ه )) مار�س (( .... ومن بني هوؤلء 

كان جواد . 
             

يف املقهى ال�شوي�شري

 )هنا  يعتر نزار ان اله احلر ب قد ي�رس و�سول الفنانني 
البولنديني وينتقل بنا اىل اأ�سهر مقهى للمثقفني ب�سارع 

الر�سيد ايامها  ليقول:
املقه��ى  فاأكت���س  بغ��داد  يف  املوجت��ان  واأرتطم��ت   
ال�سوي���رسي باأنا���س غرب��اء يرت��دون اخلاك��ي  األ اأنه��م 

بلند احليدري  

خ�سري عبد المري  

يتكلمون يف الفن 
-هات يل يا �سليم قهوة باردة

 ويرت�س��ف اجلميع ما اأمامهم وه��م يتحدثون وير�سمون 
.. وهناك قطعةلرلي��وز اأو �سوبان ي�ستمع اليها جنديان 

بولنديان فيتذكران بولندا و�سورهما التي اأحرتقت .
يف ه��ذا اجل��و الغري��ب املخن��وق بالدخان ح��اول جواد 
�سلي��م الو�سول اىل ذاته فتعرف عل��ى بع�س املتطوعني 
البولندي��ني مثل يارما ومانو�ساك ، وقد ظهر تاأثري الفن 
البول��وين عل��ى �سور ج��واد يف معر�س اأ�سدق��اء الفن .، 

الذي اقيم بعدذلك بعام .
 اخل���س من ذلك اأن ه��ذا اجلانب احليوي م��ن احلوارات 
واللق��اءات مل يوثق متاما ،وهو ي�سكل �سيئا ي�سبه العتمة 
يف الذاكرة الثقافية العراقية فرتة توثبها يف اربعينيات 
وخم�سيني��ات الق��رن الع�رسي��ن  قب��ل اأن ندخ��ل عتب��ة 

ال�ستينات .
      

     خلدون احل�شري يك�شف ال�شلبي�ت البولونية

ي�س��ري نزار�سلي��م اىل اهتم��ام فائ��ق ح�س��ن بال�رسع��ة 
البولوني��ة  لك��ن خل��دون �ساط��ع احل���رسي املقي��م يف 

ب��ريوت ير�س��ل ر�سال��ة يف 12 �سب��اط 1944 فيه��ا اىل  
معر�س له��وؤلء اقيم يف بريوت ليجدهم فنانني مقلدين 
ل�سخ�سية لهم ، ور�سالة احل�رسي التي حر�س نزار على 
تدوينه��ا   جديرة بالن���رس كوثيقة حتليلية خال�ستها اأن 
املعر�س اأقي��م يف الطابق الثاين من فن��دق �سان جورج 
واأن ه��ذه الر�سومات املليئ��ة بالتقليد والغ��الط الفنية 
تنتمي اىل القرن التا�سع ع�رس واأنه عندما غادر املعر�س 

اىل الطابق الول دخل القرن الع�رسين !
، لك��ن نزار يعتر جواد قد م��ر مبر حلة التاأثري البولونية 
و�س��ول اىل م��ا هو اأه��م وهو اكت�س��اف ال��ذات العراقية 
البغدادية ، و�سياغةبنائه الفني اخلا�س ،فن جواد �سليم 
املبتك��ر مث��ال ور�ساما بع��د درا�سته الفكري��ة للتجارب 
الآ�سوري��ة والبابلي��ة والعبا�سي��ة و�سواه��ا يف الفن��ون 
وا�ستق��راره على طريقة عمل خا�س��ة مبهرة حتى يومنا 
ه��ذا. واحلديث عن جواد �سلي��م وجتربته الفنية العري�سة  
ق�سية مهمة ليت�سدى لها هذا املو�سوع بقدر ما ت�سدى 
اىل نقا�س��ات املبدعني وهم يبحثون ع��ن ذواتهم الفنية 
يف ال�سن��وات الوىل من �سن��وات اأبداعهم ،هم تغريوا بعد 
ه��ذا وغ��ريوا لكنهم غام��روا كثريا وكان��وا جادين دوما 

حتى يف احالمهم  .
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�رسايينه��ا،  املتجل��ط يف  اخل��وف  وجفافه��ا، ومبق��دار 
ات�سع��ت جدارية الرئي�س وامتدت وه��و يلتفت مزهواً فال 
ي��رى �س��وى عراٍق اآخر م��ن �سنع اخليال، حت��ت ال�سورة 
بقي��ت اآثار لطخات الدماء اجلافة، لو حّدقنا يف ما تبقى 
م��ن اللطخ��ات لراأينا الكث��ري من الوج��وه املتداخلة وقد 
جمّدته��ا حلظات الأمل الأخرية يف جت�سد واحد، طبع على 
مالحمها ال�سعور بال عدالة العامل. �سيكون وجه غ�سبان 
عي�سى، الفتى الب�رسي املولود يف العام 1952 املعدوم 
يف الع��ام 1981، قط��رًة يف موج الدم الأحم��ر امل�سوّد، 
حي��ث تل��وح خل��ف ال�س��ورة امل�سيئ��ة للرئي���س ع��وامل 

اإن�سانية منطفئة مل تبق منها �سوى خيالت �سحيحة.

كلب اجلريان االأ�شود:

مل ُيهي��اأ يل اأن اأتع��ّرف غ�سبان يف حيات��ه، كان يكرين 
بثالثة ع���رس عامًا، عرفته بعد اأكرث من عقد على نهايته 

املوؤ�سفة، من خالل ابن عمه وحيد غامن، �سديقي املقّرب 
من بني كتاب الق�سة الق�سرية ال�سباب يف الب�رسة، كنت 
حينه��ا اأوا�س��ل درا�ستي اجلامعي��ة الأولية بع��د �سنوات 
ق�سيته��ا جنديًا خالل حرب الثمانينيات، مل تكن يل من 
�سلوى �سوى القراءة وحم��اولت الكتابة الق�س�سية التي 
وج��دت فيها اأر�سًا خ�سبة للتعبري عما ذاقته روحي من 
طع��وم مريرة. م��ع نهاية الثمانينيات ب��داأُت �سداقًة مع 
وحي��د مل تخل من توج���س مبعثه غرابُة طب��اِع كلٍّ مّنا، 
حذره غري املفهوم و�سمته وانعزالية �سخ�سيته، وخويف 
وحت�ّسب��ي الناجتان ع��ن �سخ�سيت��ي املتحّفظ��ة املّيالة 
اإىل ال�سم��ت، �سخ�سيت��ان مل تخّل��ف التج��ارب ال�سعب��ة 
يف ذهنيهم��ا �سورًة مثلى عن الإن�س��ان. التقينا غريبني 
متوج�س��ني، يجمعن��ا النف��ور م��ن جمتم��ع مل ناأم��ن له، 
و�رسيع��ًا ما قّرب بينن��ا حل��م الأدب، وذاب توج�سنا مع 
ال�سعور ب��دفء العالقة الإن�ساني��ة ورفعة م�ساعرها، يف 
ت�سعينيات ال�سقاء كان بيت وحيد واحتي ومالذي، ففيه 
اآكل، عل��ى �سعوب��ة توف��ر الأكل يف اأعوام اجل��وع، واأقراأ 
واأناق���س واأكتب اأحيانًا، كان رب��اط الفكر والأدب يقرب 
بينن��ا اأكرث من اأي �س��يء اآخر. كثرياً ما كن��ت اأعرج على 
وحي��د بعد عودت��ي من اجلامع��ة ظهراً، اأع��ر اأم الروم، 
تنعك���س �سورتي على زجاج واجه��ة �سينما الكرنك قبل 
اأن اأدخ��ل الزق��اق ال�سي��ق املج��اور جلام��ع املظفر يف 
حمل��ة ال�ساعي، واأمتنى م��ن كلِّ قلبي اأن ل اأ�سادف كلب 
اجل��ريان الأ�س��ود ال��ذي ي�ستقبلني، فور دخ��ويل الزقاق، 
بنب��اح م�سعور ل يخل�سني منه �س��وى وحيد الذي ما اإن 
ي�سل��ه النب��اح حتى يعرف ما اأنا فيه م��ن ورطة، يخرج 
�ساح��كًا بفانيلته حائلة البيا���س ليعّنف الكلب ب�سوت 
ح��ازم، في�سك��ت م��ن ف��وره وي�ستك��ني واأمّر ب�س��الم وقد 
ُخط��ف ل��وين واأن��ا اأ�ستم ال��كالب امل�سع��ورة. يف زيارات 
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النزول اإىل النفق:

مل تك��ن �سبعيني��ات الع��راق، العق��د الذي طامل��ا ُنظر له 
بو�سف��ه عق��د الرخ��اء يف جّنة البع��ث، اإل عتب��ة وا�سعة 
للنزول اإىل نف��ق الثمانينيات املظلم، وقد اأُ�سلمت احلياُة 
في��ه على نحو كامل، لقب�سة البط��ل امللحمي، قدر الأمة 
و�رسورته��ا التاريخية، مل يك��ن هذا الت�س��ّور بعيداً عن 
ب�س��رية كلِّ ذي عق��ل داخل الع��راق وخارجه، فقد كانت 
احلياة مت�سي باندفاعتها العظيمة على طريق ذي اجتاه 

واح��د، نهايته مو�سدة بجدار كونكويت عمالق لي�س فيه 
منفذ �سوى ثقب �سغري يكاد ل ُيرى، وعلى احلياة الزاخرة 
اأن تنف��ذ منه مب��ا يقت�سي م��ن عناء عاب��رًة اإىل اجلانب 
الآخ��ر، اإنه جدار الثمانيني��ات املعتم وقد لّوثته لطخاُت 
دِم العراقيني ولوعاُت اأرواحهم، لطخاٌت جّففتها ال�سم�ُس 
طوي��اًل حت��ى ا�س��وّدت، ولوع��اٌت غيبه��ا ق�س��ُف الرياح 
العاتية، على هذا اجلدار ا�ستعرت همُة ر�سامني ليل نهار، 
لتنفي��ذ جداري��ة الرئي�س العمالقة زاهي��ة الألوان، كاأنها 
امت�س��ت روح الطي��ف العراقي، فبمق��دار �سحوب احلياة 

 شابان متوّجسان، مصّور على الّضفة
من كتاب مشترك بعنوان )المزالج الصدئ(، 

عن القاص الراحل غضبان عيسى، يصدر قريبًا 

        لوؤي حمزة عّب��س
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يتاأرج��ح من الأن��ف وي�ستطيل ويندف��ع اىل الأمام ببطء 
�سديد. �سار عري�س��ًا الآن، منت�رسا فوق الرقبة، ومندفعًا 
مبقدمة مفلطحة تكاد تالم�س زر القمي�س"، اإنها التقنية 
الت��ي ي�ستثمره��ا غ�سبان يف حرك��ة متوا�سلة بني الكل 
واجل��زء لري�سم م�ساه��ده وينّمي خيالت��ه، وهي التقنية 
الت��ي اأك��دت فاعلية الو�س��ف يف كتابت��ه الق�س�سية من 
دون اأن ي�سحب الق�سة باجتاه �سيئية خال�سة، فلالإن�سان 
موقعه يف ق�سة غ�سبان ويف حياته، وهو هدٌف �ساٍم من 
اأهدافهما، والإن�سان يف )املزلج ال�سديء( ل يبدو اأ�سرَي 
فردي��ٍة قاهرة، اإمن��ا يحيا نوعًا من احل�س��ور الحتفايل 
مبعث��ه ف�س��اء ال�سف ال��ذي يّت�سع وميتّد خ��ارج حدوده 
الهند�سي��ة مرتبط��ًا باخل��ارج املحّمل باملخ��اوف التي 
ُترتك جمهولة من دون اأن تف�سح الق�سة عن كنهها. كما 
ينفت��ح ال�رسد الق�س�س��ي على ر�سوم��ات الأطفال، وهي 
تن�سغ��ل بتج�سيد م�سهد قتال بانورامي، تغّذي التفا�سيل 
ال�ساخنة فيه م�ساعر الغ�س��ب املكبوت، وتوّجه ال�رساع 
توجيه��ًا داخلي��ًا يت�ساف��ر م��ع باق��ي عنا���رس الق�س��ة 
وي�س��يء مقا�سده��ا يف ا�ستثم��ار اأمث��ل لالإيقونولوجيا 
يف الرتقاء بقدرة ال�رسد يف الق�س الق�سري، الق�سة التي 
اأهتمت بالطفولة وجعلت منها مركزاً لها، اأمّنت لفل�سطني 
املغت�سبة ح�س��وراً اإ�ساريًا زاخراً، مبعثه اقرتاح املعلمة 
عدداً م��ن املو�سوعات من بينها املو�س��وع الفل�سطيني 
مبا ميثله يف الوجدان العربي، وهو يعادل يف يومياتها 
ثيم��ات حياتي��ة قريب��ة ذوات حمم��ولت عاطفي��ة مثل 
الأعرا���س واملناظ��ر الطبيعي��ة، لي�سكل يف م�سه��د وا�سع 
من م�ساهد الق�س��ة، توليفًا اإ�ساريًا  ي�سي بعناية القا�س 
بتاأثيث ق�سته ت�سكيليًا، داخل ال�سف الدرا�سي وخارجه، 
تق��ّرب عد�سة ال�رسد تفا�سيل �سغرية متتابعة من ر�سوم 
الأطف��ال، لتنج��ز م�سه��داً بانوراميا موؤثراً مل��ا ت�سورته 

اخلارجي��ة  ال�س��ورة  م��ع  امل�سه��د  يكتم��ل  خميالته��م، 
املنعك�سة يف مياه املطر وقد غّطت ال�سارع، ثمة هاج�س 
باخلط��ر حتمل��ه ال�سي��ارات يف مروقه��ا ال�رسي��ع وه��ي 
"تق�س��م الأعم��دة اأو تقطعها وتعتل��ي البيوت واجلدران 
والنواف��ذ ومتح��و انعكا�ساتها عل��ى �سفحة املي��اه"، اأو 
يف وق��وف ث��الث منها قرب ج��دار املدر�س��ة، تتقدم من 
بينه��ا عربتان مكعبت��ان، ت�سّدان البواب��ة املفندقة على 
�سعته��ا. تع��ّر الق�س��ة ع��ن هاج���س اخل��وف عل��ى نحو 
خاطف عميق الدللة والتاأثري، يعيد اأمامنا انقالب حوار 
املعلمة م��ن التوجيه الهاديء اإىل الإ�س��اءة املنفعلة، اإذ 
ثم��ة مياه عك��رة �سبيه��ة باملياه التي يخو���س ال�سغار 
فيه��ا، جت��ري حتت م�ساهد ال���رسد ال�سافي��ة.  "ال�سوارع 
الآن فائ�س��ة، ملطخة واملطر متوقف واملياه تنزلق بني 
الر�سفة فوق ال�سفلت ببطء �سديد فتبدو البيوت واأعمدة 
الكهرب��اء مقلوب��ة فيه، بينم��ا كانت ال�سي��ارات املارقة 
تق�س��م العم��دة اأو تقطعه��ا وتعتل��ي البي��وت واجلدران 
والنواف��ذ ومتح��و انعكا�ساتها على �سفح��ة املياه. تقف 
ث��الث �سي��ارات ق��رب ج��دار املدر�س��ة وتتق��دم عربتان 
مكعبت��ان، وت�سطفان يف املياه قبال��ة البوابة املفندقة 

على �سعتها."
 

املزالج وال�شب�ك:

يف الو�س��ول اإىل ه��ذه النقطة من ق��راءة ق�سة )املزلج 
ال�س��ديء(، ميكنن��ا احلديث عنها بو�سفه��ا اإعادة اإنتاج 
لق�سة حممود عبد الوهاب )ال�سباك وال�ساحة( املن�سورة 
يف جملة الأق��الم، اأيل��ول 1969، بتعويلها على عن�رس 
الو�س��ف يف تق��دمي عامله��ا، مبا ميّي��زه من ق��درة على 
واهتمامه��ا  والأمكن��ة،  والأ�سخا���س  الأ�سي��اء  متثي��ل 

الظهائ��ر تل��ك عرفت غ�سب��ان، وراأيت �سورت��ه الوحيدة 
ي��وم كان يعمل م�س��وراً جائاًل عل��ى الكورني�س، يرتدي 
قمي�س��ًا نا�س��ع البيا���س ويحم��ل الكامريا، يل��وح على 
�سفتي��ه اأث��ر اإبت�سامة خاطف��ة، �سعره مهو���س على عادة 
�سب��اب ال�سبعيني��ات، وخلفه ميتد ال�س��ط وا�سعًا وجمياًل، 
كم��ا لو كان وعداً زائفًا بحياة رخّية اآمنة، كان بالن�سبة 
يل كائن��ًا متخي��اًل ولد م��ن حكايات وحي��د الدرامية، مل 
متنح��ه امله��ن العديدة الت��ي زاولها، على ق���رس حياته، 
اأي ملم��ح واقعي، اخلياطة والت�سوير واأعمال املقاولت 
مل ت�سف��ع له كما مل ي�سفع ل��ه اأي �سيء اآخر، الأمر الوحيد 
ال��ذي جعل منه كائنًا واقعيًا من حل��م ودم هو، للغرابة، 
م��ا تبقى من ق�س�سه، كان خياله ق��ادراً على ا�ستعادته 
م��ن املوت، لأراه واأ�سعر به، م��ع كلِّ حديٍث عن ق�س�سه، 

ي�ساركنا جل�سات الظهرية.

مثل جنم بعيد:

 م��ع قراءاتن��ا املتكّررة مل��ا بقي من ق�س�س��ه، وحديثي 
املتوا�س��ل م��ع وحي��د عنه��ا، نح�ّس��ه ي�س��ّع يف دواخلنا 
مثل جن��م بعيد، ومل يك��ن غ�سبان بعي��داً، كانت كلماته 
تقّرب��ه مّن��ا، ومتنحن��ا كلَّ م��ّرٍة معرفًة اأك��رث ب�ساحبها 
وتعّم��ق �سعورن��ا ب��ه، ع��ر م��ا تبق��ى م��ن كلمات��ه كنا 
ن�ستقط��ر غ�سبان، ُنعيد خلقه م��ن جديد، وكان ل�ق�ستيه 
)الأقفا�س( و)املزلج ال�سديء(، �سحُر ما بقى بعد فقدان 
اأوراق��ه ومدّونات��ه يف ظ��روف العتقال وم��ا �ساحبها، 
مهم��ة اأو�س��ع، ب��ال �س��ك، مم��ا ميك��ن اأن توؤدي��ه ق�ستان 
ق�سريتان كتبهما �ساب يف مقتبل حياته، اإنها مهمتهما 

الفريدة يف ا�ستعادة �ساحبهما من غياب اأبدي.

من ال�شورة اإىل الت�شّور:

و)الأقفا���س(  ال�س��ديء(  )امل��زلج  ق�ست��ا  تن�سغ��ل 
اأواخ��ر  الب�رسّي��ة  املرف��اأ  جري��دة  يف  املن�سورت��ان 
بعامل��ني  الت��وايل،  عل��ى   1979  ،1978 ال�سبعيني��ات 
خمتلف��ني، ع��امل الطفول��ة وخيالته��ا يف الأوىل، وعامل 
الرغب��ات وال�سه��وات املعباأة يف علب اللي��ل يف الثانية، 
وهم��ا عل��ى الرغ��م م��ن انف�س��ال عامليهم��ا، تت�س��الن 
يف تعبريهم��ا ع��ن تطّل��ع الن�س��ان للحري��ة وان�سغال��ه 
بهاج�سه��ا، وت�سيئ��ان موهب��ة �ساحبهم��ا يف الكتاب��ة 
الق�س�سي��ة واإحاطته بتقنياتها، ففي )املزلج ال�سديء( 
الق�س�س��ي  امل�سه��د  اهتم��اٌم وا�س��ٌح بتج�سي��د  ُيالح��ظ 
ولوازمه ب��ني )ال�سورة( و)الت�سّور(، فال يكتفي غ�سبان 
بتق��دمي �سورت��ه ال�رسدية مبا ميكن من دق��ة منتقاًل بها 
م��ن كلّية امل�سه��د اإىل تفا�سيل��ه اجلزئي��ة اأو العك�س، بل 
يعم��ل، يف مرحلة ثاني��ة، على اإ�سفاء ت�س��ّوره اخلا�س 
للعنا�رس الكلّية اأو املجتزاأة، مبا ُي�سهم يف اإنتاج املعنى 
الع��ام للق�سة. اإنه الدر�س الأخ��ري من يوم درا�سي ماطر، 
در���س الرتبي��ة الفنية الذي يب��داأ مع دخ��ول املعّلمة اإىل 
ال�س��ف لتكون جزءاً من عامله، وهي تخ�سع يف وقوفها 
حت��ت م�سباح ال�سقف مبا���رسة لتف�سيلية امل�سهد، حيث 
يطلق اأنفه��ا "ظاًل عموديًا يتقاطع م��ع اخلطوط الأفقية 
لل�سفت��ني، وي�رسح حتى حدود الذق��ن، فيبدو كاأنه قارب 
اأ�س��ود حتيط��ه الأخادي��د"، ي�سع كاتب الق�س��ة، امل�سور 
الفوتوغرايف، الوجه يف عد�سة الكامريا ويركز )ال�سورة( 
ليق��راأ تفا�سيله��ا، قب��ل اأن ينتق��ل اإىل )الت�س��ور( ال��ذي 
ي�سحن التفا�سي��ل ب�سحنة خيالية تنت��ج بدورها م�سهداً 
حركي��ًا، "ال�سفتان متال�سقت��ان والقارب ينزلق فوقهما 
متماي��ال بارجت��اج خفي��ف. ق��ارب �سغ��ري م��ن الظ��ل، 
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قال مراقب ال�سف:
� قيام !

وقفت املعلمة جوار ال�سبورة وواجهت الطلبة وقالت:
� جلو�س..

ث��م تناولت قطعة �سغرية من الطبا�سري وراحت تالعبها 
بني ا�سابعها وقالت:

� هي��ا ي��ا اأولد.. ماذا تنتظ��رون؟ اخرجوا دفات��ر الر�سم 
والأل��وان ب�رسعة.. هيا..ها! . وكذل��ك �سعوا علب اللوان 

بجانب دفاتركم..جيد، جيد..والآن ا�ستمعوا..
  كان��ت املعلم��ة تقف مبا�رسة، حت��ت م�سباح معلق يف 
ال�سق��ف، ف��وق راأ�سه��ا تقريب��ا، وكان انفه��ا يطل��ق ظال 
عمودي��ا يتقاطع مع اخلط��وط الفقية لل�سفتني.. وي�رسح 
حت��ى ح��دود الذقن، فيب��دو وكاأن��ه قارب ا�س��ود حتيطه 

الخاديد..
 ال�سفت��ان متال�سقتان والق��ارب ينزلق فوقهما متمايال 
بارجت��اج خفيف. ق��ارب �سغري من الظ��ل، يتاأرجح من 

النف وي�ستطيل ويندفع اىل المام ببطء �سديد. 
  �س��ار عري�س��ا الآن، منت���رسا ف��وق الرقب��ة، ومندفع��ا 

مبقدمة مفلطحة تكاد تالم�س زر القمي�س.
تقول املعلمة:

� ان الر�سم يا اولدي فن، ولكنه باأيدي اجلهلة والأغبياء 
لي���س فن��ا بل خرب�سة. ونحن هنا ل نري��د ان نخرب�س بل 
نر�س��م. اأ�سمعتم؟ ان الذين ر�سموا ه��ذه اللوحات اخلالدة 
الت��ي ترونه��ا يف املتاحف مل يكونوا.. م��اذا؟ ا�سمع اأنت 

اأنتبه ل تتحدث مع زميلك..�سه..
  وحتركت نحو النافذة واأزاحت ال�ستائر وراحت تب�سب�س 
من خالل الزج��اج اىل املطر املنهمر، وقالت وهي تنقل 

قطعة الطبا�سري من كف لكف:
� اإن��ه ف��ن، وال��ذي يتعّلم��ه منك��م �سيفي��د نف�س��ه طبع��ا، 
و�سيك��ون يف م�ستقبل ايامه من ا�سحاب ال�ساأن والنفوذ. 
ولب��د انني بّينت لكم يف درو�س��ي ال�سابقة ما كان عليه 
املرح��وم وال��دي. ويبدو انكم مل تن�س��وا كيف كان يرعى 
فن��ي وكي��ف ظل حت��ى وفاته يفاخ��ر بر�سومات��ي امام 
معارف��ه، نع��م، لقد ح��دث يف احد الي��ام ان قمت بر�سم 
�سيارتن��ا، فما كان من��ه اإل ان ام�سك اللوحة وطار بها- 
اهلل يرحمك يا اأبتي- اأتعرفون؟ لقد ابتهج كثريا �ساعتها 
وق��ام لف��وره ودار بها على اجلريان، وبع��د ذلك و�سعها 
يف اط��ار انيق مذّهب، وعلقها يف غرفة ال�ستقبال وكان 
ل ي��رتك فر�س��ة مت��ر دون ان يعر�سها اأم��ام ال�سيوف، 
واغلبهم من اولئك الذين يعرفون قيمة الفن طبعا. وهكذا 

ب�سيئي��ة م��ا تقدم��ه م��ن م�ساه��د متتابع��ة، ف�س��اًل عن 
ال�ستثمار امللمو���س لعنا�رس فن الر�سم، املنظور واخلط 
والل��ون والتكوي��ن، ق�س��ة حممود عب��د الوه��اب ُر�سمت 
بالفر�ساة على الكانفا�س، فتوالت م�ساهد الر�سم جم�سدًة 
بعناية واإتقان: منظر ال�سيد الأّخاذ املطّرز على �سجادة 
م�ستطيلة خ�رساء، و�سورة التقومي ال�رسقي املنعك�سة يف 
م��راآة ُكتبت يف اأ�سفلها عبارة: اأوان اأيام املطر، و�رس�سف 
احلرير الذي تو�سطته وردة حمراء متاألقة على �ساق بنية 
اللون، مب��ا اأ�سفته ه��ذه امل�ساهد من �سحن��ات جمالية، 
ف�س��اًل عن اأهميته��ا الدللية يف اإنتاج م��ا تنطوي عليه 
الق�س��ة من معاين، لكن عنا�رس الر�سم يف ق�سة غ�سبان 
توؤدي مهم��ة اإيدلوجية توّجه الق�سة وجه��ًة رمزيًة اأبعد 
من وجهة ق�سة عبد الوهاب بظاللها الإن�سانية العميقة. 

ـ قف�س للفرح واآخر للحزن:

ُتختتم ق�سة غ�سب��ان باحلاج كاظم الفّرا�س وهو يعالج 
م��زلج ب��اب املدر�س��ة ويطقط��ق علكت��ه، حت��ت �سم��اء 
�سبابي��ة وغيوم مكّد�سة واطئ��ة، لريتفع املزلج ال�سدئ 
عنوان��ًا للق�سة، وهو يو�سد الباب عل��ى موجوداتها بعد 
انته��اء الي��وم الدرا�سي وع��ودة الأولد اإىل منازلهم، يف 
ح��ني يبدو عنوان ق�سة )الأقفا�س(، لأول وهلة، خروجًا 
عل��ى ما تقّدم��ه الق�سة وهي تبني حدثه��ا على قف�سني 
متجاوري��ن، واحداً للف��رح واآخر للح��زن، يف�سل بينهما 
ب��اب، مي��ّر من خالله املط��رب الأعمى م��ن قف�س الفرح 
ال��ذي تغّيب الق�سة لون��ه، بعد اأن يكم��ل اأغنيته الفرحة، 
ليدخ��ل قف�س احلزن اأ�سود الل��ون مردداً اأغنيته احلزينة، 
القف�س��ان مو�سوع��ان يف �سال��ة مله��ى ليل��ي مزدحم، 

ي�س��ّكل امللهى قف�س��ًا ثالثًا ل�سج��ن امل�ساع��ر الإن�سانية 
وتعليب الرغبات وف�ساًء للمتاجرة بها، وقف�س امللهى، 
ب��دوره، مو�سوع يف قف���س املدينة  غ��ري امل�سماة التي 
ت�سه��د على نحو يوم��ي وقائع الجت��ار بالإن�سان وهدر 
عواطف��ه، فالف��رح واحل��زن مل يع��ودا �س��وى �سلعتني يف 
اأقفا�س النخا�سة، وذلك ي�سيء دللة الق�سة وهي تر�سد 
مظاهر الحتفال الزائف الذي تت�ساوى فيه مظاهر الفرح 
واحل��زن، داخ��ل قف���س كبري ه��و العامل املحك��وم بنظم 
الراأ�سمالي��ة وقوانينه��ا وق��د اأحالت كلَّ �س��يء اإىل مادٍة 
معرو�سٍة للفرجة متاح��ٍة للت�سليع، وهو ي�سم يف داخله 
قف�سًا اأ�سغر، ي�سم بدوره قف�سًا وهكذا و�سوًل لالإن�سان 
نف�س��ه وق��د غدا قف�سًا ه��و الآخر يف عامل م��ن الأقفا�س 
�سبيه بدمية املاتريو�س��كا الرو�سية، ل ميثل اخلروج من 
اأح��د اأقفا�س العامل اإل دخ��وًل يف قف�س اأكر منه واأكرث 
اإحكام��ًا، من هن��ا يتاأ�س�س العنوان عل��ى اأقفا�س الدللة 
الق�س�سي��ة، واإن مل ير القاريء منها �سوى قف�سي الفرح 

واحلزن مبعناهما ال�سامل يف مفتتح الق�سة. 

اأحلم وخم�وف واآم�ل:

هك��ذا يك��ون مبق��دور ق�ست��ني ق�سريت��ني ُن�رست��ا قب��ل 
اأثنني واأربع��ني عامًا اأن تعيدا احلي��اة لكاتبهما ال�ساب، 
وت�ستعيدان��ه، ع��ر اإع��ادة قراءتهما، فت��ًى جمياًل يحمل 
كامريت��ه على �سفة النه��ر من جديد، بع��د اأن غيبته اآلة 
الدكتاتوري��ة العمي��اء، ومتنحان��ه القدرة عل��ى موا�سلة 
التعب��ري عما حلم ب��ه وما �سغله من املخ��اوف والآمال، 
وما اآمن به من الأفكار حتى النهاية دفاعًا عن الن�سان 

بو�سفه قيمة عليا ترتاجع اأمامها كلُّ قيمة.

رة
ك

ذا

قصتان قصيرتان 

المزالج الصدئ*

1
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ال�سغ��رية تتخبط يف اله��واء. مدفع هن��ا، ودبابة هناك، 
طائ��رات حربي��ة فوق نثار م��ن اخليام، اج�س��اد تتحرك 
بهو���س: زح��ف، انبط��اح، ت�سل��ق. اأج�ساد كث��رية وقنابل 
م��دّورة وحريق. تزوغ طائ��رة وتطل دبابة من خلف تل. 
تتق��دم اأخ��رى وتتفج��ر ثالث��ة. يلتهب مدف��ع بعيد و�سط 
حري��ق كثيف- خطوط حمر ا�سافي��ة وتلتهب املا�سورة 

متاما-.
ثم��ة طائرة فوق ورقة تبدو اآتية من بعيد ب�رسعة خارقة 
يالحقه��ا قل��م ا�س��ود، ويحا�رسها يف كوم��ة من دخان 
متما�سك. طائ��رة اأخرى – قرب الناف��ذة املبتلة- حتلق 
بجن��اح مك�سور وتخ��ر حمرتقة..ثم ت�سط��دم يف الزاوية 

ال�سفلى من الورقة وتتفجر.
متت��د ما�س��ورة مثلوم��ة وتتح��رك ب�رسع��ة عل��ى قاعدة 
دائري��ة، ثم تق��ف قبالة ال�سبورة متام��ا وتطلق، وينفجر 
دوي رهي��ب ينفخ ال��رتاب واخليام والأج�س��اد والبنادق 
وينرثه��ا يف اله��واء قطعا �سغرية. ا�ستب��اك بني ال�سماء 
والر���س: مط��ر منفل��ت، اأذرع مه�سم��ة، اق��الم منطلقة، 

دماء.
  يتاأرجح امل�سباح املعلق يف ال�سقف قليال ثم يكّور ظل 

املعلمة حتت قدميها وي�سكن.
ال�س��وارع الآن فائ�س��ة، ملطخة واملط��ر متوقف واملياه 
تنزل��ق بني الر�سف��ة ف��وق ال�سفلت ببطء �سدي��د فتبدو 
البي��وت واأعم��دة الكهرب��اء مقلوب��ة في��ه، بينم��ا كان��ت 
ال�سي��ارات املارق��ة تق�سم العم��دة اأو تقطعه��ا وتعتلي 
البي��وت واجل��دران والنواف��ذ ومتح��و انعكا�ساته��ا على 
�سفح��ة املياه. تقف ثالث �سيارات ق��رب جدار املدر�سة 
وتتقدم عربت��ان مكعبتان، وت�سطف��ان يف املياه قبالة 

البوابة املفندقة على �سعتها.
يف تل��ك اللحظ��ة كان��ت الج�س��اد ال�سغ��رية حت��وم بني 

اجل��دران و�س��ط رن��ني ج��اف وبالتدري��ج راح��ت تتدفق 
م��ن ال�سفوف باأق��دام �رسيعة منطلقة ع��ر البوابة فوق 
الر�سف��ة، بلغط عنيف خرجت جمموعة اأخرى، وتوزعت 
يف الطرق��ات والأزق��ة الناقع��ة املوحلة. يخ��رج طالب، 
ويتبع��ه اآخ��ر، يرك���س اثن��ان ويخ��ف اللغ��ط تدريجيا، 
تن���رسف عربت��ان مكعبت��ان، وتتح��رك ب�س��ع �سيارات 
وت��روح تخو�س يف املياه العكرة بعجالت ملاعة وهدير 

ثقيل.
وقفت املعلمة قرب الباب املو�سد و�ساحت بوهن:

� كاظم، يا حاج كاظم..
  اأط��ل رجل عجوز م��ن البناية الناقع��ة وبحلق مرتبكا، 
ث��م جرى حمدودبا ووقف قرب املعلمة وراح يتفّر�س يف 
وجهه��ا من خالل حاجبني متدلي��ني، وبعد حلظة �سيق 

من حدقتيه واأخذ يطقطق بعلك يف فمه وقال:
� عجي��ب! اأنت يا �ست؟ اأ�ستغفر اهلل..كنت اعتقد ان اجلميع 

خرجوا.
� كما ترى، مل اخرج بعد. لقد تاأخرت يف ت�سحيح الدفاتر، 

اأنني دائخة قليال.
طقطق العجوز بعلكه قائال:

� اهلل يعينك يا اأم خلود، ان لقمتك حالل عليك.هل تريدين 
اخلروج؟

ام خلود هل اأفتح الباب؟
� ها، نعم، اأريد ان اخرج.

�س��ار العج��وز مقّو�س��ا بطيئا، ث��م ب�سق العل��ك من فمه، 
وراح يعالج املزلج ال�سدئ حتت �سماء �سبابية وغيوم 

مكد�سة واطئة.

*جريدة املرفاأ الب�رسية، ني�سان 1978

يا اولدي، وبعد وفاة والدي مل اجد من يهتم بر�سوماتي 
اهتماما يوازي اهتمامه، وفقدت برحيل املرحوم اف�سل 
امل�سجعني واملتذوقني، على اية حال لنكتف بهذا القدر، 
فالبد انكم فهمتم الكثري، والآن اىل دفاتركم، اريد ر�سما 

جيدا، ولكم حرية اختيار املو�سوع.
وفرقع��ت ا�سابعه��ا يف ف�س��اء احلج��رة وو�سعت قطعة 

الطبا�سري على الروز اخلفيف لإطار ال�سبورة وقالت:
� عليك��م باله��دوء، ل اري��د �سيطنة وحاول��وا ان تختاروا 

�سيئ��ا ب�سيط��ا، �سيارة جميل��ة مثال، او عرو�س��ا مزينة اأو 
لنقل �سيئا عن فل�سطني، واإذا مل يكن فمنظرا طبيعيا. 

و�سمت��ت فج��اأة، وعق��دت حاجبيه��ا ثم تناول��ت قطعة 
الطبا�س��ري ال�سغ��رية وقذفته��ا عل��ى اح��د الطلب��ة بقوة 

و�رسخت:
� هي��ا! انه�س، ما بك تتلفت، هل ا�سع��ت �سيئا؟ ثم ملاذا 
ترثثر وتكركر، اأمل ت�سبع يف ال�ساحة؟ هيا تعال هنا. كال! 

خذ كتبك معك، ل ترتك �سيئا.
ولّفت ا�سابعها على اأكرة الباب واأ�سافت:

� تف�سل اأخرج، اكمل ثرثرتك هناك يف ال�ساحة.
ودفعت��ه م��ن ظه��ره واأغلقت الب��اب ث��م وقفت قرب 

النافذة وقالت:
� لعليك��م.. اب��ن ق��ذر، حاول��ت اأن اأعطف 
علي��ه مرارا اإل اأنه حيوان! م�ساك�س! ابن 

خنزير!
وحّدق��ت من خ��الل الزج��اج املبتل 

وهي ترجتف.
  كان��ت الغي��وم يف ه��ذه اللحظة 
بقط��ع  البناي��ات  ف��وق  حتت�س��د 
كب��رية، متداخل��ة اأو مرتاكبة فوق 
بع�سه��ا، والرع��د منطلق��ا بينه��ا، 
تغ��رز  البناي��ات  كان��ت  يف ح��ني 

نهاياتها يف الف�ساء املائي.
ظلت املعلمة برهة قرب النافذة تعّدل 
ياق��ة قمي�سه��ا، واقدامه��ا غاط�سة يف 
ظله��ا املك��ّوم حتته��ا، ث��م زّم��ت �سفتيها 
واأطلق��ت قدمه��ا امامها وراح��ت تخطر بني 

الطالب.
كانت الق��الم امللونة ترتاك�س فوق الوراق والأكف 
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رئتي، خا�سة وان هذه البدلة التي �سوف ارتديها �سيقة 
قليال..وقد ل ت�سمح باحلركات والتنقالت املطلوبة ..نعم 

يا �سيدي..اإنني ل اتنف�س فيها بحرية..
� ل..ل..انها منا�سبة.. ولقد خاطها اف�سل خياطي الب�رسة 
..ه��ل ن�سي��ت..؟! ثالث��ون دين��ارا.. نعم.. م��ن الف�سل ان 
تكون بهذا ال�سيق. انها املوديالت احلديثة.. هل تريد ان 
اعت��رك متخلفا..؟! تع��ال اذن اجل�س هنا وانتظر دورك..
وتاأك��د ان م�س��وؤول الديكور يفكر ليال ونه��ارا باكت�ساف 
اقفا���س اأو �سنادي��ق جدي��دة اخرى ت�س��ارك يف اي�سال 
الف��كار والأحا�سي���س املطلوب��ة.. وت�سع��ك يف م�ساف 

جنوم الفن الغنائي..
  ثم��ة تنني بعدة روؤو�س واأجنح��ة مك�سوة ب�سعر متهدل.. 
يهوم على امل���رسح باقدامه املفلطح��ة.. ويحا�رس فتاة 
�سب��ه عاري��ة.. منزوية يف خ��وف ا�ستعرا�س��ي.. ويتقدم 
ويرتاج��ع بب��طء �سدي��د.. مرفرف��ا باأجنحت��ه العمالق��ة.. 
حت��ت اأ�سواء كث��رية تقطعه قطعا ملون��ة ناب�سة.. وكان 
يف اقرتاب��ه وتراجع��ه البط��يء ه��ذا.. يرف��ع قدم��ا م��ن 
ظالم �سحي��ق.. ويحطها فتلتمع اظاف��ر رهيبة معقوفة.. 

ك�سكاكني متنوعة الحجام تتلون يف ثباتها ال�سارم.
  وراحت الفتاة تتكوم على نف�سها..وت�سهق يف كومة من 
ظالم كثي��ف وظلت ا�سابعها املرتبك��ة.. تت�سبث ببع�س 
�سخور ناتئة على جدران هذا الكهف ال�سطوري املغر..
  وتناهت اىل الرجل العمى الذي يعبث بع�ساه ال�سقيلة 
ا�سوات �رساخ وا�سط��دام روؤو�س ..ودربكة اقدام تتقافز 

ب�رسعة..فقال يف نف�سه:
� لب��د ان��ه املنق��ذ خ��رج الن..ه��ا! �سحي��ح.. ان �رسبة 
الوتر احل��ادة هذه تعني �سقوط احد الروؤو�س.. عظيم! انه 
الراأ���س الثاين..ولكنها غري مرتاح��ة الن..ل ترتاح اليه..
ه��م! فار�س من ح��ر! تقول انه حني ينقذه��ا من التنني 

يحملها ب��ني ذراعيه مغميا عليه��ا، ويد�س ا�سابعه بني 
فخذيه��ا خل�سة..وه��و يخط��ر متباهي��ا ف��وق امل���رسح..

ها!ها!ه��ا! �ست�ستمه يف غرفة املالب���س فقط..هيء! يريد 
كل �س��يء جمانا!ها!...ها..ها! حتى ول قطرة وي�سكي يف 

فمها!
    وم��ن زاويت��ه تلك راح يبت�سم بهدوء، وين�ست لل�سخب 
املرتف��ع والت�سفي��ق احل��اد وق��د راح البع���س يلوحون 
مبناديله��م وبالقن��اين الفارغة.. بينما كان��ت الفتاة يف 
جل�ستها املنك�رسة تلك حماطة بالرعب والروؤو�س النازفة 
والدماء.. �سبه عارية ملطخة.. وراحت بجهد يائ�س تكرر 
بعيدا ع��ن الروؤو�س املتناثرة حوله��ا.. والأذرع املقطعة 
الدائم��ة  التفاتاته��ا  و�سلي��ل املعرك��ة.. ولق��د راأت يف 
املرعوب��ة ان املنق��ذ بداأ يخور ..وان�سل��خ عنه جلد وجهه 
وذراعي��ه ..وراحت قدماه تتعرثان بينما �سيفه يخبط يف 

الهواء ف�رسخت به:
� جتّل��د ايه��ا الفار���س العظي��م.. جتّلد واأقطع ذل��ك الراأ�س 

الفاحم فاأنه الأ�سل..!
  وانزلق��ت مغ�سي��ا عليها.. يف دوائر �سوئي��ة مت�سابكة..

اخ��ذت تن�سحب ع��ن عريها الهمج��ي ..�سيئ��ا ف�سيئا..اىل 
حيث الفار�س والتنني واملواجهة الزلية.

ال�ستارة م�سدلة الآن..وثمة ا�سباح ا�سكال ادمية ..تتحرك 
يف الظالم بهيئة ن�ساء اأو رجال..ي�سدر منها اأو من خلف 
املنا�س��د املتناثرة هن��ا وهناك لغط خفي��ف اأو �سحكة 
ق�س��رية لمراأة خممورة . يف حني كانت بع�س م�سابيح 
�سقفي��ة تلقي بدوائ��ر �سوئية باهتة ف��وق قناين مبعرثة 
وعلب �سكائ��ر وولعات واأ�س��اور واأخذت بع���س ا�سكال 
مبهمة تتح��رك بهدوء، خلف ال�ستارة..تنحني اأو تدفع اأو 
حتتك.. وم��رت دقائق اخر..توزعت خاللها ا�سيا مبهمة..

مكعب��ات خ�سبي��ة اأو حديدي��ة اأو م��ن املطاط...واأ�س��الك 

ال�س��وء خافت داخل ه��ذا امللهى املزدح��م وهذا ال�سقف 
ال�ساه��ق املزخ��رف .. ال�س��واء باهتة..وحركة راق�سني 
تنعك���س عليه. ثمة ا�سواء اأخ��رى م�ستطيلة.. تتلوى فوق 
ج��دران �سميك��ة.. تتح��رك با�ستم��رار وت�س��كل خطوط��ا 
متالحم��ة اأو متوازنة يف ارتعا�ساته��ا الدائمة .. وحينما 
ته��م الو�سل��ة الراق�سة عل��ى النتهاء ..ينه���س احد ما..
م��ن ركن دام���س بنظارة وع�سا.. يتح�س���س الطريق بيده 
الفارغ��ة .. وي���رسب الر���س الالمعة بع�س��اه ومبا انه 
كان قريبا اىل اجلدار فقد حت�س�سه باأ�سابعه اللينة وراح 
ينقل كفه عليه حتى اف�سى به اىل �ستار يتاأرجح .. دلف 
من��ه ب�رسعة..وخل��ف ال�س��واء امل�ستطيلة..وبع���س من 
ظالل اعمدة تتقاطع ب��ني طياته.. احتج �ساحب امللهى 
..وه��و رج��ل منفوخ قليال.. عل��ى تاأخر العم��ى ، واأبدى 
ا�ستي��اء وا�سحا..اإل ان الوقت كما تب��ادر اىل ذهنه ..يف 
ه��ذه اللحظة ..لي�س وقت��ا لال�ستي��اء اأو الحتجاج ولهذا 
�رسعان ما ا�ستدرك المر قائال : اأنك اأيها ال�سيد..ل تدري 
ما يتعبني هنا..اإنكم جميعا هكذا تتاأخرون وكاأن الوقت 

عندكم ل يعني �سيئا.
� نعم �سيدي..

� ل تقاطعني..
� ولكنني مل افعل هذا يا �سيدي..

  وح��دق املنفوخ برهة يف الرج��ل العمى..ثم انفجر يف 
وجه��ه واأزبد ..وراحت عيناه تبحلق��ان على غري اجتاه..

و�رسخ وهو ي�رسب كفه على فخذه:

� ه��ا! كي��ف.. مل تقاطعني؟ه��ا! ق��ل يل بربك ه��ل وجدنا 
احلل؟!

� اي حل يا�سيدي؟
� احلل!.. احلل! ..اريد عمال ، دقة..فهمت..؟

� نعم �سيدي..
القف�س��ني  ان  هذا..ا�سم��ع  كل  م��ن  لننت��ه  اإذن  تع��ال   �
جاه��زان.. و�سن�سعهم��ا على امل�رسح بع��د انتهاء و�سلة 
التنني مبا�رسة، �سيكون القف�س الذي على ميينك للفرح..

والذي على الي�سار للحزن..هل فهمت؟!
� نعم �سيدي!

 وتنحنح املنفوخ..وخمط يف منديله وقال:
� عظي��م! ان��ت مل تن�س.. جي��د! ول تن�س اي�س��ا ان دخولك 
يج��ب ان يك��ون اأول يف قف���س الف��رح لتب��داأ م��ن هناك 
بالغن��اء.. ومثلم��ا تدربت حني ينفرد الكم��ان بالعزف.. 
مت��رق ب�رسعة من الب��اب الفا�سل ب��ني القف�سني لتكمل 
اغنيت��ك هناك يف قف�س احلزن.. انتبه! لديك اربع دقائق 
فق��ط تق�سيها يف القف�س ال�سود، ثم تنتقل ب�رسعة حال 
تغري اليق��اع اىل قف�سك الول و�ستظل فيه حتى تنتهي 

اأغنيتك.. وي�سدل ال�ستار. اعتقد انك فهمت اأكرث الآن..؟
� نعم..لق��د فهمت يا �سيدي ولكن األ توجد منطقة و�سطى 

ما بني القف�سني..؟
� هم..وماذا تفعل بها..؟!

� ل ب��ّد م��ن منطقة و�سطى ي��ا �سيدي.. منطق��ة ا�ستعداد.. 
بعيدا عن العني فقد ارتب هندامي فيها اأو اتنف�س بكامل 

األقفاص

2
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رة
ك

ذا

املطرب فهاهو اأمامكم ال�ست��اذ الكبري والفنان ال�سيل 
ال�ستاذ ناجي عبد �سمخي..!

   وانحن��ى العم��ى يف ه��ذه اللحظ��ة ع��دة مرات..ورفع 
قبعت��ه عاليا..فه��اج اجلمه��ور وم��اج وانقلب��ت بع���س 
القن��اين الفارغة..فيما كانت الك��ف م�سرت�سلة بت�سفيق 

مت�سل..
   وح��ني ا�ستق��ر الطّبال على كر�سي��ه.. عّلق �رسبتني يف 
اله��واء ..ان�سابت النغام بعد ذل��ك خفيفة متدفقة بعوامل 
�سفاف��ة وهمي��ة تختل��ط م��ع دخ��ان �سكائر كثي��ف فوق 
روؤو���س مطفاأة، وراح دخان كثيف يتل��وى فوق منا�سد 
متناث��رة يف ان�سي��اب ل نهائ��ي.. حملقة يف ف��راغ معباأ 
بالروائ��ح وارتعا�سات قيث��ار تت�ساعد يف �سلم مو�سيقي 
طويل ترافقه اأنات كم��ان قطعت ان�سيابه فجاأة، �رسبتا 
مق�س م��ن قيث��ار منفرد..وا�ستم��رت النغ��ام متالحقة 
ب��ني  اأخرى..مبهم��ة  وهمي��ة  ا�سي��اء  ..لهثة..وت�سكل��ت 
لفائف دخاني��ة حمّلقة..تتاأرجح منها ذيول مندفعة من 
ق��اع خمم��ور.. وظهرت روؤو���س �سباب لمع��ة.. وفتيات 
مدهون��ات.. واأزه��ار -  ب��ال رائح��ة -  واأوراق عري�سة 
خ�رساء وحم��راء.. يغلفها الربيع.. تنت���رس حولهم.. واىل 
جانبه��م راحت بع�س من طيور احل��ب والزينة.. وبع�س 
به��دوء مرفرف��ة   املري�س��ة.. تخ��ب حوله��م  الطواوي���س 

فوقه��م.. وكان اجلميع يرق�سون يف �ساحة مزهرة حتى 
اذا تعب��وا توزع��وا ب�سم��ت وت�سابك يف العم��ق املجهول 
م��ن الغابة وا�ستحم��وا هناك يف نب��ع �سادفهم..وراحوا 
خرج��وا  املورقة..ث��م  والأغ�س��ان  باملي��اه  يرتا�سق��ون 
يقطرون..فتم��ددوا عراي��ا لهثني..ف��وق ح�سائ�س طرية 
يف ف�سح��ة من الغاب��ة.. ت�سقط فوقهم �رسائ��ط من �سم�س 

�سباحية نا�سعة..
  وظلت الطيور حتوم حولهم وحتط على اج�سامهم اللدنة 
وتنقره��م.. وكان��وا ي�سحك��ون - ب��ال �س��وت – فتلم��ع 
ا�سنانهم الب�سة خلف ال�رسائب الدخانية ال�سابحة...داخل 
بدلت��ه وق��د ات�سع منخ��راه وانتفخت رقبت��ه.. وظل يهوم 
بيدي��ه.. خل��ف ق�سبان قف�س��ه امللون املل��يء بالع�ساق 
والطي��ور وال�سم�س.. ومن قف�سه املزدح��م هذا راح ي�سح 
خط��اه.. خفية ويتقرب اىل القف�س ال�سود املجاور حيث 
ما ت��زال دموع كبرية تتدىل من �سقف��ه.. و�سفاه متيب�سة 
ملتفة حول الق�سب��ان.. واذرع رطبة مرتخية يف الزوايا 
تتبعرث حولها نواب�س وعقارب معوجة بال زمن.. تختلط 
يف ه��ذا املوك��ب بع�س دي��دان �ساحلية وقواق��ع بحرية 

جافة .. وعيون ب�رسية ندية..

* جريدة املرفاأ الب�رسية، العدد الأخري  متوز ١٩٧٩.

وكرا�س��ي.. وم�سابي��ح مثبتة يف نهاي��ات انابيب دقيقة 
..وحينم��ا �سكنت احلركة عل��ى امل�رسح ان�سق��ت ال�ستارة 
عن قف�س��ني كبريين �سب��ه متال�سق��ني مت�سلني بفتحة 
وا�سعة، يتو�سط احدهما رجل مبثل الدبو�س قبعة �سغرية 
ويخفي ن�سف وجهه الأعل��ى بنظارة قامتة. وفيما كان 
العازفون يجّربون اآلتهم ..ويدندنون بها..انرى �سارب 
اليقاع فجاأة..واأطلق ا�ساب��ع �رسيعة فوق جلدة دافئة..
ث��م توق��ف ..وم�سح جبين��ه وو�س��ع طبل��ه ال�سغري على 

مدفاأة خا�سة ونه�س قائال..
- ح�رسات ال�سادة ..

ثم قرب الالقطة من فمه وقال ب�سوت اأعلى:
      - اأيها ال�سادة الكرام..! م�ساء اخلري، �سوف ت�ستمعون 
الآن يف ه��ذه الأم�سي��ة اىل اأغني��ة جديدة..كما عودناكم 
الآمال..انها..وقط��ع  اأغني��ة  واأخرى..وه��ي  ف��رتة  ب��ني 
حديث��ه ت�سفي��ق حاد..و���رساخ و�سفري..وتلّم��ظ الطبال 
بانت�س��اء وم�ّسد �ساربيه ال�سغريين.. واأ�ساف بعد ان هداأ 

احلا�رسون :
    - اأغني��ة م��ن طراز جديد..فيها م��ن العزف املنفرد ما 
ناأمل ان ين��ال ر�ساكم..كما اننا باإدخالنا بع�س الآلت 
املو�سيقي��ة الغربي��ة اإمنا حاولنا �سد الثغ��رات اليقاعية 
الت��ي ل ميك��ن �سده��ا فق��ط باآلتن��ا ال�رسقي��ة، اإ�ساف��ة 
اىل ه��ذا فاإنن��ا �سبطن��ا مفاتي��ح جمي��ع الآلت الغربية 
امل�ستخدم��ة يف ه��ذه الغني��ة بحي��ث متنحن��ا نغم��ا اأو 
اإيقاعا من�سجما مع النغم والإيقاع ال�رسقي الذي متنحه 

اآلتنا املو�سيقية..
  و�سك��ت حلظ��ة ..وح��دق يف اجلمه��ور ..ث��م بل��ع ريق��ه 

واأ�ساف:
- ولق��د عدنا اىل ال��رتاث الغنائي فاأخرجنا هذه الغنية 
..وا�رسفت بنف�سي على بعث الدم اجلديد يف احلانها ..اأما 
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يظ��ل التيار الكهربائي مقطوعا لأي��ام ولياٍل ، عندما ل 
جت��د طعاما على الطاولة ، عندما ل يكون ثمة م�ست�سفى 
للمر�س��ى؛ عندما تكون �سورة احلاكم الديكتاتور معلقة 
يف كل م��كان وهو يحمل ر�سا�سا بي��ده ؛ وعلى امل�ستوى 
ال��دويل، عندما تعي�س يف عامل تكون فيه قارتك مهملة ، 
يف ع��امل يكون فيه لون ب�رستك نف�سه عيًبا دائًما ، اأينما 
حلل��ت ثم ل متلك طريقة للمواجه��ة �سوى الكتابة – فال 

ميكن للكتابة حينذاك اإل اأن تكون كتابة تغيريية."
وهو ي��روي اأنه يف ظل حك��م الديكتات��ور اجلرنال �ساين 
اأبات�س��ا )1998-1993( كان رج��ال الأم��ن يزورونه 
املرة بعد الأخرى عند ن�رس ق�سائده يف ال�سحف الوطنية 
طالب��ني منه اأن ي�رسح لهم معناها وم��ن يق�سد بها من 
احلكام. وي�سيف �ساخرا: حينذاك اأدركت اأن جهاز الأمن 
النايجريي اأ�سبح" متطوًرا " جدا ، و"متعلًما"حًقا!" فقد 
�سار اثن��ان من طالبي يف جامعة اإب��ادان خمرين، بل 
اأن بع�سه��م اإنتمى اىل اجلامع��ة عن طريق اجلهاز نف�سه. 
وحت��ى عندم��ا كنت اأق��راأ ق�سائدي خ��ارج اجلامعة ظل 

اأحدهم يالحقني من مدينة اىل اأخرى." 

    حتوالت

اأمكث طويال جدا يف النهر
فاأ�سري �سمكة

براأ�س م�سنوع من املرجان
وزعانف تدجن م�سافة الأعماق الهائجة

اأمكث طويال جدا يف ال�سمكة
فاأ�سري جبال

بقمة يلفها ال�سباب
وقاع يحلي ن�سيم الفجر ب�سحر اليا�سمني

اأمكث طويال جدا يف اجلبل
فاأ�سري طائرا

بع�س من ق�س معروف بكل اللغات
واأغان ترن يف اآذان

الغابات الناع�سة

اأمكث طويال جدا مع الطائر

مة
رج

ت

يعتر نيي او�سوندير املولود يف العام 1947 بنايجرييا 
واح��دا من اأهم ال�سعراء املجددين يف افريقيا، ف�سال عن 
كون��ه كاتب��ا م�رسحيا وناق��دا اأدبيا رائ��دا واأ�ستاذا للغة 
النكليزي��ة. تاأث��ر �سع��ره بال�سع��ر ال�سفاه��ي ال�سائ��د يف 
بالده، مازجا اإي��اه براعة مع التقاليد ال�سعرية الأخرى 
يف الع��امل، مب��ا يف ذل��ك ال�سع��ر الأمريك��ي الإفريق��ي 
و�سع��ر اأمريكا الالتينية وال�سع��ر الأوروبي احلديث. ويف 
الوق��ت ذاته ترتبط كتاباته الإبداعي��ة والنقدية ارتباًطا 
وثيًق��ا بن�ساطه ال�سيا�سي اله��ادف اىل حترر اإفريقيا من 
الإ�ستعم��ار والدكتاتوريات ال�سائدة. ن�رس او�سوندير اأكرث 
م��ن ع�رسين ديوانا �سعري��ا وم�رسحية وحاز على العديد 

من اجلوائ��ز الإفريقية والعاملية. عم��ل اأول اأ�ستاذا للغة 
الإنكليزي��ة يف جامعة اإبادان قب��ل اأن ينتقل اىل اأمريكا 

ليعمل اأ�ستاذا للغة الإنكليزية يف جامعة نيو اأورلينز.
يوؤمن او�ساندي��ر بحق ال�ساعر والكاتب يف حرية التعبري 
وبق��وة الكلم��ة و�سحريتها، ولذلك ن���رس ر�سائل مفتوحة 
عدة وجهه��ا اىل الرئي�س النايجريي ال�سابق اولو�سيغون 
اوبا�ساجنو ينتقده فيها ب�س��دة على كبته للحريات. فهو 
ي��رى اأن ل خي��ار اأم��ام ال�ساع��ر الإفريق��ي ال اأن يك��ون 
�سيا�سي��ا: يقول او�ساندير"ل ميكن اأبدا التزام ال�سمت يف 
مث��ل البلدان التي جند اأنف�سن��ا فيها. فعندما ت�ستيقظ يف 
افريقي��ا من نومك ول جتد ماء جاري��ا لتغت�سل، وعندما 

 قصائد للشاعر اإلفريقي نييي اوساندير 
Poems by Niyi Osundare

ترجمه� عن االنكليزية:
 ف��شل العزاوي
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بلحية براقة
واأ�ساطري تروي حكايا

ذكريات �سائخة

اأمكث طويال �س �� ا � م � ت � ا
فاأ�سري كلمة 
                       

  كرم االإمرباطور

وهتف النا�س:
نحن نت�سور جوعا

ونحن عط�سى

اأطفالنا ميوتون يف املهد
والكبار من الفاقة

متعهدو الأ�سغال كرماء ب�سياطهم
جامع��و ال�رسائ��ب مي�س��ون �ساخب��ني يف طريق كل 

قرية

ال�سماء
هي ال�سقف الوحيد فوق روؤو�سنا . . .

ير�سل الإمراطور
متاأثرا وبكل اإهتمام

100 حقيبة من الأ�سماء

و 1000 كيلة من ال�سفات.

 �شج�ر الع�ش�ق

�سمعت الأوراق تتجادل
يف برملان الريح

اإلتقطت ب�سع كلمات �ساخنة
من �سفاه احلمامات يف املجل�س

راأيت نبيذا وماء
يت�ساجران يف كاأ�س م�ستثارة

فاأ�سري طريقا
بعيون رملية طويلة

واأطراف متتد عر اأحرا�س التوت الري
مثل اأفاع نامية قبل الأوان

اأمكث طويال جدا يف الطريق
فاأ�سري �سيجارة

متقدة من طرفيها بحمم قوية،
بح�رسات �رساج الليل ذات الأجنحة املرمدة يف ليايل

العتمة املقمطة
اأمكث طويال جدا مع ال�سيجارة

فاأ�سري مهرجا
بوجه عري�س ملون

وكر�س ممتلئة حتى التخمة
بال�سحكات ال�سارية

اأمكث طويال جدا مع املهرج
فاأ�سري حكيما

مة
رج

ت



112

27
/2
02
1

27
/2
02
1

113 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

 لق�ء

)اىل اولل��ي نوردب��ريغ الذي اأوح��ت ر�سالته يل بهذه 
الق�سيدة(

حني اأ�سل اىل نريوبي
�ساأكون مرتديا وجها

ل يختلف كثريا 
عن ذاك الذي راأيته قبل ب�سعة ف�سول

نظارتي ذات البوؤرتني الآن،
اإطاراتها املحفوفة بال�سنني

تقبع هادئة على ج�رس اأنفي الو�سيع
اأب�س من خاللها

مثل حكيم يخيط اأ�سمال
عمره املهدم.

�سوف جتد �ساربا

يزهر باأناة على جرف
�سفتي العليا

و�سعري الطويل، املق�سو�س الآن، 
الداكن امل�سوب بالفاحت بر�سا

معتنى به بجاذبية

�سوف جتدين يف جلباب "مباري"* املعتاد
%  من القطن، عامر ومف�سل   100

باإبرة التطريز،
وراأ�سي يقبع فخورا متاما فوق كتفي

�ساأكون هناك مع الكاآبة والبهجة املتقلبتني
لل�ساعر يف �سنه املجروحة

نادين اأتايري** وبيوكو اأيواليوا **ا
ول�سوف ت�سمع جوابي يف كل ريح.

�����������������������������������������
* رداء بوهيمي يحبذ الفنانون يف نايجرييا ارتداءه

** ال�سخ�س الذي يعيد ت�سكيل العامل كما ي�سكل احلداد املجرفة
*** ال�سخ�سية هي اجلمال

كانت ثمة �سجارات اأحيانا
حتى بني الل�سان والفم . . .

ولكن مهما بدت الكلمة فظة
فاننا ل نقطعها بال�سكني

اأرغب اأن اأمل�س الع�مل

ماأخوذ اأنا بدافع اأن اأمل�س العامل
بدافع اأكرث �سطوة من ن�سيم الفجر

ل ميكن كبته مثل عقيدة م�ستع�سية
لأ�سيد ج�رسا عر البحار

واأروي لكل جبل حكاية ب�سيطة
لأراقب الأ�سجار ت�سبك جذورها حتت الأر�س

لأغني يف ال�رسق واأرق�س يف الغرب
لأحظي بالقمر ين�سم اىل ال�سم�س

يف �سمت ال�سماء بدون ك�سوف

لأجعل الن�سائم القوية تهب عر التل

حيث ثمة اأ�سوات تتذكر �سداها
ناثرة احلمامات يف الريح

لأرى املحيط يف قطرة ماء
اإحتاد قو�س قزح ال�سم�س باملطر

الطريق التي متتد من باب اىل باب

اأرغب اأن اأقبل األف طابع بريد
اأن اأبلل مظاريف ل عد لها بلغاتها الطائ�سة

واأغمر كل �ساطئ باأنباء عاجلة

ماأخوذ اأنا بحافز اأن اأمل�س النجوم
اأن اأدغدغ عروة كل حلم

كرابطة ذهبية يف �سل�سلة الوجود الأفقية

اأنا كرمة و�سيعة ت�سعى نحو ال�سوء
اأنا يد الليل، حية باأ�سابعها

نعت ينتظر اإ�سما.

مة
رج

ت
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اأحمد ال�شه�وي / م�شر

          أحذُف الَخْوَف مْن ُلَغِتي

ُهما يل 
واأنا لُهما 

عْيَنا الَفْجِر ل ترَياِن ِغالَفُه كمجُهوٍل
ل تعرَفاِن اخلريطَة 

ريَق اإىل الُغَرِف  ول الطَّ
اأ�سابُعُه جتهُل اللم�َس 

لن ي�ستطيَع اأن يقفَز من النافذِة 
ِم ني َزَرعُت قلِبي يف اإَناٍء من الدَّ لأنَّ

َر عليَّ لو اأنَّ الفجَر يْعِرُف النُبوءَة ما تاأخَّ
اعِة يف النِّيِل                          ما رَمى عقارَب ال�سَّ

اكرِة  اَر يف الذَّ                         ما اأ�ْسَعَل النَّ

حتَّى الفجر يْخَتِبُئ وراَء الباِب
َخِجاًل من الظلِّ الذي ل يَراُه اأحٌد 

اأ�سابعي انتظَرْت طوياًل 
اأ�ساعِت امِلْفتاَح 

كاأنَّ لها اأجنحَة �ُسلحفاٍة عمياَء 
كاأنَّ قطَع الليِل تناُم على ُبعد �سَحابٍة من العنْيِ 

كاأنَّ ُنُبوءتي يف ال�ْسِم 
              اأو يف الظلِّ 

عر 
ش
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اِبعي يف الُع�ْسِب نقعُت اأ�سَ
حرَّكُت اأحزاين مِبلعقِة امل�ساَفاِت

علَّني اأحذُف اخَلْوَف من ُلغتي 
ول تتوُه ُخَطاَي يف ُغُروِبي الأخرِي 
ول ي�سرُي املاُء يف طِريٍق مَن الرَّمِل 

لو َجاَء 
�ساأجل�ُس على َحَجِر الفال�سفِة 

اأمنُح النَّا�َس ِكتاَب ِحْكَمِتي 

َت اخُلَطى  الظلُّ يكُر اإذا مَددَّ
غرِي م�ُس لن تنزَل اإىل جيبَك ال�سَّ وال�سَّ

اِب َ اإذا نامِت احَلَوا�سُّ يف الرتُّ
ر املا�ُس الذي يف العني وتبخَّ

و�سقطْت اأوراُق التقاومِي يف ُحفَرِة النَّار .
هو ماأمٌت يل

عَراَء  اأدُعو اإليه اجِلنَّ وال�سُّ

َحَرِة  �سائِدي الثَّعابني وال�سَّ
اآكلي التُّوِت 

اأرباَب ُدوِد القزِّ يف الُقَرى واحلوا�رس
واأ�سحاَب الإ�ساراِت والَعَراَفة 

واأن�سى عامًدا 
ْم�َس يف الأوايِن  اأوا ال�سَّ من عبَّ

ُروا بيَت الكالِم للعابرين من اأجَّ
من ناُدوا القَمَر 

حنَي اختنَق من �رسبٍة للَماِء
مالِكي اجِلَنان

َعاويذ باِئعي التَّ
ُمو�ْسو�ِسي الَوَدَع 

ُمْقَتِفي الأثر 
اي يف ُكوؤُو�ِس اليتيَماِت اِرِبي ال�سَّ �سَّ
َجاج . املا�ِسني فوَق امل�َسامرِي والزُّ

عر
ش

  مع�شكرات ال�شجيج 

حتى الدمى
خفيفة الوزن

حت�سو اآذانها بالقطن... 

عندما مت�سي
على احلافات املزجمرة

حيث ت�سادف
رجال عبو�سا

عند الزاوية
يبيع متاثيل اأحالم
يدمع فيها الأبي�س

وقد حتول

حممد تركي الن�ش�ر

أربــــــع قصـــــائد
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اإىل ذكرى
تختزل فكرتنا عن البهاء

املفقود... 

هذه املع�سكرات
ت�سعل يف ف�ساءاتها املقفلة

فرا�سات الهم�س
وتتقاتل يف �سالتها

مل�س��اء  وكائن��ات  الببغ��اوات 
تتالمع

مثل ال�سكاكني... 
مرات مع بع�سها بع�سا

وتارات
مع باعة العكاكيز ال�سود

والغجر
الذين يقيمون �سريكهم

على اأطراف هذا املكان... 
مولدات يختنق فيها

حتى الدخان.. 
اآلت يبتزها امللح الأ�سود

عربات تت�سارخ
�سفارات تزعق بجمرها

العابر حلاجز ال�سوت
ماتور�سكالت متغطر�سة

تغطي على اأجرا�س الكنائ�س
املهجورة يف ال�سواحي.. 

باعة جوالون
وعابرون يتالكزون لهثني... 

ت�رسقنا منا
هذه املع�سكرات
نحن املتتلمذين

ور�ساق��ة  الأن�س��اق  دق��ة  عل��ى 
العبارات.. 

عا�سقي اأ�سعار جون كيت�س
وبول فالريي
و�سمفونيات

هايدن وموزارت وباخ.

 مل يعد اأبدا

مقاطع 
يف اأثر تاركوف�سكي 

ال�سبح
يتم�سى 

حرا
خفيفا

بال اك�س�سوارات
ل هميانات

ل تركات
ل تردد

ل ايديولوجيات
ول زمكان 

هو املفرتى عليه
 الذي يخيف البنات والطفال

عر
ش

 املتهم 
الهارب

من اأ�سواء احلياة الواقعية 
اىل الأفالم البولي�سية املركبة

من هيت�سكوك واأجاثا كري�ستي
اإىل اأزرار الكواكب البعيدة

 مبتانة البطال العقلية
 واإناقة البطالت الر�سيقات

فال طبخ 
ل د�سائ�س

ول نظرات م�سبوهة...
كل �سيء قوي �ساف

وا�سح الروؤية
واملخرج يعول كليا 
على البعد الأثريي ...

كذلك الروح واثقة
ل تعبث بها كوابي�س كافكا

وق�س��وره الثمين��ة يف بازارات 

الكالم
ول د�سائ�س ليدي ماكبث

اأو زنابق اوفيليا 
قلبه��ا  يف  هامل��ت  ون�س��ال   

الطفيف ...
يا لها من طفلة

 كم متنيتها 
اأن تكون بطلة 

بط��الت  م��ن 
خيايل العلمي

لأحميها
م��ن نه��ر املنتح��رات 

الأنيقات
ودموع اجلمهور 

 حينما ت�سري �سهاما خر�سا
من لهب ازرق

حتارب طواح��ني الندم ال�سهباء 
...

م��ع  الفق��ي  يتقاط��ع  هك��ذا 
ال�ساقويل

ومير على الكرة املرقطة
 بظالل الذئاب

والفال�سف��ة  احلامل��ني  كل 
وال�سعراء
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اأ�سدقائي
ابطال ابن الرومي 

جو�رس وابي متام
ملتون  

وابي نوا�س
ودانتي

اذ جحيم باربو�س
 غرفة تعذيب ذاتي

يت�سفح اأوراقها املعري �رسيعا
وتبق��ى ج��دل حمتدم��ا وحلم��ا 

يتك�رس 
على ورق اأ�سفر

غريبا
 يف متاهات التاأويليني ...

ال�سبح يجتاز
بخفة الهواء

منزل
ثالث عرافات

م�سبوغات ال�سعر

 بالأبي�س املخاتل..
يعذبن بنتا

 بحجج امل�سري الغام�س
فتظل تنزف

�سبابا اأحمر
بانتظار و�سول تاركوف�سكي

�ساعر احللم 
الذي ذهب يف نزهة ق�سرية

ومل يعد اأبدا.

     الفخ

كل ما تواطاأنا معه
�سواء كان منديال

اأو فكرة... 
نهرا �سغريا

من الوحل والنار
يف حرب
اأو جنمة
جت�س�ست

على مناورات
�سنعناها

ملليكاتنا ذات يوم... 
الكالم الكثري

ال�سهل.. املرن
الكالم الوعر

ل�سوبنهاور

وبول فالريي... 
املدن التي تذوب

كال�سوكول
ومفاجاآت الرحالت الداخلية

التي حتب�س الأحالم.. 
كل ذلك

�سنعناه لأنف�سنا
باأنف�سنا

لأننا
يف متاهة الزمن

بارعون
يف النفي

وحماباة ال�سمت
املتخفي

ظانني... وهما
باأننا

�سننجو

من فخ الن�سيان.

�شبق

لثغة لرا
وقرطاها

ترن
يف ميزان ال�سائغ

ال�سبق
 واللمعان

ليزال
حرا

يتمطى
يف عيون قطط بودلري
التي اأ�سابها الذهول

هذه اليام
يف �سوارع باري�س العتيقة.

عر 
ش
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عر
ش

فمن قال اأين كرُت؟ 
واأن الن�ساء اللواتي ع�سقُت 

اتخذن مكانًا ق�سيا
كرُت نعم.... 

ولكنني
مل اأزل بعُد ذاك الفتى امل�رسقيا

يحُب الن�ساء كثرياً
ويع�سق ما بني اأنثى واأنثى 

ويق�سو على امراأٍة حانية 
كرُت 

ولو دارت الروُح ثانيًة
�سيكرر اأخطاءه مرًة ثانية

و�سيع�سق نف�س الن�ساء 
وي�سلك نف�س الطريق 

وي�سعد نف�س الأماكن 
ما بني خوٍف وبني ارتباك 

وبني قطوٍف على �سفتيه 
معتقٍة دانية 

اإذاً اأنت تكر يا �ساحبي..... 
كيف اأكر؟ 

تتذكر اأيامك الغابرات 
وتظن باأنك ما زلَت حيا 

واأنك ما زلَت تدين الن�ساء لنارك 
وتغري ال�سبايا على عط�س 

يف انتظارك 
نعم هو هذا اأنا 

اأجتول بني الن�ساء 
كمن ميلك الآن ب�ستان خوٍخ 

وحقاًل كبرياً من القمح والعنر البلدي
واأقطف ما �سئُت من �سجر العا�سقات

قطفُت كثريا 
وو�سو�سُت للعمر اأن ينتظْر
وامنت اأن ال�سنني �ستبقى 

واأن الفتى �سوف يبقى فتى 
دون اأن ينك�رْس 

دون اأن ي�سحب الوجه

خذيني كما كنُت
منك�رساً اأو قويا
خذيني كما انا
ياغيمة الوجد

ل كافراً مثلما يّدعون
ول�سُت كما تّدعني نبيا

اأنا غا�سل الكلمات اخلجولة من طينها
وبائُع �سعِر الق�سائد للعا�سقني

ع�رف ال�ش�عدي 

خذيني كما كنُت
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اأو يذبل القلب 
اأو ي�ستقر الدخان على رئتيه

وترعد غيماته دون اأن تنهمْر
اذاً اأنت تكر يا �ساحبي 

ل تقل �ساحبي 
فلو كنَت يل �ساحبًا 

لوقفَت معي كي ن�سد ال�سنني 
ونربط حبل الليايل باأقرب قلٍب

وكٌل �سيزرع يف حانة اخلمر 
اأحالمه وندميه 

ونبقى نغني
 ونرق�س
 نرق�س 

نرق�س
ل خائفني من العمر 

اأو هاربني من ال�سنوات 
واإن �ساألونا كم الآن اأعماركم

نتحجج بالرق�س 

عر 
ش

اأو نختفي يف الأغاين القدمية 
ولكنك الآن تهرب مني 

وترمي الزمان على كتفَيّ
وجترحني 

كلما دارت امراأة وجهها 
فاأ�رسخ فيها 

خذيني كما كنُت 
منك�رساً اأو قويا 
خذيني كما اأنا 
ياغيمة الوجد 

ل كافراً مثلما يَدّعون 
ول�سُت كما تَدّعني نبيا 

ويا �ساحبي ل تكن حجراً 
وترمي بنف�سك بابًا لذاكرتي 

ولدُت لأن�سى 
وع�سُت لأن�سى 

فيا يا ما ن�سيُت فمي يف حقائبهن
وقلبي باأدراجهن

وعمري ت�رسب بني الر�سائل والأغنيات.
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عر
ش

الكتاب��ة واقعية حتى لو كانت ع��ن التنني بروؤو�س 
�سبع. 

بالغرب��ان  املليئ��ة  احلاذق��ة،  املدين��ة  ه��ذه  يف 
والهداه��د والت��ي ُتن�س��َى، كن��ت اعرف ل��ون �سعرِك 

وقما�سة حزنِك.
يف هذه املدينة تعلمت النحا�س والأبواب والقرنفل 

ومل اتعلم �سوارعها.
يف هذه املدينة ل�سئ اأ�سد غرابة من الواقع، �ستتعلم 

و�شـــ�م ه��شـــم 

التشــــــــارع

ان تكون غريبا حتى يف حياتك او جناتك او موتك.
اأنا اخليال الوحيد فيها.

اأنا ملُك متاأخر،
�ساأكتب عن كل الذي اخاف منه،

واخاف كل الذي اكتبه.
مع�سوب العينني ارى بالدي،

حمدقا ل اأرى اأ�سدقائي،
يكتبني خويف ول اأخاف.
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اأن��ا �سارع مهمل يف �سن��وات، لكني مل��ك اأي�سا ويف 
يدي ماتبقى من فرائي ابي�س ومن عرثات �سخامهم.

اأ�رسخ يف غابتي :
يا اهلل كن عادل وامنحني اعداًء كبارا. 

كنت اأو�سك ان ام�سك حلية الثالثني من عمري، جربت 
ان اأخذ ال�سوارع معي يف جيبي واأخذتها،

 من��ذ ذل��ك الي��وم ب��ال عن��اء نقف��ز ه��ي ايل �سرتت��ي 
الرمادية وتراقبني ات�سارع. 

عندم��ا يهطل مطر غزي��ر اأخذها، ال�س��وارع، اإىل قلب 
حبيبت��ي والق��ي بها ف��وق ا�سابعها فت�س��ري خوامت 
ترجت��ف من الرد، وح��ني ال�سم�س اخبئها يف خ�سلة 

�سعرها.
حني كان ال�سارع بعر�س حزن وبطول �سفريتها،

 �سارع اجلمهورية بعر�س �ستاء وبطول �سيفني،
وكان نهارا بقرب نهري.

يف احل��ادي والع�رسي��ن من متوز من ع��ام النواقي�س 
عرفت املوت والفواني�س مطفاة، الت�سارع كان مرا.

راأيت �ساعرا ملثما يدخل املقهى،يقوده رجالن، رمبا 

اكرث، وي�سري بعينيه نحونا.
نحن الفتيان هربنا، 

من��ذ تل��ك الظهرية نه��رب من له��اث رجل��ني وملثم 
خلفنا،

بعيد بع�رس جمهرريات عن  �سارع اجلمهورية
 انح��درت ايل املدينة بيدي عم��ر قليل ويف حقيبتي 

موت كثري..
هك��ذا ، اراق��ب نف�س��ي كل ج��ادة وازج��ج اجلمي��ع، 
ال�سائق وال�رسيط وال�ساع��ر و الأنذال وهم يتنا�سلون  

بقم�سانهم امللونة.
يف الت�س��ارع ميكن اأن تعرث على نف�سك مركونة حتت 

ال�سم�س ول يراها احد.
 فيه رمل وطابوق وعربات بخيول تنظر بحزن وهي 

تق�سم ع�سب اأيامنا.
وفي��ه انا وانِت نختبئ ع��ن عيون املارة على اأمل اأن 

ن�رسق من غفلتهم قبالتنا �رسيعًة.
يف  ال�سارع ولدت واليه اعود. 

كل ن���س تركت��ه عل��ى رّف مق��رة وكل مق��رة فوق 

عر
ش

الرمل ن�س.
ع��اد املوظ��ف ايل بيت��ه ومل يجده، البي��وت تت�سارع 

اأي�سا، قد جتد بيتك يف مقهى ول يعرفك.
بيوتنا تت�سكع ونحن ننتظرها تعود.

ملاذا عل��ّي ان ابحث مثلهم عن الذي �ساع منا وعنا 
وفينا؟

 لهذا كل يوم انهي ت�سارعي بت�سارع اآخر.
اعطي��ت خطواتي لال�سفلت واأخ��ذت فكرتني بدل عن 

�ساقّي احلزينتني.
اجيب عن �سوؤال امراأة يف �رسيري للتو :

مت��ى غ��ادرت الع��راق؟ باين مازل��ت هن��اك ات�سارع 
واجيب عن �سوؤال امراأة يف �رسيري للتو:

ملاذا لتغادر؟

الت�سارع مكوث تام وهروب تام.
كل مدين��ة يف العامل ي�سطره��ا نهر اغاُر من بغدادها 

واأخ�سى �رسطتها  وانادم قرا�سنتها.
املدن التي بال نهر اأ�سك فيها كثريا

املدينة هذه ت�سبه املدينة تلك.
من انِت لحبك مرتني؟

من اأنا لأُقتل مرتني؟
من هوؤلء يت�سارعون فوق حيواتنا بنهم؟

اية �سخرية ان عدوي الوحيد ليجيد الكتابة.
الغابة مرتع لكل اأ�رسار املدينة،

واملدينة لي�ست مرتعا ل�سئ. 
كل الذي قراأناه خل�سة مل يكن �سعرا،

كل الذي فعلناه خل�سة كان �سعرا.
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عر
ش

خ�سيٍة
عليه��ا -كانت توؤلُب  اخلدَم، وو�سيفًة مل تكن ترعى 

ما�سيتها،
كم��ا اأُرت��ُب يديها عل��ى قدر ج�س��دي، كان��ت ت�سعُد 

�سلمها على 
اأط��راف اأ�سابع��ي، وكنُت اأُوط��ِن قططه��ا وببغائها 

الذي مل 
يكن قد تعرف على ب�سمة �سوتي،

فحني اأُغني يبداأُ ارتباك ذنوبي، واأبداأُ باإعادة اإنتاج 
اأخطائي،

تلك التي كاأي مكارم ل حت�سُن �سوى �سناعة البهاء، 
ولأَين

ل اأُجي��ُد الإ�سغ��اَء، ترك��ُت مهم��ًة كتلَك ل�س��واَي من 
الأنا�سيد،

ِلأُبع��َد الطرَق ع��ن م�ساءلة قدم��ي لرتابه��ا، وِلأُفِرَغ 
يدي من 

موا�سع  عجالت كنُت قد تركتها لأنفرَد بالكلمات،
ح��ني اأراها ثانيًة، �ساأُغني لها، قد ل اأراها، فما بني 

اآخر 
�سقويف  وبخارها ع�رسات  الأبواب، ومئات  النوافذ،

و الآلف، مم��ا تركت��ه الطلقات خلفه��ا من  طعنات 
واآثار 

اأزهارٍ  و م�سارط ، واأبناء يجهلون كم من بنات اآوى 
حتمل  يداها،

�ساأُغني لها، تباركت ِ فما  من اأندل�ٍس كتلك �سواِك،
وم��ا من ب��الٍد كاإعت��ذاري، و كل اأخطائ��ي بدوٌر يف 

�سماِك،
وكل الذي ما بني كفيِك نثاري،

هي وحدها من ي�سرتَط،
ه��ي وحده��ا امل�سغول��ُة بالفو�س��ى، وبتبعرثي عند 

التقاء 
ي��دّي مبا يغ��ادُر فمها من قوٍل مل ي��زل  ي�ستن�سُق ما 

لديها
من عناٍد مبهٍم، وتعنٍت وا�سٍح، هو كل ما يف �ساللها

ال�سديدة المتالِء بك�سل الفرا�سات،
يومه��ا مل تق��ل �س��وى ال�سم��ت، ذاك ال��ذي حركاته 

مل اأك��ْن م�سغي��ًا لأح��ٍد ح��ني كلمتن��ي مليكتها عن 
ال�سحاب،

ع��ن �سماٍء ل تبعد عن قب�ستّي �سوى فر�سخنِي،و عن 
قطيعٍة 

ل ن�ستحقها قط،
كنُت اأُ�سغ��ي لبخاٍر اأزرق طالٍع م��ن حدود ج�سدها، 

ذاك الأيك
 الن��ازح �سوب اخليان��ُة، مل اأكن اأعلُم اأَن ما اأملُك من 

حميد ح�شن جعفر

 ُبخـــــــــاٌر أزرق
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رق�سات 
جتوُب. ه�سابي، من غري اأن تيمَح لذراعي بالإقرتاب 

ولو
قلياًلمن ُبْركٍة حتملها اأينما توجه النهاُر،

كان��ت جت��دد ج�سده��ا م��ع غ��ريي، وحت��رر اربط��ة 
مالب�سها 

 بعيداً عن يدّي،
هك��ذا قي��ل يل، فالقمي�س الذي كنُتق��د اإتنذُت وامدًة 

من 
ثنيات��ه �رسف��ًة كان قد األق��َي بعيداًعن م��راآة جتل�س  

قدامها،
كما كانت حتل�ُس قدامي، لأُحدثها عن اآخر �سماوٍة، 

وعن بالٍد مل تكن ف�سيحًة من قبُل، وحتدثني عن اآخر 
ال�سعادين، عن الكركدن البليد،

مل اأق��ل له��ا ان كل ما �سنع��ت مِل يكن �س��وى بع�س 
ببغاٍء،

هاديٍء كحجٍر،
�ساكٍن كاإبن اآوى،

مفرط بالتنحي،
ق��د اأكوُن وامداً من قتاله، ولكن لن ادعها تكون اآخر 

من 
ي�س��ع طعنات��ه على زخ��ريف، �ساأُبدُل وجع��ي باآخر 

ي�سبه 
حجراً،

و اأق��وُل: ه��ي طعنٌة لتك��ن ب�سالتها جل�س��دي، ولتكن 
�سجاعة 

املليك��ة تتويج��ًا ملا منح��ت يداي بنيه��ا من قبائل 
واإبٍل،

باغ��ُت اأ�سماكه��ا ب�سب��اك حنجرت��ي، فتخل��و  كن��ُت اأُ
امل�سافة 

ب��ني اأ�سابع��ي و�سكونها  من اأُمٍم �سال��ٍة، و�سماٍء قد 
تك�رسْت

 زجاجاتها، لتعلن عن نوافذ وم�سالك للجميع،
كن��ُت جي��داً و�س��واي ال�ستات، فكي��ف �ساأُرت��ُب نفور 

ج�سدها
ذاك الذي اأ�رسق من عريها،

عر
ش

مل اأك��ن اأ�سغ��ي لأح��ٍد، ب��ل الفرا�س��ُة وحده��ا —ل 
�سواها—

من فرط. بالنزاع،
ِلأَِجَد عرباتي  كاأيعزلٍة مغرفٍة بال�سجيج،

كان��ت رغباتي ل تتمثُل اإل ببخ��اٍر اأزرق ذي رائحٍة 
�سبيهٍة 

بالتما���س، واأُنث��ى مكيف��ة لأن تكون غاب��ًة، مل تكن 
راغبًة يف 

اأن تك��وَن حممي��ًة، اأو حو�س��ًا ا�سطناعي��ًا لأ�سم��اٍك 
هادئٍة،

�ساكنٍة، اأو ل�رساخ�س، اأو لأع�ساب ظل،
م��ا كن��ُت اأتوج�ُس منها عتم��ًة متدرج��ًة و�سوًل اىل 

غب�ٍس
اأو عروج��ًا من غ��ري م�سعٍد، كن��ُت اأدربها طيلة ليلي 

على 
كالم الأ�سابع، اأو على �رسفات الهزار،

 يف حلظ��ِة اإرتباٍك اأقنعتني باأن اأك��ون مليكها، واأن 
تكون 

تاجي، لكّني قلُت: لن اأطلق حماماتي يف ال�سباب،،
و لكنه��ا اقنعتني ثانيًة -حتت ظ��ل ك�سٍل كالرخام، 

باأن 
تكون مليكتي واأكون خمدعها،

هل كانت ت�سعى لأن اأكون  قف�سها، وحدوداً ل�سهوٍب
طافحٍة بال�سفادع، وبالركوِد،

�ساأخل��ُع يدَيّ لكي ل مت�ّس��ا ارتباكي حني  تناديني، 
لكي 

ل اأق�سد خديعًة اأدفُع بها نحو خليٍج  يتماهى خلف 
زغٍب مل يعرْف النفوَر بعد،

ل��ن اأك��ون وجيها ً تختاره على هواه��ا، اأو لن تكون 
خديعًة

كما تريُد، فكالنا له حروبه  التي كثرياً ما  نحُب اأن 
ن�سميها

هفواٍت، وكالنا له  خ�سائره التي ل ميكن اأن ن�سميها 
اإّل 

هكذا، �ساأُوبُخها على ت�رسف دجاجاتها  الك�سولت، 
وعلى 
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ت�سك��ِع ديكته��ا الأليف��ة ما ب��ني تخ��وم ال�سواحي، 
والعجالت 

امل�سنن��ة، �ساأقول لها كل ما يف �سندوقي  من كالم، 
و�سدٍو 

من عواٍء و بكاٍء، من اإتكاٍء على �سحٍك باطٍل، او على 
اأننٍي 

با�سٍل،
ل��ن اأدَع لها، اولأي م��ن اأتباعها اأن ترفَع عن ِك�رَسي 

ال�سياَء،
و عن ج�سدي اآثار �سجرها،

ه��ي وحده��ا م��ن ق��رَر اأن ي�سم��ي اأبناءه��ا باأ�سماء 
اأ�سابعي،

َن��دُم الط��رِي ال��ذي اأيكُه  كالم��ي عل��ى اأفعالها حني 
ر�سمت قف�سًا

على �سفتيها ِلتخدَع الأجنَة،
لكن و�سيفة هي اآخر ما متلُك. من الذخائِر اأ�سلمتني 

مفاتيح 
غاباته��ا، لأكت�س��َف اإن الثعال��ب الت��ي تن��ام عل��ى 

عر
ش

فروها مل تكن 
�س��وى يدّي، بكل م��ا متتلكان من حق��ول  �سي�سبان، 

ومن ه�ساٍب
تنتمي اىل اأق��واٍم تبنْت طفولتي، واإن مواقَع قدميها 

هي نف�سها 
الت��ي كن��ُت اأُ�سميه��ا -اأجم��ات ال�سب��اح - كان��ت 

املفاتيُح بع�س َ اأقوال 
اإّت�س��َم بع�سها بالِق��دِم، وما تبقى مل يك��ن من حديٍد 

اأ�سم،بل من 
دعا�سيق، وحرائق، وبقي��ة ذاكرٍة مل  يتجاوز ْ�سقفها  

اأّي بخاٍر 
ازرق،

بخاٌر اأزرق ل اأحد ي�سمي رائحته،
بخاٌر كج�سٍد لي�س من ف�سٍة زينته،

و لي�س من اأحداٍث ه�سابه،
م��ا اإن ُيق��َرُع  نعا�سي بثم��اره حتى اأج��ٍد خ�سومي 

يدونوَن 
تورط��ي فاكه��ًة، والأكاذي��ُب بقي��َة فن��اٍء حمك��وٍم 

بالنزهة ِ،
�ساأُعي��ُد احلكم��َة لأع�سا�سه��ا، ولأ�سابع��ي التالع��ب 

بالنهايات،
ق��د اأ�سطر لأُتابَع جمن��ٍد، اأو لتو�سيع هباتي، فكل ما 

لدي،
ار�ٌس �سيقٌة كاأي حرٍب،
ووطٍن فاح�س التطلعات،

�ساأق��ول لها: وذل��ك بعد اربع��ني طنًا م��ن التكا�سِل، 
وبعد ه�سبٍة

من نهار نائٍم يف �سعٍة من الت�ساوؤل،
�ساأق��وُل لها: و�سيت��ي اأن تهذَب رغبات��ي ب�سيٍء من 

التاأين، فلي�َس 
لدّي من الع��ْدِو �سوى مركبتنِي، وع��دٍد من احلقوِل،، 

لتجرب ما 
ت�ساُء من الزدحاِم، لتجرب ما يتنا�سُب من حملفنَي 

واأو�سياَء، ومن بنني غري اأتقياء،
�ساأُبطُل �سهادتي، واأحمو ما كنُت قد راأيُت، ولن اأقول 

�سوى 
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م��ا يزيُن اأخطاءها  ببخاٍر اأزرَق، ي�سبه فاقة ج�سدي 
لعويلها،

ترق��ٍب،  و  �سباب��ٍة  م��ن  بحول��نِي  اأرهقه��ا  �ساأظ��ُل 
ومب�ساحة مائة 

وع�رسي��ن م��رتاً مربع��ًا م��ن توق��ٍع يرت��ب حافالته 
مبحاذاة الكاأ�ِس

علها تدرُك اإن الطيور غرَي كافيٍة خللق اأجنٍة با�سلٍة،
وغ��ري كافي��ٍة لأ�ستبدَل اأ�س��اي باأربع��ني موعظة، اأو 

باأكرث  من 
ذلك، فكل ما ت��رتُك خلفها لن ي�ساكَل اّل مزاحي ملا  

حتت 
�رسفاتها، من ذهوٍل، 

وملا حتت قم�سانها من حقوٍل مل تزل با�سقًة،
هل �ست��درُك ورطتي؟ حني اأِن�س��ُت اليها، لتطلَق على 

وعويل 

ما هذبٌت لها من القول،
وما زخرفُت من عتمٍة،—مل تكن داكنًة حينها—

م��ن ذا يتذك��ُر -طا�سقن��َد- �سوان��ا، ح��ني هممن��ا 
باإرتكاب املع�سيِة،

باأن مننَح البخاَر الزرَق ل�سوانا، اأو ندفَع ب-عدن-
ُزٍل  �سوب ًنُ

طامل��ا تركناه  خل��ف ظهورنا، لنحتف��ي باملعارك، 
�ساأدُع اخلديعَة

تتفاقُم لأُح�سَن مغادرتها،
هذا اأنا طريقتها،

و تلك هي فخاخي،
فكي��ف، ومن��ذا، واأي��َن، ومت��ى، �ستطل��ُق البخار من 

ربقتها، لأتفرغ ل�سواها
الذي��ن ومن ن�سف قرٍن من الوه��ِم، ينتظرون اأوبتي 

من الغابة.

عر
ش

اأجل.. ذاهٌب اأنا اإىل حانِة امُلفردة، 
هناك.. يف �سارع اجُلَمل احلزينة؛ 

اأُجّرُب ُكلَّ عبارٍة؛ باحثا عن حياتي. 
لدّي وقٌت قليٌل لأنعطف..
بانتظاري اأغنيٌة اأُحبُّها، 

و�سمٌت كثرٌي اأ�سغي اإليه.
حِك الغد ي�سل...  ... هواُء �سَ

هكذا اأولُد: 
ِو مدلوٍل باآخر.. من حَمْ

قريبا مثل �رسخة، وبعيًدا ك�سدى... 

ميثــــــــم احلـــــــربي

 ُكّل األشياِء التي ِقيَلْت لي
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َمَرحي اأَْن اأُع��ّرَف حفيَف اإطراقتي، 
فهو: 

ُدولُب هواٍء، 
و�ِسَكُك موٍت، 

و�سفينُة نوٍح.. ُمزيفة! 
تعب��ُت م��ن م��ذاق احلقيق��ِة 

والكذب؛ 
كبوُت.. راأيُت احلا�رَس حذائي.. 

و�رسُت اأرك�س... 
اأكُتُب �ِسْعًرا ركيكا، ُيطابُق اأيامي.. 

اإنُه �سوُء �سيَكارتي التي َدَحَرها الليل.. 
مقاديُر َخْلقي، ل جدال فيها: 

قلٌب غائٌم، 
ِت،  َمطٌر يف الّتلفُّ

و�سحكتي من طني.
اأْرمي التحيَة على �سديق ل ُيجيب،

واأدخُل يف كّفي.. 
اأغ�ساُن �سجرِة املا�سي، 

 ، تدوُر َحْوَل اأُُذيَنّ
َوَترُتُك ُنباَحها.. َيرّن

كلم��ُة:  حتتم��ُل 
"تاأرجح".. جهًة يل،

اأنا ال�رّسيُع على ُتراِب 
جهتني..

ومن اأجل ُحبٍّ يف مكاٍن 
ما؛ 

اأجري خلَف َعْي�سي.. 
اأجري َخْلَف َمغيب.. 
اأجري خلَف نهر الأيام.. 

ّف.. اأنا: َعنْيٌ لن جَتِ
َج�سوٌر يف َرْبِط ُمفرداٍت حزينة، 

وَمهزوٌم يف تدمري كاِئنها.. 
ْعَف ِظّلي، نهارا.. اأ�سنُد �سَ

.. ليال؛ وَي�ْسِنُد ُقّوَتُه َعَليَّ
من اأجل ُكّل هذا،

مازلُت اأَقرُع الّنْخب!

عر
ش

حنَي تبدئنَي بالّنواح 
و ُت�سمعنَي اجلدراَن �سجنًا ُمعاداً 

 اأعلُم اأّن الوح�سَة قْد تلّب�سْتِك  
و اأّن الأ�سى قْد تفّرَد مبقدمِه ملوا�ساتِك 

 حنَي تبدئنَي من ال�سعِب اأْن ت�سُكتي 
و من ال�سعِب اأْن تتجّنبِك عواطُفنا ،  

ما الذي يجري ؟ 
اأُيعبُئ احلزُن قلبِك بوزِر ال�سنواِت الثقيل ، 

خ�شر ح�شن خلف

ال جمال للنواِح يا أ ُمي !   
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اأْم تنعنَي حياًة ُملتب�سًة عليِك ؟ 
رمّبا اللحظة مّرْت بذكرى من�سّيٍة من اجلنوب 

و مْل تخّلْف غرَي الّدوي لديِك 
و رمّبا الت�سّدُق ب� " كي ل نن�سى " 
 التي اأرهبِت الزرع و ال�رسع !      

          
مبا ل ت�ستهنَي مّراٍت عّد  

و تبلنَي مبرافقِة ال�سجِن العتيِق ، 
هْل تنعنَي وجوهًا ك�سْتها اجلهامُة  

و رّو�سِت " الوقَت " ثّم جفلْت ؟ . هْل ؟
الوقُت ل يرافُق اأّيًا كاَن ندميًا  

و اأنا ورثُت العاطفَة منِك ، فتو�ّسحُت بالذهوِل منُه  
 و بقيُت متوّرمًا ب�سلطانِه و اأمقُت جنَدُه املرجمني 
لقْد �سّولْت لهم اأنف�ُسهم اأْن يبحثوا عن ال� " ل مرئي " 
يف امل��اِء العك��ِر ، و اأ�سياُده��م املتبجح��وَن بخوامت 

العقيق 
ي�سيقوَن ذرعًا ب�سناعِة اجلماِل 

و ُهم يف اأبهى مزاٍج يلوكوَن ف�ساحة ًمّيتة ً  

ح�رساً ُيعّبئونها مَع ما يف �سدورهم مْن اأوهام  
اأ ُمي ، اآٍه يا اأ ُمي اأنِت ذو ُجرٍح عميٍق 

غري قادرٍة على اأْن تواريه بالنواِح فام�سكي ! 
و لي�َس ثّمة جماٌل للنواح .    

عر
ش

اإْن كاَن ظاًل لربٍّ
مْن �َسيعبُدُه ؟

وكلُّ ما يف اأقا�سي الكوِن
يجحُدُه

اإْن كاَن حم�ُس افرتاءاٍت
وزيُف هوًى

�ساَع الدليُل بِه
مْن �سوف ي�سهُدُه ؟

ومْن �سيكتبُه ؟
والليُل يعرفُه

ما ذاَد عن فجِرِه
ُدُه اإل ت�سهُّ

خليل احل�ج في�شل

حطُب الحروب
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كلُّ اخل�ساراِت 
ما زالْت مترُّ بِه

خطاياُه  ركاِم  وم��ن 
ت�سيُِّدُه

كلُّ الف�ساءاِت 
ُه وطٌن مبعرٌث تدري اأنَّ

ُدُه خاَنُه طيٌف يوحِّ

واأنُه حطٌب للحرِب
َلو هداأْت

يجيُء �سيٌء
من ال )ل�سي( يوقُدُه

ابُن اللغاِت

اهلِلربي��ُب 
تعرفُه كلُّ اجلهاِت

ُدُه ويغنيِه تفرُّ

َن الرُق ُمْذ اأذَّ

يف اأعماِق غيمِتِه
الأر���سِ  وفج��ُر  مي�س��ي  ل��الآِن 

موعُدُه

لالآن يك�سو نواياُه ال�سغاَر 
ندًى يفوُح

( مورُدُه   والغب�ُس )الكرخيُّ

يا �سيَد النازحنَي ال�ُسمَر
َهْب ِلدمي لونًا

وحفنَة اأ�سماٍء جُتدُدُه

وامنْح لقلبيَّ ما يختاُر من لغٍة
اإْن جاَز يومًا 
مِلذبوٍح مترُدُه

عر
ش

رقعة ال�شطرجن
 

كان علينا اأن منّزَق رقعَة ال�سطرجِن
لينجو امللك من فر�سيِة اللونني

ويذهَب اجلنوُد اإىل بيوتهم

تنهاَر القالُع الأربع ،
فال اأحَد يفّكُر بالت�سلِل اإىل املدينِة لياًل

ندرُب الأح�سنَة على �سباِق الرهِن
نزرُع اأر���سَ املعركِة الوا�سعِة ، لك��ي ل تاأكَل الفيلُة 

رلـــى بـــــــراق

قصيدتان
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حلوَم الب�رس
نوّظُف الوزيريِن عامل��ي نظافٍة يف الأزقِة 

الفقريِة ..
ونرتُك الأطفاَل يكروَن ب�سكٍل م�ستقيم

ي�سبحوُن مفكريَن وعلماء
ولأن اأطفالنا يتميزوَن بذكائهم

�سيبتكروَن رقعًة
يق�سمونها على مربعاٍت بي�ٍس واأخرى �سوٍد

ين�سّبون اأغباهم ملكًا
يدججوَن الأح�سنَة بال�سالِح

يبنوَن اأربَع قالٍع،
يرتكوَن الأر�َس للفيلِة

ولأّنهم م�سابوَن بالت�سحيِة،
�سيتاأخروَن يف العودِة اإىل بيوتهِم

مْن �سوف ي�سهُدُه ؟
ومْن �سيكتبُه ؟

والليُل يعرفُه
ما ذاَد عن فجِرِه

ل�شَت �ش�حرًا

ل�سَت �ساحراً ي�سُمّ كفّيه اخلاويتني
ويفرُدهما اأماَم عينّي بوردٍة

ل متتلُك قبعًة �سوداَء
ُتخرُج منها حمامًة

اأو اأرنبًا مرحًا
اأو فرا�ساٍت بلوين املف�سل

ل حتمُل ع�سًا
تنقُر بها الأ�سياَء فرتق�ُس

مترُرها يف الفراِغ
لرت�سَم خيطًا متموجًا من النجوم

ل مفاجاأٍت تخبُئها يف �سرتِتَك
اأو مناديَل ملونًة يف جيوِبَك

ل توقُد ال�سمعَة باأنامِلَك
اأو تنفُخ ورقًة لتحوَلها رماداً

ل ت�ستطيُع اإبطاَء الوقِت
اأو ت�رسيَعُه

اأو حمَو امل�سافاِت
والأر�سفِة

والرثثرِة
واحلزِن ...

اأبكي..
فت�سرُي �ساعراً

عر
ش
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و   ، حقائُب��ُه   : ِع��دَّ   اأُ �س��يٍء  كلُّ 
�رسا�سُفُه البي�ُس 

اأزراُر قم�ساِنه ال�سدفيِة 
اأ�رساَر اأزهارِه

ال�سورة ُاحلائطيُة 
هذا الغريُب 

امل�سافُر دون اإياْب

ما الذي �سوف يبقى �سوى الظّل
يف الغرفِة اخلالية ؟

ما الذي �سوف يبقى 
�سوى رجفٍة يف املرايا ؟

جميد املو�شوي

المهــــــــاجر

عر
ش

يف ذهول املرايا 
له رجفٌة حانية ! 
اإّنه الباُب ُيفتُح : 

بانتظ��ار  مطّهم��ٌة  خي��ل 
امل�سافر 

يغمرها غ�سق �ساحٌب
وترّجف اأعراَفها الريح .. 

ها هو يهبط �سّلمه احلجريَّ 
وي��رتك يف �سمت��ه املتوّت��ِر 

رائحَة ال�سفر امل�ستدمي
وال�سك��ون  ا�ستدارات��ه  وب��ني 

املهيمن 
ترق عيناِن دامعتان

وترجتُّ اغنيٌة 
وعتاب ! 

)  اأيهذا امل�سافر

ب��ِق  اأ
لنا نفحًة من ثيابك 
او زهرة من كتابك 

ابق لنا 

   لفتًة 
      اأو جواب (

�سلَّم��ه  يهب��ط  كان 
قلقًا، ُم�رسعًا 

حلظ��ٍة  يف  ث��م 
الفر���َس  يرتق��ي    –

املتوثَب
خيم��َة  خمرتق��ا 

ال�سمِت والريح 
دون ان يتلّفَت 

او يرفَع الطرَف 
مي�سي 

مبوكبِه امللكَي 
املجّلِل باحلزِن 

    مندفعًا 
    يف 

   ال�سباب ! 



148

27
/2
02
1

27
/2
02
1

149 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ميكنني القول اين غادرت تلك الغرفة املظلمة واملوح�سة 
بع��د منت�س��ف اللي��ل، اتع��رث ببالط��ات ال�سل��م املعتم .. 
مل اخ��رج ط��وع ارادت��ي يف ه��ذا الوق��ت، رغ��م الحالم 
والتهوميات.. التي تداع��ب خيايل وتنمو فيه. انها رغبة 
اخل��روج يف ه��ذه ال�ساعات الخ��رية من اللي��ل اذ تكون 
املدينة كم��ا اتخيلها ا�ست�سلمت للن��وم وعم الهدوء. ولن 
ي��رى وي�سم��ع الأ�سياء العجيب��ة فيها احد �س��واي. ال ان 

العجز والك�سل عطل هذه الرغبة زمناأ.

 ثمة من يقول ان ال�سوات التي ي�سمعها الكاتب يف هذا 
الوقت من الليل لن ي�سمعها غريه من النا�س.

*               *                  *                         

كان �سوت��ه قد عال، وا�سواته��م حتولت اىل �سياح .قلت 
انا حمور احلدث، لين ادرك ان ل ليلة تختم بدون �سجار، 
حتت تاأثري قن��اين اخلمرة املغ�سو�سة الت��ي اعتادوا على 

عبـــد علي اليــــو�شفي

ليــــل كهرمــــانة

كرعها .. بدت ال�سوات تدمغ الفراغات املعتمة والزوايا.. 
يب��دو الم��ر ت�سفية ح�س��اب نهاي��ة ال�سهر.فعندما ي�سكر 
يب��داأ بجولته يف غ��رف الفندق مثرياأ ال�سي��اح وال�سجار 
حول بدل الإيجارات، فرغم انه ارخ�س فندق يف املدينة 

اّل ان زبائنه ل يتمكنون من دفع الجور.
تيقن��ت ان��ه ق��ادم ل حمال��ة و�سين�س��ب ال���رساع بينن��ا 
كالع��ادة ونعود ونت�سالح يف ال�سب��اح .هو معتذرا وانا 
اعطي �سمانات بالت�سديد .ومل يحدث ان حتقق �سيء من 
هذا .فما ان ياأتي ال�سباح تتيه بنا احلياة، فمنا من يبيع 
ال�سي��اء العتيق��ة .واآخرون ي��دورون يف الزقة ي�سرتون 

الدقيق واخلبز الياب�س وال�سياء امل�ستهلكة.
الليل��ة الوىل م��ن العي��د – وان��ا ارت��دي ذات املالب���س 
الت��ي ا�سرتيته��ا يف العي��د املا�س��ي من عرب��ات الباعة 
املتجول��ني يف �ساحة الطريان، حي��ث اتاأمل كثريا لوحة 
فائ��ق ح�سن وخا�س��ة الطيور وهي حتل��ق بي�ساء زاهيه 
فوق هام��ات املح��ال وعلى افاري��ز العم��ارات واعمدة 
الكهرب��اء، او يف اجواء ال�ساحة .. احل��م باحلرية واملدن 
اجلميل��ة، كم متنيت ان اكون اح��دى تلك الطيور املحلقة 
واخل���س من هذه العباء والآلم .. انا ل اعري اية اهمية 
للعي��د،  ب��ل �سار عندي جم��رد ذكرى عاب��رة ويزعجني 
احياناأ .كنت قب��ل تهجريي امتلك خزانة كبرية اح�سوها 

باأنواع املالب�س .
املنزل احرقوه واحرتق معه كل �سيء .مكتبتي واوراقي، 
ر�سائل��ي، ق�س�سي، ذكريات��ي، �سوري، وعط��وري التي 
كان��ت.. القما�س��ل والقم�س��ان وال�رساويل الت��ي احبها. 

اكلها احلريق اي�سا.
ق��ال يل احده��م، نق��الأ عما �ساه��ده "ان الن��ار اكلت كل 
�سيء..�سعف��ات النخي��ل واوراق �سجرة ال���رسو واع�سا�س 
الطي��ور وكان��ت األ�سنة الن��ار واللهب تخرج م��ن النوافذ 

اىل عن��ان ال�سم��اء .خملوق��ات غريب��ة ملثم��ة حترق كل 
�س��يء بع��د ان �رسقوا ال�سي��اء الثمينة ..  حت��ى الكرا�سي 
ومائ��دة الكتاب��ة. وروى يل انه �سمعهم يتحدثون .ما كل 
ه��ذه الكتب، كيف متكن من �رساء كل ه��ذه الكتب .. اظن 
انه علم��اين هذا ال�سعلوك التعي�س. لق��د فلت من ايدينا.. 
كانوا بوجوه ملثمة و�رساويل مرتبة وقذرة .. هكذا راآهم. 
"تذك��رت فيل��ة ابرهة احلب�سي وجيو�س��ه اجلّرارة، وهي 
ت�سري قا�سدة تهدمي الكعب��ة، والغبار التي اثارته خيوله 
وفيلت��ه ورجال��ه امل�س��اة ميلوؤون الف��ق، قب��ل ان تاأتي 
طي��ور البابي��ل وتنق�س عليهم بحجار م��ن �سجيل .. كم 
متني��ت ان طيورا مثلها يف مدينتي، تقوم بالهجوم على 
كل م��ن يهدد هدوءها و�سالمتها .امل تكن للمدن الهادئة 
وامل�سامل��ة قد�سي��ة مث��ل الكعب��ة وامل��زارات واملناط��ق 

الثرية .ومراقد النبياء وامل�ساجد الثرية؟

*               *                  *                         

يف خ�س��م خيالت��ي العائدة لأكرث من ال��ف عام، انفتح 
الب��اب واندفع �ساحب الفندق كالثور الهائج.  كان ثمال 
وعين��اه جاحظت��ان، والزب��د يخرج م��ن �سدقيه خمالطا 
�سعال متوا�سل .. ادركت ان هذا الدور امل�رسحي قد تدرب 
علي��ه واتقنه، وه��و الن قد مّثله على اكرث من م�رسح، او 

هكذا حّول غرف الفندق ..هو يف النهار �سخ�س اخر. 
-مِلَ مل تدف��ع؟ ... ثالث��ة ا�سه��ر متتالي��ة .. ث��م ا�س��اف... 
مهّج��ر!! ان��ا ال��ذي هجرت��ه؟ كان يخاطبن��ي ب�سكل غري 
مبا���رس،  وينظر اىل �سخ�سني ثملني معه يهزان راأ�سيهما 

بالتاأييد. ثم عاد موجه الكالم يل.
-عليك افراغ الغرفة الن .

د�ستوف�سك��ي  ..ه��ه،  ال��رف  عل��ى  الكت��ب  اىل  نظ��ر  ث��م 

ص
ص

ق
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،ماركيز،مارك�س.النخلة واجلريان.ثم مدة يده اىل رواية، 
مائ��ة عام من العزلة. فت�س��ورت انه �سيدو�سها بقدمه او 

يلقيها على الر�س، 
فام�سكت��ه من ي��ده بقوة وهززته بعن��ف ))اإياك وان متد 

يدك اىل الكتب ((. 

))�ساأخرج من غرفتك القذرة هذه .خرج وهو يدمدم خلي 
"ماركيز" يرجعك اىل دارك ايها البائ�س((.

حزمت اأ�سيائي، حمل��ت حقيبتي وخرجت. �سعرت بهدوء 
غري��ب مع �سك��ون الليل، وكاأنني احد طي��ور فائق ح�سن 
املحلق��ة يف لوحت��ه. واأنا ارى الكثري م��ن الذين اعرفهم 

ص
ص

ق

،ينام��ون يف زوايا الر�سفة ،واأبواب املحالت ،ومثلثات 
ال�س��وارع. قل��ت بداخلي، رمبا خرجوا اث��ر م�ساجرات مع 

ا�سحاب ال�سقق والفنادق.
اغ��ذت ال�سري حتى و�سل��ت اىل �ساح��ة كهرمانة ،�سعرت 

كاأين و�سلت اىل بيتي .
وجدته��ا ت�سكب امل��اء يف اجلرار. كان امل��اء يتالألأ وهو 
يتناث��ر حتت ا�س��واء امل�سابيح .ت��راءت يل امراأة جميلة 
ودافئ��ة، متتل��ئ حنان��ًا. متني��ت ان ا�س��ع راأ�س��ي عل��ى 

�سدرها وانام.
و�سع��ت حقيبت��ي حت��ت راأ�سي ومن��ت على حاف��ة دائرة 
املتع��ب  ج�س��دي  يبل��ل  اخلفي��ف  ال��رذاذ  كان  الن�س��ب 

.وب�رسعة غرقت باإغفاءة .
يف عمق غفوتي، اأمتالأ انفي بعطر انثوي قوي، مالأ راأتي، 
ث��م اح�س�س��ت بكف ناعم��ة تربت على ي��دي وخدي وهي 

تهم�س ))ا�ستيقظ ايها احلار�س((!!
فتحت عيني واذا بي امام امراأة ا�سطورية اجلمال .قالت؛ 

انا "كهرمانة" !
طالعت عينيه��ا ال�سوداوين الكبريتني ورمو�سها الطويلة 
وانفه��ا وفمه��ا اجلميل��ني و�سعره��ا ال�س��ود، الكثي��ف 
كان يتطاي��ر يف الن�سي��م، ف�ستانه��ا الف�سفا�س املر�سع 
بال��ورود، وحتت��ه ترت��دي مالب���س ملون��ة �سيق��ة �سدت 
ردفيه��ا و�ساقيها .م�سف��رة عن جمالها الب��اذخ .وكاأنها 

راق�سة باليه ..
 قل��ت؛ اهالأ جميلتي المرية لطاملا تاقت روحي لروحك 

.حلكاياتك العميقة املغزى.
وم��ا ان اعتدل��ت يف جل�ست��ي حتى قدم��ت يل بدلة انيقة 
وه��ي ت�سحك ..قال��ت ت�سللت اىل هذه املح��الت القريبة 

وجلب��ت لك اجمل بدل��ة، كانت قد اعجبتن��ي كثرياأ اثناء 
جولتي الليلية..اتعرف ي��ا حار�سي اجلميل. منذ �سنوات 
طويلة وانا ا�سكب امل��اء يف اجلرار وقبلها �سكبت الزيت. 
ومل اع��رث عل��ى ل���س واح��د ... واردفت؛ اي��ن تختفون ل 

ادري؟
�سحكت ثم ا�سافت :

 كل �س��يء ينفت��ح يل بع��د منت�سف اللي��ل، ادخل البيوت 
واملحال املغلقة افتح النور، وا�سعل ال�سبالت وال�سا�سات 
وقب��ل الفجر اعود . يف احاي��ني كثرية اذهب اىل ال�رسايا 
احلكومي��ة القدمية واجلدي��دة يف املنطقة اخل�رساء دون 
ان ي��راين اح��د، ان��ا اع��رف كل ال���رسار �سدقن��ي كانوا  
يقول��ون يل، انت طفل��ة جميلة ونابهة .ان��ا ل اتذكرهم، 
يروون يل احلكايات املختلفة .وذات يوم راأيت جمموعة 
من الل�سو�س الهاربني من الع�س�س وقد اختبئوا يف جرار 
زي��ت والدي الت��ي كانت فارغة اآن��ذاك .ويقال اين �سكبت 
الزيت فوق روؤو�س الل�سو�س املختبئني يف اجلرار حتى 
خرج��وا وف��روا يف ازقة تلك املدين��ة القدمية ومل يعرثوا 
عليهم .. حكايات عجيبة وغريبة .قالت والدتي ان احدى 
اجلرار مليئ��ة بالذهب والدنانري والف�س��ة قد اختفت يف 
تل��ك احلادثة واتهموين بذلك رغ��م ان ابي مل ي�سدق ذلك 
لثقت��ه ب��ي ..  لق��د �س��ّك بوالدتي، لكن��ه ابقى الم��ر �رسا. 

"التاآمر موجود يف كل مكان وزمان يا�سيدي"
ووا�سل��ت ... تق��ول احلكاية باأين اعطيت اجل��رار الثمينة 
اىل ع�سيق��ي ال��ذي هرب ب��ي اىل �ساحة م��ا،  ت�سمى الن 
)امليدان( يف حواري املدينة القدمية ذات الفروع ال�سيقة 
.ثم انهمك بلعب القمار ومعا�رسة الن�ساء ومعاقرة اخلمر. 
فكان ين�سغل عني كثريا، وهو ينهمك يف امور اخرى وملا 



152

27
/2
02
1

27
/2
02
1

153 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

راآين النا���س يف ذل��ك املبغى الذي اخ��ذين اليه .حيث ان 
)امليدان( كانت منطقة مالهي ومباغي انبهروا بجمايل، 
وح�سب اقوال الرواة، ان زبائن املبغى يقفون يف طوابري 
طويلة بانتظار دورهم ليدخلوا علّي، ما اثار حنق البغايا 
وا�سبح��ت منبوذة،  فو�سل المر اىل اخلليفة الذي ار�سل 
رئي���س خدمه وا�سرتاين من هذا عا�سق��ي اخلائن .. ع�ست 
جاري��ة يف بالط املل��ك. اتعرف ان �سه��رزاد كانت معي 
يف مدر�سة دجل��ة البتدائية، و�سهريار كان �سبيا وقحاأ 
قب��ل ان ي�سبح ملكا ماجنا. وكان يطارد الفتيات ب�سكل 
جنوين يف حواري وازقة ودهاليز )البتاويني(. تنقلت يف 
مدن عديدة تغريت المور وباعني الولة للملوك واخلدم 
للخدم، وكانو يراودونني عن نف�سي . فهربت من الق�رس، 
واخرياً و�سل��ت متاأخرة ذات ليلة اىل هذا ال�سارع فلقيت 
النحات العجيب  ))غني حكمت(( وكان ثمالأ ف�رسدت له 

حكايتي.
ق��ال يل. وجدت لك عمالأ دائم��اأ �سوف انحت جرارا ت�سبه 
جرار ابيك وما عليك اّل مالأها كل �سباح، ال انها مل متتلئ 
اب��دا ومن موقعي هذا كنت اراقب العيون املتل�سل�سة يل 
من وراء زجاج ال�سيارات الكبرية وال�سغرية، وكنت ارى 
الوج��وه اليائ�سة، والرامل والعوان���س وكنت ارى الكثري 
م��ن املت�سولني واملت�س��ولت واملجانني ميرون من هنا، 

انا اروي ك�سهرزاد الي�س كذلك؟
�ساح��ت؛ اتعب��ت م��ن امل�س��ي ؟ ... كان��ت ق��د �سحبتني 
بجول��ة يف ازقة املدينة حتى و�سلن��ا اىل النهر، فن�ست 

عنها مالب�سها وانعك�ست النجوم الغاط�سة يف النهر على 
ج�سده��ا وبان��ت م�سعة عل��ى ج�سدها ونهديه��ا وبطنها 
و�ساقيه��ا، ثم نزل��ت اىل ماء النهر واخ��ذت تخو�س فيه 
وهي ترف���س املاء ب�ساقيها القويت��ني وتب�سق املاء من 
فمه��ا وت�سي��ح؛ احلق بي،  وانا  منبه��ر، وملا راأتني الوذ 
باخلجل  عادت وج�سدها الالمع يقطر ماء،  قالت؛  فلنعد 

ثم ا�سافت وهي ترتدي مالب�سها 
))م��ا راأيك ان تتزوجني؟ واردفت بغنج ؛ كما تراين فمنذ 
�سن��ني طويل��ة وانا ا�سب امل��اء يف اجل��رار، امتع املارة 
وه��م ينظ��رون اىل ج�سدي املم�س��وق، وقبلها جارية يف 
ق�س��ور اخلالفة. وانني عذراء مل ات��زوج ابداأ، فال ت�سدق 
كل احلكاي��ات التي �رسدتها لك او م��ا �سمعته من غريي 
.ورمب��ا قراأته، �ساأعطيك بيت��ي .واأجلب لك كل ما حتتاج 

واعود اليك كل ليلة بعد املنت�سف 
واغرق��ك باحلب، انت رج��ل عازب ومهّج��ر. وقد احرقوا 
بيت��ك وكتبك وذكرياتك.ماذا تبقى ل��ك؟  انا اجمل امراأة 
يف املدين��ة �سدقن��ي، اده��ن ج�س��دي كل ليل��ة بالزي��ت 
املقد���س، مل يلم�سني رج��ل ول قبلتني �سفاه ، وكما قلت 

لك لت�سدق احلكي ....!
كن��ت يف ن�س��وة عظيمة وكاأن احلياة فتح��ت يل ابوابها، 
وملا �سعيت لحت�سانه��ا ايقظني احدهم انه�س من هنا 
.هذا لي�س فندقاأ.. حمل��ت حقيبتي وعدت ادراجي اجتول 

يف عمق املدينة.
حدي��ث عل��ي الحمر جعلن��ي ابحث عن حل��ول من حيث 
ل ا�سع��ر  ، اعادتني كلماته ع��ن المل وال�سغف ملراجعة 
قرارات��ي ال�سابق��ة، ط��وال �سه��ر ت�رسي��ن الفائ��ت وان��ا 
متوا�سل معه ، اعجبني ا�رساره حني حتدث عن ال�سباب 
الذين اقاموا خيمتهم قبالة املطعم الرتكي، اخذتني تلك 
التفا�سي��ل اىل اأحالم ماكنت اتوقعها يوما ، بل ا�سافت 
الكث��ري لذاكرتي امل�سغول��ة بامنية ، منذ ف��رتة وال�سياء 
تتزاح��م يف را�س��ي، وتتوزع ب�سكل من�س��ف بني امنية و 

علي الحمر  ،خطر ببايل عدة مرات كتابة ن�س يوثق ما 
يدور لهما، لكنني تراجعت متعلال بعدم جدوى ذلك ،ذات 

يوم قلت لعلي الحمر نف�س ماقلته لمنية
:" ت�ستحق��ان الكتاب��ة ولك��ن ...،ثم��ة ج��دران وار�سف��ة 

وا�سجار حتتاج اىل اعادة هيبتها "
مل ي�س��ال عن " امنية " الراقدة يف م�سفى المل ،لكنه هز 
را�س��ه حني اخرته عن موعد اجلرعة الكيمياوية الثانية 
الت��ي تنتظرها ، تنتابني هواج�س �س��وداء واخرى لذيذة 

حميــــد الزامــــــلي

جرعة واحدة تكفي امنية

ص
ص

ق
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كلم��ا تذك��رت الذي ح�س��ل يف اجلرع��ة الوىل، كيف يل 
اأن ادون تل��ك الهواج�س على ال��ورق، كان ذلك بحد ذاته 

اأمنية ل تتحقق غالبا. 
لقد تبدلت عاداتي وفقدت جزء كبري من رغباتي، �رست 
ا�ستخ��دم هاتف��ي بكرثة ، ماعدت امار���س الكتابة مثلما 
كنت،ب��ل ا�سبح��ت الت�س��الت املتك��ررة واملرا�س��الت 
وامل�س��ي افعال لب��د منها، فح�س اعق��اب ال�سجائر قبل 
الفط��ار ال�سباح��ي يث��ري �سخريت��ي بالفع��ل ، ت�ستفزين 
الفائت��ه،  الليل��ة  بتمزيقه��ا  قم��ت  الت��ي  الق�سا�س��ات 
ت�سحكني جدا جمموعة املمار�سات تلك كما لو اأنها نكت 
�سماوية نزلت على قلبي دفعة واحدة،اخالها م�سدر قوة 
لذيذ،احيانا اقول كلمات ت�سبه املناجاة او العتب اىل حد 
م��ا ،اتخيل وجه امنية يف الغياب واحلظور ،ندخل �سوية 
اىل النف��ق، نلتق��ي بعلي الحمر ،زخ��م هائل من الرجال 
والن�س��اء يروح��ون ويجيئون وبيدهم اإع��الم الوطن. كم 
كب��ري من الف��رح والإ���رسار يدفعن��ي اىل التفاعل معهم 
دون اأن اأغف��ل ولو قلي��ال امنية وجرعاته��ا الكيميائية ، 

لبد من التفاعل بجدية وحذر معها.
 ،"ان��ت من جهة و�ساحة التحرير من جهة اخرى" رددت 
م��ع نف�سي ذلك، اظننى يف مرحل��ة متقدمة من الالوعي  
اأو الوع��ي املركز الذي تو�سح جليا من خالل انفعالتي 
اأثن��اء جم��ع الوراق وت�سفي��ف قطعها املمزق��ة،  احدق 
�سوبها بدقة، اأ�سعر بذبذبات ت�رسي يف �رساييني ،تتحول 
�رسيعا انفعالتي اىل فرحة كبرية، تتماهى اأمامي اأمنية 
و" �ساح��ة التحرير" و�سوت �سديقي علي الذي طلب من 
جدي��د كتابة مو�س��وع خا�س يتعلق ب��ه ، الوان خمتلفة 
وخط��وط متنوع��ة تت�ساب��ك فوق وج��ه ال��ورق املمزق ، 
ادري اأنن��ي الآن ماأخ��وذ ب�ساحة التحري��ر واخليمة التي 
يعت�س��م به��ا علي، لكن ال��ذي ل ادريه ه��و اىل اين ا�سل 

مع امنية وكيف �ستنته��ي جرعاتها ،  وهل نلتقي ثانية 
مثل ال�سابق، مل ازل ا�ستعيد كل �سيء معها كلما توجهت 
اإىل ال�ساح��ة ،اتذكر جيدا ماج��رى لنا يف ال�سيارة، او يف 
املقه��ى العائل��ي، �سن��وات ثالث مرت عل��ى عالقتنا،  مل 
ا�ستطع كتابة اي �سيء عنها او عن جرعاتها الكيمياوية 
التي متزقني عند تذكرها، وكلما حاولت الكتابة  �رسعان 
ما تهطل امامي بكل جمالها ،  فاترك حماولتي متفكرا 
ب�سحنات وجهه��ا، ب�سحكاتها املتك��ررة، ببحة �سوتها 
، مبالب�سه��ا املثرية، بل��ون �سعرها الق�س��ري الذي ينت�رس 
على طريقة حلكة الليل، اركز  لوقت طويل على عينيها ،  
لونهما الإخاذ يجعل مني لعبة مركبة من خيال واأفكار 
وا�سئلة و�سر وتامل، كنت �سغوفا بهما حد ان�سغايل عن 
روائ��ح اليا�سم��ني التي تف��وح منها ، ان��ا الن مع امنية 
ق��رب �ساح��ة التحري��ر، تف�سلن��ا اأمتار قليلة ع��ن النفق، 
م��ن دونكما اب��دو بعيدا، �سحي��ح اأنني مل اج��رب نف�سي 
وحي��دا و�سط مايدور ، لكنني اع��ي مايحدث ،بل ا�ستمتع 
ويتخللن��ي الزهو كلما تعمقت بكم��ا ، تارة اترقب اخبار 
ال�ساحة،واخ��رى اتخيل��ك وانت حتدق��ني بقنينة املغذي 
املعلقة ، مثلما راأيتك اخر مرة، ا�ستعيد �سوتك وتفا�سيل 
ليلت��ك املثرية التي تعلمت فيه��ا كل مايخ�سك من دون 
ملل او كلل، طامل��ا تبادلنا التذكر والن�سيان معا وكثريا 
م��ا قلن��ا لبع�سن��ا " زهامير"، لي���س زهامير ذل��ك، لكنه 
ال�س��وق الباذخ بعط��ر انفا�سك، اظن��ك الن تتذكرين تلك 
امل�ساك�س��ات املفتعلة التي لتروق��ك، اأ�رس على �سكوكي  
وغريت��ي باط��الق عنوان جمي��ل ورائع كلم��ا تغيبني او 
تتاخري��ن ، ليتني الآن بج��وارك وانت ممددة فوق �رسير 
م�سفى الأمل ، انظر مثلما انت �سوب ال�سائل امللون الذي 
ي���رسي يف وريدك ال�سعيف، جتتاحن��ي جمريات �ساحة 
التحرير مبجرد روؤية الطباء  واملر�سى الذين  ينتظرون 

دوره��م يف اخذ اجلرع��ات الكيمياوية، يب��دو يل اخلوف 
والقل��ق يع��م اجلميع وه��م ينتظ��رون، او رمبا ان��ا  فقط 
م��ن ينتظر بطريق��ة تفوق ما يجري ، ذل��ك لأنك تعرفني 
اجلرعات وقناين املغ��ذي ، كذلك علي الحمر الذي تعلم 
جي��دا ا�سناف الغازات والر�سا���س والتكاتك وال�سباب، 
ان��ا ادري انك تدركني معانات��ي وقلقي امل�ستمر ، واتفق  

م��ع الق��دار التي جتمع��ت �رسيعا كم��ا الغي��وم الكثيفة 
الت��ي ت�سبه كثاف��ة اأ�سجار اليوكالبت��وز يف حديقة الأمة 
، علن��ي اق��اوم مث��ل ن�س��ب احلري��ة املقابل جلب��ل احد، 
لق��د اأدمنت املج��يء اىل ال�ساحة طوال ف��رتة رقودك يف 
امل�سف��ى، اعجبتن��ي الر�سوم��ات واليافط��ات املنت���رسة 
يف ج��دران املطع��م الرتك��ي، تذك��رت ال�سم��اء الرمزية 
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الت��ي اطلقتها عل��ى مناطق ج�س��دك  ،" يا�سمني ، طوق ، 
رم��ان   ت��ني ، برتق��ال"  وحدن��ا نعرف م��اذا تعني تلك 
املفردات، ت�سحكني احيان��ا عندما اأناديك بها، نرددها 
مع��ا كما الن�سي��د الوطني الذي جعله عل��ى الحمر نغمة 
هاتف��ه النقال، انت امل�سوؤولة  اذن عن كل ما يحدث منذ 
تعارفن��ا الول، ه��ا انا اعد الث��واين لكي اتلق��ى كلمة او 
�سحك��ة او نظرة ، اعرف انك جتاوزت اجلرعة الوىل من 
دون ان ت�سك��ني يل عن المل والقلق ،هذه املرة اجلرعات 
تخيفني،اه��رب منه��ا  اىل اليوم الول ال��ذي رايتك فيه، 
اتذك��ر جي��دا ابت�سامت��ك اخلجول��ة ، ومالب�س��ك ال�س��وداء 
الكاملة والنظارة ال�سم�سية املرفوعة قليال اأعلى جبهتك، 
مل اأت�س��ور يوما اأنني �ساأنتظرك لهذه الدرجة من احلرقة 
والقلق، اتلم�س قنينة املغذي با�سابعي، تاخذين الفكار 
اىل ج�س��دك امل�ست�سلم لذل��ك ال�سائل الذي ينزل قطرة بعد 
قط��رة، اظن��ه يعي ما يقوم به ،او انه ي��درك اهميته اكرث 
من��ك ومني. املهم بالمر ه��و انني بقربك وانت مغم�سة 
العين��ني ،اف��كاري م�ستتة بينكما ان��ت وعلي املرابط يف 
�ساحة التحرير ، اأ�س��ع كفي بهدوء فوق جبينك املتعرق 
، تب��دو النفراج��ة القليل��ة يف �سفتي��ك خمتلف��ة لكنه��ا 
من�سجم��ة مع الغما�سة املختلفة ه��ي الخرى، تذكرت 
را�سك ال�سغري الذي تو�سد �سدري يف اللقاء الخري، كنت 

مث��رية ولذيذة، لي�سب��ه �سخونتك �سوى ج�سدي املرجتف 
اثن��اء �سع��ودي ال�سبوع الفائ��ت فوق جبل اح��د ، ترى 
كي��ف �ستك��ون ردة فعلك ح��ني تنتهي تاث��ريات ال�سائل 
الكيمياوي،وه��ل �ستبت�سم��ني بوجه��ي، ام انك �ستطلبني 
من��ي اجللو���س عل��ى ط��رف ال�رسي��ر، اتخيل��ك ت�سريي��ن 
نح��و تلك الف�سح��ة التي احب اجللو�س فيه��ا ، اعرف انك 
�ست�سالني عما ج��رى لعلي يف النفق، لقد تابعنا الأخبار 
�سوي��ة قبل ايام، اآنذاك حدثتك ع��ن الر�سومات املنت�رسة 
واأ�سم��اء ال�سهداء الذين �سقطوا اأثناء مواجهتهم بالقنابل 
امل�سيل��ة للدموع والغ��ازات والر�سا�س احل��ي، اعلم انك 
الن م�سغولة باجلرعات وتوقيتاتها، لكنك بنف�س الوقت 
تتوق��ني ملعرف��ة اخبار  عل��ي الحمر ال��ذي حدثتك عنه 
وع��ن ر�سالته الأخرية التي قال يف نهايتها، "ل اأعود اإل 

"...
ت��راه واجه ال�سغ��ف بطريقته اخلا�سة ، ام انه تق�سد ترك 
جملت��ه تلك من دون ان يكمله��ا ، اأجزم انه الآن قد وجد 
احللول التي ن�سحته بالبحث عنها، �سار ي�سغي بعد اأن 
كان لي�سغ��ي، هو الن يف الطري��ق ملواجهة مايعرتيه 
ط��وال الفرتة ال�سابقة، اأينا اكرث �سدق��ا اذن ، انا ام علي 

الحمر ام اأمنية.

تخيل نف�سك اأن حت��ل مكاين، وت�سري بلحظة واحدة، كرة 
ق��دم اأنيق��ة، زاهية الأل��وان، مكتن��زة بهواء نق��ي م�سبع 
بالأوك�سجني. اأن تكون جزًءا رئي�ًسا من �سمفونية كروية 
خالدة، تعزف��ك اأقدام لعبي ن��ادي بر�سلونة ال�ساحرون 
يف ملع��ب كامب ن��و ال�سهري، وهي تغ���سّ مبا يقرب من 
املئة األف متف��رج، ي�ساركونك العزف، ويرقبونك بعيون 
متوف��زة، منتظرين دخولك اله��دف. ناهيك عن املاليني 

املت�سمرين اأمام �سا�سات التلفاز!

تتقاذف��ك اأقدام ج��ريارد بيكي��ه، و�سريجي��و بو�سكيت�س، 
ولوي���س �سواريز... حتى ت�ستقر يف املرمى امللكي بعد اأن 
تنفلت من بني اأ�سابع مارك كورتوا الر�سيقة، رغم قفزته 

املاهرة؛ لينفجر امللعب بت�سجيع ت�سونامي عارم!
اأُخ��رج من الك��رة الآن، واأقفز معي اإىل قل��ب مي�سي ذاته، 
وتخيل البهجة العارمة التي تعرتيك. واأنت تراوغ اجلميع 
بطريقة ماكرة، ت�سول وجتول يف ملعب اخل�سوم، وحترز 
هدًفا عبقرًيا جديًدا، جتعل زيدان ي�ست�سيط غ�سًبا وي�سب 

�ش�مل بخ�شي املندالوي

السّمفونية المكّورة
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لعناته على فريقه!
يبدو اأنني ا�سرت�سلت طوياًل يف اأحالم اليقظة. احلقيقة اأنا 
ل�ست مي�سي، ول يون�س حممود، ول حتى لعب ب�سيط يف 
منتخب نا�سئني... يا للهول، منتخب نا�سئني، لقد تذكرت 

الآن!
 بالفع��ل، كنت حا���رًسا يف ملعب كرة الق��دم للنا�سئني، 
�سب��اح ه��ذا اليوم لكن��ي مل األعب مع الفري��ق اليافع، بل 
اأتف��رج عليهم من مكان قريب. اأرقب اأ�سدقائي من خلف 
خ��ط املرمى، وه��م يرك�سون منت�س��ني، يتقاذفون الكرة 
بحما���س فيما بينهم، باأرجله��م الر�سيقة. مل تكن قدماي 
ال�سامرت��ان، متكناين من الرك�س، اأو امل�سي، ناهيك عن 
الوق��وف. كنت اأجل�س عاج��ًزا على كر�س��ي مدولب، اأنظر 
ا ريا�سًي��ا مهلهاًل ذا  اإليه��م بح���رسة، واأنا اأرت��دي قمي�سً

الرقم ع�رسة، لنادي بر�سلونة الذي اأع�سقه بجنون.
 ن��زوًل عند رغبتي امللح��ة؛ تعودت اأمي جلبي اإىل ملعب 
ك��رة ق��دم للنا�سئني، بالقرب م��ن حي العكي��دات الفقري 
يف املو�س��ل، �سباح كل يوم جمع��ة تقريًبا، وهي تدفع 
بوه��ن، الكر�س��ي املدول��ب ال��ذي يحم��ل ج�س��دي الثقيل 
امل�سل��ول، لترتكن��ي بعه��دة بع���س اأ�سدقائ��ي الطيبني، 
وترجع اإىل املنزل من اأجل رعاية �سقيقاتي الثالث، قبل 

اأن تعود وقت الظهرية، وتعيدين اإىل املنزل ثانية. 
م�سكين��ة، كن��ت اأ�سع��ر باآلمه��ا، وج�سام��ة الع��بء الذي 
حتمله بعد وفاة والدي بال�رسطان، من دون اأن يرتك لها 
من حطام الدنيا، �سوى راتب تقاعدي هزيل، يتال�سى يف 
ثاين اأ�سبوع من ال�سهر، ورمبا الثالث يف اأح�سن الحوال. 
عل��ى الرغ��م م��ن طيبته��ا املفرط��ة، واإميانه��ا الكب��ري، 
وب�سا�س��ة وجهه��ا امل���رسق، وعطائها الال حم��دود؛ غري 
اأنه��ا قليلة احل��ظ دائًم��ا. يف الوقت الذي ا�ستق��ر اأقرانها 
من الن�س��اء القريبات، وال�سديقات يف بيوتهن منّعمات، 

حت��ت رعاية اأزواجه��ن، وظل اأولده��ن الوارفة؛ عاندها 
الق��در، جعلها تعي�س بطريق��ة مغايرة متاًم��ا، و�سرّيها 

ممر�سة عتيدة، ملري�س �سمني معاق، ذي راأ�س كبري. 
رف�س��ت جميع من تقدم خلطبته��ا، اأق�سمت على رعايتي 
حت��ى النهاية، ناهي��ك ع��ن �سقيقاتي، وال��ذي ي�ستنزف 
باق��ي طاقتها بالكام��ل؛ فتهوي عل��ى فرا�سها، كامليت 

من �سدة التعب.
ما كان يوؤملني ب�سدة، وي�سعرين بالعجز واملهانة، عندما 
تقوم بتغيري حفاظاتي الداخلية، وتنظيفي من الف�سالت 

املقرفة التي تزكم الأنوف! 
رغ��م كل ه��ذه املعان��اة، مل ن�ساهده��ا يوًم��ا تتذم��ر، اأو 
تظه��ر ما كان��ت تعانيه اأمامن��ا؛ لكيال نت��اأمل. �ساهدتها 
م��رة واح��دة فقط �سدف��ة يف جوف الليل، بع��د اأن فززت 
م��ن نومي؛ بفع��ل كابو�س ثقيل. راأيته��ا تت�رسع اإىل اهلل 
خل�سة، وتب��ث اإليه حزنها، و�سدته��ا، وت�ستمد منه القوة، 

وتدعو يل بال�سفاء! 
عندم��ا اأو�سلتني الي��وم اإىل مكاين عن��د املرمى، تفقدت 
الكي���س البال�ستيك��ي الأ�س��ود الذي يحتوي م��ا اأعّدته يل 
م��ن طعام: اثنان من �سطائ��ر البي�س والطماطم، وقنينة 
ماء بال�ستيكية، وتفاحة كبرية ذابلة، اأكل الدود ن�سفها، 

وهو اآخر ما وجدته يف مطبخها النظيف.
 و�سعت الكي�س يف حجري، وقالت، بحنان:

- ُبني، اعتني بنف�سك حتى اأرجع.
- ل باأ�س ماما، ل تقلقي، �ساأكون بخري.

قب��ل اأن تغادر متاًما، اأخ��ذت تو�سي –كعادتها- بع�س 
اأ�سدقائ��ي الطيب��ني، برعايتي فرتة غيابه��ا، ثم عطفت 

نحوي، وم�سحت على راأ�سي، قائلة:
- اأ�ستودعك اهلل، ليحفظك من كل �سوء!

�سع��رت بالإح��راج م��ن اهتمامه��ا املف��رط ب��ي، اأم��ام 

اأ�سدقائي؛ فاأجبتها بتململ:
- اأّف.. انتهين��ا ي��ا مام��ا، قلت ل��ك �ساأك��ون بخري، فقط 

ارجعي اإىل البيت!
ي��ا للهول، م��اذا اأ�سابني، هل اأن��ا اأهذي، عل��ّي اأن اأعود 
لر�س��دي! مل اأكن �س��وى كرة قدم بائ�س��ة، متهالكة، بهتت 

األواين الزاهية من كرثة ال�رسبات، والركالت القوية التي 
تلقيتها طوال حياتي املن�رسمة، ميلوؤون جويف كل يوم 
به��واء فا�سد ثقيل؛ لتعوي�س م��ا اأفقده، رغًما عني خالل 
املب��اراة! كاأنني اأبغي اله��رب من هول هذا القدر اللعني؛ 
فاأخدع نف�سي مب�ساعر ابتهاج زائفة، واأخال نف�سي، كرة 
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ق��دم جديدة، زاهي��ة الل��وان اأتدحرج بني اأق��دام لعبي 
بر�سلون��ة تارة، واأحل بروح مي�س��ي اأخرى، ورمبا يون�س 
حمم��ود، حتى هذا ال�سبي املع��اق )اأبو راأ�س( الذي يرنو 
نحو اآفاق امللعب بقلب ك�سري، مل ي�سلم من خيايل اجلامح. 
)اأبو راأ�س( هكذا يناديه اأ�سدقاوؤه مازحني، حتى اأنهم ل 

ي�ستدلون عليه، اإذا مل يردفوا ا�سمه بهذه الكنية.
بع��د م�س��ي �ساع��ة تقريًب��ا، وعل��ى ح��ني غ��رة، اقتح��م 
امل��كان، ع��دد من امل�سلح��ني، ب�سي��ارات �سح��ن حديثة، 
طوقوا ال�ساح��ة، وا�سطحبوا اجلميع معه��م، حتت تهديد 
ال�س��الح، مبا فيهم ال�سبي املعاق ذو الراأ�س ال�سخم، بعد 
اأن �سحقوا كر�سيه املدولب، بعجالت �سياراتهم الطائ�سة، 
وانتهبوا �سطائره البائ�سة، وقنينة املاء، وقذفوا تفاحته 
الفا�س��دة بعي��ًدا. رم��وا ج�س��ده الثقيل يف حو���س اإحدى 
ال�سي��ارات، قب��ل اأن ينطلقوا ب�رسع��ة جنونية هائلة نحو 

املجهول!
كانوا يتقاذفونني بحقد، كاأنني �سبب خ�ساراتهم الكبرية، 
واملذل��ة، واملري��رة يف معاركه��م الع�سكري��ة الأخ��رية، 
خ��الل حترير املو�سل. بالتاأكيد ه��م لي�سوا لعبي نادي 
بر�سلونة املاهرين، اأو املنتخب الوطني، ول حتى لعبي 
فري��ق النا�سئني، بل كانوا دواع���س عاب�سني، تنبعث من 

اأج�سادهم القذرة روائح الغدر واخل�سة!
ي�ستمونن��ي وي�سددونن��ي بق��وة، وعندم��ا يتم��زق �سي��ئ 

من جل��دي، وينف�سل متناث��ًرا على الر�سي��ة ال�سفلتية 
القا�سي��ة، ملع�سكره��م البعي��د؛ يقهقه��ون ب�سماتة. وبني 

احلني والأخر، يب�سقون يف وجهي لعنني. 
م��ا يبعث عل��ى ا�ستغرابي؛ اأنني -ورغ��م كل ما يفعلونه 

بي- ل اأ�سعر بالأمل مطلًقا!
فقط اأح�س بتدحرجي بني اأرجلهم القا�سية، وهم يرتدون 
ب�ساطي��ل ع�سكرية ثقيل��ة. ي�سيحون بع��د كل ركلة قوية 

يوجهونها يل: اهلل اكر!
يف امل��رة الأخ��رية، م�سكن��ي حار�س املرم��ى، باأ�سابعه 
ال�رسي��رة الذف��رة، ث��م ركلن��ي ب��كل م��ا اأوت��ي م��ن قوة؛ 
ف�سبحت يف الف�ساء حلظات، قبل اأن اأ�سقط بعيًدا عن خط 
التما���س، عن��د جمموعة متناثرة من اجلث��ث الغارقة يف 
بريكات من الدماء العبيطة. جثث طرية ل�سبيان يافعني 
من فريق النا�سئني، مبا فيهم بع�س اأ�سدقائي املقربني، 
عرفته��م م��ن خ��الل الأرق��ام الف�سفورية املط��رزة على 
قم�سانه��م الريا�سي��ة البي�ساء، كاأنه��م نوار�س مغدورة 
ُرمي��ت عن��د �ساح��ل البحر. عندم��ا تفح�سته��ا بب�رسي، 
وجدته��ا مقطوع��ة الراأ���س، مب��ا فيه��ا ج�س��دي املكتن��ز 
امل�سل��ول، الغ��ارق يف حو�س من الدم��اء؛ تيقنت حينها 
باأين حمدثك��م، ل�ست �سوى راأ�سي ال�سخ��م املقطوع، وقد 
جعلوا منه كرة يت�سلون بها، وق����������ت فراغهم من القتل 

َح��َدَث ذل��ك يف لقاء تلفزي��وينٍّ عابر، اأج��راه معه مرا�سل والذبح!
اإحدى القنوات الف�سائية، عندما اختاره ل على التعيني، 
م��ن ب��ني النا���س املا�س��ني يف ال�س��وق؛ لي�ساأل��ه �س��وؤاًل 
مكروراً، كالأ�سئلة الت��ي يطرحها املرا�سلون على النا�س 

لكي ي�سنعوا تقارير ميلوؤون بها وقت البث.
بداأ ع��ارف احلديث بكلماٍت عادي��ٍة، مللمها كيفما اتفق، 
فق��د طارت من راأ�س��ه كل العبارات التي فّكر فيها �سابقًا 
ملوق��ف كهذا، اإذ ب��دا مرتبكًا قلي��اًل، م�سّوب��ًا نظره نحو 

عد�س��ة الكام��ريا، ومن�سغ��اًل بفك��رة الظهور عل��ى �سا�سة 
التلفزيون، وكي��ف �سي�ساهده اأهل��ه واأ�سدقاوؤه وزمالوؤه 
يف الوظيف��ة، وي�ساهد نف�سه اأي�سًا عل��ى ال�سا�سة، وكيف 
�سيق��وم بن�س��خ مقط��ع الفيديو ال��ذي يظهر في��ه وين�رسه 
لأ�سدقائ��ه ومتابعي��ه يف مواقع التوا�س��ل الجتماعي، 
وينتظر تفاعلهم معه، بو�سفه حدثًا فريداً وخا�سًا جداً. 
كان ينتظر هذه اللحظة منذ �سنني طويلة، ويح�سد النا�س 
العاديني الذين يراهم على ال�سا�سة، وكيف حالفهم احلظ 

علــــي ك�ظــــم داود

فكرة الظهور على شاشة التلفزيون 



162

27
/2
02
1

27
/2
02
1

163 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

الف�سائي��ات  مرا�سل��ي  ف�سادف��وا 
فرتك��وا له��م املايكروفونات لكي 
اأمامه��ا بطالقة، وت�سجل  يتحدثوا 
الكامريات كلماتهم، رغم اأنهم اأقل 

منه حظًا يف اللباقة واملنطق.
اأ�سع��ب مم��ا ت�س��ّوره  الأم��ر  ب��دا 
الكلم��ات  اأخ��ذت  اإذ  ع��ارف، 
بالتال�سي من تفكريه �سيئًا ف�سيئًا، 
وظهر عليه التلعثم، ثم �سيطر عليه 
الإحراج، وخرجت كلماته الأخرية 

غري مفهومة، اإىل اأن توقف فجاأة عن الكالم. 
ح��اول املرا�سل م�ساعدته يف اأن يوا�سل حديثه، بكلمات 
معت��ادة مثل: نعم، تف�س��ل اأ�ستاذ، اأكمل... ث��م اأعاد عليه 
ال�س��وؤال ب�سيغة اأخرى، متظاهراً اأنه �سوؤال خمتلف ي�سبُّ 
يف جمرى املو�سوع نف�سه... لكن كل ذلك مل يفلح يف فك 
عق��دة ل�سانه، كما لو اأنه اأُقفل بقفل كبري واألقي مبفتاحه 
يف اأعم��اق دجل��ة. ويف مثل هذا املوق��ف املحرّي مل يبَق 
للمرا�سل خيار غري اأن ي�سكره، ويرتكه، ذاهبًا للبحث عن 

�سخ�س اآخر ل ميانع يف التحّدث اإليه.
ظلَّ عارف ُم�سّمراً يف مكانه عّدة دقائق، ذاهاًل مما حدث. 

اأين اختفت لباقة ل�سانه التي يدركها كل من يجال�سه؟ 
وكي��ف اأف�سد الفر�سة التي كان يرجوها دائمًا! اأن ُتعطى 
ل��ه حري��ة ال��كالم اأمام الع��امل فيف��ّرط بها. وه��ذا الأمر 

بالذات اأحزنه اأكرث من اخَلَر�س الذي اأملَّ به فجاأة.
ت�س��ّوَر اأّنه عار�ٌس عاب��ٌر �سيزول بعد اأن ته��داأ اأع�سابه، 

لكن تبنّي اأنه اأكر من ذلك بكثري.
عندم��ا اأراد �رساء اخل���رسوات من البق��ال مل يتمكن من 

احلدي��ث معه، ف��ازداد توتره لعدم 
زوال تل��ك احلالة من��ه، رغم مرور 
وق��ٍت لي���س بق�س��رٍي عليه��ا. حتى 
اأن البائ��ع انتب��ه لو�سع��ه املريب، 
فاكتفى ع��ارف باإ�س��اراٍت ب�سيطٍة 
يطل��ب به��ا حاجات��ه ث��م اأعط��اه 

النقود وان�رسف م�رسعًا.
توّجه مبا���رسًة اإىل املنزل، لتكون 
امل�سيب��ة اأكر. مل ت�ستوعب زوجته 
واأطفال��ه اأن��ه خ��رج �سليم��ًا وعاَد 
اأبكم��ًا. يف البدء ظّنوها مزحًة من��ه، لكن انفعاله ال�سديد 

وت�رسفاته الغريبة اأثارت فيهم الذعر!
يف الي��وم الت��ايل زار الطبي��ب، رفق��ة اأخيه زاه��ر، الذي 
ي�سغره �سنًا، والذي تكفل ب�رسح احلالة للطبيب. وبعد اأن 
اأجريت له الفحو�س��ات ال�ساملة التي كّلفته ن�سف راتبه 
ال�سه��ري، اأعلن الطبيب ع��ن �سالمته من اأي خلٍل ع�سوي 
متام��ًا، ولهذا رّج��ح اأن هذا العار�س قد اع��رتاه لأ�سباب 
نف�سي��ة، فاكتفى باإعطائ��ه بع�س املهدئ��ات والن�سائح 
ب���رسورة البتعاد ع��ن اأية �سغوط يف املن��زل اأو العمل 
وحماول��ة الرتفيه عن نف�سه بال�سف��ر وممار�سة الريا�سة 

وغريها.
مرت الأيام وال�سنوات ومل يتح�سن عارف. فقد النطق اإىل 
الأب��د. �س��اع اأمله يف اأن ي�سمع النا���س �سوته من خالل 
التلفزيون اأو غريه. واكتفى بتعلم لغة الإ�سارة، التي كان 
يراها مع الأخبار والرامج، يقدمها �سخ�س مو�سوع يف 
مكان �سغري يف اإحدى زوايا ال�سا�سة؛ لعله ي�سادف يومًا 

ما مرا�ساًل يعّد تقريراً عن معاناة الُبكم يف املجتمع.

الهدوء يغلف القرية الغارقة بالأ�سجار الكثيفة والنخيل، 
ت�ستلق��ي الكواخ املتوا�سع��ة يف اماكن مرتفعة واخرى 
منب�سط��ة متناثرة هن��ا وهناك م�س��اءة بفواني�س زيتية 
خافت��ه... وعند ال�سف��ق الف�سي تطف��ئ الفواني�س الزيتية 
وي�ستعان ب�سوء الطبيعة الذي يدخل كل املنافذ الدائرية 
يف اجل��داران الطيني��ة اىل داخل الك��واخ الغافية وينرث 
�س��وءه عل��ى ال�سج��ار العمالق��ة املنت�سب��ة يف اماكن 
متفرقة من ب�ساتني القرية، الطيور تطلق زقزقات هادئة 

تتقافز على الغ�س��ان حتط هنا وهناك الن�سور تت�ساجر 
فيم��ا بينه��ا عل��ى الغ�س��ان املمت��دة كالأذرع يف قمم 
ال�سج��ار ال�سامقة تتن��ازع على جيفة قط��ة ميتة ملقاة 
عل��ى امل��روز يف قاع الب�سات��ني... الكالب جت��ري لهثة 
وقد توهج��ت عيونها وتدلت ال�سنتها ... امليا�سم والطرق 
ال�سيق��ة واملدربانات عر امل��روج والدغال والحرا�س 
وال�سواك تب��دوا مغلفة بال�سباب �سباب بعمق اخل�رسة 
النا���رسة وتزخ��رف الك��واخ املتوا�سعة بل��ون اخ�رس 

�شعـــدي العبــــــدالله

الرمـــــاد والزيتــــــون
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�ساح��ب... كان��ت ت�س��ري ملتفة بثيابه��ا الداكن��ة وال�سال 
البي���س منهك��ة القوى ت�س��ري على غري ه��دى ك�سخ�س 
يتبعه القدر ل ت�ستق��ر مبا تفعل ...امتزجت احلان الديكة 
وه��ي حت�سب الوقت برفرف��ة اجنحتها مع ا�سوات ارغفة 
اخلبز يف التنانري الطينية عر ال�سنة اللهب املتموج وهي 
ت�سق��ط بخف��ة يف �سالل اخلبز وقد خب��ت يف اعماقها كل 
خيوط المل من عودته اليها ملا حل بالبلد من م�سائب 
وفجائع وحالت الذبح والقتل واملوت واخلطف ، ل�سيما 
وانه��ا راأت يف املدين��ة ال�رسفات تلته��م ال�سوارع وتطل 
منه��ا اخلوذ الفولذية وثمة رجال يقفون على اكوام من 
النقا���س يت�رسب من حتتها الدم منه��م من يقتفي اثار 
الدم لي�سب يف حفر مرتوكة، الغربان حتوم فوق الركام 
واخرى يف اماكن متباعدة تنه�س بطون اجلثث املرتامية 
على حافات النه��ار وقد افزعها �سوت �سيارات النجدة 
وال�سعاف وهي تزعق باأ�سوات متباينة جتوب ال�سوارع 
يف املدين��ة تل��م اجلث��ث وعلى حاف��ات الطري��ق انحنت 
ا�سجار الزيت��ون تالم�س الر�س وبكت احلمائم يف عمق 
ال�سماء، انتابتها حالة من القنوط التي ت�سقط ظلها على 
م��ن يفقد اعز خملوق ل��ه ، توا�سل �سريه��ا امل�سني وقد 
اثقل��ت الفكار راأ�سه��ا تفتح عيناها يف اف��اق بعيدة يف 
امل�ساف��ات املرتامية على م��د الب�رس ل ترى �سوى �سماء 
زرقاء وا�سجار تهتز مع �رسبات الرياح وطيور تنط هنا 
وهناك وحتدث نف�سها مبرارة وياأ�س: هل �ساأراه . وا�سمه 

اىل �سدري؟؟ 
يته��اوى ج�سدها املنهك يف عم��ق القرية لتدخل كوخها 
املتداع��ي وت�سع��ر انه��ا بحاج��ة اىل النوم، تن��ام ن�سف 
م�ستلقي��ة عل��ى له��ب ازرق باهت غ��ري ان القل��ق ي�رسق 
منه��ا لذة الن��وم و�سيئًا ف�سيئ��ًا تنام بالفع��ل ت�سعر انها 
معلق��ة يف �سق��ف الكوخ وتت��دىل من الل��واح املرتا�سة 

الكا�سية لل�سق��ف... غافية حتت اف��كار م�سطربة كن�سمة 
ربيعية تهتز من جراء انفا�سها ال�ساخنة ا�ست�سلمت متاما 
كال�سلي��ب املنت�س��ب ف��وق املقاب��ر وخ�سع��ت ل�سلطان 
الن��وم ال��ذي ير�س��م بح��ار احلقيق��ة املظلم��ة يف �سفن��ه 
العائم��ة بال ا�رسعة وجرتها اي��اد مبهمة لرتاه يف احللم 
)عندم��ا كان �سغ��رياً يف كوخه��م الب�سي��ط وو�سط اجواء 
هادئ��ة وهو ميتط��ي ظهرها وهي ت�سح��ك ومت�سح على 
را�س��ه وتقبله بني احل��ني والخر...( وتفي��ق من غفوتها 
عل��ى �سهي��ل اخلي��ول ونباح ال��كالب املتوا�س��ل عندما 
يدخ��ل غريب اجواء القرية... ومتد كل ال�سوات جذورها 
يف داخله��ا ال�سحيق وترتق احا�سي�سها املمزقة باوجاع 
الم�س فهل ادركت ما ادركت من قبل؟ الر�س.. ال�سماء.. 
ال�سج��ار املنحنية النخيل ال��ذي تيب�س يف قلبه الرطب.. 
الطي��ور.. رائحة املوت التي ت�سي��ع يف هذا البلد املذبوح 
وما �ساهدته من م�ساهد مفزعة، مرعبة يف مدينة اخلوذ 
الفولذية وال�رسفات، اجلثث امللقاة على حافات الطرق، 
الغرب��ان الت��ي تنخ��ر بط��ون اجلث��ث، وتتكد���س الفكار 
املتدافع��ة �ساخبة يف را�سها... وه��ل ان ولدها �سيعود؟ 
تهيم م��رة اخرى خارج ا�سوار القري��ة ترت�سد باحرتا�س 
جم��يء زوجه��ا من املدين��ة الذي امتطى ج��واده وحمل 
امتعت��ه وخرج��ه وغ��ادر القري��ة من��ذ )الغب���س( وعل��ى 
ال�ساح��ل املهجور القائ��م يف الطرف الخر من نهر الليل 
تت�ساق��ط خطاها املتعبة، تت�ساقط اجزاء وجهها املرهق 
كال�س��وات القدمي��ة م��ا ت��زال تنهال عائم��ة يف طيات 
اخللج��ان وزواي��ا البي��وت املن�سوية و�س��ط �ساحات بال 
حدود متتل��ك الرغبة ان ت�سيح، لكنه��ا ل متتلك ال�سوت 
فتاأخذه��ا قدماه��ا املتورمان بعيدا ع��ن ا�سوات النا�س 
القابعة من��ذ ولدتها حتت �سقوف تع�سع�س فيها عناكب 
النعا���س الت��ي جاءتها من كل اله��ل والحباب لت�سبغ 

لها وجهه��ا وترخي ل�سانها.. حي��ث ان را�سها وذاكرتها 
امتالئت��ا بجيوب الغبار وحيث ما ابتعدت وانزوت بعيدا 
ع��ن الهلو�سة والفكار وف�سح اللي��ل يلقي على م�سامعها 
اثار �سوت هتف )اموت او التقي به وا�سمه اىل �سدري( 
حت��ى عيونها املرهقة عافت رغبته��ا وراحت تبحر منه 
بعن��اء يف عمق ال�سماء بني النج��وم، يف �سوء القمر، يف 
ا�سوات الطي��ور، يف ا�سجار الزيتون وما املها �سيء قدر 
ف�سلها يف ان تقراأ خطوط ال�سماء وملعان النجوم وبريق 
القم��ر.. مات��ت ال�س��وات يف داخله��ا عيناه��ا لوحده��ا 
بيقتا معلقت��ني نحو م�سافات الط��رق وامليا�سم املوؤدية 
اىل القري��ة ودموعه��ا متط��ران على خديه��ا وملا اح�ست 
بالوق��ت يتعاقب وال�سم�س تنحني نح��و املغيب ارتع�ست 
كم��ا ل��و ان نهرا م��ن ال�سقي��ع انفتح يف داخله��ا فاهتز 
جذعه��ا وما يخبو حت��ت ا�سلعها بعن��ف، ارهفت ال�سمع 
ل�سوت �رسبات �سنابك اجلواد على الر�س: لبد انه عاد 

من املدينة!! 
حاول��ت ان جتعل خطواتها ثقيلة جدا ليختفي القادمون 
احبتها يف �سنادي��ق روؤو�سهم و�سدت القو�س الهائل مع 

ذاتها )الن لبد ان اعرف من اين ابداأ واين انتهي؟(
ان��ه ق��ادم ل حم��ال... يت�ساق��ط املط��ر م��ن ف�سح��ة بني 
قو���س قزح وع��ني ال�سم�س ن�رسب��ه ول يروين��ا، �سيقتلنا 
الظم��اأ وال�س��وات يف الم��ام ت�سد قطعانن��ا املرتاك�سة 
نحو ال���رساب املرتام��ي يف نهاية امل�ساف��ات، ترتاك�س 
قطعاننا على �سدى �رسبات القدام ومنها تنبثق غيوم 
كاحل��ة معتم��ة دون ان تفارق ك��رات الروؤو���س العائمة 
مثل دوائر الليل العميق والتي غرقت يف املوت والدمار.. 
�رسب��ات �سنابك اجلواد تق��رتب تتع��اىل يعقبها �سهيل 
اجل��واد ال�سهب ذات الغ��رة يف جبينه... انه عاد لبد ان 
يوافيني باأخبار �سارة عن ولدي، ا�ستقبلته برتحاب حار 



166

27
/2
02
1

27
/2
02
1

167 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ص
ص

ق

من روح م�رسجة ملعرف��ة ما جرى يف املدينة، الوجوم 
والأ�س��ى وا�سحان عل��ى تقا�سيم وجه��ه دون ان يرتجل 
من اجل��واد.. اجلواد اخذ يهمم يرف��ع عنقه ثم يحنيه اىل 
الر���س يه���س بذيل��ه وقد ارجتف��ت ارداف��ه، راح ي�سهل 
ب�سوت متباطئ التفتت اىل الزوج وهو غارق يف احلزن: 
- م��اذا دهاك يا رجل مل��اذا ل تتحدث؟؟ ادار وجهه اىل 

اجلهة الثانية وتك�رست عرة يف �سدره قال:
- وجدته مقتول جثة مرمية على كتف نهر املالح غرب 

ال�سويرة قالت بفزع:
- من؟ 

- ولدنا 
�رسخت باأعلى �سوتها ).....( رفعت يديها اىل العلى ثم 

هبطت جاثمة على الر�س.

وكاأّن م��ا قال يف ديوانه ال�سادر �سنة 1974 نبوءة يف 
ما �سيكون عليه بعد ع�رس �سنني ؛ يقول :

يا فتيان قبيلتنا 
ا�ستمعوا 

فاأنا الَعْرجّي اأخوكم 
وحدي يف التيه م�ساع 

تنق�ّس علّي �سواهني اجلّو فاأبكي ... 
...
...

ث��ّم ا�ستحكم الأمر ، وتلّقاه ال�سي��اع ، ومل ي�سفع له �سيء 
من تاريخ ، وموقف ، وفن !

لق��د كان �سفي��ق الكم��ايل �ساع��راً �سقي��ل اللف��ظ  ، عذب 
املعنى  ؛ اأ�ساعه قومه ...!

م��ا اإن تقاع��َد حّتى اأُعلنت احل��رُب على حيات��ه .. �سلبْتُه 
امل��ال والبنني، ال�سيَت وامللب�س، فكان مع املوتى كمثل 
مّي��ٍت ج��اء اإىل املق��رة، كان هناك باٌب اأمام��ه .. موتى 
يوزع��ون الأكفان على الداخلني ملن مل يحْز من احلياة .. 
على كفن، طابور طويل ما اإن و�سل اإىل نيل املراد، عّمْت 
الفو�س��ى .. تدافع امليتون احتجاجًا على بطء ال�سري عند 
الب��اب الكبري .. من �سّدة الزحام كاد يطري ومل ينل  ل�سوء 
حظه على كفن، نادى املنادي .. من مل يح�سل على كفن 

فلينتظْر وجبة اأخ��رى ع�سى اأن يحوز على كفن القبول .. 
فق��د عا�س فقرياً على ح�سرٍي ومل يل��َق الغني ترحابًا من 
احل�س��ري، لو حدث اأن اأ�سبح حتت ال��ركام كغط�س املطر 
ال�ساق��ط يف الي��م، ل يهّم��ه م��ا قيم��ة اأن يبك��ي اأو يغني 
طاملا ينتظ��ر الليل اأن ياأتي باأكفان ...م��ا قيمة اأفكاره، 
ما قيم��ة اإح�سا�سه، يبحث يف الليل ع��ن اأفالم الفرو�سية 
واملالحم اأو اأفالم التج�س�س واملغامرة وكان يف ظلمتها 

يغني يحّمُل اآهاته اأوهام احلرية .. 

ايــــــــ�د خ�شيــــر

مـــــوٌت بطـــيء
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ولد ذات يوم يف املدينة نزل على رجليه  بعك�س الآخرين 
ينزل��ون عل��ى الراأ�س ظّل يحب��و على اأرب��ٍع .. يرك�س يف 
�سوارعه��ا حّت��ى تال�س��ْت الأح��الم، اأنب��ل م��ا يف جحيم 

الأر�س : هو الفقري ...
 ق����ال متذّم��راً: اأن��ا الثاب��ُت يف اأ�سج��اين، الرمل احلارق 
يغف��و عل��ى وجع��ي ويهت��ُك اأ���رساري، يق�س��م اأحالمي، 
اأوراقي �سفراء قد حان �سقوطها... �ستتبعرث مل تبَق �سوى 
الذكري��ات كم قراأنا... كم �سطرنا من حروف يف دفاترنا 
القدمي��ة! وكم خطوة مل مت��ح اآثارها عل��ى ج�رس املدينة 
اأيام ال�سباب كّنا من�سيها كم خفنا من الليل، وكم.. وكم!   
اأن��ا اأم��وُت كّل يوم، اأ�رسخ: روحي هام��ْت يف ال�سحراء، 
ويَل من احلزن اأنهار تفي�س، ل اأحتاج بعد الآن اإىل كفن، 
ع�س��ُت فقرياً عل��ى ح�سري كما قل��ت، القهر ي�سم��ل اآهات 
الر���س جمتمعة، والتوابيت حتمله��ا الروؤو�س املرتنحة 
) اأينم��ا مات اأقروه ( مقولة مل تاأخذ بها جثتي الوحيدة 
الع�سي��ة، كل يوم تبتعد عني �سن��ني ويقرتب من روحي 

تابوٌت عتيق ل زخرفة عليه، اأ�رسخ بال�سوارع.. 
هذا اأنا حطام اأت�سمعونني؟! 

اأم اأن��ا اأ�س��ّم اأن��ادي اأم هو املوت اأط��رق الأبواب ول من 
جميب؟!

وا�ستم��ر يتح��دث بع�سبي��ه: عندم��ا متّل احلي��اة، عندما 
تتذك��ر باأّن احلي��اة �ستنتهي قريبًا وباأنه��ا لعبة مراوغة 
واأن��ك كنت دميته��ا املتحّركة، ي�سيب��ك اجلفاف، عندما 
تتو�ّسل النهاية اأن ت��دق نواقي�سها املتعبة لتحرم احلياة 
اللعوب من التمتع ب�سعفك وبتجاعيدك، بانحناء ظهرك 

من اأعباء دربها ال�ساق... ماذا تعمل!! غري اأنك ت�رسخ.
قائاًل: �ساأخا�سم  املوت واأجايف احلياة..

دعوين اأخلد اإىل النوم، عند املمات ل ت�سمع �سوى كلمات 
ارفع��وا اجلن��ازة، انزل��وا اجلن��ازة، يتج��ّرد الن�سان من 
ا�سمه، واإذا علقت اجلثة داخل القر يركلها الدفان برجله 

حّتى ت�ستقر..
 اأنته��ى كّل �س��يء اأو يف طريق��ه لالنته��اء، مل تبق �سوى 
�ساه��دة على القر تعلن اآخر حمطاته ول تعلن عن �سيء 
اآخ��ر، ثم عاد اإىل بيت��ه مثل ح�سان ه��رم، اأ�سبح ل نفع 
فيه.. خاٍل بال كفن يلعن حظه العاثر فمن حاربته الدنيا 

ل يح�سل على لبا�ٍس للحياة ول للموت على كفن..

م��ا من مط��ر ليغّني!" يق��ول التابوت. كل �س��يء �سامت 
تل��ك اللحظة: بطن الدار وظهره��ا، موّلد كهرباء ال�سارع، 
امل�سفى، حتى عج��الت ال�سيارات �سامتة. �سغط العامل 
زّر الكهرب��اء، فاندلع ال�سوء مثل �سالل، لكن اأ�سالء الليل 
ظّلْت خمتبيئة حتت العج��الت. الهواء املعتم يبتلع غبار 
الدروب. ال�رسطي، على م�سطبة الليل، بفم مفتوح، غارق 
يف الن��وم. ع�سبُة كالب، توم�س عيونها حتت امل�سطبة. 

منتفٌخ راأ�س ال�رسطّي، مثل اأعايل خارطة العراق، تتقدمه 
بط��ٌن مثل منطق��ة احلياد، البندقية تت��دىل من موؤخرته، 
مث��ل ذي��ل اخلارط��ة. �س��وٌت حن��ني، عر مك��رة �سوت 
ل مريئ��ة، يدغدغن��ي: اأيه��ا احلف��ل الك��رمي! "ه��ل اأعرف 
ال�سوت؟"اأق��ول لنف�سي. اأزن ال�س��وت يف راأ�سي..... يرّن، 
تتوّث��ب له كمنج��ات روحي. اأت�سّل��ق، م�ستعينًة مب�سطبة 
ال�رسط��ي، حائ��ط امل�سفى. ال�س��وت، مثل ي��د، ي�سحبني. 

عزيز ال�شعب�ين

ما من مطر ليغّني
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حاجبه المين، الثالثة من فوق راأ�سه، عجزُت عن اأ�سابة 
املرمى:كيف ل يراين؟ اأ�ساأل نف�سي. اأ�سبح يف نهر املرمر، 
اأدور مث��ل متزل��ج يطارد موج��ة. " اأيها احلف��ل الكرمي" 
يلفحني ال�سوت، مّرة اأخرى. اأ�سطاد �سوته، اأتبعه، اأقرتب 
منه، اأح��اول مل�سه، ترتّد يدي، ترتطم بحاجز لمري اأي، 
اأو بج�س��د اأحد احل�سور، مثل �سمكة يف حو�س كان، مثل 
طفل اأطارده كنت. " ملاذا يتجنب نظراتي؟" اأقول، بينما 
اأتكيء على جدار القاعة. مثل اأ�ستدارة كامريا �سينمائية، 
وج��دت نف�سي اتكيء على اجل��دران من اخلارج: ثمة ظل 
جاثم على جدران القاعة، ظٌلّ على مولد الكهرباء، ظالل 
هنا وهناك، ال�رسط��ي يطالع الظالل:" الظالل فعل اإلهي 
ا، يف عينيه، واّل مِلَ  يا اأمي" يقول ال�رسطي. ثمة ظل، اأي�سً
مل يراين؟ اأقول. " اأيها احلفل الكرمي" يعود �سوته يخرتق 
ال�سم��ت. " هل �سمعت؟ اأنده ال�رسطي. " ت�سحك الكالب". 
الفجر يت�ساقط مثل ندف ثلج، ال�سمت م�ستحكم، ال�سوت 
ل يتوق��ف ع��ن الن��داء. اأتتبعه، ي�سعد، مث��ل خيط طائرة 

اأبي���س يف ال�سماء. " هذا ال�سياح يزع��ج املوتى" يزعق 
ال�رسطي! :" امَْل اقل لِك ان ا�سوات الليل خدعة! تخاطبني 
ال��كالب. اأح��اول عب��ور ال�سي��اج عاي��دًة، تنزل��ق قدمي، 
اأرتط��دم بتابوت من��زوع الوجه، اأتلم�س الغط��اء، اأرفعه، 
اُعي��ده اىل �سندوق��ه، اأقرف���س، اأتك��ّور ف��وق التابوت. " 
املط��ر يغّني" يق��ول التابوت. "ا�ستيقظ��ي...!، �ست�سقطني 
م��ن الكر�سي" يندهني ال�رسطي، ث��م ي�سيف: الكل ميوت 
بال�رسط��ان ي��ا اأمي، علين��ا اأن نغفر له��م خطاياهم! اأفّز 
مذع��ورة، اأترك كر�سي ال�رسطي: "�ساأغفر له كل خطاياه، 
مبا فيها اأ�رسابه عن الدرا�سة من اجل املظاهرات، لكني 
ل��ن اأغفر له موته املبكر!" اأقول لل�رسطي. " ننتظرِك غدا" 
تق��ول الكالب. " متى َتُكّفني ع��ن اأزعاج املوتى؟" يقول، 
حار���س ب��ّراد حف��ظ اجلث��ث، متاأّفًفا. " ح��ني تكّفون من 
حفالتك��م اليومي��ة، وتكّفون من ا�ست�ساف��ة اأبني!" اأقول 

له، ولكن: قبلها: امنعوا التوابيت من الغناء

ال��كالب تتث��اءب، ال�رسط��ي يوا�س��ل �سخ��ريه املبلغ��م. 
اأدي��ر مفت��اح ب��اب امل�سف��ى، تنب��ح ال��كالب، ال�رسطي ل 
اأث��ر ل�سح��وه، ال�سوت ي�سفطني اىل دهلي��ز القاعة. ل اأثر 
يدّل عل��ى امل�سفى......جم��رد حفل! اأدور، ب��ني املعازمي، 
مث��ل دوران كامريا �سينمائي��ة. تعوم الج�ساد يف ف�ساء 
القاع��ة، مثل كتل طافية، تعوم ب��ال جاذبية، تدور حول 
نف�سه��ا، مكون��ة دوامات �سغرية. لل�س��وت حنني اأعرفه، 

اأظن��ه �سوته، بل ه��و �سوته حتًما، قل��ب الأم ل ُيخطيء 
! ت��دور الدوامة، اأدور حول نف�س��ي، ي�سيع مّني، اأحت�س�س 
ال�س��وت مرة اأخرى، اأملحه:" هو!؟" اأقول لنف�سي مرتددًة. 
"قطًعا هو"، اُجيبني! ينزل، طرياًنا، مع �رسب املدعّوين، 
يالم�س مرم��ر القاعة اأو يكاد. املرم��ر ي�ستحيل اىل نهر، 
هو اىل نور�س. امّرر له ابت�سامة بينية، اأخطاأ يف الت�سديد، 
مت��ّر مبحاذاة حاجب��ه الأي���رس، ابت�سامة اأخ��رى تالم�س 

ص
ص

ق
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مل اأزل حت��ى يومنا ه��ذا اأذكر حلظة الرع��ب القاتلة التي 
اأعقب��ت ن�رَس اأول عم��ٍل يل ) ممرٌّ اإىل اأحزان الرجال ( عام 
1970 . ق�سيُت اأيامًا �سعبة - الأ�سحُّ اأنها كانت مرعبة 
- اأترّقُب رّدة الفعل اجلمعية جتاه عملي ، وكنُت بالطبع 
اأتطّلُع حليازة مبارك��ة الكاهن الأكر ، ومن يكون �سوى 
بع�س الأ�سماء املكّر�سة التي ُعّدت وقتها حائزة ملفاتيح 
الدخ��ول اإىل جّنة ال���رسد املوعودة بع��د تعميد الداخلني 

مباء الولدة الأدبية .
   اأتران��ا كّن��ا �ُسّذج��ًا حين��ذاك ؟ . ل بالطب��ع . نح��ن يف 

نهاي��ة املطاف جزٌء من حراك عاملي كان ليزال يعتمد 
املرجعيات املكّر�سة لبع�س �َسَدَنة النقد الأدبي واإن كانت 
حقب��ة ال�ستين��ات وال�سبعين��ات م��ن الق��رن الع�رسين قد 
�سهدت ولدة اإنعطافاٍت ثورية تطّلعت لك�رس املرجعيات 
الثقافي��ة الت��ي ميك��ن اأن جتعل فالن��ًا من النّق��اد قطبًا 
مرجعيًا ُتخ�سى �سطوته ، ثّم اأن العامل ماكان ميوج بهذه 
احلرك��ة التفاعلية ع��ر ال�سبكة  التوا�سلي��ة والتي تتيُح 
ن�رس احل�س الثقايف الثوري على م�ستوى العامل ، وماكّنا 
حين��ذاك منتل��ك الرغب��ة ال�سايكولوجي��ة - ول الت�س��ّور 

لطفيـــة الدليمــــي 

النقد األدبي والدراسات الثقافية 
   إعادة تشكيل الخارطة الفكرية لمبحث قديم

ي
قد

الن
د 

مرب
ال

العقل��ي كذل��ك - ومبا ميّكُنن��ا من اإ�سعال مع��ارك اأدبية 
تطي��ُح باملرجعيات الرا�سخة . كّن��ا ن�سعى لن�رس اأعمالنا 

وحيازة �سيء مقبول من املباركة النقدية فح�سب . 

*             *             *

    اأنهيُت قبل ب�سع �سنوات قراءة كتاب رائع - واإن كان 
متقادمًا بع�س ال�سيء - يف النقد الأدبي عنوانه ) املراآة 
وامل�سب��اح : النظرية الرومانتيكي��ة والتقليد النقدي* ( 
ملوؤلفه الروف�سور ) ماير اإج. اأبرامز ( وهو اأحد اإ�سدارات 
جامعة اأك�سفورد الريطانية ذائعة ال�سيت لعام 1971 
؛ لك��ّن الكت��اب يف طبعت��ه الأوىل ُن���رِس يف ع��ام 1953 

، وق��د دفعن��ي لقراءت��ه التقري���س الرائ��ع 
ال��ذي كتبه الراح��ل الدكتور ) عب��د الوهاب 
امل�سريي ( بح��ّق الكتاب وموؤلفه يف �سريته 
الذاتية الرائع��ة ، ويبدو اأّن هذا الكتاب كان 
اأحد امل�سادر املرجعي��ة الأ�سا�سية لدى كّل 
الأمريكي��ة  اجلامع��ات  يف  الأدب  دار�س��ي 
يف خم�سيني��ات الق��رن املا�س��ي ومابع��ده 
كذلك . اإنه كت��اب رائع بكّل تاأكيد هذا الذي 
كتب��ه الروف�سور  ) اأبرامز ( ؛ اإذ يتناول فيه 
املو�سوع��ات املطروق��ة بطريق��ة م�ستجّدة 
تذّكرن��ا ببع�س اأ�ساطني النّق��اد واملنّظرين 
الأدبيني على �ساكلة كت���اب ) معنى املعنى 
( ملوؤّلفيه الكب��ريين ) اأوغ��دن و ريت�ساردز ( 
وكت��اب ) ت�رسيح النقد ( ملوؤلفه ) نورثروب 
ال�سخ��م  املو�سوع��ي  والكت��اب   ،  ) ف��راي 
باأجزائ��ه ال�ست��ة ) تاأري��خ النق��د احلدي��ث ( 
للروف�س��ور ) ريني��ه ويلي�������ك ( ، وكت����اب 

) �سبعة اأمناط من الغمو�س ( ملوؤلفه ) وليام اإمب�سون ( . 
ل�س��ُت هنا يف معر�س تق��دمي خارط��ة ت�ساري�سية للنقد 
الأدبي يف القرن احلادي والع�رسين ، واأزعم اأننا غادرنا 
الع���رس  ال��ذي ميك��ن اأن ن�سهد فيه نظراء ل��كّل من ) اإف. 
اآر. ليف��ز ( اأو ) ريني��ه ويلي��ك ( اأو ) فران��ك كريم���ود ( اأو 
) هارول��د بل��وم ( اأو ) راميوند ويليامز ( . ملاذا اآل احلال 
اإىل ه��ذه الكيفية ؟ ذلك واحد من الأ�سئلة الإ�سكالية التي 
لطاملا تفّكرُت فيها مليًا ) مبقت�سى اإن�سغالتي ال�رسدية 
والفكري��ة يف اأق��ّل تقدير ( وحاولت ب��كّل ماا�ستطعت اأن 

اأقف على بع�س م�سّبباتها ،  وهي كما اأجملها  هنا :
 -  املي��ل املتعاظم لتحطي��م املرجعيات : من املعروف 
اأّن اإحدى املثابات الوا�سحة التي ت�ِسُم ع�رسنا هي امليل 
احلاكم��ة  املرجعي��ات  لتحطي��م  املتعاظ��م 
واإقامة منط م��ن الأخالقي��ات الفردية التي 
تنف��ر بطبيعتها م��ن الإن�س��داد لأية مرجعية 
خارج��ة عنها واعتبارها منوذج��ًا معياريًا 
يتوّج��ب التعام��ل معه عل��ى اأ�سا���س اأنه هو 
مامينح امل�رسوعية الواجبة لأي ن�سق فكري 
يجتهد الف��رد يف تطويره . النقد الأدبي بهذا 
املنظ��ور ه��و مرجعي��ة يت��ّم عل��ى اأ�سا�سه��ا 
مبارك��ة العمل الأدب��ي واإدخاله يف حظرية 
؛   )  Literary Canon الأدب��ي  امُلْعَتَم��د   (
وبالتايل لبّد من توّقع اأّن ته�سيمًا م�ستدميًا 
�سين��ال ه��ذه الروؤي��ة الت��ي ت��رى يف الناقد 
الأدب��ي ) احلار���س الكهنوت��ي ( ال��ذي اآل��ت 
اإلي��ه وحده مهّمة احلفاظ على نقاوة املنجز 

الأدبي من التلّوث . 

فتغن�ستاين

فرانك كريم���ود
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  النقد االأدبي غدا فرعً� من
 درا�شة ال�شي��ش�ت الثق�فية 

ميك��ن للمدّق��ق املتفّح���س يف ثقاف��ة الق��رن احل��ادي 
والع�رسي��ن اأن ي��رى نزوعًا ليفتاأ يتعاظ��م نحو توظيف 
نظري��ة الأن�ساق ال�سامل��ة بكيفية مناظرة ملا يح�سل يف 
كّل املباح��ث املعرفي��ة الأخرى ) العلمي��ة والإن�سانية ( 
وبطريقة ماعاد معه��ا اأي مبحث معريف تقليدي جزيرة 
قائم��ة بذاتها بل هي جزء يف منظومة دينامية معقدة ؛ 
وعلى اأ�سا�س هذه الفكرة �سار النقد الأدبي مبحثًا فرعيًا 
يف نط��اق الدرا�سات الثقافية الت��ي ترى الأدب تياراً يف 

ن�سق ثقايف ولي�س كينونة قائمة بذاتها . 

-  اجلغرافي�ت املحلية وت�أثري العوملة 

باجلغرافية  الكال�سيكي  الأدبي  الناقد  مفهوم  يرتبط   :
املحلية وببواكري ن�ساأة الدولة القومية ، وميكن للقارئ 
اأن يجري م�سحًا �رسيعًا لالأ�سماء النقدية الأدبية الكبرية 
كاًل من  اأّن  و�سيكت�سف  الع�رسين  القرن  �ساعت يف  التي 
جعلت  حمّددة  قومية  بجغرافية  اإرتبطت  الأ�سماء  تلك 
القومية  العلوية  �ساأن  ُتعّزُز  عنا�رس  الأ�سماء  تلك  من 
لي�س   . الأخرى  القومية  الآداب  مع  باملقارنة  ّيُزها  ومُتَ
العوملي  املّد  طغيان  فعله  ماالذي  نتخّيل  اأن  �سعبًا 
الكال�سيكية   ) الأدبي  الناقد   ( �سورة   ته��������سيم  يف 
القريبة من الكهنوت الأدبي ؛ فقد اإنحّلت التخوم الأدبية 
لتوظيف  ي�سعى  ل�سالح مرّكب تخليقي عوملي  القومية 
جغرافيتها  عن  النظر  ب�رسف  الإن�سانية  التجارب  كّل 
املحلية ، وُي�ساُف لهذا الأمر �سيوع النقد الثقايف مابعد 
الآداب  كّل  الذي �سار ف�ساء مفتوحًا على  الكولونيايل 

العاملية . هل نتوّقع بعد هذا اأن يظهر لنا ناقد على طراز 
) اإف. اآر. ليفز ( ي�رّسح باأن لي�س ثمة من �سعراء اإنكليز 
اإليوت ، وجريارد مانلي هوبكنز  اإ�س.  �سوى ثالثة : تي. 
، وو. ب. ييت�س ؟ هذا املثال الأدبي النقدي امُلغايل يف 
عاملنا  يف  وجود  له  يُعد  مل  ال�سيقة  الفكتورية  روؤيته 

اليوم بكّل تاأكيد .
-  اإنكف��اء الناقد الأدبي يف قلعت��ه الأكادميية : قد يبدو 
هذا ال�سبب منطويًا على �سيء من الق�سوة املفرطة ؛ لكنه 
حقيق��ي ومنظور وميكننا تلّم���س حيثياته وبخا�سة يف 
بيئتن��ا العربية . ظّل الناقد الأدب��ي الكال�سيكي موهومًا 
امل�سه��د  عل��ى  املهيمن��ة  الثقافي��ة  الأع��ايل  مب�ساكن��ة 
الثقايف بكامله ، وظ��ّل معتكفًا يف �سومعته الأكادميية 
الت��ي وّف��رت له نوعًا م��ن مظّلة حمائية لوق��ٍت ما ؛ لكّن 
الإنعطاف��ات الثقافي��ة الثوري��ة التي ج��اءت يف اأعقاب 
مواري��ث مابع��د احلداث��ة كان��ت اأق��وى م��ن متاري�����س 
) كام��ردج ( اأو ) اأك�سف��ورد ( اأو �سائ��ر املعاق��ل الأدبية 
الكال�سيكية املوهومة باحل�سانة املنيعة اإزاء املتغريات 
العا�سف��ة وبخا�سة تاأثريات الثورة الرقمية التي اأعادت 
ت�سكيل اأن�ساق اخلط��اب الذي يتوّجه به الناقد اإىل عموم 

القّراء . 

ت�أثري خوارزمي�ت الذك�ء االإ�شطن�عي 
يف اإع�دة فهم بلغة اللغة  

اللغ��ة هي اأهّم عنا�رس ) خمزن الع��ُ��َدد ( الذي يلجاأ اإليه 
الناق��د الكال�سيك��ي ، ومتّث��ُل البالغة املكتن��زة يف اأمثلة 
حم��ّددة م��ن " املعتم��د الأدب��ي " ال�سائ��د يف كّل ثقاف��ة 
نوع��ًا من املوروث الذي يجع��ل منه الناقد  الأدبي �سيئًا 
يتوّج��ُب الدف��اع عنه ودف��ع الُكّتاب اجلدد دفع��ًا ق�رسيًا 

ي
قد

الن
د 
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لعتماده اأمثول��ة قيا�سية لهم . هنا لبّد اأن 
حت�سل قطيعة بني هذا النموذج الكال�سيكي 
م��ع النموذج الثق��ايف ال�سائد بع��د الإرتقاء 

املتعاظم لتقنيات الذكاء الإ�سطناعي . 
   ُيع��َرُف عن ال��ذكاء الإ�سطناع��ي اإعتماده 
ماي�س����ّم��ى ) اخلوارزمي��ات ( ، وم��ن �س��اأن 
التعام��ل املكّث��ف م��ع ه��ذه اخلوارزمي��ات 
وبخا�سة من جانب الأجي��ال الأكرث �سبابًا 
اأن يحّط��م البنى اللغوي��ة البالغية املعتمدة 
ويط��ّوع اللغة ل�سالح لغ��ة اأقرب للرتكيبات 
اخلوارزمي��ة ؛ وعل��ى هذا الأ�سا���س �ست�سبح 
اللغ��ة اأقرب ملرّك��ب خوارزمي يق��ارُب بني 
اللغ��ات العاملي��ة ويلغ��ي اإىل ح��دود بعيدة 

الأمن��اط املتنافرة الكامنة بينها ، ورمب��ا �سيتّم ت�سكيل 
لغ��ة عاملية ) على �ساكلة لغ��ة الإ�سرانتو ( ورمبا حتى 
لغ��ة اأك��رث ب�ساطة منها م��ن حيث حمتواه��ا اخلوارزمي 
، ولعّلن��ا �سن�سه��ُد يف ال�سن��وات القليل��ة القادم��ة اإحي��اًء 
لفك�����������������رة ) فتغن�ستاي��ن ( عن اللغ��ة والتي عر�سها 
يف كتاب��ه الأ�س��ه��ر ) اأطروح��ة فل�سفي��ة – منطقي��ة ( . 
دعون��ا الآن نتخي��ل ماال��ذي �سيبق��ى يف ذخ��رية العّدة 
املفاهيمية للناقد الكال�سيكي و�سط هذا الفي�س الكا�سح 
من التغرّيات البنيوية التي �ستطال اللغة بطريقة حتمية 
ل�سبيل ل�سّدها من جانب القالع اللغوية مهما تر�ّسخت 

دفاعاتها املفرت�سة . 

  خفوت �ش�أن اجل�مع�ت 
وتع�ظم دور  التعليم االألكتـروين 

 لطامل��ا اإنطل��ق اأكاب��ر النّق��اد الأدبي��ني م��ن احل�س��ون 

اجلامعي��ة الكال�سيكية يف التب�س��ري بروؤاهم 
النقدي��ة ، ولاأظّن اأننا مل نقراأ عن ناقد اأدبي 
ذي �سطوة معت��رة  مل تكن اإنطالقته خارج 
نط��اق احل�س��ون اجلامعي��ة ؛ بل اأّنه��م ظّلوا 
مت�سبث��ني بهذه احل�سون طيلة حياتهم على 
خالف �سواهم م��ن امل�ستغل��ني بالقطاعات 
الثقافي��ة الأخ��رى غري النقد الأدب��ي .  يبدو 
جلي��ًا م��ن طبيع��ة التغ��ريات اجلذري��ة التي 
القليل��ة  ال�سه��ور  خ��الل  حياتن��ا  طال��ت 
املا�سي��ة اأّن التغي��ري اجلذري ال��ذي �سيطراأ 
عل��ى التعليم – ماقب��ل اجلامعي واجلامعي 
-  يف ال�سن��وات القليل��ة القادمة ه��و امَلْعَلُم 
الأعظ��م ال��ذي �سي�س��وُد حياتن��ا يف ع���رس 
مابع��د اجلائحة الكورونية ، و�سيمّثُل هذا التغيري قاطرة 
�ستج��ّر وراءها �سل�سلة ممتدة من التطويرات الثورية على 
كّل الأ�سع��دة وبخا�س��ة يف مي��دان مغ��ادرة املرجعي��ة 
القائم��ة على من��ط الثنائية الأزلية ) املعّل��م / املتعّلم ( 
ل�سالح منظومات تعليمي��ة يكون فيها املتعّلم مرجعية 
لذات��ه ، يعرُف متطلباته وكيفي��ة التعامل معها بطريقة 
كفوءة تخت�رس الكثري من الوقت واجلهد واملال واملوارد 
الب�رسي��ة ؛ وعلي��ه �سيك��ون منطقي��ًا اأن نتوّق��ع خفوت��ًا 
مزمن��ًا يف �سوت الناقد الأدبي يرتافق مع تراجع �سطوة 
ال���رسوح اجلامعية الكال�سيكي��ة ) كامردج ، اأك�سفورد ، 

ييل ، برين�ستون ... اإلخ ( .
-  تعاظ��م مفاعي��ل " الثقاف��ة الثالث��ة " :  يب��دو يل هذا 
العن���رس هو العن�رس الأهّم ال��ذي دّق الإ�سفني القاتل يف 
قلب مفه��وم الناقد الأدبي الكال�سيكي ؛ وعليه �ساأعاجله 
بق��در اأك��ر م��ن الإ�ستفا�س��ة باملقارن��ة م��ع العنا�رس 

ال�سابقة .    

جريارد مانلي هوبكنز

اأوغ��دن و ريت�ساردز
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    اإّن املتاب��ع احل�سي��ف لتاأري��خ الثقاف��ة 
والأف��كار ل��ن تفوت��ه مالحظ��ة الإنعطاف��ة 
الثوري��ة التي ح�سلت يف مفهوم ) الثقافة ( 
بعد اأن جلب اللورد ) �سي. ب��������ي. �سنو ( يف 
حما�رسته الكمردجي��ة ذائعة ال�سيت عام 

1959 النظر اإىل الهوة العميقة التي تف�سل بني الثقافة 
العلمي��ة والثقاف��ة الأدبي��ة ) وهو مات�س��ري اإليه مفردة " 
الثقافت��ان " التي �سارت منذ ذل��ك احلني عالمة مميزة 
ممه��ورة بتوقي��ع الل��ورد �سنو (  ، ث��ّم تط��ّور الأمر حتى 
بلغنا عتب��ة ) الثقافة الثالثة ( التي �سارت هي الأخرى 
عالم��ة ممهورة بتوقيع الكاتب واملح��ّرر الأدبي ) جون 

بروكمان ( .
   لي���س املق�س��ود بالثقاف��ة الثالث��ة - كم��ا ق��د يتبادر 
اإىل ذه��ن امل��رء اأّول الأم��ر - اأن تكون تركيب��ًا تخليقيًا 
يجم��ع الثقافة العلمية مع الأدبي��ة ليخرج منها بخلطة 
ذات عنا���رس متوازن��ة من تينك الثقافت��ني ؛ بل يجادل 
بروكم��ان يف اأطروحت��ه الفكري��ة ب��اأّن من��وذج املثقف 
ال�سك�سبريي الذي ُعّد النموذج الأعلى للمثقف املو�سوعي 
حت��ى خواتيم الع�رس الفكت��وري مل َيُع��د �ساحلًا ليكون 
النموذج املبتغى يف ع�رس مابعد الثورة التقنية الثالثة 
الت��ي ن�سه��د مفاعيلها يف حياتن��ا احلا���رسة ، ومل تُعد 
الثقاف��ة متتل��ك دللته��ا املرجعية مبق��دار التمّر�س يف 
الدرا�س��ات الإغريقي��ة والالتيني��ة والآداب الكال�سيكية ، 
وكذل��ك مل تعد الثقافة دللة عل��ى الإنعطافات الثقافية 
املبتك��رة حتى لو تلّب�ست مب�سوح الثورية املتطرفة التي 
�سهدن��ا اآثارها يف حركات احلداث��ة ومابعد احلداثة اإىل 

جانب احلركات الفرعي��ة التي تفّرعت منها 
اأو اإعتا�س��ت عل��ى ن�سغه��ا مث��ل : البنيوي��ة 
والل�سانيات وال�سيميوطيقا وحتليل اخلطاب 
،،، اإل��خ م��ن مف��ردات ال�سل�سل��ة الطويلة ؛ بل 
�س��ار العلم وعنا���رسه املوؤث��رة يف ت�سكيل 
احلي��اة الب�رسي��ة وغري الب�رسية ه��و العن�رس احلا�سم يف 
الثقاف��ة الإن�ساني��ة بع��د اأن غ��ادر العلم مملك��ة الأفكار 
والروؤى الفردية والآيديولوجيات و�سار قوة مرئية على 
الأر���س بفعل ُم�سّنعاته التي لم�س��ت اأدّق تخوم احلياة 

الب�رسية . 
   �ساأ�س��ع خامت��ة ه��ذا املق��ال يف نطاق ه��ذه املقاي�سة 
الإطاري��ة ال�سارمة : مل يُعد النقد الأدبي اإ�ستغاًل مكتفيًا 
بنطاق��ه الكال�سيك��ي املعهود بل �سار عن���رساً يف ن�سق 
مرّكب ثقايف �سامل عنوانه ) الدرا�سات الثقافية ( بعد اأن 
غادر الأدب ذات��ه مواقعه احل�سينة يف قارة الأدب التي 
قراأن��ا عنها وا�ستطبناه��ا من قبُل ؛ لكّن تغي��رياً عا�سفًا 
و�سام��اًل �سيناُل الأدب - ف�س��اًل عن الثقافة ذاتها - يف 
ال�سن��وات القليل��ة القادم��ة نح��و ثقافة جدي��دة عنوانها 
) الثقاف��ة الثالث��ة ( - ه��ذه الثقافة الت��ي �ستعيد ت�سكيل 
الوجود الب�رسي على كّل الأ�سعدة وبخا�سة يف نطاقني 

حيوّيني : التعليم وال�سيا�سات الثقافية .  

 The Mirror and the Lamp: Romantic Theory
 and the Critical Tradition ) Galaxy Series ( ;
.  Oxford University Press ، 1971
By :  Meyer H. Abrams
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 اإ�ش�ءة : 

     الكتاب��ة يف املفه��وم و�سالحي��ة التعبري الل�ساين عنه 
ع��ر امل�سطلح، ام��ٌر يف غاية الهمي��ة، فالبحث يف هذا 
املج��ال لي�س اأم��راً هينًا ي�سه��ل احل�سول عل��ى نتائجه، 
بفعل ارتباط املفاهيم بعمليات الدراك والت�سّور، وهذا 
م��ن مهمات اخلو�س يف فل�سف��ة العلم بو�سفها فرعًا من 
ف��روع العلوم الفل�سفية تعتني باحلقل املعريف / العلمي 
ومبادئ��ه ، والتحولت التي تطراأ عليه ومنهجية البحث، 

والغاي��ات من هذه املع��ارف، اأي اأّن فل�سفة العلم خمطط 
ير�سد املهتمني والباحثني يف جمال املفاهيم وفل�سفتها.   
  �ساأ�ستعم��ل )كلمة بالغ��ة( ولن احتّي��ز اىل امل�سطلح اأو 
املفه��وم، اإذ اج��د يف هذا ال�ستعم��ال تخّل�سًا من احلرج 
قب��ل حتدي��د منطق��ة العمل،  فه��ذه الكلم��ة خ�سعت  اىل 
العدي��د م��ن الت�س��ورات والهتمام��ات املختلفة بني ان 
تك��ون علم��ًا اأو �سف��ة اأو منهج��ًا اأو فنًا يعتم��ده املتكلم 
يف بن��اء اخلطاب. كما اأّنها تخ�سع لتع��ّدد الفهم بني ان 
تك��ون م�سطلح��ًا اأو مفهومًا يتح��ّرك وتتناقله املعارف 

د �شلح حـــــــ�وي 

البالغة والمعرفة:  
الفهم الفلسفي للبالغة   
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ف��اإذا كان��ت ه��ذه  الفكري��ة،  والجتاه��ات 
الكلمة ا�ستعملت مفهومًا يف الثقافة العربية 
بدللت وم�سطلحات متعّددة، فالأمر �سبيه 
ل��ه يف الثقاف��ة الغربي��ة من��ذ املح��اورات 
الفالطوني��ة الت��ي قّدمت البالغ��ة مفهومًا 
يتمّث��ل عر ال�ستعمال اللغ��وي اأو الكيفيات 
الكالمي��ة / اخلطاب، وميك��ن لوقفة �رسيعة 
مع البالغ��ة العربية �سنجد ه��ذا ال�ستعمال 
ال��ذي تتناقل��ه كتب البالغ��ة اأو الخبار يف 
البالغة، اأّم��ا اذا ا�ستاأن�سنا برحلة يف ف�ساء 
اجلاح��ظ جن��ده يعّم��ر طوي��اًل م��ع البالغ��ة 
وال�سوؤال عن دللتها بني المم وهذا يك�سف 
عن عظي��م منزلته��ا، وهو يتلق��ى ت�سّورات 

المم "الفار�سية، واليونانية، والرومية، والهندية" عن " 
البالغة" عر اخلر املدعوم ب�سيغتي " خّرين و حّدثني" 
. ثّم حتّولت البالغة اىل ال�ستعمال ال�سطالحي لتن�سطر 

بني العلم والكالم البليغ " ال�سفة" و الفن. 

اأواًل: البلغة والفل�شفة
 " مواقف فل�شفية من البلغة "

  مل تك��ن العالق��ة ب��ني الفل�سف��ة والبالغة عالق��ة توافق 
وحمبة منذ الولدة الأوىل ملفهوم البالغة يف حماورات 
افالطون مع ال�سف�سطائي��نَي، بل عالقة تقوم على اجلدل 
املع��ريف اأيٌّ منهم��ا يت�س��ّدر م�سه��د التفك��ري، اإْذ ك�سفت 
املح��اورات يف )جورجيا���س وفيدرو���س( ع��ن ال�رساع 
 ،)rhetoric(املعريف ب��ني الفل�سفة والبالغة/ اخلطاب��ة
وانت�س��ار ال�سف�سطائي��ني للبالغ��ة م��ن جه��ة، وانت�سار 
جبه��ة �سق��راط وتلمي��ذه افالط��ون للفل�سف��ة م��ن جه��ة 

اأخ��رى، اإْذ يرى ال�سف�سطائّي��ون اأّن البالغة/
اخلطاب��ة )rhetoric( ه��ي منطقة املعرفة 
الت��ي ينطلقون م��ن خاللها لإقن��اع النا�س، 
وال�رسورة اىل تعّلمه��ا وتعليمها، فالبالغة 
ف��ن يعّل��م النا�س القدرة عل��ى الكالم بح�سب 
عل��ى  اجابات��ه  يف  جورجيا���س  ي��رى  م��ا 
ا�سكالي��ات �سق��راط.ويف املقابل ترى جبهة 
�سق��راط وتلمي��ذه اأفالط��ون اأن الفل�سفة هي 
اأ�سا���س املعرف��ة وقي��ادة احلكم حت��ى �سار 
حمور املعرف��ة ي�سغل افالط��ون وهو يتمّثل 
ب�سخ�سي��ة �سقراط يف حم��اورة جورجيا�س 
املعرف��ة اخلاطئ��ة/  �س��وؤال  اىل  والو�س��ول 
الباطلة ومبواجهة املعرفة احلقيقية، وقدرة 
البالغ��ة على انت��اج القناع يف العتق��اد وعدم قدرتها 

على انتاج  القناع عر التعليم اأو الدر�س.
 وم��ن ثّم الو�س��ول اىل �سكلني من القن��اع- بح�سب ما 

يرى افالطون- الذي ميكن ان تنتجه املعرفة:-
1 - القن��اع يف العتق��اد وه��و ما توؤم��ن به املعرفة 

البالغية بح�سب املدر�سة ال�سف�سطائية.
2 - القن��اع يف العل��م وه��و م��ا توؤم��ن ب��ه املعرف��ة 

الفل�سفية بح�سب �سقراط وافالطون.
 فثّم��ة ���رساع فل�سفي بالغ��ي يف احل�س��ول على بطاقة 
المان واجلهوزية لأٍي منهما )الفل�سفة اأو البالغة( احلقُّ 

يف ان تكون اأداة املعرفة. 
حم��اورة  الفريدكروازي��ه  ال�ست��اذ  ترج��م  وعندم��ا 
جورجيا���س من اليونانية ق��ال يف املقدمة " اأ�سبح يف 
الإم��كان ت�سمية املحاورة �سد البيان" اأي هناك مواقف 
متباين��ة م��ن البالغ��ة �س��واٌء كان��ت �سد اأو م��ع؛ وميكن 

تلخي�سها:

نيت�سه  
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1 - �سقراط �سد البالغة بل هاجمها.
2 - افالط��ون �س��د البالغ��ة، لكّن��ه ع��ّدل موقف��ه يف 

فيدرو�س وقال بالبالغة احلّقة. 
3 - الفال�سف��ة ال�سف�سطائيون مع البالغة ، بل هي اأداة 

املعرفة عندهم. 
4 - اأر�سطو، مع البالغة التي مّثلت جزءاً من م�رسوعة 

الفل�سفي واملنطقي. 
5 - ديكارت �سد البالغة، بل ذهب اإىل الرغبة يف اإزالة 
اأي اأث��ر للبالغ��ة من فل�سفته، اأو تهمي���س دورها وجعلها 

جمرد اأداة ت�ستعملها الفل�سفة. 
6 -  نيت�س��ه �س��د البالغ��ة، فه��و ي��رى اأن احلقائق يف 
الأ�س��ل اأ�ستعارات وجمازات فق��دت بريقها فتحّولت اإىل 
حقيق��ة. فالعامل – احلقيقة جمرد وهم، مكّون من اأ�سياء 

ة.. خيالية حم�سّ
7 - ج��اك دري��دا م��ع البالغة ، وم�رسوع��ه املهم الذي 

تّوجه الفيل�سوف بول دي مان وهو " بالغة التفكيك" 
8 - �سايي��م بريمل��ان م��ع البالغة، فقد ق��ّدم م�رسوعًا 
مهم��ا يف فه��م البالغ��ة فل�سفي��ًا ومنطقي��ًا، اذ وّحد بني 
هويت��ي اأ�سطو املنطقي��ة - الفل�سفية وهويت��ه النقدية- 
البالغي��ة يف هوي��ة واح��دة �سماه��ا البالغ��ة اجلديدة / 

احلجاج.
   

ث�نيً�:  احلقيقة معي�ر التف�و�س 
بني البلغة والفل�شفة  

 اأخذ مفهوم "احلقيقة " م�ساحة مهمة جدا من ان�سغالت 
الفال�سفة القدامى واملعا�رسين، وا�سكالية فهمها باأنها 
الواقع اأو املادة املح�سو�سة، اإذ ميّثل مبحث احلقيقة اأحد 
اه��م املباح��ث الفل�سفية منذ �سق��راط وافالط��ون مروراً 

باأر�سط��و، حتى ع���رس نيت�سه الذي يعد اأك��رث املن�سغلني 
باحلقيق��ة، وهيدغ��ر وج��اك دري��دا وفوك��و، فالتفك��ري 
الفل�سف��ي م�سغ��ول مبفه��وم احلقيقة، لأن��ه مرتبط بفكرة 
الوج��ود والل��ه والك��ون، يق��ول ف��وؤاد زكري��ا : اإّن فكرة 
احلقيق��ة من الف��كار الت��ي مل يح��اول اأي فيل�سوف قبل 
نيت�س��ه ان يناق�سه��ا، لأنه��ا كانت دائمًا مبن��اأى عن كل 
�سيء، فاحلقيقة قب��ل نيت�سه مل تناق�س لأنها عامل مطلق 
م�ستقر باأزليته، لكّن نيت�سه مل يرتك الفكار يف اأزليتها.

 ويف املقاب��ل ان�سغ��ل البالغي��ون مبفه��وم املج��از اأكرث 
م��ن احلقيقة، ب��ل ان ترك احلقيق��ة -عندهم- يعني هي 
البالغة، لرتباط احلقيقة واملجاز باخلطاب، فهل ميكن 

ان يكون اخلطاب بدياًل عن الوجود ؟   

ث�لثً�: الفهم التفكيكي للبلغة 
ق��ّدم الفيل�س��وف الفرن�س��ي ج��اك دري��دا جمموع��ة م��ن 
امل�سطلح��ات التي ت�سّكل عمل��ه الفل�سفي التفكيكي وهي 
تث��ري الرغبة البالغية مثل " الختالف، ال�سل، الزاحة، 

طبقات املجاز" وغريها 
فلنق��ف عند م�سطل��ح الختالف وه��و م�سطلح تفكيكي 

بامتياز ل�سيما عندما يرتبط باملرجئ
فما هو الختالف املرجئ؟ 

بني �رسح طويل ومعمق يقّدمه جاك دريدا للجذر اللغوي 
الجنبي لالختالف املرجئ جنده ي�سل اىل نتيجة معناه 
وهي الطال��ة والت�سويف، اأو التباع��د؛ فالعالمة ح�سور 
موؤجل، كيف يكون ح�س��وراً موؤجاًل ؟ العالمة حتّل حمل 
ال�س��يء، اأو حمل ال�س��يء احلا�رس عندما يغي��ب، وال�سيء 
احلا���رس ه��و املعنى اأو امل�سار الي��ه، فعندما ل ي�ستطيع 

املعنى احل�سور بنف�سه حتّل العالمة حمّله.
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وم��ا املق�سود بالعالمة يف 
التفكيك ؟  

حم��ّدٌد  ق�س��د  يوج��د  ل 
للعالمة، فقد تكون منطوقة 
اأو مكتوب��ة اأو عالمة نقدية، 

اأو وف��داً منتخبًا يف التمثي��ل ال�سيا�سي. ففكرة الختالف 
لي�س لها بداية مطلقة ول اأ�سل خال�س ميكن لال�سياء اأن 
تتحّدد من خاللها، بل نلم�س من خاللها لعبة الحالت، 
كلُّ �س��يٍء يحي��ل اإىل �سيء اآخر قبله، ف��ال ميكن اأن نثبت 
�سيئ��ًا اأ�سلي��ًا، لأّن ال�س��ل ل يكت�س��ب قوت��ه ومقامه اإّل 
بالن�سخ��ة. يعم��د دري��دا اىل تفكيك امل�سام��ني الظاهرة 
بالعتماد على املالفيظ املت�س��رتة التي يخفيها الن�س. 
والن���س ذو بنية اختالفي��ة، حيث يظ��ل املعنى يتوارى 
م��ن خالل جتزئه وان�سطاره وت�سظيه، فالفعل الختاليف 
هو فع��ل الحالت املتعددة امل�ستبك��ة بحيث ينتفي كل 
تثبي��ت ق��ار اأو مركز. الختالف املرج��ئ ل هو كلمة ول 

 . sheaf مفهوم بل هو اإ�سبارة

رابعً�:  البلغة التفكيكية 

الو�س��ول اىل الفه��م التفكيك��ي للبالغ��ة ه��و الو�س��ول 
اىل منطق��ة البالغ��ة التفكيكي��ة، فه��ل هن��اك م��ا ي�سمح 
لن��ا بالقول بوجود بالغ��ة تفكيكية ؟ نع��م البالغة على 
م��ر الع�س��ور واخت��الف املداليل ه��ي مهتم��ة ومن�سغلة 
باملعنى، والتفكي��ك بكل تاأكيد اي�س��ا من�سغل باملعنى، 
يف ج�س��د اخلطاب��ات الن�ساني��ة ب�سكل ع��ام، وهنا يرز 
مفهوم " الختالف املرج��ئ" اأو تاأجيل املعنى امل�ستمر 
كما قّدم��ه جاك دريدا ويف املقابل هن��اك بالغة العمى 
عن��د بول دي م��ان، فالفل�سف��ة والعل��وم الن�سانية كلها 

– كم��ا يقول �سعي��د الغامني- 
لغ��ة بالغية ترتك��ب من ثنائية 
التعب��ري  عم��ى  ب��ني  التميي��ز 
وب�سرية املعنى. الختالف يف 
التفكيك هو عند ح�سور ال�سيء، 

عن ازدواجية اخل�سائ�س يف داخل ال�سياء نف�سها.

بول دي م�ن وبلغة التفكيك 

و�سل��ت الق��رار بوجود بالغ��ة التفكيك مرحل��ة متميزة 
مع الفيل�س��وف البلجيكي- المريكي بول دي مان الذي 
يق��ول: "ال�ستعارات تتم�سك بالبقاء اأك��رث من الوقائع".

يبنى على هذه املقولة الكثري من الفر�سيات منها:  
1 -  فه��م ب��ول دي م��ان حت��ّولت النق��د م��ن اخلارج 
اىل الداخل وعالقتهم��ا باملعنى وال�سكل فهما ا�ستعاريًا 
حني يح��لُّ املعنى حم��ّل ال�سكل اأو ال�س��كل حمل املعنى، 
فق��د كان ال�سكل ينظر ل��ه بو�سفه جمرد زخرف خارجي 
مبتذل، لكنه مع النقد الداخلي ال�سكلي يف القرن الع�رسين 
حتّول اىل بنية داخلية و�سارت ذاته ت�ستبطن ويعتنى به 
فق��ط، اّما املعنى ف�سار – ح�س��ب النقد الداخلي- ا�سارة 
خارجي��ة غري جوهري ، اي انتقلت اجلوهرية من املعنى 
اىل ال�س��كل، يف ح��ني ه��ذا الم��ر كان عك�سيا م��ع النقد 
اخلارجي الذي كان يوؤمن اأن املعنى هو اجلوهر وال�سكل 

مبتذل �سطحي. 
2 - يناق���س ب��ول دي م��ان م��ن خ��الل ه��ذا النتقال 
عم��ل ال�سيميولوجيا الدبية واعالمه��ا " بارت، جينيت، 
ت��ودروف، وجرميا���س" اذ ي��رى اأنه��م يب��داأون بتب�سيط 
مب��ادئ ياكوب�سن ث��م يرتاجع��ون، فهم يجعل��ون النحو 
والبالغ��ة احدهم��ا يرتب��ط بالخ��ر ارتباط��ًا وثيقًا، �س 

فوؤاد زكريابارت، جينيت
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.168
3 - التميي��ز ب��ني اب�ستمولوجي��ا النح��و واب�ستمولوجي��ا 

البالغة. 
وق��د تبن��ى م���رسوع بالغ��ة التفكي��ك اأو الفه��م الفل�سف��ي 
التفكيكي للبالغة جمموعة من الباحثني العرب يت�سّدرهم 
املرتج��م ح�س��ام ناي��ل ال��ذي اآم��ن بوج��ود بالغ��ة تفكيك 
معا�رسة ف�ساًل عن وج��ود فهم فل�سفي مغاير للبالغة عن 
التفكيك��ني عر تبّنيه مل�سطلح النطوبالغي،  ويتكون هذا 
امل�سطلح من �سيئني "النطولو" وهو الوجود و "البالغي" 
فه��و الوج��ودي البالغي ومفاد ما يري��د الذهاب له ح�سام 
ناي��ل اإن ن�سو���س الدب ه��ي التي تكتب ح��دود الن�سان 
اأي ه��ي مو�سع انك�سافه اأمام نف�سه ومو�سع �سهادته على 
نف�س��ه، وه��ذا امل�سطل��ح ميثل مناق�س��ة يف ا�سئل��ة املعنى 

والوجود وهي اأهم م�سائل الفل�سفة التفكيكية. 

على �شبيل اخل�متة 

ثّم��ة فارق ب��ني عالق��ة الفل�سف��ة بالبالغة وفه��م البالغة 
فل�سفي��ًا، فهناك نقطة واحدة يق��ف عندها معظم الباحثني 
الع��رب ومل يتحرك��وا بعده��ا وه��ي اأن البالغ��ة والفل�سف��ة 
متمثل��ة بافالط��ون وار�سطو، تاركني الكث��ري من املوا�سع 
الت��ي حتتاج اإىل الث��ارة قبل ال�ساءة، فق��د عانى الدر�س 
البالغ��ي العربي من �سوء الفه��م مع م�رسوع ال�سكاكي قبل 
ذل��ك، وقال��وا باأنه �سغ��ل امل�سطل��ح البالغي فل�سفي��ًا مّما 
انت��ج لنا مدر�سة كالمي��ة يف البالغة، وهذا اأمر يحتاج اإىل 
مراجع��ة، ف�ساًل عن ذلك مل يكن هناك فهم بالغيٌّ للفل�سفة 
او فه��م فل�سف��يٌّ للبالغة، ب��ل هو عملية توظي��ف اأو طبيعة 
ال�سي��اق الثق��ايف واأنظم��ة التاأليف هي الت��ي فر�ست �سكل 

الكتابة وطريقة التفكري. 
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) ثالثة فتي��ان يجل�سون يف مط��ار املروحيات امُل�ساء، 
اأحدهم يحكي واآخر يكتب وثالثهم يتخيل/ �س10 (

امت��از املنج��ز ال���رسدي للروائ��ي اأحم��د ال�سع��د ممث��اًل 
مبجموعته الق�س�سية ) جغرافيا ال�سور ( وروايته الأوىل 
) وه��ن احلكايات( بال�ستفادة من التقنيات ال�سينمائية 
والت�سوي��ر، ويف روايت��ه ه��ذه وعلى امت��داد �سفحاتها 
)125( �سفحة ي�ستند ال�رسد ب�سكل اأ�سا�سي على الو�سف 
ال�سينمائ��ي وتقنيات الكامريا والت�سوي��ر، وهو ما اأ�سار 

اإليه بو�سوح عنوان الرواية )العراق �سينما(.

ي��كاد العن��وان اأن يك��ون الرثيا الوحي��دة يف الن�س اإذ ل 
اإهداء هن��ا، ول عبارات افتتاح، وحت��ى ت�سميم الغالف 
ج��اء عر فه��م �سطح��ي وبعيداً ع��ن روح امل��ن العميق 
والغن��ي بالإ�سارات، ل��ذا �ساأجتاوز الغ��الف اإىل العنوان 
اأو املفت��اح اأو الرثي��ا، والذي ي�سدُّ ويلف��ُت انتباه القارئ 
اإلي��ه قب��ل الول��وج اإىل الرواي��ة، وي�س��رُي اإىل اأن امل��كان 
حم��دٌد جغرافي��ًا واإن م��ا �سيق��راأه من اأح��داث الرواية له 
عالق��ة بالعراق ولي���س بغريه، وه��ذا ما �سيج��دُه فعليًا، 
لك��ن تعري��ف الع��راق اأو تو�سيح��ه بكلمة �سينم��ا هو ما 

ج�بر خليفة ج�بر 

قراءٌة في رواية )العراق سينما(
 للروائي أحمد السعد
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من��ح العنوان بع��داً جمالي��ًا واأ�ساف غمو�س��ًا �سيجذب 
الق��ارئ وي�ستدرجه ليعرف اأكرث، كي��ف يكون للعراق اأن 
يك��ون �سينما ولي�س واقعًا ول �سعبًا اأو تاريخًا وحا�رساً 

وجغرافيا؟
وكق��ارئ اأرى اأن املوؤل��ف ق��د جن��ح وبج��دارة يف تقدمي 
الرواي��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  القري��ب  بتاريخ��ه  الع��راق 
ال�سينمائي��ة عر مزيج من امل�ساه��د ال�سينمائية وال�رسد 
غري البعيد عن الكامريا والت�سوير ال�سينمائي، وا�ستطاع 
حتوي��ل عالقة املتلق��ي مع الرواية م��ن تفاعلية القارئ 
اإىل ان�س��داد امُل�ساهد عر ر�سمِه الذكي لعدة م�ساهد تكاد 

تكون حّية متحركة ل تغيب عن الذاكرة ب�سهولة.
و�ساأح��اول هن��ا ق��راءة اأو تق��دمي ه��ذا امل��ن الروائ��ي 
ال�سينمائي اجلميل واملوجع عر نقاط وم�ساهد حماكاة 

لبناء الرواية ذاته..

 �شخ�شي�ت الرواية :

ال�سخ�سي��ات ال�سا�سية يف الرواية ثالثة فتيان يعي�سون 
خ��الل �سنوات احل��رب العراقية اليراني��ة يف حي قريب 
من امل�سفى الع�سك��ري يف الب�رسة، وكانت هوايتهم هي 
ع��د ال�سه��داء واجلرحى الذي��ن ي�ساهدون عملي��ات اإنزال 
جثامينه��م ونقالته��م من طائ��رات الهليوكوب��رت  التي 
تنقله��م م��ن جبهات القتال اإىل امل�سف��ى حيث حتط على 
مهب��ط ج��وار امل�سفى، وكان��ت اأمنيتهم اأن يوؤلف��وا فلمًا، 

اإخراجًا وكتابة ومتثياًل، وهوؤلء الفتية هم :
1 - جن��م ابن اأمرية وهو اأبرز الفتيان الثالثة واملتنفذ 
عليهم وحلم��ه اأن يكون خمرج��ًا، و�سيكت�سف القارئ اأن 
حل��م هذا الفت��ى قد حتقق بع��د اأن عر احل��دود العراقية 
ال�سعودية لتاأ�رسه ق��وات التحالف الدويل/ الأمريكي ثم 

يعي���س يف الغرب ويتزوج م�سورة مغربي��ة ا�سمها وفاء 
وينتج فلمًا بعنوان ) �ساأبي�ُس اأمريكيًا(.

2 - خ�س��ري اب��ن دلل وه��ذا الفت��ى يحلم ب��اأن يكون 
ممث��اًل يف فل��م اأو اأفالم جن��م املفرت�سة لكن��ه �سيختفي 
بع��د اأن �ُسجن��ت اأم��ُه ملمار�ستها الدع��ارة وتوفيت اأخته 
املري�س��ة هنادي، ول يظه��ر اإل عند ال�سطور الأخرية يف 

الرواية بعد اأن فجر نف�سه بعمل اإرهابي.
3 - الفت��ي الثال��ث ه��و ابن اإمي��ان وهي اأم��ه التي مل 
يره��ا فق��د قتل��ت ب�سكاك��ني اأخوته��ا بع��د �سبطه��ا مع 
ع�سي��ق وبو�ساي��ة م��ن زوجها، لكن��ه مع��روف باأنه ابن 
جمهورية املعلمة وهي زوجة اأبيه الذي مل ير منه �سوى 
�سورت��ه. وه��ذا الفت��ى ودوره اأن يك��ون كاتب��ًا يف الفلم 
�سيك��ون حمامي��ًا فيما بعد ويدع��ى اإىل َعم��ان عا�سمة 
الأردن لإلق��اء بحث��ه عن تاأث��ري اليوراني��وم على �سحة 
وحي��اة العراقيني وال��ذي ت�سببت به ا�سعاع��ات القنابل 
وال�سواري��خ الأمريكي��ة على الع��راق، ويف عمان �سريى 
اإعالن��ًا عن فل��م) �ساأبي���سُ اأمريكي��ًا( ويلتق��ي ب�سديقه 
املخ��رج جنم اب��ن اأمرية بع��د طول ف��راق، و�سيطلب منه 

جنم اأن يكتب ق�ستهم اأو حكايتهم.
4 - وهن��اك �سخ�سيات ثانوية عدي��دة لكن ح�سورها 
وفاعليتها يف الرواي��ة ل ترقى مل�ستوى ح�سور الفتيان 
الثالثة حتى واإن اأخ��ذت م�ساحة �رسدية اأكر ك�سخ�سية 
اإيف��ني الت��ي �سغل��ت )19�سفحة( م��ن الرواي��ة، وهناك 
�سخ�سي��ة البناء جميد الأخر�س الذي غيبته اأجهزة الأمن 
لأن��ه و�سم على زنده �سورة املمثل الهندي )جبار فا�س( 
فتوهم رج��ال الأمن اأنها �سورة املر�سد يف اإيران، وابنه 
اجلندي الذي �سور رق�سة الفتيان )هنا ن�ستح�رس رق�سة 
زورب��ا ( واأمه��ات الفتي��ان اأم خ�س��ري دلل وجمهوري��ة 

املعلمة اأم الراوي واأمرية اأم جنم.
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 اأرق�م :

 ي�سغ��ل امل��ن الرئي���س للرواي��ة 76 �سفح��ة فق��ط م��ن 
جمم��وع 125 �سفحة ت�سكل الرواي��ة ككل، بينما ي�سغل 
الن���س اخلا�س بفل��م ) �ساأبي���س اأمريكي��ًا( 26 �سفحة 
م��ن الرواي��ة ) ���س113-88 ( وت�سور م�ساه��دُه التي 
ا�ستخدم فيها الروائي م�سطلحات ال�سيناريو ال�سينمائي 
وتقنيات��ه وم��ن خالله��ا ي�ستعر���س ح��ال الع��راق عر 
35 م�س����ه��داً ) نتذكر ع��دد �سنوات حكم النظام = 35 
�سن��ة ( بلقطات خمتلفة وال�سخ�سي��ة املحورية يف الفلم 
تتح��رك ب�س��اق واح��دة وع��كاز ) وهو ذات��ه جنم خمرج 
الفلم(  وال�سوؤال هنا هل كان عدد امل�ساهد مق�سوداً ؟ األ 
ي�س��اوي هذا الرقم عدد �سنوات حك��م الطاغية الذي كان 
اإحدى ال�سخ�سي��ات الثانوية يف الرواية ؟ خا�سة يف ما 

اأ�سميته ب)حكاية اإيفني = 19 �سفحة(. 

 اأو�ش�م :

 ر�س��م الأ�ست��اذ اأحمد ال�سع��د براع��ة �سينمائي حمرتف 
عدة اأو�سام �سكلت اإ�س��اءات جمالية وموجعة على ج�سد 
الرواية لتبقى يف ذاك��رة القارئ امل�ساهد ويف مقدمتها 

م�ساهد الو�سم وال�سبيهة بها:
1 - و�س��م ) الع��راق �سينم��ا( على ق��دم مبتورة جلندي 
عراق��ي �سهي��د اأو جريح جلبه��ا الكلب اإىل بي��ت الراوي، 
وكاأن��ه كما قال يري��ده اأن يقراأ العب��ارة املو�سومة على 

تلك القدم !
2 - اأو�س��ام الأق��دام اليمن��ى للفتي��ان الثالث��ة؛ بكلمة 
)خم��رج( عل��ى ق��دم جن��م، وكلم��ة )كات��ب( عل��ى ق��دم 

ي 
قد

الن
د 

مرب
ال

ال��راوي، وكلمة )ممثل(عل��ى قدم خ�س��ري والتي �سارت 
)مم��ل( ب�سب��ب تقارب ح��ريف امليم والالم خ��الل عملية 

الو�سم فلم يتبق مكان لنقاط الثاء.
3 - و�س��م عب��ارة )خم��رج كات��ب ممل( عل��ى الإ�سفلت 
بالنف��ط والن��ار وب��دون فوا�س��ل ب��ني الكلم��ات هكذا ) 
خمرجكاتبمم��ل( وه��ذا ا�ستغ��ال فني ذكي م��ن املوؤلف 
اإذ �سي��رتك م��ن خالل��ه انطباعا ح��اداً يف ذه��ن القارئ 
اأك��رث مما ل��و كان��ت العب��ارة مو�سومة ب�س��كل مت�عارف 
) خم��رج كات��ب ممل( وحت��ى �سقوط ح��روف الثاء متثل 
التفاتة ذكية. واجلمي��ل اأن الفتيان ر�سفوا اأقدام ووقفوا 
مرتا�س��ني اأم��ام العب��ارة املحروق��ة عل��ى ال�سفلت بال 

فوا�سل وكاأنهم ل يريدون النف�سال عن بع�سهم.
4 - ني��ة الفتي��ان اإعادة و�سم العب��ارة املو�سومة على 
قدم اجلندي املبتورة ) العراق �سينما( اإمنا على ال�سفلت 
واأي�س��ا م��ن دون فا�سلة ب��ني الكلمت��ني) العراق�سينما( 
ومع اأنهم مل يقوموا بذلك لعتقالهم لكن العبارة �ستبقى 

ماثلة اأمام القارئ امل�ساهد لأحداث هذه الرواية.
5 - و�س��م وج��ه املمث��ل الهندي جبار فا���س على زند 
البناء جمي��د الأخر�س والت��ي ت�سبب��ت باعتقاله وغيابه 

اإىل الأبد.
6 - و�س��م اأو نق���س كلمة ) ديجم ( يف زاوية �رسية من 
جدران البيوت وامل�سايف واملدار�س والأبنية التي �سيدها 
البن��اء جمي��د الأخر�س، وكاأن��ه كان يعلم بغياب��ه فاأراد 
تخلي��د ا�سم��ه اإمنا باملقل��وب، ورمبا ليقول لن��ا باإ�سارة 
لفت��ة لالنتباه اأن كل �س��يء يف )العراق �سينما( اإمنا هو 
باملقل��وب، فاجلن��ود ي�ست�سهدون ويجرح��ون وي�سحون 
من اأج��ل قائد يلهو هو واأولده واأزلم��ه بحياتهم، فهذا 
الب��اين ال�سجاع جمي��د يغيب ويعدم ل ل�س��يء �سوى لأنه 
و�س��م �سورة ممثل هن��دي ظن رجال الأم��ن اأنها �سورة 

املر�س��د اليراين، وهذا ابن��ه اجلندي احل��امل باإنتاج فلم 
ع��ن اأبيه يعتق��ل اأي�سًا ويغيب لأنه �س��ور رق�سة الأولد 

الثالثة على الإ�سفلت.
7 - ما ي�ساكل الو�سم كع�سة ر�سدي امل�رسي على فخذ 
اأم خ�س��ري، وكتاب��ة كويت��ي على دولب مالب���س )كلمة 
ت��ف( وكاأنه يع��رف اأن هناك م��ن �سي���رسق دولبه عند 

غزو بالده.
ا�ستح���رست م��ع انت�سار الأو�س��ام على م�ساح��ة الرواية 
واأحداثه��ا و�س��َم الفرا�س��ة ) بابيون( على �س��در ال�سجني 
الفرن�س��ي ه��رني �ساري��ري الذي رف���س ق�س��اوة وب�ساعة 
ال�سجون الفرن�سية يف م�ستعمرة جزيرة غويانا وقاومها 
جميع��ًا  ف�سل��ت  والت��ي  املتع��ددة  هروب��ه  مبح��اولت 
وت�ساعف��ت عقوبات��ه بعد كل هروب ع��دا هروبه الأخري 
ال�ساب��ع اأو الثام��ن اأو التا�س��ع حي��ث جن��ح وعا���س حراً 
وكت��ب رواية حمل عنوانها ا�سم الو�س��م ذاته ) الفرا�سة ( 
وحتول��ت لفلم �سينمائي �سهري بال�س��م نف�سه اأي�سًا، كما 
حملت رواية اأحمد ال�سعد ) العراق �سينما ( ا�سم و�سم تلك 
الق��دم املبتورة ل��ذاك اجلندي ال�سهي��د اأو اجلريح، ويقال 
اأن ه��ذه الرواي��ة ) الفرا�سة ( كانت ه��ي ال�سبب يف اإلغاء 
حكم الإعدام يف فرن�سا، ترى هل �سيقي�س لرواية العراق 
�سينم��ا ونظرياته��ا يف اإدان��ة احل��رب وويالته��ا والظلم 
وب�ساعت��ه اأن ت�سب��غ احلري��ة والرحمة وال�س��الم يف بالد 

الرافدين ؟ ع�سى ولعل . 

 م�ش�هد :

ر�سم ال�سارد البارع م�ساهد لفتة لنظر القارئ امل�ساهد، 
وه��ي مع �س��ور الأو�س��ام ت�س��كل �سبكة من ال��دللت و 
الإ�س��ارات ال�سيميائي��ة املوجهة للقراءة وفق��ًا للر�سائل 
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الت��ي اأراد املب��دع اأو الق��وة املبدع��ة ترمي��زه وت�سف��ريه 
لي�سل اإىل القارئ املرجتى:

1 - م�سه��د تخل���س املحام��ي ) ال��راوي( م��ن حقيب��ة 
املحام��اة برميه��ا يف النه��ر ذي املياه الراك��دة القذرة 
) نه��ر الع�س��ار حاليًا ( بع��د اأن تيق��ن اأن مهنة املحاماة 
الت��ي يفرت���س اأن يك��ون �ساحبه��ا مدافع��ًا ع��ن احل��ق 
واحلقيق��ة قد حتولت اإىل ب��وؤرٍة بل اإىل مي��دان ف�ساد )اإذا 
اأك��و ف�س��اد �سبب��ه املحام��ي( وكاأنه يق��ول لن��ا بعبارة 
اأخ��رة اأن ) حاميها حراميها( كم��ا يعر العراقيون حني 
تك��ون ال�سلطة ه��ي الفا�سدة، وهذه ال�سلط��ة التي ي�سفها 
املحام��ي هي �سلطة ما بع��د 2003 والتي يفرت�س اأنها 
جاءت لتحامي عن ال�سعب فاإذا هي ت�رسقُه، مع اللتفات 
اإىل اأن كلم��ة املحام��ي ل تعني رج��ل القانون املعروف 
به��ذا ال�س��م فقط، بل تعن��ي اأي�سا املدافع ع��ن الوطن اأو 
احلار���س ل��ه واملدير ل��ه كال�سيا�سيني وغريه��م، كما اأن 
الف�س��اد املق�س��ود ي�س��ري اإىل ف�ساد الق�س��اء وحني يف�سد 

الق�ساء فال حق ول عدالة.
اأن م�سهد ت�ساي��ح النا�س باملحامي حني رمى بحقيبته 
اإىل النهر) اإرهاب��ي اإرهابي( يذكرنا بالعبارات املقلوبة 
فهن��ا الأم��ر والفهم مقل��وب اأي�س��ًا فال��ذي اأدان الف�ساد 
ورف�س��ه يتهم بالإرهاب ! فاأي جهل عام اأ�سدر مثل هذا 

احلكم ؟
2 - م�سه��د ر�س��دي احلالق وه��و من العمال��ة العربية 
الواف��دة وكان ر�س��دي يف ه��ذا امل�سه��د مي�س��ح �سا�س��ة 
التلف��از حي��ث وج��ه طاغية الع��راق بق�سيب��ه حني كان 
يف خل��وة م��ع اأم خ�سري، وه��ذا امل�سهد ل��ه دللته التي 
تع��زز دللت العب��ارات املكتوب��ة باملقل��وب وت�سري اإىل 
الو�سع املقلوب يف عهد الطاغية كما اأ�سارت اإىل الو�سع 
املقل��وب بعد �سقوطه، فقد اهت��م الطاغية اهتمامًا كبريا 

بالعمال��ة العربية ومنحهم امتي��ازات مالية وح�سانات 
بع��د اأن زج �سباب العراق ورجاله باملاليني اإىل جبهات 
القت��ال، لكن هذا احلالق يرد عل��ى الطاغية املح�سن اإليه 
واإىل اأمثال��ه به��ذه احلرك��ة البذيئ��ة ويف الوق��ت نف�س��ه 
ميته��ن �رسف من �سماهن ذاك الطاغية باملاجدات وغزا 
الكوي��ت من اأجلهن كما زعم واأ�سعل حربًا خدمت اأمريكا 
والغ��رب ودمرت املنطقة كلها ولي�س العراق ح�سب، فعال 
هك��ذا كان الواق��ع احلقيقي �سورة نكاتي��ف مقلوبة ملا 
هو مر�سوم بالواق��ع الإعالمي املفرك. وثمة م�سهد اآخر 
جلن��دي يركل رادي��و يذيع اأغني��ة وطنية وام��راأة تدو�س 

بحذائها على �سورة الطاغية وهما يف جبهة احلرب.
3 - م�سه��د ت�سوي��ري جمي��ل لوج��ه املمث��ل الهن��دي 
)جب��ار فا�س( وهو يتح��رك، يعب�س تارة وت��ارة ي�سحك 
اأو يغ�س��ب تبع��ًا حلركة ومتوج��ات ع�س��الت زند جميد 
الأخر���س، وكاأن ال�س��ارد ال�سينمائ��ي الب��ارع يق��دم لنا 
هن��ا م�سهداً �سينمائي��ا �سا�سته هي زند جمي��د الأخر�س، 
وم��ن زاوية اأخرى فاإنه اأنطق هن��ا جميد عر هذا الوجه 

املوحي بعمامته وحليته الهندية الكثيفة واملر�سلة.
4 - م�سه��د الفتية الراق�س��ني والدائرين حول عبارتهم 
املحف��ورة حرقًا عل��ى الإ�سفلت وترديداته��م ) �س 75( 
ومنه��ا مثاًل) نار نار حب الوطن طار( و )نار نار �سرتيد 
يا جار مو كنا خطار( و) نار نار ق�سة �رساحة نريد مو 
جل�سة اأ�رسار( ومع ما يبدو على هذه الرق�سة والرتديدات 
من عفوية وب�ساط��ة لكنها م�ساغة بعناية لتوجه اأ�سئلة 
ي�س��ج به��ا الوج��دان العراق��ي فقد ط��ار الوط��ن العراق 
بن��ريان احل��رب وثمة ت�س��اوؤل ُمر عم��ا تريده من��ا اإيران 
)اجلار( رمب��ا اإ�رساره على موا�سل��ة احلرب خا�سة بعد 
ان�سح��اب العراق 1982. ويبدو للق��ارئ اأن ذات املوؤلف 
مت�رسبة هن��ا يف ترديد الفتيان وه��ذا وا�سح من قولهم 
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) ق�س��ة �رساحة نريد مو جل�سة اأ���رسار( فهو ميثل اإ�سارة 
اإىل عه��د ما بعد 2003 بينما رق�س��ة الفتيان كانت يف 
ثمانين��ات الق��رن الع�رسي��ن. وهذا ق��د ين�سح��ب بتاأويل 
م��ا على عب��ارة ) �سرتي��د يا ج��ار( فقد يك��ون املق�سود 
بع��ه اأي�سا اجل��ريان العرب وما اأر�سل��وه للعراق من قتلة 

ومتفجرات وذباحني. 
5 - م�سه��د ج�س��د اجلندي ال�سهيد ال��ذي فق����������د راأ�سه 
) ���س 72( ومع ه��ذا ا�ستمر بامل�س��ي والرتنح يف م�سهد 
�سينمائ��ي �سيتك��ره القارئ طوي��اًل وهو ما يع��زز براعة 
املوؤل��ف يف الإم�س��اك بقرائه ع��ر ما ير�سم��ه من �سور 

غرائبية وم�ساهد مروعة.
6 - م�سه��د احل��وار بني ال�سائ��ق الأردين والراوي حني 
ي�ساأل��ه هل اأنت �سيع��ي اأم �سني، ويظهر لن��ا جهل هوؤلء 
اإىل درج��ة اأن ال�سائ��ق ي�ساأل��ه ع��ن الف��رق ب��ني ال�سيعي 
وال�سيوع��ي فيق��ول ل��ه ب�سخرية م��رة، الف��رق هو حرف 
ال��واو !، يف هذا امل�سهد ي�سجل املوؤل��ف بكوميديا �سوداء 
كي��ف كان العرب ي��رون العراقي ويحكم��ون عليه، وكم 
ه��و مقدار اجلهل الفظيع عندهم حني يتعلق الأمر ب�سعب 

العراق ومعاناته وتطلعاته. 
7 - وم�ساه��د عديدة يف فل��م ) �ساأبي�س اأمريكيًا( مثل 
م�سهد اأمه��ات اإيرانيات وعراقيات مع جثث ابنائهن من 
اجلن��ود القتلى، وكذلك م�سه��د حمامة الزاجل وهي تنقل 
ر�سالة من فتاة عراقية حلبيبها الكويتي، وهما م�سهدان 
موجه��ان لتعزيز ال��روح الإن�سانية ب��ني ال�سعب العراقي 
و�سعب��ي اإيران والكويت ب�سبب ما تركته حروب الطاغية 
من ج��روح نف�سية واجتماعية عميقة، وهناك العديد من 

امل�ساهد الأخرى بني �س88-113(.

 خي�ل الراوي : 

وبالإ�ساف��ة اإىل هذه امل�ساه��د ال�سينمائية وم�ساهد فلم 
) �ساأبي���س اأمريكيا( هن��اك �سبعة م�ساهد ير�سمها خيال 
ال��راوي ويبتداأ بها بعبارة ) لو كن��ت خمرجًا( كما لو اأن 
ال��راوي اب��ن جمهورية يتج��اوز دوره ككات��ب كما اتفق 
علي��ه الفتيان الثالثة وي��وؤدي هن��ا دور املخرج ب�رسية 

لكي ل يثري غ�سب جنم املخرج. 
1 - م�سه��د املن�س��ورات البط��يء ���س22 25- /وهو 
م�سه��د �سينمائ��ي بامتي��از ي�س��ور بالكام��ريا البطيئ��ة 
انف��راط �سفوف التالمي��ذ واندفاعهم بتحري�س من جنم 
للح�س��ول على من�س��ورات ت�س��م جكليته واح��دة وفيها 

عبارات متجد النظام ورئي�سه.
2 - م�سه��د ب�ساطي��ل اجلن��ود الت��ي حتتف��ظ باأقدامهم 
مبت��ورة داخلها اإذ ل يت�سن��ى لرجال ال�سحة فتح خيوط 
الب�ساطي��ل وحتري��ر الأق��دام منه��ا قب��ل برته��ا ب�سب��ب 

اجلروح اخلطرية اأو الألغام وغريها.) �س 25..(
3 - م�سه��د دي��دان مائية تاأكل حلم نهاي��ات ال�سيقان 

املرمية يف ملياه القريبة من امل�سفى الخ )�س 26(
4 - م�سهد �سبي ير�سم، و�سورة ابيه الذي مل يره فوقه 

معلقة على اجلدار، وهذا ال�سبي هو الراوي ذاته.
5 - وثم��ة ع��دة م�ساهد ل اإيفني التي يغرم بها �سابط 
حماي��ة الطاغي��ة فيهديه��ا الطاغي��ة ق��الدة ب�سورت��ه 
ويزوجه��ا من ال�سابط خاج��اك لكن هذا ال�سابط �سيفقد 
حيات��ه على ي��د اب��ن الطاغية ع��دي لأنه رف���س اإظهار 
موؤخرت��ه كم��ا طلب منه فقتل��ه، ومع هذا بقي��ت القالدة 

معلقة برقبة اإيفني املنكوبة بزوجها.)�س -33 51(
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 ملحظ�ت : 

كان��ت هذه الرواية الق�س��رية واجلميلة ا�سمًا على م�سمى 
بان�سج��ام متنها م��ع عنوانها وقدم لن��ا املوؤلف عرها 
لقط��ات وم�ساهد �سينمائية متنوع��ة وعديدة ا�ستعر�ست 
تاري��خ الع��راق القريب ب�سكله الدم��وي املرعب واملدمر، 
وبه��ذا ي�سج��ل اأحم��د ال�سع��د اإ�ساف��ة ممي��زة اإىل منجزه 
) جغرافي��ا  الق�س�سي��ة  املتمث��ل مبجموعت��ه  ال���رسدي 
ال�سور( وروايته )وهن احلكايات( وتبقى ثمة مالحظات 

ل تقلل من التقييم اجلمايل العام للرواية ومنها:
1 - اأن حكاي��ة اإيف��ني ) 19 �سفحة(عل��ى ما فيها من 
جمال ومتعة ت�س��كل كتلة �سبه منف�سلة عن من الرواية 
وميك��ن و�سفه��ا هام�س��ًا تعريفي��ًا اأو اإ�س��اءة ملزيد من 

ت�سليط الأ�سواء على الوجه القبيح لذاك العهد امل�سوؤوم.
 26 اأمريكي��ًا/  �ساأبي���س   ( فل��م  م�ساه��د  2 - وكذل��ك 
�سفح��ة ( هو الآخ��ر كتلة �رسد �سبه منف�سل��ة عن �سياق 
امل��ن وق��د اأدى دوراً مماث��ال ل��دور حكاية اإيف��ني واأخذ 

�سد�س م�ساحة الرواية .
3 - والأمر ذاته ينطبق على ق�سيدة) بغداد �سينما / 4 
�سفح��ات( واللق��اء العابر بامل�سافر جه��اد فتحي ناظم 
وابنت��ه رزان ور�سومه��ا، ول اأرى كقارئ اأي دور م�ساعد 

لهذه الإ�سافة غري املررة فنيًا.
4 - وهك��ذا متثل الكت��ل الثالث امل�ستقلة ) 49 �سفحة 
= %40 م��ن جمم��وع م�ساح��ة الرواي��ة 125 �سفحة( 
بينم��ا ي�سغل املن الأ�سا�س، اأي حكاي��ة الفتيان الثالثة 
)76 �سفح��ة = %60 م��ن جمم��وع الرواية( وم��ا اأريد 
قوله اأن من املمكن اأن تتخل�س الرواية من الكتل الثالث 
وت�سن��ف اأو جتن���س كرواي��ة ق�سرية ول يوؤث��ر هذا البرت 

على ثيمتها الرئي�سية وم�ستواها ال�رسدي املتميز.

5 - ثم��ة ارتب��اك يتعل��ق بتخلف )جنم( ع��ن اللتحاق 
باخلدم��ة اللزامي��ة يف اجلي���س حتى نهاي��ة احلرب اأي 
1988  ث��م قام بتزوير دفرت اخلدم��ة الع�سكرية وعمل 
�سي��اداً يف الف��او حتى األق��ي القب�س علي��ه وحكم عليه 
بال�سج��ن خم�س ع�رسة �سن��ة ق�سى منها خم���س �سنوات 
يف ال�سج��ن ثم حترر بعد ان��دلع النتفا�س��ة ال�سعبانية 
عام 1991. واخلطاأ هنا يف مدة ال�سجن فاملفرو�س اأنه 
ق�س��ى يف ال�سج��ن ثالث �سن��وات اأو اأقل ) م��ن 1988 اأو 
1989 وحت��ى 1991 تاريخ النتفا�سة( ولي�س خم�سًا 

كما ورد يف الرواية �س 84 .
6 - اإن خ�س��ري وعم��ره  15 عام��ًا اأو اأك��رث ب�سنة لأنه 
و�س��ل لل�سف الثالث املتو�سط ) ���س 9( وهو ابن البيئة 
املتوا�سع��ة ) �سجن��ت اأمه دلل بتهم��ة الدعارة( يتحدث 
يف �س ) 55( بلغة عالية ل تتنا�سب مع عمره ول وعيه 
اأو ثقافته ) ملاذا يا اهلل ت�سنع يف حياتنا الدوائر لت�سيق 
اأكرث مما تت�سع؟ تتداخل مع بع�سها لت�سنع لنا ال�سال�سل.. 
ت�سن��ع لنا الأكبال.. اأر�سك م�ستديرة وخرائطك معوجة.. 

اإلخ(.
 ( الثالث��ة  الفتي��ان  ب��ني  الأدوار  توزي��ع  اأن   -  7
خمرج=جن��م/ كات��ب= اب��ن املعلم��ة / ممث��ل خ�سري( 
مل يج��ر كم��ا ُخط��ط ل��ه فق��د مت جت��اوزه م��ن قب��ل ابن 
املعلم��ة ومهمته الكتابة لكن منذ البدء اأخذ دور املخرج 
م��ن خالل خيالت��ه ففي ���س 10 يتخيل ثالث��ة فتيان 
اأحده��م يتخي��ل واملق�سود جنم والآخ��ر يكتب وهو ذاته 
اب��ن املعلمة) راجع ���س 9( والثالث يحك��ي واملق�سود 
خ�س��ري. اأي اأن اب��ن املعلم��ة مل يكتف بالكتاب��ة بل اأخذ 
م�ساح��ة من التخي��الت ل تقل اأهمية ع��ن م�ساحة ودور 
جنم يف ر�سم وتكوين الرواية ومتونها، ويف هذا التفاتة 
�سايكولوجية جميل��ة ت�سري اإىل نوازع الذات الب�رسية من 

جهة، ومن جهة اأخرى ي�سري اإىل اأهمية الكتابة فهي التي 
تقيد الزمن واحل��دث واملكان ومتنحه احلياة والدميومة 

ولي�س اخليال= التاأليف الذهني ول ال�سفاهية. 

العراق �شينم� :

وم��ع ه��ذه املالحظ��ات تبق��ى تل��ك الأق��دام املو�سومة 
وغريه��ا م��ن اأو�سام بدللته��ا وان�سجامه��ا اجلميل مع 
امل�ساه��د املو�سوف��ة واملتخيلة يف ن�سي��ج الرواية دليل 
عل��ى براعة �ساردن��ا املاهر اأحمد ال�سع��د، فبعد اأن برتت 

ق��دم املخرج جنم بلغم وهو يع��ر احلدود اإىل ال�سعودية، 
نكت�سف يف ختام الرواية اأن خ�سري قد حتول اإىل اإرهابي 
تكف��ريي وفجر نف�سه لتبرت قدم��ه املو�سومة عليها كلمة 
)مم��ل( وتطري بق��وة النفجار لتقع اأم��ام عيني �ساحبه 
الكاتب ابن املعلمة جمهورية فيتعرف عليه، بينما تبقى 
ق��دم الكاتب حية وثابت��ة لتق�س علين��ا حكاية الفتيان 
الثالث��ة ومن خاللهم حكاية العراق كل��ه بفلم �سينمائي 

عري�س وطويل وعميق ا�سمه )العراق �سينما(.
الب�رسة - �سباط - 2021
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روائ��ي عراق��ي بنكهة ورق النعناع يقاوم احلن��ني ، بتفا�سيل تبدو مهملة ، تبزغ يف اأوقات 
غ��ري حم�سوب��ة ، وبطريق��ة غريب��ة ، تقوده قدم��اه لأماكن مل يعت��د احل�سور فيه��ا اإل معها. 
عالقت��ه بالزمن عالقة وع��ي �سجايل حيث يراه اإحدى املعا�س��ل الع�سية على احلل، فهو ل 

ياأبه بالفراد او باملجتمعات، و�سريه حثيث باجتاه مغاير ل�سلوك ال�سياء.
ح�س��ن ك��رمي عاتي يطل علينا بع��زف منفرد من دائرة الرمل مع وج��وه من حجر الرند وهو 
امل��وؤرخ لل�سه��داء اخلون��ة ح��ني �س��ار كيو�سف على تخ��وم امل��اء يف ليل الذئ��اب وتلك من 
فيو�س��ات ابداع��ه الق�س�س��ي. والأديب العراق��ي اإذ ت�سعر مبناه��ل الظماأ للح��وار معه تفتح 

الأبواب بني يديه هنا .

ح�وره: ح�شني حممد �شريف

االيديولوجيا، بوصفها رؤية فلسفية للتاريخ والواقع

الروائي حسن كريم عاتي متنافذًا مع الوعي 

وار
ح

لو اأردن� من ح�شرتك اخت�ش�ر الزمن والبحث والتكفل 
النقدي عن مرجعي�تك الثق�فية ف�أين جنده�؟

- اأجده��ا يف الواق��ع، عل��ى تن��وع م�س��ادر التاأثري على 
فهم��ه، من فكر اأو تاري��خ اأو انتم��اء، اأو فل�سفة اأو جتربة 
حياتي��ة اأو جناح��ات اأو اإخفاق��ات، فه��ي جميع��ًا متثل 
رواف��د فه��م املرحلة الت��ي ننتمي اإليها، ونعم��ل على اأن 
يك��ون لن��ا دور فيها.وت�سكل روؤيتنا للغد. ب��ل، بناًء على 
ه��ذا الفهم، نر�س��م �سورة الغ��د بدقة متناهي��ة، اعتماداً 
عل��ى فهمنا للواقع املعي�س، وعل��ى وفق منطلقاتنا التي 

ت�ساعدنا على ت�سكيل ال�سورة.
)ال�شهداء اخلونة( هذه مف�رقة فهل ثمة مف�رقة اجتم�عية 
اأو اقت�ش�دية اأو �شي��شية دعتك اىل بن�ء العمل الروائي 

هذا عليه؟
- اإنه��ا مفارق��ة �سيا�سي��ة بامتي��از، اأدت اإىل انعكا�سات 
متعددة من بينها الجتماعي بو�سوح اأكر،، حني حتمل 
�سخ�سيات الرواية التناق�س وجتر عليه. فيبداأ التحايل 
عل��ى القول ال�رسيح بقول مراوغ، للو�سول اإىل عك�س ما 
اأعلن��ت عنه، وتبن��ي حياتها، وتدير �رساعه��ا مع الآخر 

الذي اأجرها على وفق هذه الروؤية.
اإنه��ا اأزمة عميق��ة بني الوعي وال�سل��وك، حاولت الرواية 
التوا�س��ل مع��ه، ور�سم �سورت��ه عر �سخ�سي��ات عا�ست 

الأزمة وخرجت منها بخ�سائر فادحة.
�شمعن�  متحولة  ملرحلة  �شرية  )اليو�شفيون(  رواية  هل 
اآراء النق�د ونريد اأن ن�شمع راأيك وهل تتفق معهم حول 
م�شطلح ال�شرية الن�شية ولو قلن� عنه� �شرية م� الفرق؟
- هو راأي معتر لناقد مهم الأ�ستاذ يا�سني الن�سري. بينما 

ذه��ب غريه اإىل راأي اأخر بو�س��ف رواية )اليو�سفيون( : 
)) اأرخن��ة الثقافة : اخ��رتاع املراجع امل�ستحيلة يف 

الرواي��ة((، وه��و راأي الأ�ست��اذ د. �سم��ري اخللي��ل. 

الذي ي�س��ري اإىل املراجع غري املوجودة حتت اليد، اأو غري 
املوجودة اأ�ساًل. وذهب ال�سدي��ق الأ�ستاذ كاظم ح�سوين 
اإىل اأن الرواي��ة: )) تبدو اأنه��ا م�ستلهمة للتاريخ، وغائرة 
يف وثائق��ه، وحقيق��ة الأمر )كم��ا يقول ح�س��وين( ، اإنها 
لي�ست كذلك. اإذ نكت�سف بعد حني، اإن واقع الن�س الروائي، 
واقع اإيهامي. ل يعتمد وثائق التاريخ ون�سو�سه كوجود 
م��ادي، اإمن��ا ات��كاأ بن�سو���س التاري��خ ب�سيغةتوظي��ف 
اإ�ستع��اري ، ومن خ��ارج املن((. اإ�ساف��ة اإىل اآراء اأخرى 
لنق��اد يف الرواي��ة. وق��د يك��ون ال�سب��ب ه��و م��ا متنحه 
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الرواي��ة م��ن اإمكانيات تع��دد القراءة. 
فو�س��وح اللغ��ة الرتاثي��ة، والإحالت 
اإىل  والإ�س��ارات  فيه��ا،  اخلارجي��ة 
�سخ�سيات لها ح�س��ور يف الذاكرة 
النطب��اع  خل��ق  التاري��خ،  م��ن 
بوج��ود  اليق��ني  اأو  العتق��اد  اأو 

مرجعية تاريخية.
هذا احل�سور يجعل الواقع الذي تتعامل 

مع��ه عل��ى ثالث��ة اأن��واع: الواق��ع التاريخ��ي، والواق��ع 
املعي���س، والواقع املفرت�س يف الن���س الذي يعمل على 

اإ�ستثمارهما.
لذل��ك فاأن ال��راأي بالرواي��ة بو�سفها )�س��رية ن�سية( هو 

واحد من الآراء فيها، ولي�س الراأي الغالب.
ثق�فة  العربية  الثق�فة  ان  التنويريون  املفكرون  يرى 
تتحول ايديولوجي� اكرث مم� تتحول معرفي� فهل ترى 
وهل  احلديث  العراقي  الروائي  املنحز  على  هيمنته� 

االيديولوجي� احي�ن� تقودك اىل ام�كن اعتق�ده�؟
- كل �سيء يت�رسب اإىل الرواية، وعليك التحكم به.ل ياأتي 
الكاتب اإىل ن�سه غفاًل عن مكوناته الثقافية وم�سادرها. 

وم��ن بينها اليديولوجي��ا، بو�سفها 
روؤية فل�سفية للتاريخ والواقع.ولي�س 
بو�سفها عالقة تنظيمي��ة اأو اإدارية اأو 
تنفيذاً لروؤي��ة اجلماعة التي توؤمن بها، 

وقد ينتمي اإليها الكاتب.
لذلك يف العمل الروائي، تت�رسب معتقداتك 
انطب��اع  اأو  روؤي��ة  بو�سفه��ا  ال�سخ�سي��ة، 
اأو فل�سف��ة اأو ايديولوجي��ا، حت��ى التج��ارب 
الجتماع��ي  امل�ستوي��ني  عل��ى  ال�سخ�سي��ة 
والعاطف��ي جت��د اأثره��ا يف العم��ل الروائ��ي. 
ول�سخ�سي��ة الروائي املعرفي��ة الأهمية املتقدمة يف هذا 
املزي��ج الوا�سع. بحيث يتمكن من تقدمي روؤياه املرتبطة 
بالإن�س��ان وم�ستقبل��ه وفهم��ه للمرحل��ة التاريخية التي 

يعي�سها.
ي�شيع يف الدرا�ش�ت الثق�فية والفل�شفية م�شطلح املثقف 
العربية  للثق�فة  يطوعه  ان  ح�ول  من  ومنهم  الع�شوي 
النقدي كم� فعل حممد ع�بد اجل�بري  املثقف  مب�شطح 
بغ�س النظر عن واقعية امل�شطلح من مث�ليته فهل ثمة 

روائي ع�شوي؟
- الإجاب��ة تتطل��ب الإ�سه��اب الذي ل 

يحتمله حيز احلوار.
 ،1937 ع��ام  املت��ويف  فغرام�س��ي 
ميز ب��ني املثق��ف الع�س��وي واملثقف 
التقلي��دي، وهناك من ذه��ب بناًء على 
هذا التمييز اأي�س��ًا اإىل تق�سيم اأخر، من 
بينها املثقف الوظيف��ي )التخ�س�سي( 

واملثقف الكوين )فوكو(.
واملالحظ على الفهم ال�سائع مل�سطلح 

ال يأتي الكاتب إلى نصه غفل عن مكوناته 
الثقافية ومصادرها. ومن بينها االيديولوجيا، 

بوصفها رؤية فلسفية للتاريخ والواقع.وليس 
بوصفها عالقة تنظيمية أو إدارية أو تنفيذًا 
لرؤية الجماعة التي تؤمن بها، وقد ينتمي 

إليها الكاتب..  

وار
ح

اق��رتن  اأن��ه  الع�س��وي(  )املثق��ف 
باملثقف امل�ستقل ع��ن اليديولوجيا، 
غرام�س��ي  اأراده  م��ا  خ��الف  وه��و 
مب�سطلحه. فاملثق��ف الع�سوي لديه ، 
مثق��ف ينتم��ي اإىل ايديولوجيا تهدف 
اإىل حتقي��ق املتغري مل�سلح��ة طبقته، 
وينط��ق ع��ن انتمائ��ه الطبق��ي. بينما 

حممد عابد اجلابري ل يعده طبقة.
ط��رد  غرام�س��ي  اإن  الطري��ف  وم��ن 

الأدب��اء من م�ساح��ة م�سطلحه، مثلما ُط��رد ال�سعراء من 
املدين��ة الفا�سلة.وي�سفهم باملثقف��ني التقليديني. لذلك 
ف��ان التعام��ل مع امل�سطل��ح يتطلب احلذر عن��د تناوله. 
ف��ال ميك��ن ع��د الأدباء وحده��م ، وم��ن بينه��م الروائي، 
ميتلك��ون احلقيق��ة. ول ميك��ن الرك��ون اإىل مطل��ق الراأي 
باأنه��م وحدهم ميثل��ون ال�سمري اجلمع��ي. فالأديب جزء 
م��ن منظومة معرفي��ة تت�سارع فيه��ا امل�سالح للهيمنة 
عل��ى ال�سلطة الثقافي��ة املجتمعية، يف حماول��ة لتعميم 
قناعاتها وقيادة املجتمع ثقافيًا يف البدء للو�سول اإىل 
القي��ادة ال�سيا�سية. من هنا م�س��در احلفظ على م�سطلح 

)الروائي الع�سوي(، واأراه تع�سفًا با�ستخدام امل�سطلح.
ب�لن�شبة لك هل توؤمن فقط بطرح ال�شوؤال داخل ال�شرد 
الق�ري ان ي�شبح �شريك� يف  دون اج�بة ليكون بو�شع 

و�شع االج�بة ام جتيب انت اي�ش�؟
- ي�ستحي��ل اأن حت�س��ل على اإجابة ع��ن اأ�سئلة مل تطرح. 
فالإجابة تفرت���س م�سبقًا ال�سوؤال. وال�س��وؤال يوؤكد القلق 
املع��ريف ل�ساحبه، اأما بع��دم امتالكه لها ويبحث عنها، 
اأو عدم اليقني من �سحتها، ويبحث عن ما يوؤكد �سوابها 

من عدمه.

وهو �س��وؤال �سبق اأن طرحته عل��ى نف�سي واأجبت عنه يف 
مقدمة كتابي )الرمز يف اخلطاب الأدبي(، بهذا املقطع:

يه��دف الن���س الأدب��ي يف خطابه اإىل اإث��ارة اأ�سئل��ة، اأو 
يحاول اإيج��اد اأجوبة عن اأ�سئلة مث��ارة، معراً بذلك عن 
روؤية اأو موقف منتج اخلطاب، �سبيله يف ذلك ت�سور اأزمة 
اأو خلقها يف الواقع املفرت�س الذي يبنيه بالكلمات التي 
تك��ون ج�سد الن�س، فتكون اأطرافها، يف حالة تعددهم اأو 
انق�س��ام ال��ذات، يف ���رساع من اأج��ل الو�س��ول اإىل خلق 
امل��ررات الفنية الق��ادرة على ت�سكي��ل قناعاتنا ب�سحة 
الإجاب��ة، اأو عده��ا الإجابة الأق��رب اإىل ال�سواب، باإيراد 
حيثي��ات تت�س��ل بها، مكون��ة بذلك ال�س��دق الفني الذي 
ميثل منطق الن�س ومرر وجودها، ومن بعُد حياتها يف 
اخلطاب الأدبي. فتكون تلك احليثيات مت�سلة بالأطراف 
التي ت�سوقها يف من الن�س ومتثل وجهة نظرها يف تلك 
الأزمة اأو تعر عن روؤية املنتج يف معاجلتها اأو املوقف 

منها.
اهتم�م  يجد  ال�شردي  ع�تي  كرمي  ح�شن  ملنجز  املت�بع 
العن�شر  اأعني  وال  واملك�ن  الزم�ن  بعن�شري  ال�ش�رد 
يف  ال�ش�رد  يوؤطره  الذي  الف�ش�ء  بل  فح�شب  البن�ئي 
خ�رطة زمك�نية حمددة. اأتريد انه توثق جتربة واقعية 

األديب جزء من منظومة معرفية تتصارع فيها 
المصالح للهيمنة على السلطة الثقافية 

المجتمعية، في محاولة لتعميم قناعاتها 
وقيادة المجتمع ثقافيًا في البدء للوصول إلى 

القيادة السياسية 
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مبنظور �شردي؟
احلقيق��ي  البع��د  الزم��ان   -
لالأ�سياء. فه��و الذي يحدد م�سار 
حج��م  يب��ني  وال��ذي  الوقائ��ع، 
املتغ��ريات يف امل��كان. الواق��ع 
جغرافي��ة  يف  معل��وم  زم��ن 
حمددة. والنتم��اء اإىل واقع هو 
اإنتماء لثنائية الزمان واملكان. 
اإ�ستبع��اد  ال�سع��ب  م��ن  وبه��ذا 
اأي منهم��ا يف حماكم��ة الواقع. 
وال���رسد بطبيعت��ه مرتبط بفعل 

)جرى/يجري/�سيجري( مل��كان انتماء ال�سخ�سيات يف 
الرواية، وهو الذي يحدد هويتها.

لذلك من املنطقي اأن تتكاف��ل ثالثية )املكان/الزمان/
ال�سخ�سيات( للتعبري عن الواقع، اأي واقع. وهو ما عملت 

عليه يف اأعمايل الرواية.
ام  ذات� منظمة  الرك�بي هل وجدته  مل�ذا عبد اخل�لق   *

خمتلفة؟
- ميت��از منجز عبد اخلالق الركابي مبيزتني اأ�سا�سيتني، 
هم��ا الغ��زارة والتن��وع، ب��ني ال�سع��ر والق�س��ة الق�سرية 

والرواي��ة وامل�رسحية. وعل��ى الرغم من هذا 
التنوع، فان تكرار الإنتاج الأدبي لديه كان 
يف الرواي��ة بو�س��وح طغى عل��ى نتاجه يف 

الأمناط الأخرى.
كان عبد اخلالق يف البدء مو�سوعًا ي�ستحق 
املتابع��ة، وبعد التاأك��د من اأهمي��ة منجزه، 
اأ�سب��ح ذات��ًا مرتبط��ة به��ذا النت��اج. وم��ن 
بني اأعمال��ه الروائية املهم��ة، والتي اأعدها 
وا�سط��ة العق��د يف اأعمال��ه الأدبي��ة، رواي��ة 

)�ساب��ع اأي��ام اخلل��ق(، ال�سادرة 
عام 1994 يف طبعتها الأوىل، 
مل��ا امت��ازت ب��ه م��ن مزاوج��ة 
موفق��ة ب��ني الأ�ساني��د الرتاثية 
من )اإج��ازة/ اإ�سناد/الوجادة(، 
واملوجه��ات النقدي��ة احلديث��ة، 
مثل اأراء )باختني( و )بورخ�س( 
يف الرواية. وه��ي اأ�سئلة ُطرحت 
وتكفل��ت  الروائ��ي  امل��ن  يف 
الرواية بالإجابة عنها. وهو ما 
اأغران��ا يف تاأليف كت��اب عنها: 
))اأث��ر الزم��ن يف خل��ق البني��ة الدللية يف رواي��ة �سابع 
اأي��ام اخللق((ال�سادر عام 2012 ع��ن املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�رس.
لذل��ك فان معمار الرواية، اإ�سافة لأعماله الأخرى، يوؤكد 
تنظي��م هذه الذات، واإن كانت م�سرتكة من حيث الثيمات 
م��ع اأعمال روائي��ني اآخرين. فهو يعتم��د يف اأعماله على 
تاريخ وا�سع جلغرافية حم��ددة، منطقة طفولته و�سباه، 

وان كانت قابلة لالنفتاح.
على  الرواية  هيمنة  حول  النقدية  االراء  �ش�عت   *
ال�شعر يف املراحل املت�أخرة وخ��شة م� بعد 
2003 يف العراق اجتد ان غي�ب ال�شلطة 
املركزية ع�مل من عوامل هيمنة جن�س على 

اخر؟
ال�سلط��ة  )غي��اب  ب  املق�س��ود  كان  اإذا   -
املركزي��ة( هو غي��اب الرقيب، ف��ان احلرية 
املتاحة للرواية تكون نف�سها متاحة لأمناط 
الأدبية الأخرى، واإذا كانت اخليارات تتعدد 
للرواية من حيث )الثيمة/ الأ�ساليب(، فاإنها  عبد اخلالق الركابي

الروائي غير معني 
بالتاريخ ذاته. بقدر ما 
يتيح له فرصة إبداء 

الرأي المختلف فيه، أو 
إسقاطه على الواقع 

المعيش. فالتاريخ جزء 
من الهوية، وال يعني إن 

جميع تفاصيلها فيه.

وار
ح

اأي�سًا تتع��دد لغريها، فتكون 
مت�ساوي��ة  احلري��ة  م�ساح��ة 
لالأمن��اط جميع��ًا، واإن غياب 
الرقيب، فيم��ا اإذا كان عاماًل 
لزده��ار الرواي��ة و�سيوعه��ا 
فاإنه��ا  ال�سع��ر،  م��ن  اأك��رث 
بالوقت نف�س��ه متنح الفر�سة 
نف�سها لل�سع��ر اأي�سًا. من هنا 
ل ُيع��د ه��ذا ال�سب��ب حا�سم��ًا 

ملثل هذا العتقاد، وعلينا البحث يف اأ�سباب اأخرى.
لنتعمق اكرث فهل جتد هن�لك �شراع� بني ع�ئلة اجلن�س 

الواحد ) الق�شة-الرواية(؟
واقعي��ة  اأك��رث  باأخ��رى  )�رساع��ًا(  كلم��ة  لن�ستب��دل   -
)تناف�س��ًا(. فالق�سة ف��ن جميل، يبدو �سه��اًل بالنظر اإليه 
م��ن خارج��ه. لكن الدخول في��ه يتطلب ق��درات متميزة، 
من بينها تطوي��ع اللغة لتقول بكثافة واختزال،وامتالك 
اخلي��ال القادر عل��ى اإثارة ف�سولن��ا، واأن تقودنا الق�سة 
اإىل توكي��د قناعاتن��ا اأو تغيريها.اإنه��ا وح��دة �رسدي��ة 
�سغ��رية، اأ�سبه برك�س امل�ساف��ات الق�سرية التي تتطلب 
تكتيك الندفاع وال�رسعة والقت�ساد الكبري يف احلركة. 
على خالف الرواية التي تعد وحدة �رسدية كبرية تتطلب 
ال�سر واملطاولة وا�ستخ��دام اإ�سرتاتيجية تقودها للفوز 

بقناعة القارئ وتذوقه لها، ب�سباق امل�سافات الطويلة.
فالتناف���س قائم ب��ني هذين الفنني، ول��كل منهما مذاقه 
اخلا���س، لكن ذلك لن ي��وؤدي اإىل �سقوط احدهما )موته( 
يف ه��ذا التناف���س. فهما يحقق��ان ح�سورهم��ا بالن�س 

الذي يرتقي بذائقة القارئ وير�سي ف�سوله.  
* مل يذكرك ف��شل ث�مر يف كت�به امليت��شرد يف الرواية 
ال�شرد  يف  التحوالت  اآخر  هو  وامليت��شرد  العربية 

اإنك  يعني  هذا  فهل  العربي 
خ�رج منطقة امليت��شرد؟

- الأ�ست��اذ فا�سل ثامر قامة 
ثقافي��ة مهمة، وناق��د متابع 
العراق��ي  الثق��ايف  لل�س��اأن 
والعرب��ي، وجهده يف املدونة 
املع��امل.  وا�س��ح  النقدي��ة 
ُيجي��ب  م��ن  اأف�س��ل  واأعتق��د 
على هذا الت�ساوؤل هو الأ�ستاذ 
فا�س��ل ثامر نف�س��ه. واإن كان الدخ��ول اإىل امليتا�رسد اأو 
اخل��روج منه، ل يدفعن��ي على اأن اأعمل للدخ��ول اإلية اإن 
كن��ت خارج��ه، اأو اخلروج منه اإن كن��ت داخل فيه. فلكل 

خطاب ر�سالته التي ينطق بها.
ثمة ظ�هرة �ش�ئعة يف الرواية العراقية احلديثة تتمثل 
يف التن��س الت�ريخي وتوظيف الوثيقة الت�ريخية يف 
العمل الروائي ترى م� �شبب ذلك اأهو بحث عن الهوية؟
- �سبق الأدب احلدي��ث يف هذا ال�ستثمار، الأدب القدمي، 
واأدب التاري��خ الو�سيط. ومن بني �سوره الأكرث و�سوحًا 
اأعم��ال �سك�سب��ري اخلال��دة، واإن كان��ت �سع��راً ويف ف��ن 
امل�رسح. لكنه للغاية نف�سه��ا عر ال�ستثمار. ويف الأدب 
العرب��ي كانت جترب��ة جرجي زي��دان الت��ي كر�ست هذه 

الظاهرة على اأو�سع نطاق.
لذل��ك مل تبتكر الرواية العراقية ه��ذا التوظيف. والروائي 
ح��ني ي�ستخ��دم مرجعي��ة تاريخي��ة ، فاإن��ه ل يخرج عن 
اإح��دى غايت��ني. اإما اأن ل��ه قراءة خمتلف��ة اأو مغايرة ملا 
ورد يف م�س��ادر التاريخ عن وقائع معينة، اأو اأنه يهدف 
اإىل اعتم��اد التاري��خ لنق��د الواق��ع عر اعتم��اده خلفية 
اللوح��ة الت��ي ير�سمها. ويف كلت��ا احلالتني فه��ي قراءة 

معا�رسة لوقائع التاريخ.

حممد عابد اجلابري�سمري اخلليل 
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فالروائ��ي غري معن��ي بالتاريخ 
ذات��ه. بقدر م��ا يتيح ل��ه فر�سة 
اإب��داء ال��راأي املختل��ف في��ه، اأو 
اإ�سقاط��ه عل��ى الواق��ع املعي�س. 
فالتاري��خ جزء م��ن الهوية، ول 

يعني اإن جميع تفا�سيلها فيه.
كيف تنظر اىل اجلوائز االأدبية 
موجهً�  اأ�شبحت  اإنه�  ترى  اأال 
ف�لدار  اقتن�ئه�  نحو  للق�رئ 
الغلف  على  ي�شع  الن��شر  اأو 

امل�ش�بقة ك�إ�شه�ر للق�رئ؟
و�س��ول  الكات��ب  يعن��ي  م��ا   -
�سوت��ه للجمه��ور. وه��ي الغاية 
الأ�سمى جلهده، وهي حتتاج اإىل 
جه��د بتك��رار املحاول��ة، ووقت 

با�ستم��رار التوكي��د علي��ه. وق��د ل يتي���رس للموؤلف، على 
الأع��م الأغل��ب، مثل هذه الفر���س. لذا فاجلوائ��ز الأدبية 
متتل��ك فع��اًل تاأث��رياً مبا���رساً على لف��ت انتب��اه القارئ 
املخت���س وعم��وم اجلمه��ور، واعرتاف �رسي��ح باأهمية 
خط��اب املوؤل��ف، وتفتح اأفاقًا جديدة ل��ه، وقد يكون من 

بينها العاملي عر الرتجمة.
ب��ل اإن قامات اأدبية ت�سكل احل�س��ور الطاغي يف امل�سهد 
الثق��ايف العاملي و�سلت نتاجاتها عر فوزها باجلوائز، 
بغ���س النظر عن ظروفه��ا، اأو الغايات التي تقف خلفها، 
معلن��ة كانت اأم غري معلن��ة، عادلة التحكي��م من عدمه. 

وهي تفا�سيل غري م�سوؤول عنها 
املوؤلف، اإل اإذا اتخذها جم�سًا يف 
قيا�س نتاج��ه. فاجلوائز الأدبية 
تكر�س احل�سور، �سواء رغبنا بها 
اأم مل نرغ��ب. وللق��ارئ فيما بعد 

احلكم على نتائجها.
الرواية  م�شتقبل  ترى  كيف 

العراقية؟
- لنق��ارن ثقافيًا م��ا حدث بعد 
بع��د  ح��دث  مب��ا   1958 ث��ورة 
التغي��ري يف ع��ام  2003. عل��ى 
الأوىل  الث��ورة  اإن  م��ن  الرغ��م 
كانت متوقعة احل��دوث، ولكنها 
مم��ا  التوقي��ت،  معروف��ة  غ��ري 
يعن��ي اإن البيئ��ة الثقافي��ة تعي 
املتغ��ري املمكن احلدوث، لكنها مل تكن قادرة على اإنتاج 
اأدب يع��ر عن ه��ذا املتغري بعد وقوع��ه، وا�ستمرت حتى 
�ستين��ات الق��رن املا�سي لتنتج اأدب��ًا مغاي��راً. بينما ما 
ح��دث يف ع��ام 2003 كان املتغ��ري متوق��ع ومع��روف 
التاري��خ، واأنتج اأدبًا معراً عنه وبغزارة مل حتدث �سابقًا 
عل��ى امتداد تاريخ الع��راق احلديث. وهو موؤ�رس يف غاية 
الأهمي��ة، ي��دل على وج��ود اأجيال مثقفة يعنيه��ا ال�ساأن 
الع��ام وتهت��م بوع��ي الإن�س��ان وم�ستقبل��ه. واإن الغزارة 
بالإنتاج ، بطبيعتها، ينتج اإهتمامًا بالنوع ويفرزه. وما 

حتقق من جتارب ال�سباب يف الرواية يدعو لالإطمئنان.

يمتاز منجز عبد الخالق 
الركابي بميزتين 

أساسيتين، هما الغزارة 
والتنوع، بين الشعر 

والقصة القصيرة والرواية 
والمسرحية. وعلى الرغم 
من هذا التنوع، فان تكرار 

اإلنتاج األدبي لديه كان 
في الرواية بوضوح طغى 

على نتاجه في األنماط 
األخرى.

ـد
ــــــ

عــ
ا ب

أم

ثّم��ة رغب��ٌة ل تخب��و ؛ اأن يع��اود امل��رُء النظ��ر يف �سن��ي 
حياته ، واأن ُيعيد قراءتها من اأجل اأن ُي�سبغ عليها معنى 
ين�سجم ، بنحو ما ، مع ما بلغه ، واألقى رحاله عنده . وقد 
يف�رّس اأ�سياء م�ست ب�سوء مّما هو راهن ؛ فاإذا كان املرء 
كاتب��ًا ���رّسه اأن يروي ، واأن ي��دّون  .  لكّنه وهو يروي ما 
وق��ع له ، وُيعي��د قراءته ؛  يقف موقَف املنتقي ؛ فُي�سيء 
بع���س الوقائ��ع ، ويدفع باأخ��رى اإىل الَعَتم��ة ! وهو اإمّنا 

ُيدين وُيبعد حمكومًا مبا ُين�سئ معنى ير�ساه ! 
ويتف��اوت الكّت��اب ، الذي��ن كتبوا  يف �س��وؤون حيواتهم ، 
يف ما يبوح��ون به فمنهم من ل يكاد ُيخفي �سيئًا كمثل 
جان جاك رو�ّسو يف اعرتافاته ، وحمّمد �سكري يف خبزه 

احل��ايف ، ومنهم من يقت�سد ؛ فال يكتب اإّل وعني الرقيب 
م�سلط��ة عل��ى حروفه ، ومنه��م من يقع بني ه��ذا وذاك ؛ 
في�سع��ى اأن ُيقيم ميزانًا عدًل ب��ني البوح والإخفاء ! وكلٌّ 

مي�رّس ملا ُجبل عليه !
وق��د كان اإبراهي��م ال�سامّرائ��ي رج��اًل جلياًل م��ن رجال 
العل��م يف العراق ؛ ق��ام على اللغة يف قدميه��ا وحديثها 
كاأح�س��ن ما يكون القي��ام  فاأّلف ، وحّقق ، ون�رس ، وكتب 
بقل��م الأديب املبني ، وتخّرجت به اأجيال من طلبة العلم 
؛ حّت��ى اإذا تقّدم��ت به ال�س��ن ، واختلفت علي��ه احلالت ، 
وراأى ما ي�رّس ، وما ي�سوء ؛ جلاأ اإىل �سحف يودعها �سيئًا 
من �سريته متخّفف��ًا من عبء ل يفتاأ ُيثقل كاهله منذ اأن 

إبراهيم السامّرائي في حديث السنين

�شعيــــــــــد عدنـــــــــ�ن 
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اأدرك احلياة يف �سوؤونها و�سجونها ؛ لكّنه لي�س يف مقام 
م��ن ُيرخ��ي الزم��ام ، ويرفع احلجب ؛ بل ه��و ل يريد من 
هذه ال�سح��ف اإّل اأن حتمل عنه حديث الكتب وما يّت�سل 
به��ا ؛ يق��ول : ) واأري��د اأن اأُنّب��ه الق��ارئ اإىل اأيّن رميُت اأن 
اأُثب��َت ، يف اأثن��اء ال�س��رية ، الكثرَي من حدي��ث الكتب وما 
يّت�س��ل بالنا���س ، وابتعدُت عّما لدى كث��ري من اأ�سحاب 
ه��ذا الأدب ، كاأن يك��ون يف ال�سرية �سيء من " اعرتافات 
" م�ستفيدين ذلك مّما اأُثر من اعرتافات الكّتاب الغربيني 
القدام��ى واملحدثني . ( غري اأّن حديث الكتب مّت�سل ، يف 
بدئ��ه وختام��ه ، بحديث النف���س ، وكّلما م�س��ى الكاتب  
مع الكتب وحديثه��ا رّدته احلوادث اإىل اأ�سياء يف نف�سه ؛ 
بع�سه��ا قدمي ، وبع�سها نا�سئ م�ستحدث . وحني تتاّمت 
تلك ال�سحف اأ�سدرها  ، يف �سنة 1998 ،  بكتاب عنوانه 
: ) حدي��ث ال�سن��ني   �س��رية ذاتّي��ة ( ، ث��ّم تتاّم��ت �سحف 
اأخ��رى ت�ستدرك م��ا فات من حديث ال�سن��ني فاأ�سدرها ، 
يف �سن��ة 2002 بكت��اب عنوان��ه : ) ف��وات م��ا فات من 

حديث ال�سنني ( . 
وكال الكتابني مل ُينَب على �سيغة ال�رسد املتتابع ، واإمّنا 
ُبن��ي كالهم��ا على  املح��اورة بني الكات��ب و�سوت اآخر 
منبث��ق م��ن نف�سه ؛ دعاه ب�ساحبه ؛ م��ن اأجل اأن ) يكون 
الراأي ، ويكون النقد للراأي . ( حّتى ي�ستوعب هذا املنحى 
يف الكتابة اأفكار الكاتب ، وي�سّور حالته على نحو اأمّت . 
رج��ع مع ح��وادث حياته اإىل زمنه��ا الأّول ؛ يف الطفولة 
والن�س��اأة ، ورمّبا عاد اإىل ما قبلهما حني انحدر جّده من 
�سام��ّراء ، مع اأُ�رس �سامّرائّية اأخرى ، اإىل مدينة العمارة ، 
وا�ستقّر فيها ؛ يعمل مبا له من خرة يف �سنوف الأعمال 
، وميّد  الأوا�رس مع من حوله فياأْلف ، وُيوؤلف ، وي�رسب 

بجذوره يف الأر�س  . 
ويق��ف عن��د البيت الكب��ري الذي �س��ّم اأبوي��ه ، واأعمامه ، 

وي�س��ّور ما كانوا عليه من فقر موجع ُيثقل الأ�رسة كّلها 
، ويدفع به��ا اإىل غوائل املر�س حّتى ُيعجَل بالأب والأّم 
اإىل امل��وت ، وُي�سي��ب الأخت ب��داء ل يلبث ، من بعد ،  اأن  
ي��ودي بها ؛ فيذوق الفت��ى النا�سئ مرارة الُيتم ،  ويطوي 
جوانحه على جروح ل �سفاء له منها ؛ �ست�سحبه يف حّله 
وترحال��ه ، وت��رتاءى له يف يقظته ومنام��ه . لكّنه ، على 
ذلك كّله ، كان يقظ الفوؤاد ، قوي الذهن ، �رسيع احلفظ ، ل 
يع��رف من دنياه اإّل در�سه ، والإقبال عليه ؛ �سحبه اجلدُّ 
والجته��اُد واملثاب��رة يف كّل �س��اأن من �س��وؤون درا�سته 
حّت��ى اأمّتها حمرزاً رفيع املراتب . واإذ فقد الفتى النا�سئ 
اأّم��ه واأب��اه ؛ ب�سط��ْت خالته رعايتها علي��ه ، وقامت منه 

ومن اأخته مقام الأّم الروؤوم .
اأج��رى ال�سامّرائ��ي احلدي��ث ع��ن الكتاب والدر���س ، وما 
يّت�س��ل بهما ، وكاأّن��ه يريد اأن يق��ول اإّن حياته اإمّنا هي  
حي��اة كتاب ودر���س ، وكّل م��ا عداهما فاإمّن��ا يقع على 
طرفه��ا ؛ فقد اأقبل وهو يف باري���س  على درا�سة العربّية 
يف اآثاره��ا القدمي��ة ، وتزّود من فقه املنه��ج ال�سحيح ، 
وراأى اأن ل ب��ّد له من معرفة  اأخوات العربّية ؛ ال�رسيانّية 
، والعرّي��ة ؛  لك��ي يع��رف العربّي��ة معرف��ة �سحيح��ة  
متما�سك��ة ترّد الف��روع اإىل الأ�سول ؛ وق��د اأنفق يف ذلك 
جه��داً ووقت��ًا وم��اًل  حّت��ى ا�ستقامت له معرف��ة قومية  
بال�سامّي��ات اأفادته يف اأن يكت��ب كتابة ر�سينة يف فقه 

اللغة املقارن .  
ويف حديثه ، من بعد ، فوائد كثرية تنبئ عن منط التعليم 
يف مطال��ع القرن الع�رسين ، وعن طرائقه ، واأ�سياء تنبئ 
ع��ن رعاي��ة رج��ال الدول��ة ل�س��اأن العلم وطاّلب��ه ؛ وهي 
�سفح��ات تّت�س��م بال�س��دق ، والو�س��وح ، وح�س��ن تقدير 

احلال . 
غ��ري اأّن الرياح ما عّودته اأن جتري رخاء ، واأّن ال�سفو ل 
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ياأتيه اإّل م�سوبًا  بالكدر ، واأّن املكاره ل تكّف عن الكمون 
ل��ه يف ثنّيات الطريق ! فق��د كان من �ساأن عمله يف كلّية 
الآداب بجامع��ة بغ��داد ، بعد نيله �سه��ادة الدكتوراه من 
فرن�س��ا  يف �سنة 1956 ، اأن ج��رت الأمور يف ن�سابها ؛ 
يدّر���س النحو ، وفقه اللغة ، واللغة العرّية يف ق�سم اللغة 
العربّي��ة ، ويدّر�س اللغ��ة ال�رسيانّية يف ق�سم الآثار ؛ ومع 
ذل��ك تاأليٌف ، وحتقيٌق ، واإقباٌل على القدمي واحلديث معًا 
، وح�س��ُن رعاية لطلبته على اخت��الف م�ساربهم ،  ونظٌم 
لل�سعر يف معان �سديدة الّت�سال به . وهو يف كّل �سوؤونه 
متح��ّرز مت��اأبٍّ  ، يناأى بنف�سه عّما مي���ّس كرامته ، "يعتّد 
ال�سيان��ة مغنم��ا" . وح��ني ا�ستحدث��ت الدرا�س��ات العليا 
يف كلّي��ة الآداب كان ل��ه خ��ّط ، ونهج ، وطلب��ة يحملون 
علم��ه ؛ لك��ّن الري��اح ل جت��ري رخّية يف كّل ح��ني ، واأّن 
ال�سف��و م�س��وب بالك��در ، وامل��كاره مبثوث��ٌة يف جنبات 
الدرب ؛ فلقد تقّلبت الأحوال على البلد ، فا�سطربت قيم ، 
واختّل��ت موازين ، وويل ِمن الأمر َمن لي�س اأهله ، وطغى 
بالنا���س اأدناه��م . يقول ال�سامّرائ��ي يف بيان جانب من 
الأم��ر : ) لقد �سع��رُت اأنا وجملة من اأ�سحابي يومئذ ، يف 
مطلع �سنة 1980 اأّن البقاء حيث اأنا يف كلّية الآداب اأمر 
ع�سري ، ذلك اأّن  الكلّية قد حتّكم فيها غرُي اأهل العلم . كان 
العميد ذل��ك الذي ا�ستطال فيها وعال وجتّر ، ملكانه يف 
احلك��م ، واأّنه اأحاط نف�س��ه باأعوانه فتقّوى بخيله وَرجله 
... لق��د ج��اء اأّول ت�سميته "عميداً" ب�رسٍّ ابتدعه ، لقد �رسع 
��ة م��ع اأ�سات��ذة كّل ق�س��م ، مل ي�ستمع  باجتماع��ات خا�سّ
اإليه��م ، ولك��ن ليلق��ي عليه��م ، اأو لي�سّب زواج��ر وعظه ، 
ونوا���زش لفظه ، ينال منهم ، ويحّط من منزلتهم ، فمنهم 
م��ن يرّد عليه ، وهذا قلي��ل ، ومنهم من يِفّر من بني يديه 
. ُينح��ي بالالئم��ة عليهم ويّتهمهم بالتق�س��ري ، واأّنهم ل 
يقوم��ون مبا ُكّلفوا به من واجبات . ( كان هذا العميد قد 

ويل اأم��ر كلّية الآداب منذ �سنة 1975 فاأدارها على غري 
م��ا يقت�سيه املنهج الأكادمي��ي يف الإدارة ؛ فقّرب وبّعد 
، وق��ّدم واأّخ��ر حّتى �س��اق ال�سامّرائ��ي ، واأمثاله ، و�سعر 
اأّل م��كان ل��ه فتعّجل الإحالة عل��ى التقاعد . وقد قال يل 
ذات ي��وم من تلك ال�سنوات ، وهو اآخذ بيدي يف ممر كلّية 

الآداب  ل ُيخفي اأ�ساه : �سار الأ�ستاذ ق�سري اليد ! 
وم��ا اأن مّت ل��ه اأم��ر التقاعد حّتى ���رسع بتهيئ��ة اأ�سباب 
الرحيل من البلد ، وهو ينطوي على �سجن خفّي ، وح�رسة 
ب��ني ال�سلوع ؛ يقول : ) ويف التهّي��وؤ للرحيل اإثارة لأ�سى 
ل اأطيق��ه .( ، ويق��ول : ) واأع��ود اإىل ماأ�س��اة الرحيل التي 
�سع��رُت فيها اأيّن اأق�سد التي��ه ، و�سيكون يل وجود اآخر ... 
والغري��ب ع��ن اأهله جماهد مغب��ون .(   لتب��داأ معه غربة 

نائية ل عودة منها ! 
عم��ل اأّول الأمر يف اجلامعة الأردنّية يف عّمان ، ثّم عمل 
يف جامع��ة �سنعاء يف اليمن ، ثّم عاد اإىل الأردن ؛  وهو 
، حي��ُث حّل ، مو�س��ُع حفاوة  وجتّلة من عاريف ف�سله   ؛ 
لك��ّن اأمل الغرب��ة  واخلذلن �سيء ل يبارح��ه ؛ يطفو على 
ه اأن ُي�سطر اإىل مغادرة  قلمه يف �سعره ونرثه  ! فقد اأم�سّ
بل��ده ، واأوجع��ه  اأن يلق��ى الإهمال م��ن اأويل الأمر ، وعّز 
عليه اأن يكون ع�سواً يف جممع اللغة العربّية بالقاهرة ، 
واأّل يكون ع�سواً يف املجمع العلمي العراقي ! و�ساءه اأن 

حتتفي به عّمان وتن�ساه بغداد !
لكّن��ه ، م��ع بّثه ما يجد ، ل ُيطي��ل ال�سكاة ؛ اإذ �رسعان ما 
يرج��ع اإىل حديث الكتاب والدر�س ، ودروب املعرفة ؛ بل 
اإّن بّث��ه و�سكاته اإمّن��ا هما من الأدب الرفيع يف الإملاح ، 
والإ�س��ارة ، والقتبا�س م��ن الذكر احلكيم مبا ين�سجم مع 
�سي��اق الق��ول ، والتمّثل باأبيات من ال�سع��ر ت�سّور احلال 
وتنبئ عن طوّي��ة النف�س  كتمّثله بقول ال�ساعر ، وهو يف 

مقام التحّن اإىل بلده :
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اقراأ على الو�سل ال�سالَم وقل له ... 
                                          كلُّ امل�سارب مذ ُهجرَت ذميُم 

وكتمّثله بقول الآخر يف املقام نف�سه :
ذّم املن��ازَل ب�عد منزلة اللوى ... 

                                         والعي�َس ب���عد اأولئ���ك الأّي��اِم
كان اإبراهي��م ال�سامّرائ��ي ق��د ول��د يف �سن��ة 1922 يف 
مدينة العمارة ، وتويّف يف �سنة 2001  يف مدينة عّمان، 

وب��ني التاريخني حياة كرمي��ة حافلة باجلّد والإخال�س 
واملثاب��رة ، يزينه��ا ال�سدق والإب��اء ؛ مل توهن العقبات 
منه��ا ؛ حّتى اإذا اأفَلْت وُطوي��ْت �سفحتها كان يف �سجّلها 
م��ا يزيد على مئة كتاب بني تاألي��ف وحتقيق ، كّلها من 

عيون الآثار ! 
وبعد ؛ فاإّن ) حديث ال�سنني ( منط فريد يف ال�سرية يكتبها 

اًل يف املعارف ...! �ساحبها مقت�سداً يف البوح ، مف�سّ


