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( ) 60باقة ورد ..
كل يوبي��ل ي�ص��ل اىل املئ��ة ينطلق ع ّده التنازيل من��ذ ال�ستني  .فيا لإيق��اع ال�ستينات من
رنني مبهر ومده�ش يخد�ش الروح ويعيد فيها �ألقها و�إ�رشاقها..
ٍ
ل�سنا هنا ب�صدد االحتفاء بذلك الربيق من دون �أن ن�شري اىل �ضفة الإبداع التي جنم عنها
ذل��ك الرتاكم املعريف طيلة تلك العقود  ،وهو االب��داع العراقي الذي �أ�س�س وامتلك نا�صية
الري��ادة العربي��ة حتى غ��دا م�شعال من م�شاع��ل ثقافتنا فكرا و�أدبا وفن��ا  ..نعم انه كذلك
ب�سب��ب مثابرت��ه وك ّده امل�ضني يف اال�ضافة والتجاوز والتجدي��د  ..كل هذا كانت تر�صده
وتبثه االديب العراقي يف م�سرية متواترة  ،يت�صل �أولها ب�آخرها يف ملعان قل نظريه يف
�سماوات اجلمال ال�شا�سعة..
ماذا بعد ال�ستني ؟
�شم�س
�شعر و�رس ٌد وفكر  ،ال
َ
�ست��ون �شمع�� ًة متت ُد على �ضفتي العراق  ،ال غيم َة اال ونداه��ا ٌ
ت�ضيف ل�سمائها فكرة
�ضوء  ،الكلم ُة ُتنجز فكر ًة والفكرة
اال و�شعاعه��ا ُينا�سل ال�ضوء ليلد
ُ
ً
دفء
نلم �سنيك ك ّلها يف �سلَّة العم ِر ون�ضفي على ياقوتك
َ
� .أيته��ا املحجة البي�ضاء ..كيف ّ
العم��ر ويداك حتت�ضنان م��ا نقول ونطمح
ربيعن��ا وو�سام�� َة �شتائنا وها �أن��ت ت�ستقبلني
َ
ون�سعى �إليه .
برعم �أخ��ضر جديد ويتفرع
لينبت
كان م��سراك حمفوف��ا باملطام��ح التي مل تتوق��ف �إال
َ
ٌ
اىل �سم��اء �أوىل  ،فواكب��تِ عمرا من �أخطر مراحل العراق وحتوالته ثقاف ًة و�سيا�سة ً وفكرا
م��ددت الأ�صابع زنابق من تفا�ؤل �شفيف لف��روع الثقافة ك ّلها  ،ومل
� ،ألأق��ل يف ذل��ك �أنك
ِ
ولدت حرة
تبخ�سي
طموح املثقف العراقي �أيا كان انتما�ؤه وكيف �صيغت قناعاته  ،لأنك ِ
َ
�إال م��ن انتمائ��ك اىل الثقافة العراقية الأ�صيلة وتن�صلتِ عن ك ِّل قي ٍد �إال االبداع  ..مي�سمك
�ألأكيد .
وتفتح �أفقا ملء
لتك�شف �أر�ضا �أخ��رى
واالن � ..أيته��ا املط َّه��ر ُة املجي��دة  ،متتد ف�سائل��ك
َ
َ

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

هيئة التحرير

أما قـــــــبل

تنحت �شكال ُمباهى ملكانةٍ تت�أ�صلُ مع عمرك وهو يقرتح ل�سنوات
وتعزم �أن
امل�سعى ،
َ
َ
ب��اذخ االمنيات وثقاف ًة
م��ا بع��د ال�ستني ما ميثل �أق�صى مطام��ح املثقف العراقي  ،وطنا
َ
مهاب�� َة اجلان��ب  ،متفاعل��ة مع الأق��رب والأبعد ،ونخل�� ًة فارعة اجلمال ته��دي حكمتها
االزلي��ة املغم�س��ة ب ُن ْ�س��غ جلجام�ش  ،ولتك��وين فيئا مع ما تنهج��ه الهيئة امل�رشفة من
القادم وحتوكُ للعراق حللَ االمنيات
وت�ست�شعر
ال ٍق لثقافة تعي متغريات املرحلة
د� ٍأب خ ّ
َ
ُ
عا�صم ًة �إياه من انفراط عقده الل�ؤل�ؤي .
لق��د �أ�ضاف��ت االدي��ب يف رحلتها ال�ستيني��ة �أبوابا ت�سع الثقافة وارحتل��ت من مكانة �إىل
�أخ��رى وفتح��ت ملفات يف الثقافة و�أوم�أت اىل ما ي�ستج�� ُد يف ال�ساحة العاملية والعربية
لتك��ون مب��وازاة منرب العقل ونادي ال�شع��ر ونادي ال�رسد وامل�رسح وغريه��ا من �أغ�صان
َ
ت�سور الثقافة  ،وتطمح يف ما بع��د ال�ستني �أن تخرتق
االحت��اد الوارف��ة  ،م�شابك وا�ضح��ة ّ
و�ست�ضع خطة جديدة
حجابات العزلة مع ملفات بقيت يف ظل �أو ا�ستبعدت ل�سبب �أو �آخر ،
ُ
يف فتوحاته��ا القادم��ة ترت�ص��د فيه��ا م�سافات ثقافي��ة �أبعد من فكرة احل��ذو املطابق ،
و�أر�س��خ ح�ض��ورا من �أبواب تت�صد�أ بالت�شابه والتقليد ..وتتح�س�س ما يلوح يف االفق �أو مل
يجر اكت�شافه بعمق .
ونح��ن هنا يف هيئة حتريرها نتط ّلع �إىل ه��ذا الرتاث الهائل ،فتلتمع امام ارواحنا قبل
اعينن��ا ا�سم��اء المعة وكبرية عملت على حتريرها  ،وهي مبثابة النور العظيم الذي ا�ضاء
لنا عتمة مهاد التجربة و�سماواتها  ،فلهم التحايا كلها ..ولهم املجد كله  ،جمد اال�رصار
عل��ى ال��والدة وجمد التحدي على االجن��از يف احلك الظروف وا�شدها م��رارة .و�صوال اىل
وجوده��ا الي��وم كواحدة من الدوريات العراقية والعربية التي تريد ان تكون يف ال�صدارة
مب��ا تقدم��ه من مادة غني��ة ومتنوعة ومتجددة  ..واذا ما كان للأدي��ب العراقي ان ت�سمو
وي�ش��ار لها بالبن��ان اليوم  ،فان مبعث ذلك هو اقالمكم وحمبتك��م وقلوبكم التي تنب�ض
بها ورقة اثر ورقة ..فطوبى لها ولكم وللإبداع العراقي
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حيثيات مفهوم "السردية"
ووظيفته النقدية
د .عبدالله �إبراهيم

1
يق��وم النق��د املنهج��ي ،ب�ص��ورة عام��ة ،عل��ى ق��راءة
خم�صو�ص��ة للآثار الأدبي��ة ،والقراءة النقدي��ة هي التي
م��رت،
تر�س��م منظ��ور الناق��د للن�صو���ص الأدبي��ة ،وق��د ّ
ع�بر التاريخ ،مبراح��ل ثالث �أ�سا�سي��ة ،مت ّثلت الأوىل يف
والثقافية للن�صو�ص،
التاريخية
الرتكي��ز على ال�سياقات
ّ
ّ
ان�صب
اخلارجية التي
وهو ما �أظهر �إىل الوجود املناهج
ّ
ّ
اهتمامه��ا على �صلة الن�صو���ص باملرجعيات احلا�ضنة
والنف�س��ي ،وبعد
والتاريخ��ي،
االجتماع��ي،
ل��ه ،ومنه��ا
ّ
ّ
ّ
م��دة طويل��ة تغري م�س��ار الق��راءة النقدي��ة حينما عمدت

�إىل ن��زع الن�صو�ص عن تلك املرجعي��ات ،وانخرطت يف
اجلمالية ،وم ّثلت ه��ذه املرحلة املناهج
حتلي��ل �سماتها
ّ
الداخلية كال�شكلية ،والبنيوية ،وهدفها العام �إنتاج "علم
ّ
�أدب��ي" ،و�أخريا ظهرت مرحل��ة ثالثة ُ�شغلت بكيفية تل ّقي
الن�صو�ص ،ل ّأن املتل ّقي هو الذي ُيعيد �إنتاجها ،م�ستفيدا
القرائية ،ومن ال�سياق الثقايف املعا�رص له،
من جتربت��ه
ّ
و�أظه��رت املرحلة الأخرية مناهج التل ّقي والت�أويل .هذا،
ب�شكل عام ،هو امل�سار التاريخي العام للقراءة النقدية.
وم��ع ذل��ك ،ف�لا يغي��ب ع��ن العارف�ين تداخ��ل بع�ض
الق��راءات النقدي��ة� ،أحيان��ا ،وعبور احل��دود االفرتا�ضية
يف م��ا بينها ،ويعود ذلك �إىل �أن الن ّقاد على نوعني :نوع
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الدراسات

ينكفئ على املنهجية التي ُي�ؤمن بها ،فال يرى يف �سواها
� اّإل الق�ص��ور واخللل ،فيحاذرها ،ويزداد مت�سكا بطريقته،
بالن�ص
النقدي��ة و�صلتها
يهتم بقيمة املمار�س��ة
ّ
ّ
ون��وع ّ
أدب��ي ،في�ستفيد من الك�شوف��ات اجلديدة ،والأخري عابر
ال ّ
جزءا م��ن رهانات النقد
للمنهجي��ات
املدر�سي��ة ،وميثل ً
ّ
بالن���ص تقييدا
احلدي��ث .ويتع�� ّذر تقيي��د عالقة الق��ارئ
ّ
ح�رصي��ا؛ ل ّأن عنا��صر الظاه��رة الأدبية ،وه��ي امل�ؤ ّلف
والن���ص وخ�صائ�ص��ه الأدبي��ة،
وبيئت��ه االجتماعي��ة،
ّ
يف ،يف حالة ح��راك دائم ،وال
واملتل ّق��ي و�سياق��ه الثق��ا ّ
ُيتاح �إيق��اف التفاعل بني تلك العنا�رص ،وتقدمي و�صف
قاط��ع لعالق��ات هي يف حت��ول م�ستمر .وبه��ذا ي�ست�شكل
احلك��م عل��ى � ّأي م��ن الق��راءات النقدي��ة ه��ي ال�سدي��دة،
ف��الأوىل ُت�ضف��ي عل��ى ال�سي��اق قيم��ة جليل��ة ،فيك��ون
االجتماعية له،
أهمية احلا�ضنة
ّ
الأدب عالمة دا ّلة عل��ى � ّ
والق��راءة الثاني��ة تر�ش��د �إىل جمالياته الفني��ة ،والثالثة
الن�ص ،ومزاياه اجلمالية،
تبتغي الت�سوية بني م�ضمرات
ّ
وا�ستع��دادات املتل ّقي ،و�سياق ع�رصه ،م��ع الرتكيز على
كيفية التفاعل بني االثنني.
وحيثما يثار مو�ضوع القراءة النقدية ،فيلزم احلديث
عن مو�ض��وع خاليف ،وهو "الذائقة" .وال �أق�صد بالذائقة
االنطب��اع العاب��ر ع��ن الن�صو���ص الأدبي��ة ،واالجن��ذاب
التلقائ��ي �إليه��ا ،وال�شع��ور امل�ؤ َّق��ت بت�أثريه��ا ،و�إمن��ا
ّ
الذائق��ة بو�صفه��ا خال�صة جترب��ة الق��ارئ يف التفاعل
أدبي��ة به��دف اختبار �سالمته��ا ،وهو
م��ع الن�صو���ص ال ّ
اختب��ار باع��ث عل��ى اال�ستمت��اع به��ا ،وتقدي��ر �أمره��ا،
ومتيي��ز جمالياتها� ،أي �إدراك خفاياه��ا ،وت�أ�سي�س �صلة
قوي��ة معها؛ فالذائقة ،يف تقديري ،هي املهارة التي بها
ّ
ينتق��ي الباح��ث مواد بحثه من دون ق��سر لنف�سه عليها،

ولها الدور احلا�سم يف االنتقاء؛ ل ّأن الن�صو�ص املختارة
تكون��ت باملرا�س،
تنف��ذ م��ن خ�لال ه��ذه املَلك��ة الت��ي َّ
وتخلَّقت باجلَلد ،فتكون الذائقة هي امل�صفاة التي تتولىّ
تنقية الن�صو�ص املعتمدة من الركام الهائل الذي ي�شكل
الظاهرة الأدبية.
وفيِ �سي��اق �صلت��ي بالذائقة الأدبي��ة ،وبنوع القراءة
النقدية التي �أخذت به��ا يف معاجلتي للظاهرة ال�رسدية
يف الثقاف��ة العربية� ،أع�ترف ب�أ ّنني كنت ،يف �أول �أمري،
بالتحيزات يف قراءاتي� ،أي بالطريقة التي �أُقارب
م�شغول
اً
ّ
به��ا الن�صو�ص ،لك ّنني عزفت يف حوايل عام  2000عن
متهيدية لك ّل
املنهجي��ة بو�صفها �رشوط��ا
تق��دمي الأط��ر
ّ
ّ
حرية ،وفيها كثري
قراءة �أو حتليل ،و�أ�صبحت القراءة �أكرث ّ
دورا لك ّل �شيء
م��ن ال�شغف .يف البداية كنت �أُريد �أن �أرى ً
و�ص��ول �إىل جهاز
النقدية،
�أعم��ل به ،بداي��ة من الر�ؤي��ة
اً
ّ
م�ضمرا يف
املفاهي��م ،وانته��ى الأم��ر �إىل �أن يكون ذل��ك
ً
قادرا على
التحليل
ّ
النقدي ،فال يطفو على �سطحه .ول�ست ً
أويلية التي ج��اءت �إثر حقبة من
�ضبط �إط��ار القراءة الت� ّ
النظ��ري ،فاملناهج احلديثة �أفرزت ما ّدة خ�صبة
الهو�س
ّ
م��ن التحلي�لات ،والفر�ضيات ،والتو�صيف��ات ،والنتائج،
ولع ّله��ا ثمرة من ثم��ار اجلهد الذي انته��ى �إليه مف ّكرون
النقدية ،و�أقاموا هذا ال�رصح
انخرط��وا يف �صلب العملية
ّ
الب�رشي يف م�ضمار
أهم �إجن��ازات العقل
ّ
ال��ذي يمُ ِّثل �أحد � ّ
إن�سانية ،ومت ّكن النقد من فتح امل�سالك للدخول
العلوم ال
ّ
أدب��ي ،وكثري م��ن الدرا�س��ات تحُ ّذر
�إىل ع��امل
ّ
التخي��ل ال ّ
املتخيل املرتب��ط بالواقع ،والتاريخ،
م��ن ا�ستبعاد قيمة
ّ
والأدب ،والعقائ��د ،و�أك�ثر مظاهر االحتج��اج على فكرة
يتحول �إىل �أداة
دورا جعله
ّ
احلداث��ة هو �أ ّنها �أعطت العقل ً
قاطع��ة ،ال ت�أخذ يف احل�سب��ان امل�ستويات غ�ير املرئية
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إن�سانية ،ول�ل�آداب ،وللأديان،
للعالق��ات ال
ّ
وللتواري��خ؛ ذل��ك � ّأن العقالني��ة خلعت على
الثقافة �سم��ة املنفعة ،وجعلت منها معيارا
يف حتديد قيمة الأ�شياء يف العامل .والزمني
حذر من االمتث��ال حلب�س الظاهرة ال�رسدية
�ضيق��ة بدواع��ي مراع��اة
يف �أط��ر و�صفي��ه ّ
النظري��ة يف حتليله��ا ،وهو
��شروط العل��وم
ّ
ال�رسدية،
�أمر ما وجدته فاعلاً يف الدرا�سات
ّ
ال�رسدية.
فغايتي ا�ستكناه هوية املا ّدة
ّ
وعل��ى الرغ��م م��ن �أ ّنن��ي ع�ش��ت يف
حقب��ة تداخل��ت فيه��ا الق��راءات القائل��ة
بقط��ع الأدب ع��ن مرجعيات��ه ،وه��و رهان
ال�شكلي��ة ،والأخرى القائلة بو�صله
املناهج
ّ
االجتماعية ،فقد �سعيت
مبرجعياته ،وهو رهان املناهج
ّ
اله��وة الفا�صلة يف ما
�إىل البح��ث ع��ن كيفي��ة �أردم بها
ّ
عظم هوي��ة الظاهرة ال�رسدية ،وحتتفي
بينهما ،بقراءة ُت ّ
بوظيفته��ا التمثيلية ،فكان �أن انح�رس عندي �أثر املفهوم
الذي �أوقع الأدب يف قب�ضة التاريخ ،فدرجت على اتباع
طريق��ة تقول ب�أنه ال جتوز الإف��ادة من ك�شوفات العلوم
إن�ساني��ة الأخذ مبنطق و�ضع احلافر على احلافر؛ فذلك
ال
ّ
ين ،وال ُيتيح
من اخلط�أ ال�شنيع الذي ال ُيغني العلم الإن�سا ّ
إن�سانية،
املرج��وة منه ،ف�إنمّ ا العل��وم ال
ل��ه بلوغ الغاية
ّ
ّ
ومنها الدرا�سات ال�رسدية ،مباحث يهتدي بها العاملون
يتو�صل��وا �إىل نتائ��ج مفي��دة ل�ل�آداب
يف الآداب لك��ي
ّ
القومي��ة ،نتائ��ج ال تحُ ي��ل امل��ا ّدة ال�رسدي��ة �إىل منوذج
ّ
اختب��اري لبيان �صواب النظرية ،بل تكُون حقلاً تمُ ار�س
ّ
في��ه النظرية فعلها به��دف �إغنائه ،وك�شف امل�ضمر فيه،
أدبي��ة عل��ى �أن تكُون
وم��ن دون ذل��كُ ،ترغ��م امل��ادة ال ّ
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�رشيح��ة اختب��ار يمُ ار���س عليه��ا املُخت�بر
أ�ش��ق ما
مهارات��ه
االختباري��ة .ولع�� ّل م��ن � ّ
ّ
ُيواجهه الباحث من �صعاب هو �إحالل ر�ؤية
دو �سو�سري نا�شئ��ة حم ّل ر�ؤية را�سخ��ة؛ فال مقام الأدب
يف
يحتم��ل ذلك الإح�لال ،وال املجتمع الثقا ّ
يقب��ل به ،ورهان الإبدال يق�ترن باملثابرة،
و�صواب املعاجلة ،وبتج ّنب �إثارة الزوابع.
الت�ص��ور الع��ام
ه��ذا ه��و ،بالإجم��ال،
ّ
للق��راءة النقدية الت��ي �أخذت بها يف حتليلي
لل�رسدي��ة العربي��ة ،وخالل عمل��ي عليها ما
غ��اب ع ّن��ي املفه��وم املعجمي لل��سرد غري
غرميا�س �أ ّنن��ي جتاوزته �إىل الداللة الت��ي �صاغها له
الإرث الأدب��ي ،وفي��ه مت�� ّدد مفه��وم ال��سرد
عل��ى ب�س��اط التاريخ الثق��ايف ،فهو احلام��ل الأول لعدد
وافر من املرويات ال�رسدي��ة املوروثة ،ف�أكون حتا�شيت
ال�ضيق الذي ينزع عن الظاهرة
الوق��وع يف فخ التعريف
ّ
وجتر�أت على اخلو�ض يف ثنايا الإرث
ال�رسدية روحه��ا،
ّ
ال��سردي ،وه��و �إرث �أغن��ى املفه��وم ب��دالالت �إيحائي��ة
و�سع��ت فيه من
دارت يف الأف��ق الع��ام للمفه��وم ،لك ّنها ّ
ه��ذه الناحي��ة �أو م��ن تل��ك ،فانتع�شت ل��دي ر�ؤية ذهبت
�إىل � ّأن االن�شغ��ال بت�ضيي��ق املفاهيم ،واختيار ما يوافق
ه��وى الباحث� ،سوف ُيرغمه على االبتعاد خطوة ،ورمبا
خط��وات ،عن الظاه��رة ال�رسدية ،ويبط��ل الغاية املرادة
م��ن بحثه فيها ،باعتبارها ظاهرة ثقافية .وراعني عدم
االهتم��ام ب�إثراء مفهوم لل��سرد م�ستخل�ص من الظاهرة
ال�رسدي��ة ،واالكتف��اء بتعاري��ف ح�رصي��ة م�ستعارة من
املعاجم الفرن�سية والإجنليزية ،فرباعة الباحث ال�رسدي
يف االحتذاء؛ فمعظ��م الباحثني �شغل��وا با�ستعرا�ض �آراء
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ي�ص��ح القول ب� ّأن ت�ص��وري املنهجي يف حتليل املادة
هذا وذاك م��ن ال�رسديني ،وما التفت��وا �إىل الظاهرة التي
ّ
ال�رسدية ظهر يف كتابي" مو�سوعة ال�رسد العربية" الذي
ينتم��ون �إليها ،وهو �سل��وك مفهوم يف ثقاف��ة ما برحت
ب��د�أت يف جمع مادت��ه ،و�رشعت يف كتاب��ة اجلزء الأول
ت�ستعري معظ��م فر�ضياتها من الآخرين ،ولمَ تلتفت ،بعد،
ال�شكلية التي غزت الثقافة
من��ه يف �أوج �سطوة املناه��ج
�إىل هويتها.
ّ
جتتث
العربي��ة يف ثمانيني��ات القرن الع�رشي��ن ،فك�أ ّنها
جلب االنتقال من الر�ؤية االختزالية �إىل الر�ؤية التو�سعية
ّ
نقدي��ة فقدت بو�صلتها ،فراح��ت تطويها يف �سج ّل
لل��سرد فائدة جليلة ،فيما �أزعم ،فل��م �أذهب �إىل الظاهرة
تركة ّ
التاريخ ،وتغلقه عليها ،ورافق ذلك احتفاء منقطع النظري
ترحلت فيها بهدي
ال�رسدي��ة ّ
مقيدا ب�أ�صفاد جاه��زة ،بل ّ
بتل��ك املناهج ،احتفاء رافقه زهو وخيالء،
م��ا زودتن��ي به من مفه��وم ا�ست��وى يف حم�ضنها خالل
وا�ستمر جذلُ
ّ
�أن�صاره��ا نح��و عقدي��ن قب��ل �أن يخفت وهجه��ا .مل �أخذ
تاريخ طويل؛ فال�رسدية العربية مل تنبثق عن فراغ ،وما
باملفاهي��م الت��ي حملته��ا تلك املناه��ج يف �أ�صله��ا � اّإل
نبع��ت فج�أة من عني� ،إمن��ا ترعرعت يف �سياق زاد عمره
عند ال��ضرورة الق�صوى بع��د اال�ستيع��اب ،والتح ّقق من
تعر�ض مفهوم ال�رسد
عل��ى �ألف عام ،وخالل تلك الرحلة ّ
�سياق املفهوم ،وفائدته يف حتليل الن�صو�ص التي �أعمل
�إىل التهذيب ،واال�صالح ،والرتميم ،وبات من غري املمكن
عليه��ا ،و�أط��رح احلذلقات املحيطة ب��ه غري راغب يف ما
مطابقة داللته املوروثة مع الداللة املعجمية امل�ستعارة
فتعر�ضت املفاهي��م �إىل التعديل ،والتنقيح،
من �رسود ال توافقه يف �سياق ن�ش�أته ،وال يف �أنواعه ،وال
ال نف��ع فيهّ ،
والتقلي��ب ،و�أعيد توظيف بع�ضها مبا ُيوافق �سياق عملي
وفيِ وظائف��ه؛ فاملطابق��ة ق��د متحو االخت�لاف ،وتزيل
يف
ت�سهل تقدمي و�صف ع��ام ،و�إ�صدار حكم
أهمي��ة امل�شرتك الثقا ّ
الف��روق ،ورمب��ا ّ
النقدي .وبه��ذه الطريقة فهمت � ّ
ال�رسدي��ة يف الآداب الإن�ساني��ة ،فهي ال تثبت
للمفاهي��م
�رسي��ع ،ولكنها ال تفل��ح يف الإملام بالظاه��رة ال�رسدية
ّ
تتط��ور بح�س��ب ال�سي��اق الذي
عل��ى ح��ال واح��دة� ،إمن��ا
على اختالف �أنواعها.
ّ
ت�ستخدم فيه ،وغايتي من بذل ذلك اجلهد
اتخ��اذ املفاهي��م و�سيل��ة م�ساع��دة يف
ال يغيب عن العارفين تداخل بعض القراءات
التحليل الن�صو�ص ال�رسدية ،ولي�س ق�رس
النقدية ،أحيانا ،وعبور الحدود االفتراضية
الن�صو�ص لكي ت�ستجيب ل�رشوط مفاهيم
ّ
النقاد على
في ما بينها ،ويعود ذلك إلى أن
ا�ستحدث��ت يف �آداب حمتلفة عنها ،فكان
نوعين :نوع ينكفئ على المنهجية التي ُيؤمن مدخل��ي �إىل الدرا�سات ال�رسدية منفتحا،
علما قائم��ا بذاته ،وما
وما ر�أي��ت فيها ً
بها ،فال يرى في سواها إلاّ القصور والخلل،
جعلتن��ي حج��ج الدار�س�ين �أق��ع �ضحية
يهتم
فيحاذرها ،ويزداد تمسكا بطريقته ،ونوع
ّ
لهذا الوهم ،بل ر�أيت فيها دليلاً ا�سرت�شد
بالنص.
بقيمة الممارسة النقد ّية وصلتها
ّ
ب��ه يف دربي خلو���ض غم��ار الن�صو�ص
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ال�رسدي��ة ،ف��كان �أن حتا�شيت الإق��رار بالبنيات العميقة
ّ
الت��ي ال ُيغ�ّي�رّ م��ن ثبوتها تعاق��ب الأزم��ان؛ فمرادي مل
توهم االنخراط يف �صناعة "علم �أدبي" من �سل�سلة
يك��ن ّ
الب�رشية ،بل امل�شاركة يف �إثراء مدخل حتليلي
التخيالت
ّ
ّ
إن�سانية.
ل
ا
العلوم
مكا�سب
ر
بتطو
ر
يتطو
ّ
ّ
ّ
ُ
ولمَ يغ��ب ع��ن بايل ،و�أن��ا �أراقب املنطقة الو�صفية
الراكدة للبح��وث ال�رسدية مبعث��ه املقاي�سة بني التعبري
ال��سردي والنم��وذج اللغ��وي بافرتا���ض وج��ود قواع��د
ّ
الكالمي ،وتتح ّكم فيه ،وك�أ ّننا
التعبري
حتت
تقبع
ثابت��ة
ّ
��سردي يتح ّكم يف مواقع الأح��داث ،وي�ستب ّد
ب���إزاء نحو
ّ
برتتيبه��ا ،فال��سرد ،عل��ى وف��ق ه��ذه الفر�ضي��ةُ ،جملة
الن�ص ،ولي�س
حمكم��ة ال�صنع ،وقع ت�صميمها قبل ظهور ّ
الثقافية احلا�ضنة
كالميا مرتبطً ��ا بال�سياق��ات
تعب�يرا
ً
َّ
ّ
الت�صور ه��و ال��ذي �أف�ضى ب��ي �إىل النظر
ه��ذا
ل
ولع��
ل��ه.
ّ
ّ
ثقافي��ة �أكرث منه ممار�سة
�إىل ال��سرد عل��ى �أ ّنه ممار�سة
ّ
أحترر من القيود
لغوية يتل ّفظ بها الل�سانّ ،
مما جعلني � ّ
املدر�سي��ة لل�رسدي��ات الكال�سيكي��ة بال�ش��كل ال��ذي
ّ
نهجا مر ًنا
وانهج
الغربي،
�سياقها
من
به
عريت
ا�س ُت
ً
النقدية الت��ي جمعت بني الو�صف،
يف حتليالت��ي
ّ
والتحلي��ل ،واال�ستنطاق ،والت�أويل .وهذا النزوع
ه��و الذي دفعني لالجته��اد يف اقرتاح مفهوم
"ال�رسدية".

2
�أردت بـ"ال�رسدي��ة" املدخ��ل ال��ذي
ي�ستع�ين ب��ه الباح��ث ال�ستخال���ص
الطبيعة ال�رسدية للن�صو�ص الأدبية،

وفي��ه تت��ولىّ املعرف��ة النقدي��ة يف ا�ستخال���ص جمم��ل
وتع��رف بهويته الثقافي��ة ،يف �آن واحد،
�صف��ات ال�رسد،
ّ
والغاي��ة م��ن ذل��ك �سب��ك مفه��وم ال ينف�صل ع��ن املادة
ثم يتعاىل
ال�رسدي��ة فيخ�ضعها لقواع��د جتريدية ،وم��ن ّ
ويتكي��ف معه��ا ،فتحوالته
عليه��ا� ،إمن��ا ي�ص��در عنه��ا،
ّ
مقي��دة بتحوالته��ا ،فال يج��وز جتريد من��وذج افرتا�ضي
ّ
عاب��ر للزمان واملكان ،واللغ��ات والثقافات ،والأجنا�س
والأن��واع ،و�إرغ��ام امل��ادة ال�رسدية االمتثال ل��ه؛ فذلك
اله��وت �رسدي ت�أب��ى املادة ال�رسدية قبول��ه ،وعلى هذا
فالتما�س��ك ب�ين وظيفة هذا املدخل النق��دي وبني هوية
العرى الرابطة يف
املادة ال�رسدية �رضوري كيال تنف�صم ُ
ما بينهما بذريعة الوظيفة العلمية للم�صطلح؛ فالرتاكب
ين�ش��ط التحليل النقدي من جهة،
ب�ين الو�صف والت�سمية ّ
ويراعي �أعراف املادة ال�رسدية من جهة �أخرى ،فال
ينب��ع ث��راء "ال�رسدي��ة" م��ن كمالها ،بل
م��ن نق�صه��ا ،لأن الظاه��رة
ال�رسدية يف ترحال
ّ
دائ��م ،وال �سبي��ل
لأ�رسه��ا يف حقبة
تاريخي��ة� ،أو لغ��ة
ّ
معينة.
ّ
	�أخ��ذت ال�رسدي��ة
يف ح�سابه��ا االهتم��ام
ببني��ة اخلط��اب ال�رسدي،
وتت�ش�� ّكل تل��ك البني��ة م��ن
العالق��ات املت�ضاف��رة ب�ين
واملروي له.
واملروي،
الراوي،
ّ
ّ
وال ي�ش�ترط يف الراوي �أن يكُون
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مع��ا،
متعي ًنا؛ فقد يحتجب وراء
ا�سما
عق��ود ،قب��ل �أن ي�أف�لا ً
ً
ّ
ما غاب ع ّني المفهوم
فق��د �أزاحتهم��ا الدرا�س��ات
�ص��وت� ،أو يقبع خل��ف �ضمري،
المعجمي للسرد غير أ ّنني
الثقافي��ة ع��ن العر���ش؛ ونت��ج
امل��روي مبا
ي�ص��وغ بو�ساطته
ّ
ّ
التي
الداللة
إلى
تجاوزته
�رسدية
ع��ن ذلك ظه��ور مداخل
في��ه م��ن �أح��داث و�شخ�صيات.
ّ
األدبي،
اإلرث
له
صاغها
ح ّل��ت حم ّله��ا لأنه��ا تغافل��ت
امل��روي ف��ك ّل م��ا ي�ص��در
� ّأم��ا
ّ
ع��ن جمالي��ات الن�صو���ص،
ع��ن ال��راوي ،وينتظ��م لت�شكيل
تمدد مفهوم
وفيه
ّ
التمثيلي��ة ،و�شغلت
ووظائفه��ا
جمم��وع م��ن الأح��داث يقرتن
السرد على بساط التاريخ
ّ
املعيارية
با�ستخ��راج الأبني��ة
وي� ّؤط��ر
ب�أ�شخا���ص فاعل�ينُ ،
ّ
الثقافي.
فيه��ا عل��ى غ��رار الدرا�س��ات
املروي
يف زم��ان ومكان� .أم��ا
ّ
ال�رسدية
اللغويةّ � ،أم��ا املداخل
له فه��و الذي يتل ّقى م��ا ير�سله
ّ
ومرت
ف�شملت طي ًف��ا
جمهول .وال
�شخ�صا
معلوما �أم
ال��راوي� ،سواء �أكان ا�سما
اً
ً
ً
ً
وا�سعا من الق�ضايا ب��د�أت بالأدبّ ،
بالتاري��خ ،وجت��اوزت ذل��ك �إىل الأدي��ان ،والأخ�لاق،
املكونات الثالثة يف ذاته ،بل يف عالقته
أهمية ل ّأي من
� ّ
ّ
الب�رصية؛ وبهذا اال�ستب��دال انتقلت
والعم��ارة ،والفن��ون
باملكونني الآخرين ،فغياب � ّأي من منها ُيخ ّل بالإر�سال،
ّ
ّ
التداولية.
احلقبة
إىل
�
��ة
ال�شكلي
احلقبة
من
ال��سرد
درا�سة
من
ويجعل
ة،
ال�رسدي
البنية
�ض
قو
وي
ي،
ق
والتل
إبالغ،
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ ّ
فالتحول �أ�ضحى ركيزة
وملّ��ا كان الثبات قري��ن الأوىل،
الفعالية
الن���ص �إن�شاء غري معقود على حبكة .وال تكتمل ّ
ّ
ّ
الثانية .وال �إجحاف يف القول ب� ّأن هيكل ال�رسديات �أفرغ
ال�رسدي��ة م��ن دون �أن ُيع��رف موق��ع ال��راوي يف العامل
ّ
مهجورا ،ل ّأن الن�صو�ص �أبت
ك
ف
،
أدبي
ل
ا
املحتوى
م��ن
أن
�
ذلك
؛
باملروي
وعالقتهما
له،
املروي
وموقع
ل،
املتخي
ترُ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
باليا ،فيما
ل
ط
�سي
به
إذا
�
ف
ة،
املعياري
�رشوطه
قبول
االثنني.
بني
لة
متخي
أفعال
�
مناقلة
هي
ة
ال�رسدي
الر�سالة
لاً
يمُ
ً
ّ
ّ
ّ
ال�رسدية.
الظاهرة
هوي��ة
من
�سريورتها
ال�رسدية
أخ��ذت
�
ة،
ال�رسدي
البني��ة
داخل
م�صدره��ا
عرف
ي
وكم��ا يل��زم �أن ُ
ّ
ّ
�شح عط��اء ال�رسديات لأ ّنه��ا ا�ستنكفت النظ��ر �إىل ال�رسد
أ�رصح به يف ال�رسد �أم
فينبغي �أن ُيعرف
م�ستقرها �سواء � ّ
ّ
ّ
الرمزي��ة ،وع ّدته �سل�سلة من
بو�صف��ه �سل�سلة من الأفعال
م�ضم ًنا فيه؛ فاملروي له يخلع على املروي قيمته
ج��اء
ّ
ّ
التجريدية.
النماذج
املركزي��ة �إىل اخلارج
ومعن��اه ،فينفتح من ه��ذه الب�ؤرة
ّ
ّ
�شيع��ت ال�رسدي��ات �إىل مثواه��ا الأخ�ير ب�أفول
ال�ضمني والقارئ
عل��ى �سبيل الت�أويل يف اتجّ ��اه امل�ؤ ّلف
ّ
ّ
البنيوي��ة ،وبانح�س��ار هيبة النموذج اللغ��وي الذي خلع
احلقيقيني،
و�ص��ول �إىل امل�ؤ ّل��ف والق��ارئ
االفرتا�ض��ي،
اً
ّ
ّ
ّ
عليه��ا ال�رشعية .و�آن الأوان لط��رح ال�س�ؤال اال�شكايل :ما
املتخيل.
العامل
خارج
ا�ستقاللية
لهما
كائنان
وهما
ّ
ه��و القوام ال�صلب لل�رسديات ،وقد ل ّفقت هيكلها من علم
تبل��ور ت�ص��وري ملفه��وم "ال�رسدي��ة" �إب��ان �سيطرة
اللغة ،ونظرية الأدب ،ونظري��ة الأنواع ال�رسدية ،بدل �أن
ال�رسدي��ات الكال�سيكي��ة على امل�شهد النق��دي يف العامل،
ال�رسدية .يمُ ْ كِن العثور على
ت�ش ّتق��ه مبا�رشة من الظاهرة
بالبنيوي��ة ،وتالزم��ا ب�ضع��ة
ومعل��وم ب�أنه��ا اقرتن��ت
ّ
ّ
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الإجاب��ة يف الأ�سباب التي دفع��ت ب�أفولها،
اجلذري��ة
وه��و �أف��ول ُيع��زى اىل التغي�يرات
ّ
تعر�ضت لها امل�صادر التي نهلت منها
التي ّ
ال�رسدي��ات فرو�ضه��ا ،وكان يلزمها اال ّتكاء
بدل م��ن ا�ستعارة
عل��ى الظاه��رة
ال�رسدي��ة اً
ّ
مفر�ضياته��ا م��ن مداخ��ل �أخ��رى� .إذا ،كيف
ب��د�أت املقاي�سة ب�ين ال�رسدي��ات والنموذج
أدون �إجاب��ة موجزة
اللغ��وي؟ فيم��ا ي�أت��ي � ّ
االفرتا�ضي
جانبا من التداخل
لع ّلها تك�شف
ً
ّ
يف ما بينهما ،فباعتبار "الكالم هو ت�شغيل لقواعد اللغة؛
جماريا ما
كما قال "كوهن" يف كتابه "الكالم ال�سامي"
ً
ق��رره دو �سو�سري م��ن تفريق بني اللغ��ة والكالم؛ فتكون
ّ
نظاما �أ�سمى م��ن القواعد الثابتة ،وم��ا الكالم � اّإل
اللغ��ة
ً
�إدراج بع�ضه��ا يف جم��ال اال�ستخ��دام ،وعلى غ��رار ذلك
فلل��سرد قواعده العليا الرا�سخ��ة يف زعم ال�رسديني ،وما
تنفي��ذي لها .وكما ه��و ظاهر ،فهذا
ن�صو�ص��ه � اّإل تعب�ير
ّ
املتوطنة
الت�صني��ف ورث م�ضم��ون الثنائيات ال�ض ّد ّي��ة
ّ
ين من��ذ القدم ،ومل يق��ع التخ ّل�ص منها،
يف الفك��ر الإن�سا ّ
التاريخية ،وما زالت را�سخة
تتلون ب�ألوان احلق��ب
ّ
فه��ي ّ
العام.
املتخيل
يف
ِّ
ّ
�رسدية ثابتة ،و� ّإن الكتابة
� ّإن الق��ول بوج��ود قواعد
ّ
عمل��ي له��ا ،يل��زم �أن يكُ��ون الكاتب عار ًف��ا بتلك
تنفي��ذ
ّ
القواع��د ،وبا�ستخداماتها ،مع احتم��ال درايته بالعدول
عنها حينما ال يراها وافية له يف التعبري ،وذلك �أ�شبه ما
الظن ،فما جعل
قائما على ّ
رجما بالغيب ،وتخمي ًنا ً
يكُون ً
االفرتا�ضية دليلاً ل��ه ،واهتدى بها يف
�أح��د من القواع��د
ّ
ال�شفهي،
ت�آليف��ه ،وهل يتط ّلع الكاتب ،ناهيك عن الراوي
ّ
�إىل الكم��ال يف مطابقت��ه املعاي�ير امل�ضم��رة للكتاب��ة
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ال�رسدية؟ ف�إن كان ،ف�أين يمُ ْ كِن العثور على
ّ
النم��وذج الذي تتو ّفر فيه املعايري امل�سترتة
بتمامه��ا؟ وال �أجد من �صواب القول اال ّدعاء
خفي ي�سعى الكاتب �إىل
بوجود كمال
ّ
�رسدي ّ
حماكات��ه كما ه��و حال �أفالط��ون يف قوله
ال�رسدية
بوجود ُمثل عليا؛ ل ّأن قوام الكتابة
ّ
ال ي�ستقي��م على التماثل ،بل على االختالف،
معي��ارا ،وال يفر���ض قاع��دة ،بل
بروب ف�لا ُيف��رز
ً
عامة.
ُيراعي �أعرا ًفا
ّ
نوعية ّ
�رسدي��ة البث��ة يف
وم��ن امل�ستبع��د وج��ود قواع��د
ّ
�أعم��اق الن�صو�ص ،و� ّأن الكتاب��ة ت�شغيل لها ،فذلك �إفراط
افرتا�ض��ي ،ومن��وذج
يف املطابق��ة ب�ين من��وذج لغ��وي
ّ
متخيل .ومع ذلك ،فاملبالغة يف تعميم النموذج
��سردي
ّ
ّ
الأول عل��ى �أن�شط��ة التعب�ير ال��سردي ،ال فائ��دة من��ه،
ال�رسدي
املجازية للق��ول
وا�سع��ا؛ فالهوية
�ضيق
ً
لأ ّن��ه ُي ِّ
ّ
ّ
م�ستم��رة م��ن التغي�ير ،وب�إخ�ضاعه��ا لقواع��د
يف ح��ال
ّ
معياري��ة تنحب���س يف �إط��ار مغل��ق ،وال يتواف��ق ال�رسد
ّ
مع � ّأي يق�ين ،ويندرج فيِ هذا ال�سي��اق مفهوم الوظائف
الت��ي ا�ستخل�صه��ا ب��روب فهي منط��ق �أفعال تق��وم بها
اخلرافية،
ال�شخ�صيات يف نوع خم�صو�ص ،وهو احلكاية
ّ
أنواعا �أخرى،
وم��ع حماولة غرميا���س اختزالها لت�شم��ل � ً
االفرتا�ضي لتلك الأفعال على
ف�لا ينبغي �إ�سقاط املنطق
ّ
ال�رسدي��ة ،وهي كثرية ج ًّدا ،وم��ن املحال �ضبط
الأن��واع
ّ
�أفع��ال ال�شخ�صيات فيها ،وم��ن العبث تروي�ض احلبكات
تن��وع �صي��غ ال��سرد،
الناظم��ة لأحداثه��ا ،ع�لاوة عل��ى ّ
ال�رسدية
و�أ�ساليبه ،ووظائفه ،و�إىل ذلك ،فلي�ست الظاهرة
ّ
جمرد �سيل من �أفع��ال متعاقبة ،فهي ن�سيج متالحم من
ّ
�آالف الن�صو���ص املتباين��ة يف معانيه��ا ومبانيها .ولو
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م��ن الت��داول القائ��م عل��ى التدوي��ن ،ولع ّل��ي ا�ستجمعت
املنهجية التي
التحليلية من مزيج من امل�ؤ ِّثرات
�أدوات��ي
ّ
ّ
�أخ�ضعته��ا لتفكري �أعاد توظيف املفيد فيها يف التحليل،
ال�رسدي��ة التي �ألف ُتها م ّدة
لدي املا ّدة
ويقرتح م��ا ُتثريه ّ
ّ
نظريا
ي�ص��ح القول ب�أ ّنني مل �ألت��زم �إطارا
طويل��ة؛ وبهذا
ًّ
ّ
النقدية التي �شاع��ت يف الع�رص
ق��ارا ل ّأي م��ن املناه��ج
ّ
ًّ
احلدي��ث ،فلي�س م��ن �أه��دايف ا�ستجالب نظري��ة ،و�إثبات
نافعا يل يف
فر�ضياتها ،بل اجتهدت يف اقرتاح ما ر�أيته ً
التحليل والت�أويل.
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م��ا دام��ت �صلتي بال�رسد انتظم��ت بح�سب الو�صف
الذي ذكرته �آنفا ،فكيف كانت نظرتي لل�رسد ولوظيفته؟
فاجل��واب ع��ن ذلك ي�سلط ال�ض��وء على �أ�سب��اب ان�شقاقي
عن طائفة ال�رسدي��ن للعرب الآخذين مبعايري ال�رسديات
برمتها فعل
الكال�سيكية ،فلقد ر�أيت � ّإن الظاهرة
ّ
ال�رسدية ّ
اجتماع��ي ما خال الأفع��ال التي تقوم به��ا ال�شخ�صيات
ّ
املتخيلة؛ فال�رسد يفارق الواقع ،ولك ّنه
ّ
ال ينقطع عنه .والأحداث �سواء �أح�صلت
يف الواق��ع �أم كان��ت قابلة للوقوع يف
أخذت السردية في حسابها االهتمام ببنية
ال��سرد ،فه��ي مت���آزرة يف �س�يرورة
ّ
وتتشكل تلك البنية من
الخطاب السردي،
تطوره��ا ،وامتدادها،
يف
أي
�
حدوثها،
ّ
ّ
والمروي،
العالقات المتضافرة بين الراوي،
وت�شابكه��ا .وكون جمه��رة منها يقوم
ّ
يكون
والمروي له .وال يشترط في الراوي أن
ّ
به الإن�س��ان يف الواق��ع ،و�أخرى تقوم
متعي ًنا؛ فقد يحتجب وراء صوت ،أو يقبع
اسما
ّ
ً
املتخي��ل ،ال
ب��ه �شخ�صي��ات الع��امل
ّ
ّ
المروي بما فيه
خلف ضمير ،يصوغ بوساطته
جرده��ا م��ن التعا�ض��د ،والتفاع��ل،
ُي ّ
من أحداث وشخصيات.
التمثيلية
فلي�س لأح��د �إنكار الوظيف��ة
ّ

الدراسات

�رسدي
وق��ع الإقرار ،على �سبي��ل االفرتا�ض ،بوجود نحو
ّ
ال�رسدية ،ف�سوف يكُون ال�رسد ،مبجمله،
�ضابط للأفع��ال
ّ
�ضمنية� ،أي �أ ّنه �سل�سلة ال
فعل اخ�تراق متوا�صل ملعايري
ّ
يتقو�ض وجود املعايري
نهاي��ة لها من الأخطاء ،وبذل��ك ّ
ال�رسدية.
التي فر�ضها التفكري اللغوي على الظاهرة
ّ
ك�شف��ت مالزمت��ي للم��ادة ال�رسدي��ة القدمي��ة
املتنوعة ،ومل �أ�سع
واحلديث��ة عن ��ضروب من الرتاكي��ب
ّ
�إىل اختزاله��ا يف قوان�ين� ،إمنا الوق��وف على ما ت�ضمره
يل لها ،وال �أُنكر � ّأن
م��ن غايات جمالية ُت�شكِّل ا ّللب ال��دال ّ
الن�سقية التي
الثقافية �أبعدتني عن املناه��ج
الدرا�س��ات
ّ
ّ
بن��ت فر�ضياتها يف �ضوء النموذج اللغوي ،وف�صلت بني
يف ،وم��ا وجدت ذلك يفي
أدبية و�سياقها الثقا ّ
امل��ا ّدة ال ّ
العربية من طيف وا�سع
بغايات��ي يف ا�ستنباط ال�رسدي��ة
ّ
الروائي��ة ،ولطاملا
ال�رسدي��ة ،والأعم��ال
م��ن املروي��ات
ّ
ّ
راودتني �أفكار كثرية حول كون �رصامة النموذج اللغوي
أدبية الكربى،
ال ُتفل��ح يف ا�ستك�شاف طبيعة الظواه��ر ال ّ
ال�شفه��ي عرب
الظواه��ر الت��ي �صقلته��ا �أع��راف الت��داول
ّ
الكتابية
الق��رون ،وتلك الت��ي ا�ستجابت ل�رشوط احلقب��ة
ّ
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جتو ًزا،
اجتماعية
لل�رسد؛ �إذ هي وظيفة
ّ
االعتبار ،وح ّتى لو قيلّ ،
لطالما كان السرد ،عبر
باملماثل��ة ،فالذاك��رة ،وه��ي
اله��وة الفا�صل��ة ب�ين
ت��ردم
ّ
وسائل
أفضل
من
التاريخ،
�إحدى و�سائ��ل ا�ستدعاء �أحداث
ج�رسا رابطً ا يف
العاملني ،ومت ّد
ً
راد
ي
وال
األحداث،
تجسيد
ُ
املا�ضي� ،س��وف تتولىّ اختالق
م��ا بينهما .ومهم يك��ن ال�سبب،
وظيفة
تزوير
القول
بهذا
بع���ض الوقائ��عّ � ،إم��ا به��دف
ف�لا يج��وز جتري��د ال��سرد م��ن
تلطيفه��ا و�إما بغاي��ة تلفيقها،
االجتماعية ،وق�رصها
وظيفته
للسرد. .
ّ
ف�لا ُتراعي ��شروط الأمانة يف
اجلمالي��ة ،فذلك
عل��ى الوظيفة
ّ
مما �سبق
ب��شري
ينته��ك وظيف��ة ن�ش��اط
ا�ستعادتها؛ ُ
ّ
وي�ستنتجّ ،
ذك��رهّ � ،أن الو�شائ��ج بني �أح��داث العامل�ين ُت� ّؤكد حتري ًفا
بال��غ الت�أثري يف تاريخ الإن�سان .ومن نافلة القول ،ب�أنه
مق�ص��و ًدا للعنا��صر امل�ستع��ارة م��ن الواق��ع؛ ل ّأن لوازم
ال�رسدية ،فهي
ال فائدة من الإميان بوثوقي��ة الن�صو�ص
ّ
املتخيلة ،ف�ضلاً عن
ال�رسدي ،و�رشوط الع��وامل
الت�ألي��ف
تخي�لات منزلقة ال َت ْع ِر�ض يقي ًنا ،لأ ّنها ت�ستكنه الظواهر
ّ
ّ
ّ
الفع��ل املاكر للذاكرة ،ال تقبل بغري االنزياح من م�ستوى
االجتماعية ،وت�ستبطن �أعماقه��ا ،و ُتعيد �سبكها ب�رشوط
ّ
متخي��ل قاب��ل
حم�سو���س قاب��ل للو�ص��ف �إىل م�ست��وى
ال�رسدي ال��ذي ُيق��ارب مو�ضوعات��ه برتاكيب،
اخلط��اب
ّ
ّ
للت�أوي��ل ،وع�لاوة على ما ف��ات ذكره ،فتجري��د �أحداث
أطياف
و�أ�سالي��ب ،ال يق�صد بها انتاج
حقائق م�ؤكَّ دةٍ  ،بل � ٍ
َ
الواقع من نوامي���س الرتتيب ُيخالف ما درجت عليه من
ت�رصح بها
لم��ح �إىل تلك الظواهر جم��ا ًزا ،وال
متداخل��ة ُت ِّ
ّ
املنطقية ،الذي ُيوازي قانون
ال�سببية
خ�ضوعها لقانون
بالأد ّلة القاطعة.
ّ
ّ
أدبية.
ال�سببية
كن��ت ال �أه��دف ،ب��� ّأي �ش��كل م��ن الأ�ش��كال،
وملّ��ا
ُ
ال�رسدية يف الأعمال ال ّ
ّ
ّ
ولطامل��ا كان ال��سرد ،ع�بر التاري��خ ،م��ن �أف�ض��ل
�إىل العثور على مطابق��ة �رصيحة بني العاملني ،فالقول
و�سائ��ل جت�سي��د الأح��داث ،وال ُي��راد به��ذا الق��ول تزوير
بتناق�ضهم��ا قولٌ ُتعوزه الأ ّد ّلة ،وي�أنف��ه التفكري ال�سليم،
وظيف��ة لل�رسد ،فذلك �إق��رار بحقيقة ملمو�س��ة ،ومع هذا،
ال�رسدية
ولع�� ّل م�صدر االخت�لاف ماثل يف كون الآث��ار
ّ
ف�لا جت��وز امل�صادرة عل��ى املطل��وب بالقول �إ ّن��ه كفيل
نتاج عمل �أفراد خم�صو�صني ،ي�ستعينون ب�أعراف �صنعة
ب�إي��راد احلقائ��ق على الوجه ال��ذي حدثت ب��ه ،فما �أبعد
ال�رسد يف تركيب عوامل تلك الآثار ،فيما ال تخ�ضع �أحداث
وظيفت��ه ع��ن ذل��ك ،وبالأحرى ،فه��و ي�ستكن��ه الأحداث،
الواق��ع �إىل �سط��وة الأف��راد ،و�إن انخرط��وا يف �صنعه��ا؛
ترتيبا لها
بق�ص��د �إقراره��ا ،واالعرتاف به��ا ،بل يق�ترح
املتخيلة ،فيما
فتكون الق�صدية بائن��ة يف �إن�شاء العوامل
ً
ّ
والتعبريي��ة؛ فك�أ ّنه ي�أتي بها
االيحائية
ُيوافق وظائف��ه
الواقعية .ال ت�ستن�سخ �أعمال ال�رسد
هي م�سترتة يف العوامل
ّ
ّ
ّ
م��ن زمان وقوعها �إىل زم��ان تل ّقيها ،وق��د ك�ساها بغري
�أح��داث الواق��ع ،ب��ل تنتقي ما يخ��دم هدفه��ا بالتخييل
م��ا هي عليه يف �أ�صله��ا ،ح ّتى تكاد تتخ ّل��ى عن �أ�سباب
�رشط اهتدائها ب�أعراف النوع الذي تنتمي �إليه ،وبجملة
وقوعها؛ فالأحداث املعرو�ضة فيه تو�شك على االنقطاع
�شارح��ة �أخرى ،فامل�شابهة بينهما لي�ست مماثلة غايتها
أ�صلي ،وقد نبتت لها ف��روع مثمرة تغ ّذت
جمازي لي�س من �أهدافه التوثيق ،بل
املطابقة ،بل متثيل
ّ
عن جذره��ا ال ّ

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

لهويت��ه .وعلى خالف ما �شاع عن ال�رسد ،ففرادته تكمن
يف نف��وره م��ن تل��ك الوظيف��ة� ،أي يف ا�صطناع��ه �سيا ًقا
متخيلاً بحبكة مق�صودة ُتدغم �شذرات من وقائع احلياة
َّ
يتعر�ض
يف خط��اب
تعر ْ
ّ
�ضت ملا ّ
جمازي التكوين ،وق��د ّ
ل��ه اخلل��ق اجلديد من �إع��ادة ت�شكيل ت�ستوع��ب عنا�رصه
بكامله��ا؛ فانغما���س ال��سرد بتمثي��ل احلي��اة ُيعيد خلق
خرباتها مبا ي�ستجيب لأعرافه ،ولي�س لأعرافها.
إن�سانية ،واال�ستثبات
� ّإن الق��ول بتح ّق��ق اخلربات ال
ّ
منها ،ال ينا�س��ب القول بتج ّدده��ا ،ودوام تغيرّ ها .و�إنمّ ا
ال�رسد كفي��ل ب�إظهار هذه احلقيق��ة �إىل الوجود ،و�إبطال
� ّأي بهت��ان �آخ��ر؛ فال عج��ب �أن ُيف�صح ع��ن تلك اخلربات
وهي يف حال دميوم��ة وا�ستمرار ،ولي�س يف حال كمون
وا�ستت��ار ،ما َي��ْشعرْ ع الأفق �أم��ام ظهور الهوي��ة ال�سائلة
للإن�سان ،ولي�س الهوية ال�صلب��ة التي ر�سمتها التواريخ،
واملعتق��دات؛ وبذل��ك تق ّل��د ال��سرد وظيف��ة رفيع��ة القدر
النمطية
تتم ّث��ل يف نق�ض اخلمول ال��ذي اكتنف ال�ص��ور
ّ
الب�رشي .ومبجمل القول ،ف��� ّإن الهوية املحبوكة
للكائ��ن
ّ
ال��سردي تختل��ف ع��ن الهوي��ة املخلوق��ة
باخلط��اب
ّ
بالإجن��اب؛ فه��ذه الأخ�يرة تتح ّل��ل ،وت�ضمح�� ّل ،وتفنى
بفعل الزمن ،فيما تنمو الأوىل ،و ُت�صقل ،وت�شت ّد �صالبتها
مبزي��د م��ن الت�أويل ال��ذي يقرتح��ه عليها الزم��ن نف�سه،
الثقافية
الوظيفية� ،أي املقارنة
وحيثما تنبغي املقارنة
ّ
ّ
ال�رسدية على
ولي�س الأنطولوجية ،فالغلبة تكُون للهوية
ّ
إجنابية ،ويكاد يكُ��ون الإن�سان مبن�أى
ح�ساب الهوي��ة ال
ّ
بهيميا ميتنع تعريفه.
عنها كائ ًنا
ًّ
ثم � ّأن ال�رسد يتولىّ متثيل �أحداث املا�ضي بالأ�شكال
ّ
املجازي��ة .ال �أعن��ي بذل��ك �أح��داث املا�ض��ي البعيد التي
ّ
ت��وارت خلف الأ�ساط�ير ،وا�ستبطنت اخلراف��ات ،وال تلك
املرويات عن ع�صور بائدة ،ووقع تدوينها
التي حملتها
ّ

الدراسات

من��ه ،ولك ّنها ال حتمل ب��ذوره ،وهي ال ت�صل��ح دليلاً �إىل
�أح��داث التاري��خ باحل��ال ال��ذي وقع��ت في��ه ،ب��ل تكون
اعتباري��ة ،فالتمثيل فيه يتن ّكب
�أحداث التاري��خ دعامة
ّ
ويتج��رد م��ن املو�ضوعي��ة ،وينزلق
ع��ن �أع��راف الد ّقة،
ّ
�إىل االيه��ام ،واملج��از ،وااليحاء؛ وبه��ذا ت�ستقيم وظيفة
أدبي��ة ،ولي�س بو�صفها مر�آة
ال��سرد ،وتنتزع �رشعيتها ال ّ
تعك�س حقائق التاريخ.
إن�سانية املم ّثلة باملرويات
وال ت�صل��ح اخل�برات ال
ّ
�رسدي
ال�رسدي��ة معتم ًدا لإنت��اج احلقائق ،فه��ي تخليق
ّ
ّ
يق��ر حمله��ا بالأ�سلوب
ي�ستوحيه��ا ،ويتظاه��ر به��ا ،وال ّ
تو�سيعية ،والإبالغ عن
ال��ذي وقعت فيه؛ فبالغة ال��سرد
ّ
ح��وادث الزمان بال��سرد ال يهدف �إىل �إقراره��ا؛ فغايته
والتخيلية،
احل�سية
احلية �أمام امل��دركات
ّ
ّ
�إب��راز �صورها ّ
تن��وع اخل�برات ،وترادفه��ا ،وتناق�ضها،
وم��ر ّد ذلك �إىل ّ
ين،
بالإ�ضاف��ة �إىل تباي��ن عالق��ات التوا�ص��ل الإن�س��ا ّ
وكيفي��ات عمل الذاك��رة ،وطبيعة الفهم ،ون��وع ال�شعور؛
وه��ذه ك ّله��ا ميتن��ع ح�رشه��ا يف �إط��ار تف�س�يري واحد،
انفت��اح التمثيالت
إن�سانية
وق��د �أثم��ر تكاثر اخل�برات ال
َ
ّ
ال�رسدي��ة؛ ح ّت��ى لي��كاد ال��سرد يكُ��ون اجلام��ع الأعل��ى
ّ
لو�سائ��ل متثي��ل تلك اخل�برات ،وم��ا اقت��صر دوره على
الإخب��ار عنها ،بل �شمل عر�ضه��ا ،وتركيبها ،وتف�سريها،
وجت��اوز ذل��ك �إىل االغ��راء به��ا بالرتغي��ب وبالتهيي��ج،
�أو ا�ستنكاره��ا بالت�ألي��ب وبالتحري���ض .ومب��ا � ّأن ال�رسد
و�سيل��ة حبك لوقائع متناث��رة ،فال يطلب من��ه �أن يكُون
مبهمة
�شاه ًدا عل��ى وقائع احلياة ،وهو عاجز عن القيام
ّ
التمثيلي��ة ،ف�تراه ينتق��ي منها
ال تن�سج��م م��ع وظيفت��ه
ّ
املتخيل يرب�ض يف
م��ا ُيوافق �أعراف��ه ،وجممل حمت��واه
ّ
خا�ص��ة ت�أنف من
ج��وار تل��ك املنطق��ة بهوية
ّ
جمازي��ة ّ
الإقرار بوظيفة التوثيق؛ فهي لي�ست من الأ�صول الداعمة
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املتخيل ،فال
املرجع��ي وا�ستحال��ة وقوعه��ا يف الع��امل
أي�ضا� ،أحداث
يف �سج�ّلااّ ت التاريخ ،فح�سب ،بل� ،أق�ص��دً � ،
ّ
ّ
املهم ،من
ينبغ��ي ف�صم ال�صل��ة بني العامل�ين� ،إذ لي���س
املا�ضي القريب التي عا�رصه��ا الك ّتاب �أنف�سهم ،و�أبالغ
ّ
ال�رسدية ،وقوعها �أو عدم وقوعها،
وجه��ة نظر الدرا�سات
يف القول ب�أ ّنه يقوم بتمثيل ا�ستباقي للأحداث املتو ّقعة
ّ
بل
يف امل�ستقب��ل ب�أ�ش��كال خا�ضع��ة لأع��راف التخيي��ل؛
املهم الت�صدي��ق باحتمال حدوثها �سواء �أوقعت فعلاً
ّ
�أم كان��ت حمتملة الوقوع يف ال�سياق احلا�ضن لها؛ فذلك
مزيجا من الأحداث من
حي��وي ي�ستوعب
فالتخييل فعل
ً
ّ
باملخيلة� ،أو بهما معا .وعليه،
يجعلها ُمدركة بالعقل �أو
دون التع�ّث�رّ بزمن وقوعه��ا؛ ل ّأن �س�يرورة ال�رسد تقرتن
ّ
ين�ص على ان��سراب �شذرات من
حتوالتها التي ال تعرف الكلل ،الذاكرة التي
فم��ن الواجب �إب��رام عقد ّ
بالذاكرة يف ّ
ذاك �إىل هذا .ولي�س لأحد اال ّدعاء بقطع �صلة عامل ال�رسد
تت��ورط يف االختالق ،ال بق�صد
مبق��دار ما ت ّدعي الأمانة
ّ
بعامل الواقع ،وذلك لو حدث ،فهو ال ُيفيد � ّأيا منهما ،وما
اال�ستعادي��ة ،و�إنمّ ��ا لأ ّنه��ا تخ�ض��ع
الإ�س��اءة لوظيفته��ا
ّ
املتخيلة التي
حدث لهما �أن تبادال اال�ستبعاد؛ فالبنيات
ل�رشوط حا�رضها يف الإتيان ب�أحداث املا�ضي� ،أو تو ّقع
ّ
يقرتحها ال�رسد ،وتلك التي يطرحها الواقع ،قابلة ملزيج
التمثيلية من
وي�صعب القيام بالوظيفة
�أحداث امل�ستقبل.
ُ
ّ
ي�ص��ح االنت�صار ل ّأي
والعقلي ،وال
لي
م��ن الإدراك
اال�ستعدادية للذاكرة ،وهي �أعراف
دون مراع��اة الأعراف
ّ
ّ
ّ
ّ
التخي ّ
منهم��ا على ح�س��اب الآخ��ر؛ فاملفا�ضلة يف م��ا بينهما
حتر�ص عل��ى �إعادة �إنت��اج الأحداث املنفرط��ة ب�أ�شكال
تق��وم عل��ى مبد�أ �آخ��ر له �صل��ة بت�صديق �أح��داث الواقع،
مما يجعل وج��ود املا�ض��ي ب�أحداثه
ّ
�رسدي��ة حمبوك��ة؛ ّ
وتكذي��ب �أحداث ال�رسد ،وهو مو�ض��وع ال عالقة له بهما
ن�س ًغ��ا مغ ّذ ًي��ا �صور احلا��ضر كما يتولىّ ال��سرد ر�سمها،
أدبي ،فهما مرتبط��ان مب�شرتك �أعلى،
وه��ذا العقد ال��ذي ت�شرتطه الذاكرة بو�صف��ه مقت�ضى من
يف �إط��ار العم��ل ال ّ
وه��و م�ش�ترك الر�ؤي��ة الناظم��ة لأحداثهما .وملّ��ا كانت
يف ال �سبي��ل �إىل خرق بنوده،
مقت�ضياته��ا هو ميثاق عر ّ
ال�رسدية التي تخلع
تتلون بالر�ؤى
�أحداث العامل
التمثيلية لل�رسد.
و� اّإل انهارت الوظيفة
ّ
ّ
ّ
املتخيل ّ
تنو ًعا ،فكذلك �أحداث الع��امل الواقعي فهي تخ�ضع
وب��صرف النظ��ر ع��ن �إمكان وق��وع �أحداث العامل
علي��ه ّ
لوجه��ات نظ��ر الأف��راد واجلماعات ،فال
ُتعر���ض � اّإل مبنظ��ورات تت��ولىّ تركيبها،
االنتقال من الرؤية االختزالية إلى الرؤية
�أو �أنه��ا تعي��د تركيبها وف��ق �رشوط تلك
التوسعية للسرد فائدة جليلة ،فيما أزعم ،فلم
ال��ر�ؤى؛ وهو املبد�أ الذي يقوم عليه عامل
مقررة،
ال��سرد� .
مقيدا بأصفاد
أذهب إلى الظاهرة السردية
ّ
ُ
أخل���ص �إىل ذكر بديه��ة ّ
وه��ي �أن الإر�س��ال والتل ّق��ي� ،أي الكتابة
ترحلت فيها بهدي ما زودتني به
جاهزة ،بل ّ
االجتماعية التي
والقراءة ،من الظواه��ر
ّ
من مفهوم استوى في محضنها خالل تاريخ
والقراء الذين يعي�شون
اب
ت
الك
به��ا
يقوم
ّ
ّ
طويل.
تتدخل
تاريخي��ة
يف �سياق��ات
وثقافي��ة ّ
ّ
ّ
ال�رسدية ،مبا
يف �صوغ مالم��ح الع��وامل
ّ
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ال�رسدي��ة لي�س��ت
�إىل م��ا تع�� ّذر اجله��ر ب��ه؛ فاملدون��ات
ّ
خر�س��اء ،ب��ل هي ناطق��ة بالإمياء ،وغائ�ص��ة يف �أعماق
النفو���س ،والدف��ع مب��ا فيها م��ن �أحالم ،ورغب��ات ،فهي
اجلوانية للوعي ،والإدراك ،وامل�شاعر،
ل�صيق��ة باملناطق
ّ
وو�سيلتها امل��داورة ،واملراوغة ،والتمويه ،ولأ ّنها كذلك،
فم��ن املحال ،النظر �إليها على �أ ّنه��ا حوامل للحقائق� ،أو
مطلبا
�أ ّنها نواقل للوقائع ،فمرادها غري ذلك ،وهي تن�شد
ً
ُيف�صح عن نف�سه بالإ�شارة املوحية ،والعالمة الدا ّلة ،فال
أم��را ،وال ُتو ِّث��ق حد ًثا؛ فعواملها ت�ضم��ر املقا�صد،
تق��رر � ً
ّ
وال جته��ر به��ا  ،فال تنك�ش��ف � اّإل بعناء الت�أوي��ل ،فيكُون
ع�سريا؛
طلب املعنى فيه��ا �شا ًّقا ،والو�صول �إىل مبتغاها
ً
�رسديا.
مطلبا
فاحلقيقة لي�ست
ً
ّ

الدراسات

يف ذل��ك �ص��وغ �أع��راف الأن��واع نف�سها ،وه��ي الأخرى،
تتدخ��ل يف تعدي��ل ��ضروب التل ّق��ي من ع��صر �إىل �آخر.
ّ
قيمة منقطعة عن
أدبية ّ
ومل يثب��ت ،بع ُد ،وجود ن�صو���ص � ّ
املرجعي من حيث كتابتها وقراءتها.
ال�سياق
ّ
مل �أغف��ل التداخ��ل والتخ��ارج ب�ين العاملني ،ولئن
ال�رسدي��ة العربية القدمية
ل��ت يف ت�ضاري���س الآداب
ترح ُ
ّ
ّ
وظيفي��ا م��ع
واحلديث��ة ،فلأ ّنن��ي ر� ُ
ًّ
أي��ت فيه��ا تفاع�ًلااً
كتابية
أ�ش��كال
املرجعي��ات احلا�ضن��ة لها؛ فه��ي لي�ست �
اً
ّ
اللغوي� ،أب ًدا ،ما
فارغ��ة ،وال �سطوحا نا�شفة م��ن الإن�شاء
ّ
كان��ت كذلك م��ذ تداولته��ا الأل�سن يف � ّأول �أمره��ا ،لأ ّنها
نف��ذت �إىل ما وراء امل�سكوت عن��ه من الأعمال ،وغا�صت
يف عتمة الأ�رسار ،و�أ�شارت ،على وفق مقت�ضيات ال�رسد،
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القطيعة تؤسس النهضة
نحو ترسيخ شروط المعرفة العلمية في دراسة التراث

د .باقر ابراهيم الزيدي
(لو �شاء ربك لآمن من يف االر�ض كلهم جميعا �أف�أنت تكره النا�س حتى يكونوا م�ؤمنني )"
كلما قل االميان يف قوم اكرثوا من بناء اجلوامع .

مقدمة :
طرحت يف العاملني العربي واال�سالمي جمموعة كبرية
م��ن امل�شاري��ع الفكري��ة ،ملعاجلة ومواجه��ة اال�شكاالت
الناجت��ة ع��ن اخلط��اب الدين��ي ب�ش��كل ع��ام واملتطرف
من��ه ب�شكل خا���ص .حتت ت�أثري و�ضغ��ط احلداثة الغربية
مبختلف ا�شكالها املادي��ة والفكرية ،ونتيجة للفتوحات

يون�س 99

الإمام الغزايل

العلمية الكبرية التي احرزتها العلوم االن�سانية املختلفة
.وذل��ك يف حماول��ة حممودة م��ن الباحث�ين يف عاملنا
اال�سالم��ي  ،ال �شاع��ة فه��م خمتل��ف للظاه��رة الديني��ة
املعا��صرة وخطابه��ا ،غ�ير الفه��م التقلي��دي الرا�س��خ
واملهيمن يف املجتمعات اال�سالمية التقليدية .وكما هو
مالحظ يبدوا ان هذه امل�شاريع مل حتقق االمل املن�شود
منها يف تقلي�ص هيمنة هذه اخلطابات التقليدية ،اواحلد
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تل��ك .اننا ندفع ثمن��ا باه�ضا ملزيج خطر م��ن ال�سيا�سة
وامل��ال والدين  ،تديره دول عديدة وت�ضخه وت�سوقه عرب
م�ؤ�س�س��ات ال ح�رص له��ا .اننا نعي���ش يف منطقة متخمة
باملقد���س  ،لكن املدن���س هو الذي يحرك خي��وط اللعبة
فيها بكل تفا�صيلها(. )1
ومن الطبيعي ان نحيا جميعنا -كم�سلمني -ت�ضامنا
تاريخي��ا م��ع ال�تراث هذا  .لكن ه��ذا الت�ضام��ن ال يعني
االنحي��از واال�صطف��اف غري العلمي مع��ه � ،أو االنغما�س
يف التربيري��ة الفجة الت��ي ي�صطنعها اخلطاب اال�سالمي
التقليدي واملتطرف معظم الأحيان .
ان��ا ادرك متام��ا ان امل�شكل��ة لي�س��ت فكري��ة فقط ،
لك��ن اجلانب الفكري فيها ذو اولوية حا�سمة بكل ت�أكيد.
اذ يب��دو ان العق��ل والتفكري العقالين ب��د�أ يخ�رس معركته
يف الدي��ار اال�سالمية وهو امر يت�ض��اد متاما مع منطق
التاريخ الذي ب�رش فال�سفته بال�صعود التدريجي والظافر
للعق��ل ،بالتزامن مع انح�س��ار كل امناط التفكري الأخرى
املتعار�ض��ة معه  .وهو االمر ال��ذي كان يب�رش به هيجل
اذ ان الدي��ن والفل�سف��ة �سيختفي��ان ام��ام م�س�يرة العل��م
الظافرة(. )2
و�سيج��د القارئ ان مقاربت��ي للمو�ضوع تتم من خالل
حموري��ن .املح��ور الأول  :اين اخ�ترت ان اب��د�أ بتحلي��ل
اخلطاب الإ�سالمي ال�سائد  ،باعتباره خطاب مواجهة مع
الغرب ،على االقل ه��ذا ما يبدو ب�شكل وا�ضح منذ انهيار
املنظومة اال�شرتاكية واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق اىل ان
و�ص��ل اىل ذروته مع اح��داث احلادي ع��شر من �سبتمرب
وما ت�لاه من احداث مبينا تهاف��ت ،وخواء هذا اخلطاب
معرفيا ،وفكريا .
واملح��ور والث��اين  :حماول��ة طرح ر�أي للخ��روج من هذا
املن��اخ الفك��ري الذي ي��كاد يخنقنا جميع��ا وي�سد علينا
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منه��ا عل��ى االقل .بل عل��ى العك�س فما ن��راه االن هو ان
البلبل��ة واال�ضط��راب الفكري�ين الناجت�ين م��ن انح�سار
اخلط��اب العقالين وت�سي��د اخلطاب املت�شن��ج واالنفعايل
هم��ا االن اكرث ح��دة مما �سب��ق .لكن هل ه��ذا يعني اننا
فقدن��ا االم��ل اىل االب��د يف �شي��وع وتر�سي��خ منهجي��ة
مغايرة يف فهم الرتاث .او على االقل هذا ما يبدو.
لتبقى امل�شكلة على حالها ابدا تلقي بثقلها على النخب
الفكري��ة وق��ادة ال��راي يف جمتمعاتن��ا ،من��ذ ان بد�أن��ا
(نه�ضتنا) احلديثة يف بدايات القرن التا�سع ع�رش.
ه��ل ف�شلن��ا يف اجرتاح منهج فعال يف حتقيق نه�ضة
حقيقي��ة تناف���س او لنق��ل ت��وازي ما اجن��ز يف الغرب ؟.
هل ف�شلن��ا يف اتخاذ امل�سافة النقدي��ة املطلوبة بيننا-
كباحث�ين -وب�ين الرتاك��م الهائ��ل لأرث فك��ري يثق��ل
ظهورن��ا منذ قرون؟ وهي امل�سافة النقدية املطلوبة لكل
ط��رح جدي حول ماهية الرتاث ،طرح يراد منه الإ�صالح
الفعل��ي واجلدي للم�شاكل التي ت��رزح حتتها جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية منذ قرون.
وي��ا له��ا من مهمة عظيمة اليقوم به��ا اال مثقف ملتزم
يع��ي دوره وم�س�ؤوليت��ه يف املجتم��ع  .وذل��ك م��ن اجل
جت��اوز االختزاالت اخلطرة والتب�سيط��ات التي ال تغتفر،
الت��ي يكت��ظ بها اخلط��اب الإ�سالم��ي التقلي��دي املنت�رش
حالي��ا ب�ش��كل وا�س��ع � ،س��واء يف الأع�لام ب��كل �أ�شكال��ه
،او يف الكتاب��ات الإيديولوجي��ة املتملق��ة الت��ي تتنك��ر
ل��شروط املعرف��ة العلمي��ة ومتطلباته��ا .والت��ي ت�سع��ى
لتحقيق غايات خارج��ة عن املعرفة العلمية وال عالقة
له��ا به��ا ال من قري��ب او بعي��د .ومما ي�ؤ�سف ل��ه ان هذه
الكتاب��ات الت��ي تغل��ف نف�سه��ا بالعلمي��ة يف حني انها
متخم��ة بالأيديولوجيا املتملقة ،والت��ي غالبا ما يكون
خطابه��ا متواطئ��ا مع اخلطاب ال�سيا�س��ي لهذه اجلهة او
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ان تبل��ور اال�س�لام كح�ضارة حتدد وتط��رح مواقف كلية
كل منافذ اخلروج حلي��اة كرمية عادلة مت�ساحمة .وذلك
و�شامل��ة ع��ن الكون ،واحلي��اة ،ومكانة االن�س��ان ودوره
انطالق��ا م��ن مفه��وم مت��داول يف املنظوم��ة الفكري��ة
في��ه ويف هذا العامل ،وبل��ورة منط من ال�سلوك واملعي�شة،
للح�ض��ارة الغربي��ة اال وهو مفهوم (القطيع��ة املعرفية
والت�رشيع��ات القانوني��ة الت��ي تنظ��م ه��ذه احل�ض��ارة ،
) ع�س��ى ان نتخط��ى من خالله كل ه��ذا الرعب الذي نراه
ا�ستن��اداً اىل مرجعي��ة غالب��ا م��ا كانت ت�ؤط��ر مبقوالت
يوميا امام اعيينا يرتكب با�سم الدين اال�سالمي ولتعرية
ديني��ة – بالرغ��م من تدخل عوام��ل ال��صراع ال�سيا�سي
الأيديولوجي��ة املري�ضة التي تربر مثل هذه االعمال من
واالقت�ص��ادي يف ت�شكلها– اق��ول ان تبلور هذه ال�صورة
قب��ل من يت�سي��دون امل�شه��د الفكري البائ���س يف و�سائل
احل�ضارية للعامل اال�سالمي ك�صورة متميزة لها مواقفها
االعالم املختلفة.
احل�ضارية من ق�ضاي��ا الوجود مبختلف ا�شكاله  ،ومنها
وجود االخر املختل��ف� ،ستطرح كنتيجة منطقية مواقف
جذور املواجهة :
جت��اه ه���ؤالء االخري��ن املختلف�ين وجت��اه كل ح�ضارة
اخ��رى ،بغ�ض النظ��ر عن مرجعية ه��ذه احل�ضارات التي
ب��دء الب��د م��ن االعرتاف ان املواجه��ة بني الغرب –
ً
بدورها �ستفرز انظمتها اخلا�صة �سواء كانت ايديولوجية
�س��واء كان مفهوم الغ��رب ي�ش�ير اىل جغرافية حمددة او
او ديني��ة  .ه��ذا ما فعلت��ه كل احل�ض��ارات النا�ضجة من
ف�ضاء ح�ض��اري وثقايف معني – وبني العامل الإ�سالمي
احل�ضارة ال�صينية اىل احل�ضارتني اليونانية ولرومانية
لي�س��ت جدي��دة ،ه��ذا اذا �سلمن��ا االن ب���أن م��ا يحدث هو
،ب��ل وحتى احل�ضارة الغربية احلديثة واملعا�رصة تطرح
مواجه��ة  .فعل��ى الرغ��م م��ن انه��ا ذات ج��ذور تاريخية
مثل هذه املواقف وهي برايي امر طبيعي .
متت��د عميق��ا ،اال ان االحياء املعا�رص له��ا ،وما يرافقها
وهك��ذا كان موق��ف احل�ض��ارة اال�سالمي��ة م��ن الفك��ر
من زخم اعالمي ،وفكري هائ��ل ،يجعلها وك�أنها عابرة
والفل�سف��ة اليونانية باعتباره��ا (اخر) يحاول ان يزاحم
للتاريخ .فهي دائما جتد عوامل ا�ستمراريتها ودميومتها
مقوالته��ا يف النظ��ر اىل اال�شياء والع��امل موقفا يحاول
ملن يريد ان يعمق طبيعة هذه املواجهة .
ان يهم���ش ه��ذه احل�ض��ارة وه��ذا الفكر
باعتبارها علوم االولني الوثنية .
ان معنى ان نقوم بالقفرة المعرفية الهائلة،
ل��ذا كانت الفل�سف��ة اليونانية تتحرك
لتحقيق القطيعة المعرفية مع تراث العصور
على �شواطئ حميط احل�ضارة اال�سالمية
الوسطى ،هو :ان نتجاوز المشاريع الجزئية
،ومل يت��ح لها اب��دا ان تبحر يف مياهها
لإلصالح ،ومحاوالت الترقيع والتركيب
العميق��ة .فقد �ص��ادف فال�سفة اال�سالم
الكثري من املح��ن وال�سخرية ب�أعمالهم
الهشة التي أنجزها أصحاب الرؤى والمشاريع
،ورمب��ا ه��ذه اوىل مظاه��ر املواجه��ة
النهوضية.
،اذا ما اعتربن��ا الغرب وارث احل�ضارة
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اال�ست�رشافي��ة ال�ضخم��ة  ،وم��ا ا�شاعته م��ن �صور منطية
 – images stereotypicalع��ن الإ�س�لام وع��نامل�سلم�ين  ،الق�س��اة غ�لاظ القل��وب ،الذي��ن ي�رضب��ون
ن�ساءه��م ،ويعي�شون م��ن غزواته��م وفتوحاتهم املربرة
دينيا و�رشعيا يف دينهم اال�سالمي ب�شكل ال لب�س فيه .
اذا فالوعي الغربي املحا�رص ب (اخلطر اال�سالمي) لي�س
ب�لا جذور او وليد االح��داث امل�أ�ساوي��ة التي وقعت يف
اماك��ن خمتلفة من اوربا وامري��كا والعامل .بل انه دائما
هناك كامن يخبو احيانا ويربز احيانا اخرى لكنه تفجر
ب�صورته ال�صارخة بعد احداث � 11سبتمرب االليمة.
حينها �سارع هذا الوعي بكل عدته املفاهيمية والتحليلية
لي�ص��وغ ويطرح للت��داول الثقايف يف الف�ض��اء العمومي
مفهوم��ا واح��دا يلخ�ص به كل ه��ذا التاريخ من ال�رصاع
واخل��وف والتحام��ل اال وهو مفه��وم (اال�سالموفوبيا –
 -Islamophobaiاخل��وف املر�ض��ي م��ن الإ�س�لام ).
وهو مفهوم م�ستعار من حقل معريف خمتلف متاما وهو
علم النف�س  ،باعتباره علما مو�ضوعيا يحاول ان ي�صف
مظاه��ر مر�ضي��ة به��ذا امل�صطل��ح (� ) phobiaسلوكية
فردي��ة  .ليعي��د ا�ستخدام��ه يف حق��ل جدي��د وخمتل��ف
متاما ه��و (االنرثوبولوج��ي وال�سو�سيولوج��ي) الن هذا
مفه��وم (اال�سالم��و فوبيا) ي�ش�ير اىل امل�سلمني ب�صفتهم
ه��ذه ويعتربهم جمموعة( اثني��ة – دينية ) يثري ذكرهم
اخلوف لدى االخرين .
واالم��ر االكرث خطورة هو ان تتبن��ى هذا املفهوم احزاب
�سيا�سية ومنظم��ات خمتلفة لي�صبح من كرثة تداوله يف
و�سائل االعالم وك�أنه حقيقة علمية ال تقبل اجلدل(. )3
طبع��ا هن��اك التبا�سات كث�يرة يف حقيقة ه��ذا املفهوم
املعرفي��ة وم�صداقيت��ه العلمي��ة  ،ف�لا يكف��ي ان يك��ون
االن�س��ان (م�سلم��ا ) باملعن��ى الديني ،او حت��ى باملعنى
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اليونانية .
ورمب��ا ث��اين مظاه��ر ه��ذه املواجه��ة كان��ت بدايته��ا
ال�صارخ��ة م��ع بداي��ة فت��ح االندل���س .م��رورا باحلروب
ال�صليبية التي بد�أت يف القرن احلادي ع�رش.
وثالث مظاهر هذه املواجهة هي يف �صعود الإمرباطورية
العثمانية وتو�سعه��ا يف اوربا .منذ القرن ال�ساد�س ع�رش
اىل انهياره��ا االخ�ير بع��د احل��رب العاملي��ة االوىل  .اذ
مازالت اثار العثمانيني قادة اال�سالم يف القرون الثالثة
االخ�يرة ،ماثل��ة يف ذاك��رة ال�شع��وب االوربي��ة كذكرى
قا�سية مرت بهم حتت �سلطة كانت ترفع رايات ا�سالمية
 .وم��ا الع��داء الرتكي اليوناين امل�ست��دمي اال امتدادا لهذه
الذكريات القا�سية .اما رابع مظاهر هذه املواجهة  ،فهو
الوقوع املبا�رش حتت �سيطرة الغرب طوال الن�صف االول
من القرن الع�رشين .
وم��ن اجلدي��ر بالذكر هن��ا  ،ان اورب��ا امل�سيحية والتي
ه��ي تاريخي��ا ما ندع��وه ( الغ��رب ) مل تع��رف ح�ضارة
متاخم��ة ومناف�سة لها غ�ير احل�ضارة اال�سالمية  ،اذ ان
كال احل�ضارتني كانتا تتقا�سمان �شواطئ املتو�سط طوال
التاري��خ  ,وكان اال�س�لام وامل�سلم��ون ي�شكل��ون هاج�سا
دائم��ا للأوربيني فهم مناف�سون قريبون جدا انهم على
التخوم .
اذاً املواجهة كحدث تاريخي ،واقعة ال ميكن جتاهلها .
لكن ال�س�ؤال هو :هل هذه املواجهة حتمية ؟ ام ان هناك
م�ساح��ة كب�يرة للح��وار والتفاه��م ؟خللق ع��امل م�شرتك
ت�سوده قيم ان�سانية عليا ال ترتبط مبفاهيم حملية �ضيقة
،خا�صة بجماعة اجتماعية حمددة ,ومن كال اجلانبني .
ان الوع��ي الغرب��ي املعا��صر ،ال يتغ��ذى م��ن ذاك��رة
التاريخي��ة مليئ��ة ب�شواه��د املواجه��ة وال�ص��دام الت��ي
ذكرته��ا قب��ل قلي��ل فق��ط ،ب��ل هن��اك اي�ض��ا املكتب��ة
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الثقايف – اي الذي ال ت�شكل الت�رشيعات الدينية حمددات
ل�سلوك��ه وارائ��ه  -لك��ي نتعج��ل بقولبت��ه يف �سل��وك
واف��كار وعالقات تو�ص��ف حتديدا بكونه��ا( ا�سالمية ).
اي مبعناه��ا الديني املح��دد طبقا لل�رشيع��ة اال�سالمية
،فهن��اك ( امل�سل��م) باملعنى االجتماع��ي والثقايف الذي
ال ميي��ل او ي�ؤيد بال�رضورة نظام اقت�ص��ادي ،و�سيا�سي
 ،واجتماع��ي ،تكون مرجعيته اال�سا�سي��ة والوحيدة هي
املرجعية اال�سالمية .
ان الو�ص��ف (ا�سالمي ) وباملعنى املتداول �سيا�سيا الآن
ينطب��ق على املجموع��ات املتطرفة التي تري��د ان تقيم
نظام��ا �سيا�سي��ا واقت�صاديا عل��ى ا�س���س دينية حمددة
،و�سلك��ت طريق��ا مفرطا يف �إرهابه وعنف��ه ب�شكل منفر،
لفر���ض ه��ذه الر�ؤية على املجتمع حت��ت عنوان عري�ض
هو تطبيق ال�رشيعة اال�سالمية .

متظهرات املواجهة :
اذا كان��ت احدى مظاهر املواجهة يف الوعي الغربي هي
بروز مفهوم (اال�سالموفوبي��ا) او حتى العداء للم�سلمني
( )anti- Muslimف��ان مظاه��ر ه��ذه املواجه��ة يف
الع��امل اال�سالم��ي اخ��ذت
ا�ش��كال خمتلفة ،م��رة فكرية
،واخ��رى �سيا�سي��ة ،وت��ارة
اجتماعي��ة ،واخ�يرا ارهابية
وذل��ك كتعبري حاد عن متزق
الوع��ي اال�سالمي وخوفه من
تال�شي هويته اخلا�صة.
و�س��واء كان ه��ذا املظهر من
هيكل
الرف���ض من ط��رف امل�سلمني

مقبول او مدان  ،ف�أن امل�شكلة هنا تتجاوز هذه املواقف
االني��ة الت��ي ال ت�ش��كل حتلي�لا معرفي��ا يخ��دم البح��ث
املو�ضوعي .
نحن نريد ان نفهم ما يجري ،من اجل املعرفة اوال ،ومن
اج��ل املعاجل��ة الناجعة ثاني��ا .لرنى مقدار م��ا نتحمله
نح��ن كم�سلمني م��ن م�س�ؤولية يف ه��ذه الق�ضية ال�شائكة
،والتي ا�شاعت كل هذا الت�أزم والتوتر �سواء يف العالقات
الدولي��ة ،او يف جمتمعاتنا املحلي��ة من الداخل على حد
�سواء .
لذا ال �أظنه كافيا ان ن�صف هذه اجلماعات املتطرفة بعد
كل عم��ل ارهابي  ،ب�أنها ال متثل اال�سالم وانها خارجة
ع��ن تعالي��م اال�س�لام ال�سمح��اء  ،وانه��ا تتعار���ض مع
ت�سام��ح اال�سالم  ،و�سم��وه الأخالقي  .بل املطلوب اي�ضا
ان نع��رف مل��اذا تخرج مث��ل هكذا جماعات م��ن بيننا ،
من بيئتنا وم��ن حميطنا الثقايف والدين��ي .وملاذا يعلو
خطابها به��ذه ال�صورة ال�صاخبة وت�ص��ادر كل اال�سالم
حني تتكلم با�سمه .
رمبا يكمن ال�سبب يف الفقر املنهجي واملفاهيمي الذي
قدمت��ه خمتلف حق��ول الدرا�سات االن�ساني��ة املعا�رصة
فقره��ا او حتى غيابه��ا يف الدرا�سات الدينية اال�سالمية
وع��دم تقب��ل حقيق��ة ان
ن�صو�ص اال�س�لام الت�أ�سي�سية
املركزي��ة الك�برى ،كونه��ا
ن�صو�ص��ا مفتوح��ة املعن��ى
ف�أنه��ا تبق��ى قابل��ة للت�أويل
با�ستم��رار ،وهي كونها كذلك
،اي باعتباره��ا ن�صو�ص��ا ،
ف�أنه��ا تخ�ضع لكل ما تخ�ضع
املريزا غالم احمد ل��ه كل الن�صو���ص االخ��رى
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الغرب املت�آمر دوما :
مع نهاية ( احلرب الباردة ) ومع رواج مقولة ان الغرب
بحاج��ة اىل عدو ب�ش��كل دائم ،وهنا ر�شح��ت التنظيمات
اال�سالمي��ة نف�سها بكل جماني��ة باعتبارها هي اخل�صم
االبدي للغرب وح�ضارته
(واملفكري��ن ) الذي��ن يتعك��زون عل��ى ه��ذه املقول��ة ،
ينظرون اىل ه��ذا ال�رصاع وكانه امر حتمي ابدي ال مفر
من��ه النه��م يعتق��دون ان ال��صراع مع (اخ��ر ) –بغ�ض
النظر عن هويته – يعك���س حاجة داخلية لدى املجتمع
الغرب��ي .ان احلاج��ة اىل عدو هو الذي �ساع��د يف احياء
النزاع القدمي بني العامل الغربي والعامل اال�سالمي .

�أن �أالم��ر امللف��ت للنظ��ر به��ذا ال�ش���أن ه��و :
التطاب��ق الغري��ب ب�ين طروح��ات الغربيني
املتطرفني جتاه اال�سالم  ،وهي يف معظمها
منطي��ة ،ومك��ررة ،وبني خط��اب اجلماعات
االمام الغزايل
اال�سالمية املتطرفة .
ب��ل ان ه��ذا التطابق يف بع�ض االحي��ان يتخطى خطاب
اجلماع��ات املتطرف��ة  ،ليطغ��ى على كثري م��ن حتليالت
الباحثني واملثقفني العرب .
�إن �شي��وع هكذا خط��اب هو امر من اخلط��ورة مبكان ،اذ
ان اختي��ار املواجهة مع الغ��رب وتر�شيح انف�سنا ك�أعداء
فعلي�ين للغ��رب ،ومن ث��م الدخ��ول معه بدوام��ة �رصاع
متع��دد اجلوان��ب ،طوي��ل االمد به��ذه املجاني��ة ،ال اظنه
– وفق��ا الختالل املوازين ال�صارخ بني الطرفيني – ال
اظنه ي�ص��ب مب�صلحة �أي من البل��دان اال�سالمية  .ف�ضال
ع��ن انه يعزز مقول��ة الغرب ذاته عن �ص��دام احل�ضارات
وهو املفهوم الذي رف�ضته النخب الفكرية بقوة (. )4
وهن��اك وج��ه اخر له��ذا التطابق بني اخلط��اب املعادي
للإ�س�لام واجلماع��ات اال�سالمية املتطرف��ة متج�سدا يف
مقولة (جوهرانية اال�سالم)  .مبعنى ان اال�سالم قد حتدد
م��رة واىل االب��د يف حلظة م��ن التاريخ و�سيظ��ل يحتفظ
به��ذه اجلوهرانية االزلية اخلارج��ة عن التاريـــخ اىل ان
يرث اهلل االر�ض ومن عليها .
ان ه��ذه النظ��رة اجلوهرانية الرازح��ة يف الوعي الغربي
ه��ي بر�أيهم التي تكمن وراء كل م��ا يقوله امل�سلمون ،او
يفعلون��ه او ما ينبغ��ي لهم ب�صفتهم هذه ،ان يقولوه وما
ينبغ��ي ان يفعلوه  .انها مقولة ا�ست�رشاقيه خال�صة ،ومع
ذل��ك يتم�سك به��ا (اال�سالمي��ون) يف معظ��م خطاباتهم
وه��م يف هذا ال يختلف��ون يف هذا ع��ن اي خطاب غربي
متع�صب �ضد الإ�سالم (. )5

الدراسات

م��ن اكراهات يف ت�شكله��ا ،وان املنهجيات
املعا��صرة قادرة عل��ى تفكيك �شف��رة هذه
الن�صو���ص وك�شف بنيتها اخلفية ومعانيها
العميق��ة  .وم��ن جان��ب اخ��ر طامل��ا كانت
معايري التف�س�ير والت�أويل للرتاث مرتاخية
وكيفية وغري حمكومة مبنهجية علمية وا�ضحة  ،بل فقط
بال�ضواب��ط التقليدي��ة من �ضب��ط �صحة الرواي��ة وال�سند
وغريه��ا من االدوات البدائية منهجيا ،ما يتيح وي�سمح
ل��كل مدعي معرف��ة الدينية ان يقول م��ا ي�شاء ،ويف ظل
غي��اب معاي�ير ق��ارة وم�ؤ�س�س��ة ذات اع��راف وا�ص��ول
ل�صياغة الفت��وى فب�إمكانه ان يفتي مبا ي�شاء اي�ضا .لذا
�سيك��ون هن��اك دائما ابن الدن جديد واب��و بكر بغدادي
جدي��د ومتطرف�ين ج��دد يخرج��ون م��ن بينن��ا ب�أ�سماء
جدي��دة .طاملا غابت عنا حقيقة ان االمر يف النهاية هو
ت�أوي��ل يف ت�أوي��ل ،ولي���س هناك من دين ح��ق او �رساط
م�ستقيم  ،يقود اىل اجلنة واخر اليقود .
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ان جوهراني��ة اال�س�لام
امل�ستخدمة هنا كتربير وتف�سري
ل��كل م��ا ي�ؤتي��ه امل�سلم��ون من
افع��ال ،امنا ه��و تب�سيط وا�ضح
وتعمي��م �س��اذج اذ ان اال�س�لام
كدي��ن مفت��وح بذخريت��ه
املقد�س��ة ،املتمثل��ة يف الكتاب
وال�سنة وكتاب��ات كبار الفقهاء
واملف�رسي��ن وهي الت��ي ت�ستح��ضر عادة لتربي��ر افعال
امل�سلم�ين ،تنط��وي على عدد م��ن املمكن��ات التف�سريية
واالجتهادي��ة ما يتعذر معه ان يدعي احد او اية جماعة
من اجلماعات ب�أنها امتلكت حقيقة الن�ص وتو�صلت اىل
جوه��ر مايريدة اهلل م��ن امل�سلم  ،لذا فه��ي متثل "الفرقة
الناجي��ة " ه��ذا امر يكاد ن يكون متع��ذرا فال احد يجر�ؤ
ان يدع��ي معرفة م��ا يريده اهلل  .ويف ه��ذا ال�صدد يقول
حممد اركون :
اب��ذل جهودا عديدة ملكافحة اال�ستخ��دام الأيديولوجي
للدين املحتدمة اليوم يف البلدان اال�سالميه واق�صد بذلك
اال�ستخ��دام الأيديولوجي للإ�سالم كدين  .اما هل جنحت
�أم ال ؟ فه��ذه م�سال��ة �أخ��رى  ،ان كل درا�ساتي التحليلية
وكل جه��ودي ته��دف اىل �ش��ق الطري��ق وتام�ين ��شرط
امكاني��ة وجود فك��ر ا�سالمي نقدي وح��ر  ،واق�صد بذلك
:الفكر الذي يطارد كل اال�ستخدامات الأيديولوجية داخل
الفكر الديني والذي يريد �أن يكون منفتحا وحرا(. )6
واال�ستخ��دام الأيديولوجي للدين هو بال�ضبط ما ت�سعى
اجلماع��ات املتطرفة اىل فر�ضة قوال وممار�سة ،ومنوذج
القاعدة وم��ن بعده داع�ش ،حا�رض دوم��ا ليمثل الطريق
امل�سدود الذي و�صل اليه هكذا خطاب .
ان اال�سالم كتجربة دينية وكم�رشوع ح�ضاري و�سيا�سي

مازالت اثار العثمانيين
قادة االسالم في القرون
الثالثة األخيرة  ،ماثلة في
ذاكرة الشعوب االوربية
كذكرى قاسية.

،كانت ت�سوده ح�سابات واقعية
طوال التاريخ ،لذلك نرى غياب
ال�شكل املوحد للحكم اال�سالمي
.فلي���س هن��اك �سيا�س��ة واح��دة
ت�ستن��د اىل ن�صو���ص مقد�س��ة
،ولي���س هناك ت�لازم بني نظام
�سيا�س��ي او اقت�ص��ادي حم��دد
،وبني فر�ض ديني حمدد داخل

العامل اال�سالمي .
مبعن��ى اخر ان مقولة (التاريخي��ة) تنطبق على التاريخ
اال�سالم��ي مثله مثل اي تاريخ اخر  ،اي ان هناك عوامل
فاعل��ة يف الزم��ان وامل��كان ه��ي الت��ي حت��دد االفعال
وردود االفع��ال  ،اي ان البن��اء الفوقي للمجتمع املتمثل
بت�رشيعاته ،وقوانينه  ،وطروحاته الفكرية ،هي انعكا�س
لظروف واقعية تعي�شها املجتمعات وتت�صارع فيها .
فال توج��د عوامل مطلق��ة خارج الزم��ان واملكان حتدد
طبيع��ة ه��ذا ال��صراع ونتائج��ه النهائي��ة ،ان اال�س�لام
متح��رك مرن مفتوح للت�أمالت والقراءات اجلديدة ،وهنا
تكمن عبقرية تكيفه مع �شعوب وح�ضارت خمتلفة بعيدا
عن جذوره العربية البدوية االوىل .
انا اريد ان ا�صل اىل نتيجة وهي :
ان كانت هناك مقوالت منطية م�سبقة عن اال�سالم �شائعة
يف الغرب من اجل ال�سيطرة واال�ستغالل ،ف�أننا نردد هذه
املقوالت اي�ضا يف ديار اال�سالم املختلفة ،نحن الواقعني
حتت الهيمنة واال�ستغالل الغربي .وبالتايل ف�أن معاجلة
ه��ذه الق�ضية والت�صدي لها �ستكون مهمة مزدوجة فهي
تتحدى افكارا لي�ست �سائدة يف الغرب فح�سب بل واي�ضا
يف العامل اال�سالمي كذلك .
احلقيقي��ة ان اخلطابات اال�سالمية ال�سائ��دة االن والتي
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ومايتطلب��ه منا من جهد هو مفتاح التجديد الذي نتطلع
الي��ه ،وم��ا اك�ثر اال�شي��اء الت��ي حتت��اج اىل التجديد يف
عاملنا العربي واال�سالمي .
ويبقى التجديد احلقيقي الذي ن�ستهدفه هو جتديد العقل
،و�آلي��ات التفك�ير ،وايج��اد احلل��ول العملية مل��ا يطرحه
علين��ا ع�رصن��ا من ق�ضاي��ا مل يعرفها ما�ضين��ا  .نعم ال
�ض�ير ان تكون هذه احلل��ول م�شبعة بال��روح اال�سالمية
كح�ضارة ،ولكن اي�ضا ينبغي ان تكون قادرة على الدفع
بن��ا يف طريق التقدم ،طريق مواكبة الع�رص ،وامل�ساهمة
يف اغن��اء اجنازات��ه ،وع��دم االكتف��اء بالتف��رج ال�سلبي
عل��ى ما يح��دث من حولنا وكي��ل االنتق��ادات املجانية
الغا�ضبة .
ان مطل��ب (فتح ب��اب االجتهاد) والذي رف��ع طويال منذ
ب��دء النه�ض��ة العربي��ة يف منت�صف الق��رن التا�سع ع�رش
�،سيظ��ل كالم��ا و�شع��ارا فق��ط ،ما مل يت��م جتديد
العق��ل الذي تقع علية مهمة االجتهاد
.والن باب االجتهاد مل يغلق
اال حينم��ا انغل��ق العق��ل
والفك��ر ال��ذي ميار�س��ه يف
مرحل��ة ح�ضاري��ة توقفت عن
االب��داع  .فان ه��ذا التجديد،من
ب�ين ممار�س��ات اخ��رى مهم��ة
،كفيل بتهمي�ش املتطرفني وتعرية
مقوالته��م وخطاباته��م ،الت��ي ال
تنتم��ي اىل املرحل��ة احل�ضاري��ة التي
كان فيه��ا امل�سلم��ون ا�سي��اد الع��امل
،والناطق�ين بالعل��م واملعرف��ة ،ب��ل ان��ه
خط��اب ينتم��ي اىل املرحلة الت��ي انحطت
فيه��ا قوى االبداع والنم��و يف االمة ،وحني

الدراسات

جتي�ش ال�شباب �سوء يف امل�ساجد ب�صورة مبا�رشة او من
خالل ا�ستغالل ثورة االت�ص��االت احلديثة ،وحتثهم على
(اجلهاد) ناهيك ع��ن التو�صيل الرديء ،ورمبا املق�صود
لبع�ض و�سائل االعالم ،والتحري�ض امل�ستمر على بغ�ض
(االخ��ر) وكرهه  ،و�أحيانا حتى قتله ،امر يثري الهلع وال
ي�ساع��د عل��ى ا�شاعة ثقافة احل��وار والت�سامح التي ندعو
اليها .كرد على مقولة �صدام احل�ضارات  ،وذلك كي مننع
من يريد ان يت�صيد يف املاء العكر من ان يجد �ضالته يف
هكذا خطابات .
ان التحديات التي فر�ضتها موجة التطرف الراهنة  ،التي
تواج��ه العامل�ين العرب��ي واال�سالمي تتطل��ب لي�س فقط
بيان��ات ال�شجب والإدانة  ،ورد الفع��ل الآين بل املطلوب
ه��و الفعل الذي يتجاوز هذه املواقف ،ومعيار الفعل يف
الع�رص احلا�رض ،هو �أوال و�أخريا فعل العقل .
اما اخلطابة  ،والوعظ واالر�شاد التي ن�سمعها
من طيب��ي القلوب فلم يع��ودا يجديان نفعا
االن. ،ان عاملن��ا املعا��صر يكاد يقوم كل
�ش��يء في��ه عل��ى الفع��ل العق�لاين وعلى
ال�ضب��ط والتنظيم  ،وح�س��اب اخلطوات
،وح��صر التوقع��ات  ،وتقلي�ص دائرة
امل�صادف��ات واملفاج�آت اىل اق�صى
حد.
وام��ام ه��ذا الواق��ع ب�شقي��ه
املتناق�ض�ين العقالين من جهة
،واملتط��رف – ال��ذي ال يع�ير
باال ل�رشوط انت��اج اخلطاب
العق�لاين  -م��ن جهة اخرى
،يتطلب منا بكل ت�أكيد ،تبني
اخلط��اب العقالين بكل ابعاده املعرفية
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وم��ن املفيد ان ارجع هنا اىل احلوار الرثي
ترهل��ت ال�ضواب��ط املعرفي��ة او تكل�ست فهو
ال��ذي دار بني املفكر اجلزائري الكبري حممد
يع�بر ع��ن الت�شوه��ات واالنحراف��ات الت��ي
اركون ،و(بولك�ستاين)زعيم احلزب الليربايل
ا�صابت روح االم��ة ،و�سيهم�ش هذا اخلطاب
ال�سيا�سي الهولندي بولك�ستاين الهولن��دي  ،فم��ن بني اربعني �س���ؤال وجهها
بل ان��ه �سيم��وت ان ا�ستعادة االم��ة روحها
زعيم احلزب ،
املبدع��ة .ان املتطرف�ين ال يعمل��ون عل��ى
هن��اك �س���ؤال يحم��ل الرق��م ( )24يبداه )
حلول مل�شكالت التاريخ  ،بل كل ما يفعلونه
بولك�ستاين) باقتبا�س طويل ،والفت ,م�أخوذ
هو ان يعوقوا م�سريته قليال .
م��ن تقرير كتب بعيد ا�ضطرابات ح�صلت يف
اله��ور الباك�ستاني��ة �ض��د االحمدي�ين �سنة
هل القطيعة متثل حال .؟
.1954وهم طائفة ا�سالمية برزت يف الهند
يف منت�ص��ف القرن التا�سع عل��ى يد املريزا
ان اخلط��اب اال�سالم��ي ب�شقي��ه التقلي��دي
حممد �أركون غالم احمد .
و املت�ش��دد ،ي��كادان ال يختلف��ان يف اليات
واملقط��ع هو ا�صال مقتب�س من التقرير الذي
التفك�ير واال�ستنت��اج م��ن حي��ث املب��د�أ
رفع لل�سلطات حول االحداث والذي �سمي بـ(تقرير منري)
،فكالهم��ا م�ستغ��رق يف منظوم��ة الق��رون الو�سط��ى
يقول االقتبا�س :
الثقافي��ة ب�إ�شكاليته��ا الفكري��ة والفل�سفي��ة والديني��ة
�إن امل�سلم احلدي��ث يجد نف�سه على مفرتق طرق ،متلفعا
املعروف��ة (بدوكمائيتها) القاطعة واجلازمة  .فال ت�شكل
بعباءة املا�ضي وثقل القرون امليتة على ظهره من جهة،
االكت�شاف��ات العلمي��ة احلديث��ة وال منهجي��ات البح��ث
وهو من جهة �أخرى حمبط ومرتدد يف االنعطاف لل�سري
املعا��صرة يف العلوم االن�سانية ال ت�ش��كل بالن�سبة لهم
يف ه��ذا الطريق �أو ذاك� .إن احلرية تنه�شه داخليا وحتيط
مرجعي��ة فكرية معرتف به��ا ،يف االجابة عن ت�سا�ؤالت
ب��ه من كل اجلهات .فعندما كان �إميانه ال يزال طازجا،
االن�س��ان املختلف��ة ،اذ مازال��ت املجموع��ات الن�صي��ة
وب�سيط��ا� ،أعطاه ذلك ت�صميم قويا يف �إرادته ومزيدا من
الك�برى التي ت�شكلت يف ال�تراث اال�سالمي قبل اكرث من
ال�صالب��ة يف ع�ضالته .ولكنه الآن خ�رس كل ذلك ومل يعد
ال��ف �سن��ة تلع��ب دوا مركزيا وله��ا االولوي��ة يف تقدمي
ق��ادر على حتقيق الفتوح��ات والأجماد كم��ا ح�صل يف
االجاب��ات عن امل�ش��اكل التي تعاين منه��ا جمتمعاتنا .
املا�ضي .بل مل تعد هناك بلدان جديدة لكي يفتحها .ولذا
انها دوكمائية امتالك احلقيقة املطلقة التي عفى عليها
وجد نف�سه يف حالة يرثى لها ،حالة من الي�أ�س املطبق،
الزمن .
و�أ�صب��ح ينتظر منقذا جديدا لكي يجئ ويفرج عنه كربته
ويف هذا اجلزء والذي ميثل املحور الثاين من هذا البحث
ويخل�ص��ه م��ن الوهدة التي انح��در �إليه��ا ،والميكن لأي
 ،حماول��ة لتقدمي اجابة او حل  ،للخروج من هذه احللقة
�شيء �أن يخرجه من الو�ضع املرتدي والبايل الذي و�صل
املفرغ��ة التي يدور فيها هذا اخلط��اب ،حلقة الن�صو�ص
�إلي��ه الي��وم� ،إال ذلك الفهم اجلديد للإ�سالم .اق�صد الفهم
،والن�صو�ص امل�ضادة التي ال تنتهي .
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نه�ضتنا التي ن�صبو اليها ؟.
الذي يعرف كي��ف يف�صل بني الق�شور ،واجلوهر ،بني ما
لق��د حتققت يف الع��امل ككل منذ منت�ص��ف القرن التا�سع
ه��و حقيقي حي ،وم��ا هو �سطح��ي جت��اوزه الزمن .هذا
ع��شر �سنة  ،وهي ال�سن��وات التي عا�شها العرب كم�رشوع
ه��و ال�شيء الوحيد ،ال��ذي ميكنه �أن يبقى الإ�سالم كمثال
للنه�ض��ة ،خط��وات عمالق��ه عل��ى �صعي��د تط��ور احلياة
عاملي .والذي ميكنه �إن يجعل من امل�سلم مواطنا حقيقيا
الب�رشي��ة يف كاف��ة امليادي��ن ،وم��ع ذال��ك ف��ان ن�صيب
اليوم ويف امل�ستقبل(.)7
العرب من هذه اخلطوات مازال دون طموحهم بكثري .بل
ان م��ا هو مميزيف ه��ذا املقطع وم�ؤث��را بالن�سبة يل هو
ان الواق��ع العربي الراهن ،اذا نظر اليه من زاوية ما كان
مقاربت��ه للجان��ب لنف�س��ي من الأزمة الت��ي تعاين منها
يج��ب ان يفعله الع��رب  ،لت�ساءلنا :هل متكن العرب فعال
املجتمعات الإ�سالمية الي��وم ،ومتزق وعي الفرد امل�سلم
من حتقيق نه�ضتهم ؟
بني ما�ضي �شامخ وحا�رض بائ�س.وم�ستقبل غام�ض.
حقيق��ة ان الواق��ع الكئيب الذي دخل في��ه العرب االلفية
ويق�ترح الن�ص حال عاما طاملا تكرر يف �أكرث الكتابات
الثالث��ة يطرح �أ�سئلة النه�ضة الأوىل ،التي �شغلت الرعيل
وامل�شاريع النه�ضوية �سواء يف الفكر العربي او اال�سالمي
الأول ،ب��كل عنفوانها ،وبكل براءتها الأوىل الن احلرية
ب�ص��ورة عامة وهو الفهم اجلدي��د للإ�سالم ،والف�صل بني
(مازال��ت تنه�شن��ا داخلي��ا وحتيط بنا م��ن كل اجلهات).
الق�ش��ور واللب��اب  ،فه��و الكفي��ل وح��ده ب�إبق��اء الإ�سالم
وكلم��ا ا�شت��دت وط���أة ه��ذا الواق��ع الكئي��ب واملرفو�ض
كمثال عاملي.
،كان هروبه��م اىل الأم��ام ا�شد واعنف .نق�ص��د بذالك ان
طبعا التقرير ومن اقتب�س منه  ،غري معني بتف�صيل عملية
طموحه��م النه�ض��وي يزداد ويت�ضخ��م بازدياد وت�ضخم
الف�ص��ل املفرت�ضة ب�ين الق�ش��ور واللباب ،ب�ين اال�صيل
وق��ع احلا�رض عليهم ،ال ف��رق يف ذالك بني من يدعو اىل
والدخي��ل  ،يف ال�تراث الإ�سالم��ي العري�ض،بل هويوجه
بع��ث النم��وذج اال�سالم��ي ،ا وبني من يطال��ب بالإقتداء
دعوة ملن يريد الإ�صالح ،من قادة الر�أي والفكر يف هذه
بالنم��وذج الغربي� ،أو بني من يق��ول ب�أخذ �أح�سن ما يف
االمة ،للقيام بهذا العمل.فهو (�أي الن�ص) يلقي الكرة يف
النموذج�ين .وبعبارة �أخرى ،انه كلما تعمق وعي العرب
ملعبنا من ناحيت�ين ،الأوىل �إق�صاءه العوامل اخلارجية
باالنحطاط ارتفع م�ستوى طموحهم النه�ضوي(.)8
يف الأزمة التي ت�رضب العامل اال�سالمي طوال وعر�ضا.
ان جوهر امل�شكلة يكمن يف ان
�إن امل�سل��م املعا��صر يقف على
(الخطر
بـ
المحاصر
الغربي
دع��اة النه�ض��ة دع��وا �إىل تبني
مفرتق ط��رق ،ينه�شه الإحباط
�آلية تفكري ووعي جديدين ،من
وال�تردد يف اختي��ار الطري��ق
االسالمي) ليس بال
دون توفر ال�رشوط املو�ضوعية
ال��ذي يو�صل��ه �إىل غايات��ه
جذور أو وليد األحداث
لها ،او دون توفر املناخ الفكري
احلقيق��ة ان��ه �س���ؤال النه�ض��ة
المأساوية التي وقعت
ال��ذي ت�ستطي��ع ان تعي�ش فيه
العربي��ة امل�ستمر من��ذ �أكرث من
في اماكن مختلفة من
هذه الأفكار من غري ان تختنق.
ق��رن واىل الي��وم .ان��ه ال�س���ؤال
والعالم.
وامريكا
اوربا
ه��ذا املناخ الفك��ري الذي قطع
عن ال�سبي��ل او الطريق لتحقيق
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نه�ضتن��ا ؟ان��ه ام��ر يبع��ث على ال��دوار ،يف وع��ي ممزق
الغ��رب ثالثة قرون على الأقل كي ي�ص��ل �إليه وب�رشوط
ي��رى الهوة تت�سع يوم��ا فيوما ومبتوالي��ة هند�سية بينه
تاريخية ،و�سياقات اجتماعيه فريدة وخمتلفة .لقد حقق
وب�ين الغ��رب ،عو�ضا ع��ن ان تثمر اجلهود الت��ي يبذلها
الغرب القفزة املعرفية الهائلة حني د�شن ع�رص احلداثة
يف ت�ضييقه��ا .هل ميك��ن االن ان نتجنب الوقوع يف تلك
معلن��ا ؛ (القطيعة االب�ستملوجي��ة = املعرفية)*مع تراث
الهوة الوا�سعة والعميقة يف وعي العرب بالنه�ضة؟ الهوة
الع��صر الو�سي��ط برمته ؛ �س��واء كان فل�سفي��ا ،ام دينيا،
التي جتعل وعيهم هذا جمرد ح�صيلة مقارنه ومقايي�سه
�سلوكي��ا ،ام اجتماعي��ا .فد�ش��ن ع��صرا جدي��دا يف الي��ة
ال ح�صيلة حتليل وممار�سه(.)10
التفكري والفهم ان��ه ع�رص احلداثة الذي يعي�ش يف نعيمة
املقارن��ة واملقاي�س��ة مع احد النموذجي�ين امل�سيطرين
اليوم**  .و�سيظل يعي�ش فيه طاملا لي�س هناك من بديل
عل��ى الوع��ي العرب��ي ،النم��وذج الإ�سالم��ي املا�ض��وي
جدي قادر على �صياغة نظم معرفية ال ت�أخذ بالأ�ساليب
ال�شامخ� ،أو النموذج الغربي احلا�رض والقوي واملزدهر.
واملناه��ج التي د�شنها ع��صر احلداثة .لكن هل ينبغي
فهل نحن ق��ادرون على حتقيق ذالك ؟ �أي حتقيق القفزة
علينا ان منر ب��كل مراحل التطور التاريخي التي مر بها
املعرفي��ة الهائلة الت��ي حققها الغ��رب .دون انتظار كل
الأوربي�ين .؟ "نع��م اعتق��د ذالك "  ،يجيب حمم��د �أركون
ه��ذه الفرتة الزمنية الطويل��ة .هذا من جانب ومن جانب
،ينبغي ان منر بهذه املراحل وينبغي ان يه�ضم التطور ال
اخ��ر ه��ل ب�إمكانن��ا جتن��ب م���أزق املقارب��ة النه�ضوية
ان حترق مراحله دفعه واحده  ،حذارمن ع�رس اله�ضم يف
يف املقارن��ة واملقاي�س��ة ؟ هل مبقدورن��ا �صياغة نظم
التاريخ ،ذالك ان ثمنه يدفع غاليا فيما بعد  ،واالنتكا�سة
معرفي��ة جدي��دة ت�ؤ�س���س لقطيعه معرفي��ة حقيقه مع
تكون بحج��م الآمال التي علقت على ه��ذا التطور ،ولكن
تراثنا الو�سيط .؟
التطور يح�صل �أمام �أعيننا الآن ويكفي ان منتلك عيونا
ان��ا ال �أدع��و اىل قطيع��ة جماني��ة ازدرائية ،ب��ل قطيعة
ثاقب��ه لك��ي نفه��م حقيقة م��ا يج��ري ون�ستخل���ص منه
واعية ب�رشوط اخلطاب العلم��ي املعا�رص ،وواعية اي�ضا
النتائج والعرب(.)9
باملكان��ة الت��ي و�ض��ع فيه��ا الدي��ن كمنظوم��ة معرفية
.ف���إذا كانت ال�سن��وات املائة املا�ضية غري كافيه له�ضم
.وان��ه مل يع��د يحتل املكانة املركزي��ة التي كانت تعطى
ومتث��ل مراح��ل التطور الأورب��ي  ،فيا ترى ه��ل يتوجب
ل��ه �سابق��ا ،عل��ى االقل قب��ل الق��رن التا�سع ع��شر  .فهو
علين��ا ان ننتظ��ر �سنوات مما ثله كالت��ي مرت كي نحقق
مقولة من ب�ين مقوالت ان�سانية كربى
رافقت الب�رشية يف م�سريتها .مثل الفن
،والفل�سفة ،واالدب .
ال أظنه كافيا ان نصف هذه الجماعات
فالقطيعة التي ادعو اليها هي قطيعة
المتطرفة بعد كل عمل إرهابي  ،بأنها ال تمثل
ق��ادرة فعال عل��ى انتاج نظ��م معرفية
االسالم وانها خارجة عن تعاليم اإلسالم
ب�إمكانه��ا التعوي���ض والإجاب��ة ع��ن
السمحاء  ،وانها تتعارض مع تسامح االسالم.
الت�س��ا�ؤالت يف جمتمعاتنا  ،كما حدث

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

31

الدراسات

اىل الإ�صالح والتغري.
م��ع النظم املعرفي��ة يف الغرب
ف��ان �ضاقـ��ت به��م ال�سـب��ل
من��ذ القرن ال�سابع ع�رش  ،والتي
االستخدام األيديولوجي
ف�سيلجـئ��ون اىل الن�صو���ص
ن�ش���أت يف حماول��ة لإيج��اد
للدين هو بالضبط
للتربي��ر والدفاع عن مـواقـفهم
ن�سق كل��ي �شامل للتعوي�ض عن
ما تسعى الجماعات
 ،وبالت��ايل ال ميل��ك امل�ؤمن اال
ال�تراث الو�سيط الذي مت رف�ضه،
المتطرفة الى فرضة
ان ي�سل��م به��ا .فم��ن امل�ؤكد ان
ومت��ت القطعية مع��ه كمرجعيه
،ونموذج
وممارسة
قوال
امل�سل��م امل�ؤم��ن ح�ين يقرا(ما
علمي��ة للإجابة ع��ن ت�س�أوالت
داعش.
بعده
ومن
القاعدة
فرطن��ا يف الكت��اب م��ن �ش��ي)،
الإن�س��ان ع��ن الع��امل وتق��دمي
ت�صب��ح م�رشوعي��ة البح��ث عن
احلقائ��ق ح��ول اال�شي��اء لأنها
اجوبة لكل ما حدث ويحدث يف العامل يف هذه الن�صو�ص
مرجعي��ة عتيقة عفى عليها الزم��ن  .ومتت بلورة عالقة
املقد�س��ة امرا مربرا  .وحني ينتقد (د.ن�رصحامد ابوزيد)
جدي��دة بني اهلل ،والطبيعة واالن�س��ان بعد ان متت تعرية
اليات اخلطاب الديني لكونه(،يهدر ال�سياق التاريخي) -
الواق��ع الأوروب��ي متاما من اغطيت��ه النظرية القدمية
فاخلطاب الديني هنا امنا هو على العك�س اكرث ان�سجاما
املوروث��ة من الع�رص الو�سيط امل�سيح��ي الكن�سي ،وجاء
م��ع نف�س��ه  .الن ه��ذا املب��د�أ هو جم��رد متظه��ر للمبد�أ
ع��صر النه�ض��ة ف���أزاح كل الغط��اءات النظري��ة املمكنة
العام،ال��ذي تتح��رك في��ه الن�صو���ص املقد�س��ة – بر�أي
راف�ضا امل��وروث باعتباره م�صدرا للعلم الذي حتول اىل
امل�ؤمنني بها طبعا -حيث تدور يف الالزمان والالمكان
العــــــقل والطبيعة (.)11
؛ حت��ى وان كان��ت حدث��ت فع�لا يف زمن حم��دد ومكان
ان معن��ى ان نقوم بالقف��رة املعرفي��ة الهائلة ،لتحقيق
حم��دد  .انه��ا يف احلقيقة (بنظ��ر امل�ؤمنني به��ا) خارج
القطيع��ة املعرفي��ة م��ع ت��راث الع�ص��ور الو�سط��ى ،هو:
الزمان واملكان انها مطلقة تعلو على كل حتديد(. )12
ان نتج��اوز امل�شاري��ع اجلزئي��ة للإ�ص�لاح ،وحماوالت
وم��ن البديه��ي ان��ه ح�ين يق��وم بذل��ك (اق�ص��د اخلطاب
الرتقي��ع والرتكي��ب اله�شة التي �أجنزه��ا �أ�صحاب الر�ؤى
الديني) ف�أنه يقل���ص فاعلية الإن�سان ان مل يكن يلغيها
وامل�شاري��ع النهو�ضية ،ولنعرتف بان امل�شكلة اعمق من
.انه باخت�صار ي�ص��ادر كل معرفة ممكنة .لكن هذا االمر
ان حت��ل هكذا .ان القطيع��ة املعرفية كي تبدا تدعونا اىل
وه��و ما �أريد ان �أتو�صل الي��ه -اليرتبط بقراءة معينةان جنرد(الن�صو�ص) -اي��ة ن�صو�ص كانت -من بعدها
للن�صو���ص الدينية او اجتهاد حم��دد من قبل جماعة ما
املتج��اوز للزم��ان وامل��كان ،اعن��ي �إخراجه��ا من حيز
ان��ه بالأح��رى مكون ا�سا�س��ي من مكون��ات املنظومة
مع��ريف اىل اخر؛ يعن��ي انتزاعها من بعده��ا ا ال�سماوي
الديني��ة يف املعرف��ة واال�ستنتاج؛ ان��ه بنيه ا�سا�سية من
املتع��ايل �آيل واقعه��ا التاريخ��ي والإن�س��اين الذي جرت
بنيات االديان ؛ وبالتايل ف�أن م�س�ألة نقده وجتاوزه ال
في��ه ،فهو وحده الذي يعطيه��ا كل معقولية ممكنة وهو
ميكن ان تتم بدون ان نقوم بالقفرة املعرفية الهائلة ؛
امر ال يتم مبجرد ان نوجه انتقادا هنا اواخر هناك ،كما
الت��ي ت�ضع الدين ( �أي دين ) �ضمن ال�سياق التاريخي
ه��و احلال يف الغالبية العظم��ى من الكتابات التي تدعو
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الب��شري .واعتب��اره فعالي��ة م��ن الفعالي��ات الب�رشي��ة
،ومقول��ة من ب�ين املقوالت الك�برى للب�رشية اىل جانب
مقوالت اخرى ،مثل الفل�سفة ،واالدب ،والفن�.أما ان نقوم
بنق��د جزئي ملبد�أ ديني هنا او هناك و ا�ستنادا اىل هذه
املرجعي��ة الفكري��ة او تل��ك دون ان ن��صرح بذلك؛ فهو
�أم��ر يعق��د امل�س�ألة اك�ثر من �أن يحله��ا ؛ لأننا هنا نقوم
بعملي��ة اقتط��اع ق�رسي من بنية �شامل��ة ؛ موجهني لها
�سهام النقد ؛ نا�سني او متنا�سني ان بنية االديان تنطوي
عل��ى هك��ذا مبادئ و�آليات تفك�ير وتعطي امل�رشوعية
للقراءات التي ن�صب عليها جام غ�ضبنا.
فعل��ى �سبي��ل املثال ،مهما كرث حديثا نحن امل�سلمني
 .ع��ن الإ�س�لام املعت��دل والت�سامح ال��ذي يرف�ض العنف
وي�سم��ح بتع��دد الآراء .ف�سيك��ون هن��اك دائم��ا م��ن يقر�أ
يف اال�س�لام م��ا ي�سمح له ب�أن يقوم ب�أعم��ال عنيفة (او
�إرهابي��ة كما هو متداول) فهو حقيق��ة ومن حيث املبد�أ
ال يكون قد ارتكب حمظورا فكريا�،ضمن املنظومة الدينة
ذاته��ا .كما تتهم عادة اجلماعات الإ�سالمية الأ�صولية
بذل��ك .ان��ه يقوم فقط بقراءة املبادئ الدينية؛ فهي(
مبدئي��ا) -اق�صد القراءة -لها م�رشوعية مثل �أي قراءة
اخ��رى ،طامل��ا الن�ص مفت��وح ،بل ان��ه يدع��وك لقراءته
با�ستمرار وال يجدي هنا الدخول يف التف�صيالت الفرعية
املرهق��ة ح��ول ا�ص��ول الق��راءة ال�صحيح��ة امل�رشوع��ة
وغ�ير امل�رشوع��ة لأنه��ا هي االخ��رى �ستك��ون خا�ضعة
ل��ذات املب��د�أ .ان املنظومة الديني��ة الإ�سالمية  ،تنطوي
عل��ى امكانية ان يول��د ا�سامة ب��ن الدن جديد ،من بني

AL ADEEB AL IRAQI

ن�صو�صها� ،شئنا ام ابينا .
وه��و م���أزق عميق الميكن تخطي��ه باللف والدوران
وخطاب��ات التهدئ��ه؛ وبع���ض االنتق��ادات ملفاهي��م
ديني��ة جزئي��ة  .بل يكمن احلل ب��راي املتوا�ضع بتد�شني
القطيع��ة املعرفي��ة ،التي تنظر اىل الدي��ن مبجمله كبنية
كاملة نظرة تتخذ امل�سافة املعرفية املطلوبة بني الذات
واملو�ضوع .طبعا ال تتحقق هذه القطيعة مبجرد ان ندعو
له��ا او نتمناه��ا ؛ بل انها م�رشوط��ة ب�سياق تاريخي
 .اجتماع��ي ،ومع��ريف ،و�سيا�سي حمدد .،ل��ذا يبدو يل ان
م��ا ندفعه االن من ثمن باهظ ام��ر ال مفر منه؛ و�سيكون
هناك الكثري من من الت�ضحيات يف امل�ستقبل لكن امل�ؤكد
ان القطيعة املعرفية التي نرجوها �ست�أتي متجاوزة كل
ه��ذا الرعب الذي نراه كل يوم ام��ام اعيينا يرتكب با�سم
اللدي��ن ،و ما نق��ر�أه من تربير ملثل هذه االعمال من قبل
من يت�سيدون امل�شهد الفكري البائ�س يف و�سائل االعالم
املختلف��ة .ان القطيعة املن�شودة �ستتخطى �آليات التفكري
ال�سائدة االن ؛ ومتخطية املرجعية الفكرية التي يرتكز
عليها معظمنا االن.لت�ؤ�س���س لقاعدة فكرية عري�ضة بني
�رشائح املجتمع املختلفة ولي�س فقط بني النخب الفكرية
الواعية حلركة الأ�شياء ،والأفكار ،واملجتمع  .والتي هي
لي�س��ت �أ�رسارا ب��ل مبتناول اجلميع .وب�إم��كان كل طالب
حقيق��ة ان ينالها  .لكن م�س�ألة جعلها مرجعية را�سخة
لقطاع عري���ض من املجتمع هو الإجن��از احلقيقي.الذي
يتوجب علينا ان ن�ضعه ن�صب اعيننا .
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الهـ ـ ـ ــوام�ش

الدراسات

( )1ملزي��د م��ن االط�لاع انظ��ر  :ج��ان �ش��ارل برييزار
وغي��وم دا�سكي��ه – اب��ن الدن احلقيق��ة املحظ��ورة –
ن�سخ��ة الكرتوني��ة للكت��اب – خالية م��ن ا�سم املرتجم
 .الغدي��ر للدرا�س��ات والن�رش  -ب�يروت – ط. 2005 1
والكتاب غني باملعلوم��ات عن جممل التحركات التي
اعقبت خروج ال�سوفني من افغان�ستان – والتي تداخلت
فيه��ا م�صالح النفظ وال�سا�سية والدين ب�شكل هو اقرب
للخيال  ،وان مايظه��ر لنا يف و�سائل االعالم ماهو اال
قمة جبل اجلليد الغاط�س.
( )2انظ��ر ملزيد من االطالع – هيجل – الدين والدولة
،ترجم��ة قا�سم عربة ،مراجعة الدكتور ميثم حممد ي�رس
– بيت احلكمة بغداد  2012،ط1
( )3ملزي��د من االطالع عل��ى مفهوم (اال�سالموفوبيا )
وح�ض��وره الطاغي االن يف الغرب  ،ميكن االطالع على
الع��دد املمت��از من جمل��ة (التوا�ص��ل ) الف�صلي��ة ،التي
خ�ص�ص��ت الع��دد الراب��ع  ،كل��ه ملناق�شة ه��ذا املفهوم
،ا�ص��دارات جمعي��ة الدع��وة اال�سالمي��ة العاملي��ة –
طرابل�س – ليبيا 2011 .
( )4هن��اك مناق�ش��ة �شيق��ة له��ذه النقط��ة يف كتاب –
اال�س�لام والغ��رب – خرافة املواجه��ة –فريد هاليداي
– دار ال�ساق��ي – ترجم��ة عبد الآل��ه النعيمي ،الطبعة
االوىل  1995-الف�ص��ل الرابع .وان كان امل�ؤلف مييل
اىل ت�سفيه كل مقوالت ال�رصاع وب�سذاجة احيانا ,وهذا
وا�ضح من عنوان الكتاب

( )5حمم��د ارك��ون � -أوربا  ،الغ��رب  ،رهانات املعنى
وارادات الهيمن��ة ،ترجمة ها�ش��م �صالح  ،دار ال�ساقي ،
الطبعة الثانية �،ص229.
( )6حمم��د ارك��ون  ،اورب��ا ،الغرب  ،رهان��ات املعنى
وارادات الهيمنة � .ص. 125
( )7امل�صدر نف�سه �،ص.23
( )8ا ن اول م��ن بل��ور مفهوم القطيع��ة االب�ستملوجية
ه��و املفك��ر الفرن�س��ي (غا�ست��ون با�ش�لار 1884-
،) 1962وه��ي تعني م��ن جملة ا�شياء اخرى القطيعة
ب�ين االنظمة املعرفي��ة يف التاريخ العلم��ي  ،فالع�رص
احلدي��ث مثال مبقوالت��ه العلمية والفل�سفي��ة اجلديدة –
فيزي��اء غاليل��و ونيوتن مثال كمقاب��ل لفزياء ار�سطو-
متث��ل قطيعة تامة معها ،وكذل��ك يف االنظمة الفل�سفية
التي �شيده��ا ديكارت ،وهوبز ،و�سبين��وزا ،فانها متثل
قطيع��ة مع فل�سف��ة الع�رص الو�سي��ط منهجيا ،من جهة
وطبيعة م�شكالت من جهة اخرى ..
( )9حممد اركون ،امل�صدر ال�سابق�،ص. 197
( )10اجلابري ،امل�صدر ال�سابق � ،ص. 24
( )11ح�س��ن حنفي ،موقفنا احل�ض��اري  ،بحث من�شور
�ضم��ن كت��اب :الفل�سف��ة يف الوط��ن العرب��ي املعا�رص
،مرك��ز درا�سات الوحدة العربية ب�يروت ،ط. 1987 2
�ص.18
( )12د .ن��صر حام��د اب��و زي��د ،نقد اخلط��اب الديني
،القاهرة ،مكتبة مدبويل �، 1995ص �ص77-99
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البنية السردية في رواية امرأة القارورة
د .مثنى كاظم �صادق

الرواي��ة  ،ه��ذا اجلن���س الأدب��ي  ،ال��ذي ال يق��ل �ش�أنا عن
ال�شع��ر ،ال�سيم��ا يف الع�رص احلديث� ،إذ ب��د�أ يزاحم ال�شعر
ولعله �أ�صبح يزاحمه يف كثري من الأحيان  .تعد الرواية
م��ن �أك�بر الأجنا���س الأدبي��ة م��ن حي��ث احلج��م وتعدد
ال�شخ�صيات وتـنوع الأحداث ،فقد �شاعت بو�صفها جن�س ًا
م�ؤث��راً يف النا���س ،و�شاع��ت يف �أوربا والوط��ن العربي ،
وكذلك الع��راق الذي تطورت الرواية فيه بكل اجتاهاتها
الواقعي��ة والتاريخي��ة والرومان�سية ،ف�ض�لا عن الرواية
اجلديدة �أو م��ا ا�صطلح عليه بـ( رواية الواقعية ال�سحرية
)  .تع��د التجربة ال�رسدي��ة العراقية جتربة جديدة ولعلها
ب��د�أت منذ الق��رن الع�رشين على يد حمم��ود �أحمد ال�سيد،

لكنها م��ا لبثت �أن تطورت حتى غ��دت ت�ضاهي روايات
عربي��ة ،ورمب��ا ر�ش��ح البع���ض منه��ا ؛ لأن ي�صط��ف مع
الرواي��ات العاملي��ة  ،ذل��ك لت�ألقه��ا وت�أل��ق كتابه��ا يف
ه��ذا الفن الرفي��ع وباملقابل و�أق�صد ب��ه ال�صعيد النقدي
والثق��ايف ب��د�أ النق��اد يلتفت��ون �إىل الرواية عل��ى �صعيد
البح��ث  ،والتنظري حتى بد�أ بع�ض املتابعني بو�صف هذا
الع�رص بـ ( ع�رص الرواية ) �أو ( ع�رص ال�رسديات ) لهيمنة
ال�رسد على امل�ساحات الوا�سعة من ثقافاتنا .
رواي��ة ( ام��ر�أة الق��ارورة ) ل�سليم مطر تف�ض��ي �إىل عمق
ال�صل��ة الت��ي تربط الكات��ب املغرتب يف جني��ف بوطنه
ال  ,و�أخ�يراً ....وهذه الدرا�سة
ما�ضي�� ًا وحا�رضاً وم�ستقب ً
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متثل قراءة لأهم العنا�رص ال�رسدية الأ�سا�سية يف الرواية
لعلها تف�ضي اىل العامل ال�رسدي للن�ص مو�ضع التحليل .

الزمن يف رواية ( امر�أة القارورة )
�أهمية الزمن بالن�سبة لبناء الرواية

�إفتتاحية الرواية وخ�صائ�صها الزمنية
تفتت��ح رواي��ة ( ام��ر�أة الق��ارورة ) بزم��ن حا��ضر حيث
يخاط��ب ال��راوي املتلق��ي قائ�لا  (( :قب��ل الول��وج يف
ع��وامل ه��ذه احلكاية م��ع ( ام��ر�أة الق��ارورة ) العجيبة ،
يهمن��ي �أن �أعلمك��م منذ الآن �أين ل�ست م�س���ؤو ًال عنها ومل
�أ�ش��ارك يف �أي م��ن �أحداثه��ا وخيايل ب��ريء منها ))()3
وبع��د ذلك مبا�رشة ي�ش�ير �إىل زمـــــــن عث��وره على هذه

الرواية  /املخـطوطة (( عرثت على هذه احلكاية بطريق
امل�صادف��ة قـــب��ل �أ�سابي��ع )) (� )4إذ �ش��كل ه��ذا املفتتح
التح��ام الزم��ن ال��سردي مع احل��دث فه��و ي�ستوعب هنا
نقط��ة بدء احلدث الق�ص�صي من جهة اعتمادا على قرائن
لغوي��ة تف�صح عن تعددية اال�ستعم��ال الزمني  ،وال�سيما
لفظة ( عوامل ) حيث �إن لكل عامل زمنه اخلا�ص  .الرواية
ذات �أر�ضية زمني��ة حا�رضة  ،وال�سيما عند ق�ص الراوي
لنا ق�صت��ه مع املخطوطة عن طريق ا�ست��ذكاره ل�سنوات
احل��رب وهروباته ث��م يد�س ( امر�أة الق��ارورة ) يف هذه
اال�ست��ذكارات لكن��ه ـــــــ��ـ الزم��ن ـــــــــ يتح��ول �إىل زمن
�إيهام��ي م��ن خ�لال توظي��ف التاري��خ و�إع��ادة ت�شكيله
م��ن جديد زمني��ا بح�سب مقت�ضيات الأح��داث ؛ لأن هذه
الأحداث تقوم عل��ى اخرتاق �سكون الزمن منذ ما يقارب
خم�س��ة �آالف ع��ام وه��و عمر ام��ر�أة الق��ارورة  ،فالزمن
يتق��دم ويرتاجع ويتلوى ذلك ملنح اجل�سد  /الهوية �صفة
الدميوم��ة وال�سريورة من خالل حتول �أمرية �سومرية �إىل
امر�أة خالدة عرب الزمن .
�إن عملي��ة العودة �إىل املا�ضي ما ه��ي �إال موازنة زمنية
مل��ا ح��دث �إذ ح�شد الكات��ب حدث ًا زمني��ا طويال يف حيز
ق�ص�ص��ي �صغ�ير يف زمن حا�رض للتح��اور مع املتلقي ،
فهو ال ينفك عن خماطبة املتلقي منذ االفتتاحية وحتى
النهاي��ة ومن ذل��ك (( لعله من ال��ضروري �أن احكي لكم
باخت�ص��ار عن ظروف ح�صويل على ه��ذه املخطوطة ))
( )5و كذل��ك قوله  (( :ميكنك��م �أن تقولوا عني �إين مل �أكن
�شجاع ًا يف الدفاع ع��ن بالدي ))( )6وهكذا يبقى الزمن
مرتبطا مع املتلقي دائما و�إن كان ما�ضيا  ،وال�سيما �أن
ال��راوي ي�ستعمل �صيغة املتكلم احلا�رضة التي تق�ص ما
عانت��ه من �أحداث للت�أثري في��ه ؛ (( لأن �أحد �أ�سباب القوة
يف رواي��ة املتكل��م هو �أن يجع��ل الراوي متج��ددا متاما

الدراسات

ميث��ل الزمن عن��صراً من العنا��صر الأ�سا�سية التي يقوم
عليه��ا فن الق���ص ؛ ذلك لأن فن الق�ص م��ن �أكرث الأنواع
الأدبي��ة الت�صاق��ا بالزم��ن( . )1يف الرواي��ات احلديث��ة
ال يعتم��د الزم��ن (( عل��ى التتاب��ع وال يخ�ض��ع لقان��ون
الرتاب��ة اللغوية  ،ل��ذا فهو زمن تخييل��ي يبتدعه الكاتب
ويتحقق عن طريق ال�صياغة اللغوية � ،أي �أنه زمن لغوي
يف الأ�سا���س ؛ لك��ي يوف��ر عن��صر الت�شوي��ق واال�ستمرار
والإيق��اع ))( )2وعلي��ه جن��د �أن الذبذب��ة الزمني��ة يف
رواي��ات الواقعي��ة اجلديدة ( ال�سحري��ة ) وا�ضحة للعيان
ف�لا جند فيها غالبا الرتتيب الكال�سيكي للزمن  ،فالزمن
فيها معقد جدا لدرجة �أن املتلقي لي�شعر ب�أنه �سابح فيه
؛ �إذ ال ميك��ث املتلقي عند القراءة على زمن معني  ،حيث
تتداخل الأزمان فيما بينها ب�صورة فنية مدرو�سة  ،لكن
تبقى يف م�سارها ال�صحيح الوا�ضح و�إطارها العام .
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فه��ذا من �ش�أن��ه �أن يرتك ت�أثريا
على القارئ ))( )7ف�ضال عن �أن
رواي��ة املتكلم لها مزية خا�صة
فهي (( تتيح لك �أن تطرح �أفكار
ال�شخ�صي��ة الرئي�س��ة ب�صــــورة
طبيعية جدا ))(.)8
م َّث��ل الزم��ن املا�ض��ي نقط��ة
الع��ودة �إىل الأح��داث التي متت
يف املا�ض��ي فه��ي �سابقة على
زمن ال�رسد وتتم هذه اال�ستعادة
من خالل ا�ستح�ضار حادثة ما
اذ نالح��ظ �أن الإيقاف املفاجئ
للحا�رض واالنزالق �إىل املا�ضي
تتم ب�صورة �رسيعة ومبرونة ((
يف الوقت الذي �أخذت فيه الأحجار فوقي باالنهيار كنت
�أكور نف�س��ي على �صدر املر�أة ورحت بالتدريج انزلق يف
فج��وة �أح�ضانها انهارت �صخور بطنه��ا من جرح نازل
من العنق حت��ى �أ�سفل البطن  ،وانك�شف نفق عجيب ميتد
من جذعها �إىل �أعماق الأر�ض خالل اجلدار ! �أجهل حتى
علي و�أنا �أزح��ف بني متاهات
الآن ك��م من زمن قد م��ر ّ
�أنف��اق قادتن��ي �إىل ع��وامل وع��وامل ع�شتها خ�لال �آالف
الأعوام .)9())...
�إن عملية العودة �إىل املا�ضي ما هي �إال موازنة ملا حدث
وم��ا �سيحدث ف�ض�لا عن ذلك �أن الع��ودة �إىل املا�ضي ((
و�سيل��ة فعالة يف ك�شف �أعم��اق ال�شخ�صيات وتعرية كل
عجزها يف الإف�صاح عما يف داخلها من �أحا�سي�س ور�ؤى
�أمام �أ�سوار الواق��ع ال�سميكة ))( )10؛ ولذلك جند الف�صل
االبتدائي للرواية يدور حول هذه املحاور الزمنية :
 .1الأحداث املا�ضية التي مرت بالراوي وال�سيما �أحداث

أطلق النقاد تسميات
عدة لتحديد اطر العالقة،
التي يقيمها الراوي مع
الشخصيات القصصية من
جهة ،أو مع القارئ من
جهة أخرى ،فقد سموها
بـ (وجهة النظر) و (البؤرة)
و (الرؤية) و(حصر المجال)
و (المنظور) و (بؤرة السرد)
وغيرها.

احلرب وحماوالت هروبه .
 .2خروج��ه م��ن الع��راق �إىل
�أوربا .

الرتتيب الزمني للأحداث
كان القا���ص البدائ��ي يق��دم
ل�سامعي��ه الأح��داث يف خ��ط
مت�سل�سل ت�سل�س�لا زمنيا مطردا
وبنف�س الرتتي��ب( )11وهذا ما
جن��ده يف احلكاي��ات ال�شعبي��ة
ولك��ن ف��ن الق���ص يف الوق��ت
احلا�رض �أ�صب��ح متطورا لدرجة
�أن الرواي��ات �أحيانا قد تبد�أ من

نهاياتها !! .
يف رواي��ة امر�أة القارورة جند �أن الن�ص الروائي يتذبذب
يف عملي��ة تداخ��ل وا�ض��ح ب�ين الأزمن��ة ( املا�ض��ي ،
احلا��ضر ) مع بق��اء اخلطوط العريــ�ض��ة وانتماء الفقرة
�أو الف�ص��ل �إىل زمن��ه الأ�صل��ي ومن��ه (( ل��و �أ�صغيتم �إىل
جمي��ع حكاياتها مل��ا كفاكم العمر  ،ع��وامل تنبج�س من
ع��وامل  ،تواري��خ تقود �إىل تواريخ  ،بال نهاية  .حكت �أنها
كان��ت فتاة طبيعية مثل باق��ي الب�رش  .ا�سمها ( هاجر
) وكان��ت تعي�ش بني �شعبها يف مملك��ة قدمية )12())...
حي��ث جند التتابع الزمني القافز الذي يحكي لنا ما�ضي
ه��ذه املر�أة من خالل قول��ه  (( :ا�ستمرت القارورة تنتقل
م��ع �أحفادها ب�ين �أزمان و�أوطان عا�ش��ت مع �أحفاد يف
الهن��د وال�صني وترك�ست��ان و�أحفاد زن��وج �أفارقة و�شقر
�صقالب��ة �أحفاد وثنيون وبوذيون وهندو�س وم�سيحيون
ويه��ود و�صابئ��ة بعد �أجي��ال و�أجي��ال ( )....بعد جتارب
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�أع��وام و�أع��وام ( )...هكــــــ��ذا ظـــل��ت ( �سي��دة القارورة )
خ�لال قرون وقرون متــــ�ضي الأجيال  . )13())....ت�شري
الكاتب��ة �سيزا القا�س��م �إىل �أن الكاتب يحر�ص على و�ضع
مع��امل ن�صي��ة ت�ساع��د املتلقي عل��ى تتبع��ه كا�ستعمال
ظ��روف الزمان وغريها م��ن الأدوات لتنبيه املتلقي �إىل
الت�سل�سل الزمني للأحداث(. )14

الثغرات الزمنية

الدراسات

تع��رف الثغ��رة الزمني��ة ب�أنها مقاطع زمني��ة يف الق�ص
وتق�سم �إىل ق�سمني الأول  :الثغرة الزمنية املذكورة وهي
الت��ي ي�ش�ير �إليها ال��راوي يف عبارة موجزة ج��دا مثل (
بعد مرور �سنة) على �سبيل املثال والنوع الثاين  :الثغرة
ال�ضمني��ة وه��ي التي ي�ستنتجها الق��ارئ من الن�ص مثل
الإ�ش��ارة �إىل �أ�شه��ر ال�سنة �أو �إىل ال�سن��ة �أو ف�صولها()15
وق��د حفلت الرواية بالنوعني من الثغ��رات لكنها �أكرثت
م��ن الثغرات ال�ضمنية ؛ لأنها م��ن الروايات التي ميتزج
بها الواقع م��ع الفنتازيا ومن �أمثلة الثغرات ال�ضمــــنية
(( خرج��ت م��ن �أعماق الأر�ض لأج��د نف�سي يف فجر يوم
ب��ارد م��ن �شب��اط  1988بني �صخ��ور �شواط��ئ بحرية
جنيف ))( )16و(( يف حزيران عـــام  1984مل تكن قد
انته��ت بعد ال�سن��ة الثالثة على احل��رب  )17())...وكذلك
(( ذات ليل��ة م��ن �شه��ر �شب��اط  ،وبعد مرور ت�سع��ة �أ�شهر
عل��ى وجودي معها))( )18الخ � .أم��ا الثغرات املذكورة
فق��د �أتت �أقل وتركزت يف الف�ص��ل االبتدائي الذي ت�صدر
الرواي��ة ولعل ذل��ك مرده �أن الف�ص��ل الأول قدم الأحداث
ب�صيغ��ة مذكرات ومما جاء منه��ا ((طيلة �سبعة �أعوام مل
�أك��ن �أدرك من الوجود غري �أه��وال احلرب))( )19وكذلك
(( بع��د �أقل من عام قمت مبحاولة ف��راري الثانية  .ذات
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لأ�شي��اء جام��دة �أو متحرك��ة بن�سب��ة قليل��ة � ،أم��ا ال�رسد
يوم خريف��ي  )20())...الخ �إن وجود مثل هذه الثغرات ؛
الزمن��ي  ،فعن طريقه تتوالد الأح��داث لتدفع الرواية �إىل
لكي تعمل (( على حتديد معامل الطريق على م�سار الزمن
الأمام .
وال ي�ترك تف�صي�لا دون ذكــــــــــــــــــــــــره وتو�ضيحه ))
ميكن القول � :إن و�صف املكان يف الروايات الكال�سيكية
(. )21
هو عبارة ع��ن ت�صوير فوتوغرايف له ؛ لأن الروائي همه
يف ه��ذه الرواية تتداخل امل�ستوي��ات الزمنية من ما�ض
�أن ي�ص��ور الواقع � ،أم��ا يف الروايات اجلديدة فاملكان ال
وحا��ضر وم�ستقب��ل تداخ�لا عجيب�� ًا  ،حي��ث �إن الرواية
ميث��ل م�ساح��ة لت�أثيث الرواية فح�س��ب  ،بل ميثل ثيمات
تناول��ت الزم��ن بطريق��ة تت�ضم��ن �إ�ش��ارات متقابل��ة �أو
لها الأثر الفاع��ل يف العنا�رص الأخرى التي ت�شيد الن�ص
متعاقبة للأزمنة املختلفة  ،فالزمن يتخلل الرواية كلها
ال�رسدي ؛ لأن (( العامل اخلارجي لل�شخ�صية ي�ؤثر  ،ويغري
 ،بل هو الهيكل الذي �شيدت عليه الرواية .
ع��امل ال�شخ�صية الداخلي ))( . )24يف الدرا�سات احلديثة
ميكن ا�ستخراج امل��كان ودرا�سته �ضمن طبيعة �صياغته
املكان يف رواية امر�أة القارورة
داخل الن�ص امللتحم معه .
يف رواي��ة ( ام��ر�أة الق��ارورة ) جن��د �أن �أول ملمح مكاين
م��ن الأهمية مب��كان �أن نعرف ب���أن جت�سي��د الزمان يف
يف الرواي��ة  ،مث��ل نقط��ة التح��ول واالن�س�لاخ بالن�سب��ة
الن���ص ال�رسدي يختلف عن جت�سي��د املكان ؛ لأن املكان
لل��راوي وهي عبارة امل�ؤلف حت��ت عنوان الرواية (( بني
ميث��ل اخللفية التي تقع فيها �أحداث الرواية � ،أما الزمان
الع��راق و�سوي�رسا املغام��رات العجيبة المر�أة خالدة منذ
فيتمث��ل يف هذه الأح��داث نف�سها وتطوره��ا  ،فاملكان ـ
خم�س��ة �آالف عام ))(� )25إذ ميث��ل ظرف املكان ( بني )
�إذن ـ هو (( الإطار الذي تقع فيه الأحداث وميكن �إدراكه
بالتو�سط ب�ين مكانني متباينني وهما ( العراق ) مكان
باحل���س  ،فه��و يختلف ع��ن الزم��ان املرتبط ب��الإدراك
التوت��ر والقلق وهاج�س اله��روب منه و املكان الآخر هو
النف�س��ي ))( )22مبعنى �آخ��ر �أن املكان يرتبط بالو�صف
( �سوي��سرا ) مكان اال�ستقرار والأمن  ،فهو مكان منا�سب
والزم��ان يرتبط بال��سرد( )23؛ لذا فهم��ا يتباينان من
( بواب��ة ) دلف من خالله��ا البطل �إىل الرواية وبالتحديد
ناحي��ة احلركة وال�سك��ون ؛ فالو�صف ـ غالب�� ًا ـ ما يكون
عا�صمتها ( جنيف ) وميكننا ب�شكل عام
في هذه الرواية تتداخل المستويات الزمنية
�أن نحدد �ألأمكنة يف الرواية وكالآتي :
من ماض وحاضر ومستقبل تداخال عجيب ًا  ،حيث  .1م��كان بداي��ة الرواي��ة ( جني��ف )
عا�صم��ة �سوي��سرا حي��ث املخطوط��ة
إن الرواية تناولت الزمن بطريقة تتضمن إشارات
بانتظاره .
متقابلة أو متعاقبة لألزمنة المختلفة  ،فالزمن
 .2الع��راق مكـــــ��ان والدة (�إم��ر�أة
يتخلل الرواية كلها  ،بل هو الهيكل الذي
القارورة ) و ( الراوي ) .
شيدت عليه .
 .3ال�ش��ام  /م��صر  /وم��دن �رشقي��ة

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

39

الدراسات

�أحيان��ا مب��ا ل��ه �أث��ر يف بن��اء
�أخرى.
القارورة
امرأة
رواية
في
ال�شخ�صي��ة �أو �سري الأحداث وكل
وم��ن خ�لال امل��دن الواقع��ة
الروائي
النص
أن
نجد
ماله عالقة بالرتاكمات النف�سية
�ضم��ن ه��ذه الرق��ع اجلغرافي��ة
عملية
في
يتذبذب
عند بطل الرواي��ة حيث يجـــــعل
جن��د هاج�س البحث ع��ن الهوية
((للم��كان دالل��ة تف��وق دوره
 ،وال�سيم��ا �أن ( �إم��ر�أة الق��ارورة
تداخل واضح بين األزمنة.
امل�ألوف كديكور �أو و�سيط ي�ؤطر
) تنقل��ت كث�يرا يف جغرافي��ا
الأح��داث �إن��ه يتح��ول يف ه��ذه
امل��كان �ضم��ن �أمكن��ة قدمي��ة
احلال��ة �إىل حماور حقيق��ي ويقتحم ع��امل ال�رسد حمررا
مندث��رة و�أمكن��ة حديثة زاه��رة � .إن �إ�شكالي��ة ( العراق )
نف�سه من �أغالل الو�صف))( )27فمن ذلك و�صف الراوي
كم��كان �إ�شكالية متوارثة ؛ ب�سبب احل��روب واالنقالبات
للم��كان الذي ر�أى في��ه لأول مرة متثال ام��ر�أة القارورة
والتذبذبات التي فيه ف�ضال عن هويته املكانية املموهة
((كان مطبخن��ا قاعة كبرية يف �أعماق الأر�ض  ،جدارها
بني العرب والكرد والرتكمان وال�رسيان و�أقوام �أخرى .
ال�صخري مليء بنقو�ش �أثرية مللوك قدماء وهم ي�صيدون
مل يعتمـــــــ��د امل�ؤل��ف على الو�ص��ف اال�ستق�صائي ؛ لأن
ويت�سلم��ون �رشائ��ع ويخو�ض��ون حروب�� ًا ويتنا�سل��ون ،
(( الو�ص��ف القائم على التف�صيل يحد من اخليال ويقتله
بجانب حو�ض غ�سي��ل ال�صحون  ،اتك�أ على اجلدار ن�صب
))( )26لك��ن الرواي��ة ال تخلو من التف�صي��ل يف الأمكنة
ام��ر�أة باحلجم الطبيعي  ،كان��ت واقفة ب�شموخ وهي متد
الي��د اليمنى بق��ارورة �صغرية بحجم ك�أ���س  ،وقد التفت
عل��ى ذراعها الي�رسى �أفعى  ،حم�شور ر�أ�سها بني نهديها،
�سمع��ت اجلنود يقول��ون �إنه��ا قاعة ملوك قدم��اء عرثوا
عليها يف �أثناء حف��ر اخلندق))( )28ا�ستطاع امل�ؤلف �أن
ي�صف لن��ا املكان من خالل ع�ين ال�شخ�صية � ،أن يجعل
للم��كان دالل��ة معبرّ ة من خ�لال تركي��ز ال�شخ�صية على
جوان��ب معين��ة يف امل��كان فاملطبخ قاعة كب�يرة يدل
عل��ى كرثة العدد للجنود وهذه القاعة عميقة يف الأر�ض
 ،فه��ي م��كان مغلق لكنه لي���س خا�صا ب��ل عاما جلميع
اجلن��ود املرغمني عل��ى التواجد فيه وق��د اعتمد الراوي
عل��ى هذا املكان ؛ ل�رسد الكثري م��ن طروحاته  ،وال�سيما
عن��د و�صفه اجلن��ود  ،وطريقة تعاملهم م��ع متثال امر�أة
الق��ارورة  ،ف�ض�لا عن �أن هذا امل��كان فيه جدار �صخري
مزي��ن بنقو���ش �أثري��ة ملل��وك قدم��اء  ،وه��م ميار�س��ون
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�إىل �أن مل��ح القارورة على النحو
�أعماله��م  ،ومن �ضمنها التنا�سل
إن عملية العودة إلى
ال��ذي حقق موازنة ب�ين ما كان
 ،هذا املكان القاعة التي حتولت
الماضي ما هي إال موازنة
يبح��ث عن��ه والع��دول عن��ه �إىل
�إىل مطبخ للجن��ود مكان طارئ
حشد
إذ
حدث
لما
زمنية
القارورة التي ا�صطادها بلمحة
يرتب��ط مقدار زم��ن التواجد فيه
ً
طويال
زمنيا
ا
حدث
الكاتب
ع�ين فا�صطاده��ا لأنه��ا الأكرث
بالظرف واحلاجة تعامل اجلنود
صغير
قصصي
حيز
في
ح�سا�سي��ة وده�ش��ة يف امل��كان
م��ع ه��ذا التمث��ال ككائ��ن مث��ل
في زمن حاضر للتحاور مع وال�سيما �أنه��ا بثت فيه ا�ستدعاء
ميناء لب��ث �شكاواهم و�أمنياتهم
الذكري��ات وكي��ف ان��ه نقله��ا
ف�أ�صبحت جزءا م��ن تكويناتهم
المتلقي.
كذكرى من �أبيه عندما هاجر .
الوجداني��ة لأنه��م حما��صرون
بع��د ه��ذه الأماك��ن الت��ي تت�سم
يف ه��ذا امل��كان وال�سيم��ا �أثناء
بالعزلة واالنغالق و (( يوما بعد يوم كان يكت�شف �أماكن
الق�ص��ف ف�لا منا�ص م��ن �أن يكون جزءا منه��م حتى لو
جدي��دة ملمار�سة اللذة  :امل�ساب��ح  ،املراق�ص  ،القطارات
كان امل��كان معادي��ا بالن�سبة له��م �إن التغيري املفاجئ
 ،الأزق��ة  ،واحلدائ��ق  ،بل و�صل به الأم��ر �أن �صار يح�س
حلي��اة ه�ؤالء املجندين من حياة �إىل �أخرى  ،جعل داللة
بلذة �أ�ش��د كلما ا�شتدت غرابة املكان و�صعوبته  ،مل تفته
املكان تتغيرّ من داللة �إىل �أخرى .
حتى املتاحف ومكاتب الدولة والبنوك ودور العبادة ))
وي�ص��ف الراوي املكان الذي تقرر فيه ت�سليمه بعد فراره
(� )31إذ جن��د �أن كل ه��ذه الأماكن هي �أماكن عامة غري
((ر�أي��ت ال�ضابط يختلي ب�شيخ الع�شرية خلف بقايا معبد
منا�سبة لفعل الل��ذة ولعلها �أمكنة جريئة يعي خطورتها
مهج��ور ليق��ررا م�ص�يري))( )29فف��ي ه��ذا امل�شهد يتم
و�صعوبته��ا لك��ن هذه الأماك��ن يجد فيه��ا املتعة �أكرث ؛
و�ص��ف مكان كان ل��ه الأثر يف ت�سليم��ه �إىل اجلي�ش مرة
لأنه��ا �صعبة حتت��اج �إىل حتدي  ،وك�أنه يري��د �أن ينفلق
ثانية فا�ستطاع ب�إيجاز �أن ير�سم لوحة املكان بالدرجة
م��ن كبته  ،وينفلت �إىل احلرية م��ن خالل التعوي�ض عما
الت��ي احتاجها احلدث الق�ص�ص��ي بال زيادة و ال نق�صان
حرم منه وزمالئه من متثالها الذي تك�رس بفعل الق�صف
وق��د �أ�سهم املعبد املهج��ور يف تخبئة ال�ضاب��ط وال�شيخ
احلربي  ،عندما كان يف العراق .
خلفه لكي ي�ؤ�س�س من خالله الراوي مل�شهدية بانورامية
حتيط باحلدث و�صفيا .
املنظور الروائي يف رواية امر�أة القارورة
�أم��ا مكان �إيجاد القارورة فريد �أي�ضا �ضمن مكان مغلق
حت��ت ((�أثن��اء نب�ش��ه الأغرا���ض املرتاكم��ة يف الزحمة ،
�أطل��ق النق��اد ت�سمي��ات عدة لتحدي��د اطر العالق��ة ،التي
مل��ح القارورة ! كان��ت مركونة يف زاوي��ة مثخنة بعتمة
يقيمه��ا الراوي مع ال�شخ�صي��ات الق�ص�صية من جهة� ،أو
ورطوب��ة وخي��وط عنكبوت  ،متكئ��ة على حائ��ط ك�أنها
مع القارئ من جهة �أخرى ،فقد �سموها بـ (وجهة النظر)
ت�سرتيح من انتظار))( )30ففي هذا املكان انتقل الراوي
و (الب���ؤرة) و (الر�ؤي��ة) و(ح�رص املج��ال) و (املنظور) و
�إىل القارورة من خالل انتقال النب�ش من غر�ض �إىل �آخر
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العامل ذهنياً))( ،)34عنــد قراءة روايــــــــــــــــــــة (امر�أة
القارورة) جن��د ر�ؤية �آيدلوجية لل��راوي تتمثل مبنظوره
�إىل احل��رب العراقي��ة الإيراني��ة ((�إن ق��ادة الدولت�ين
يتناكح��ون فيما بينه��م ونحن جحاف��ل اجليو�ش عبارة
عن حيام��ن معتقة يقذفونها يف بع�ضهم بع�ضاً .نن�سكب
نحن �شه��داء ملذاتهم وه��م يرتع�شون �شبق��ا يف خطبهم
و�شتائمه��م وتهديداته��م لبع�ضهم بع�ضا بع��د �أن يتعبوا
وينتهوا ينبطح��ون على ظهورهم يف �رسير املفاو�ضات
ومي�سحون جباههم وم�ؤخراتهم من جثثنا ثم يتعانقون
بح��ب))( )35جل���أ ال��راوي �إىل الك�ش��ف ع��ن منظ��وره
الآيدلوج��ي للحرب التي قام��ت بطريقة جمازية غايتها
الإبالغ عن امتعا�ضه ومقته للحرب بطريقة غري م�ألوفة
لنقل حالة الإكراه لاللتحاق بحرب ال ي�ؤمن بها �إمنا يدفع
�إليها مكرها هو وبقية زمالئه من اجلنود ،ومن هنا جاء
�إ�رصاره العجيب الذي ال يعرف الي�أ�س على الهرب ملرات
�سبع��ة؛ وذلك لرف�ضه للح��رب� ،إىل �شوق عجيب �إىل �أوربا
(احلل��م) للخال�ص من عذابات احل��رب ((كان حلم �أوربا
ي�ستحي��ل يف �أعماق��ي �إىل �رصخ��ة مترد راح��ت تن�شدها
ح�شودي وه��ي تدق على جدار روحي))( ، )36فالتمثيل
الآيدلوج��ي ينتج ر�ؤي��ة ملكانني (الع��راق) حيث ينتمي
والدة وفكرا ون�ش�أة و (جنيف) حيث يتمنى ،فنجد ر�ؤيته
للغرب ر�ؤية احتفائية �سعيدة ورغبــــــــــوية عميقة.
�أما املنظور النف�سي فهو منظور ذاتي يف الرواية نراه من
خالل ع�ين ال�شخ�ص الراوي الذي ننظ��ر من خالل عينه
ما يراه لنا  ،يبد�أ هذا املنظور الذاتي خارجيا موجها �إىل
املتلقي عندما تفتح الرواية بالعبارة التي يتخل�ص فيها
الرواي م��ن الن�ص ويعرب عن براءته منه (( قبل الولوج
يف ع��وامل ه��ذه احلكاية م��ع (ام��ر�أة الق��ارورة العجيبة
يهمن��ي �أن �أعلمك��م منذ الآن �أين ل�ست م�س���ؤوال عنها ومل

الدراسات

(ب���ؤرة ال��سرد) وغريها م��ن الت�سميات؛ مم��ا �ساعد على
ك�ثرة الت�سميات �صعوبة امل�صطل��ح وت�شعبه و�ضبابيته
يف بع���ض الأحيان؛ نتيجة لعدم فهم��ه عند اال�ستعمال،
فه��و مائع وغري حمدد ،لدرجة يوحي معها مبا ال ح�رص
ل��ه م��ن املفاهيم والأ�شي��اء( ،)32فكما ه��و معروف �أن
�شخ�صيات العمل الروائي متثل �إحداها الكاتب (الروائي)
�إذ يب��ث �أفكاره ور�ؤيته على ل�سان هذه ال�شخ�صية ،وهذه
الظاه��رة ت�سم��ى بـ( الأن��ا الثانية للكات��ب ) وعليه ف�إن
هنالك فرق بني الكاتب (الروائي) ومابني (الراوي)؛ لأن
الأول منت��ج للع��امل الق�ص�صي ،والثاين بط��ل من �أبطال
ه��ذا العامل املنتج ـ بفتح الت��اء ـ ومع تقدم الفن الروائي
�أ�صبح الراوي (العليم) ال يعلم بكل �شيء.
�إن الرواية احلديثة امنازت مبنظور م�صاحب لل�شخ�صية؛
مما ي���ؤدي �إىل خف��وت �ص��وت امل�ؤلف وارتف��اع �صوت
ال�شخ�صي��ة  .انق�س��م املنظ��ور الروائي �إىل �أربع��ة �أق�سام
على يد الناقد الرو�سي (بوري�س �أو�سبنك�سي)( )33وهي :
 .1املنظور الآيدلوجي .
 .2املنظور النف�سي .
 .3املنظور على م�ستوى الزمان واملكان .
 .4املنظور على امل�ستوى التعبريي .
املنظ��ور الآيدلوج��ي ((هو منظومة القي��م العامة لر�ؤية
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�أ�شارك يف �أي من �أحداثها وخيايل بريء منها  .يف
احلقيقة �إين �أجربت على ن�رشها من باب الواجب ال
�أكرث ))( )37و ميكننا �أن نقول � :إن املنظور الذاتي
لل��راوي �صبغة ا�صطبغت به الرواية فنحن ال نرى
�شيئ��ا �إال م��ن خالل ال��راوي الذي يندم��ج مع بطل
الرواي��ة ( �آدم ) فيك��ون هو هو فقد كان االن�شطار
ب�ين الراوي و( �آدم ) وا�ضحا من��ذ البداية فقبل �أن
تت�شكل الرواي��ة يعلن الراوي عدم عالقته بها وانه
وج��د املخطوطة بال�صدف��ة  ،و�أن امل�س�ؤولية حتتم
علي��ه ن�رشها فقط من باب الواجب ال �أكرث وهذا ما
دف��ع �إىل االنف�صام بني الراوي والبـــــــــطل ( �آدم )
يف البداي��ة فق��ط وقد برهن على ع��دم وجود �صلة
ل��ه بها �أنه ق��د خ�ص�ص ف�صال كامال ه��و ( الف�صل
االبتدائ��ي ) لك��ي يوه��م القارئ بع��دم وجود هذه
ال�صل��ة ؛ ولعل املبالغة يف الف�ص��ل هو مبالغة يف
االرتباط  ،كما �أن حكاية ( امر�أة القارورة ) تتجلى
ع�بر منظوره  ،وتتدفق من خ�لال ر�ؤيته (( امتدت
كف ( �آدم ) �إىل القارورة  ،وراحت �أ�صابعه مت�سدها
ومت�سح عنه��ا الغبار ت�ساءل من �أي��ن ح�صل عليها
�أب��وه هل ورثها عن �أهل��ه �أم ا�شرتاها �أم غنمها يف
ح��رب م��ن يعل��م ؟ ))( )38وي�سعى ال��راوي يف كل
م��رة �إىل الظه��ور والإعالن ع��ن نف�سه مم��ا يجعل
ح�ض��وره م�شعا ؛ لذا فه��و دائما يعلن عن نف�سه يف
بداية الف�صول الأربعة للرواية .
�إن املنظ��ور الآيدلوجي جاء م��ن نوع امل�صاحبة ؛
لأن ال�شخ�صي��ة م�صاحبة لبقية ال�شخ�صيات  ،ومن
املالحظ �أي�ض�� ًا �أن املنظور النف�سي جاء من النوع
الذاتي  ،ولي�س من النوع املو�ضوعي .
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اخلامتة والنتائج :
 .1زم��ن الرواية زم��ن �إيهامي من خالل توظي��ف التاريخ و�إعادة
ت�شكيل��ه م��ن جدي��د زمني��ا بح�س��ب مقت�ضي��ات الأح��داث لأن ه��ذه
الأح��داث تقوم على اخرتاق �سكون الزم��ن منذ ما يقارب من خم�سة
�آالف عام وهو عمر امر�أة القارورة  ،فالزمن يتقدم ويرتاجع ويتلوى
ذلك ملنح اجل�سد  /الهوية �صفة الدميومة وال�سريورة من خالل حتول
�أمرية �سومرية �إىل امر�أة خالدة عرب الزمن .
 .2يف رواي��ة ام��ر�أة الق��ارورة جند �أن الن���ص الروائي يتذبذب يف
عملي��ة تداخ��ل وا�ضح ب�ين الأزمن��ة ( املا�ضي  ،احلا��ضر ) وحفلت
الرواي��ة بالنوعني من الثغرات لكنه��ا �أكرثت من الثغرات ال�ضمنية ؛
لأنها من الروايات التي ميتزج بها الواقع مع الفنتازيا.
 .3م��ن خ�لال امل��دن الواقعة �ضمن الرق��ع اجلغرافي��ة يف الرواية
جن��د هاج���س البحث ع��ن الهوي��ة  ،وال�سيم��ا �أن ( امر�أة الق��ارورة )
تنقل��ت كثريا يف جغرافيا املكان �ضمن �أمكنة قدمية مندثرة و�أمكنة
حديث��ة زاه��رة � .إن �إ�شكالي��ة ( الع��راق ) كمكان �إ�شكالي��ة متوارثة ؛
ب�سبب احلروب واالنقالب��ات والتذبذبات التي فيه ف�ضال عن هويته
املكانية املموه��ة بني العرب والكرد والرتكم��ان وال�رسيان و�أقوام
�أخرى .
 .4جل���أ ال��راوي �إىل الك�شف ع��ن منظوره الآيدلوج��ي للحرب التي
قام��ت بطريقة جمازية غايتها الإبالغ عن امتعا�ضه ومقته للحرب
بطريق��ة غ�ير م�ألوفة لنقل حال��ة الإكراه لاللتحاق بح��رب ال ي�ؤمن
به��ا �إمنا يدفع �إليها مكرها هو وبقية زمالئه من اجلنود  ،ومن هنا
جاء �إ�رصاره العجيب الذي ال يعرف الي�أ�س على الهرب ملرات �سبعة
؛ وذلك لرف�ضه للحرب � ،إىل �شوق عجيب �إىل �أوربا ( احللم ) للخال�ص
من عذابات احلرب.
� .5إن املنظور الآيدلوجي جاء من نوع امل�صاحبة ؛ لأن ال�شخ�صية
م�صاحب��ة لبقي��ة ال�شخ�صي��ات  ،وم��ن املالح��ظ �أي�ض�� ًا �أن املنظور
النف�سي جاء من النوع الذاتي  ،ولي�س من النوع املو�ضوعي .
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الهوام�ش :

امل�صادر واملراجع :
• �إم��ر�أة الق��ارورة ( رواي��ة ) � ،سلي��م مط��ر  ،دار ال�ش�ؤون الثقافي��ة العامة � ،ضمن �سل�سلة ( ع��ودة الن�ص ) الطبعة
الثالثة 2010م.
• بن��اء الرواي��ة  ،درا�س��ة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ  ،د �سيزا �أحمد القا�س��م  ،الهي�أة امل�رصية العامة للكتاب ـ
 1984م .
• بنية الن�ص ال�رسدي  ،حميد حلمداين  ،املركز الثقايف العربي  ،بريوت . 1990
• الر�ؤى املتغرية يف روايات حمفوظ الذهنية  ،د �إيراهيم جنداري  ،جملة املوقف الثقايف  ،دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة  ،بغداد  ،العدد (  ) 23ـ 1999م.
• يف الإيقاع الروائي  ،د �أحمد الزغبي  ،دار الأمل  ،الأردن  ،ط  1ـ 1986م .
• كتاب��ة الرواي��ة  ،ج��ون برين  ،ترجمة  :جمي��د يا�سني  ،مراجعة  ،د مدحي الدوري ـ دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة
ـ بغداد 1993م .
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(وله لها) القصيدة الذاكراتية
ٌ
وشعرية التالقح األجناسي
د .خليل �شكري هيا�س

أم��ر احلداث�� ِة يف ال�شع�� ِر ال�شغلُ ال�شاغ��لُ يف احليا ِة
َ
ب��ات � ُ
الثقافي�� ِة العربيةِ ،لي�س��ت يف الع�صو ِر الأخري ِة ح�سب ،بل
طالئع التجدي ِد احلقيقي يف ال�شعر العربي،
ظهرت
منذ �أن
ْ
ُ
إبان الع�رص العبا�سي مع ثلةٍ من ال�شعرا ِء املجددين ،مثل
� َ
املتنب��ي و�أبي متام و�أبي ن�ؤا���س و�آخرين غريهم متكنوا
من تركِ ب�صماتِهم التجديدية على خارط ِة ال�شعر العربي،
البع���ض منهم خ��طَّ هوي ًة مائ��ز ًة لنف�سِ هَِ ،خلَّد
وا�ستط��اع
ُ
َ
ا�سما �شعري ًا ال ميكن جتاوزه يف قائم ِة
ليكون
ا�سمه
فيها
ً
وال�شعر
ين
ال�شع��را ِء
الع��رب عرب الع�ص��و ِر .ومن ُذ ذلك احل� ِ
ِ
ُ
جنم ُه مر ًة ويخبو
العرب��ي تتقاذ ُف ُه � ُ
أمواج احلداثةِ ،فيعلو َ
كثريا
مر ًة ،متا�شي ًا مع قو ِة �أو
ِ
�ضعف � ِ
أمواج احلداث ِة التي ً

ت�صطدم برتاب ِة ال�سائ ِد ومقاوم ِة تيا ِر املحافظني� ،إال
ما
ُ
التجارب
�أن التجرب�� َة ال�شعري�� َة العربي َة �ش�أ ُن َها �ش��� ُأن ك ِّل
ِ
نزع��ات احلداث�� ِة
حت�س�س��ت �أهمي�� َة
ال�شعري�� ِة الأخ��رى
ِ
ْ
وبع�ض رواف ِد ِه امل�ؤثرةِ()1
والتجدي ِد يف ال�شع ِر العاملي،
ِ
وتنعتق
خطوات كبري ًة يف اجتا ِه احلداث ِة
فراحت تخطو
،
ٍ
ُ
ْ
وجدت
الرتاكمات التقليدي ِة ال�سابق ِة بعد �أن
تدريجي ًا من
ِ
ْ
وااللتحاق
االنعت��اق،
�أن َّه��ا لي�س��تِ الوحيد َة من حت��اولُ
َ
َ
املعارف
برك��ب احل�ضار ِة اجلديد ِة �ش�أ ُنه��ا يف ذلك �ش� ُأن
ِ
ِ
االقت�صادي ِة وال�سيا�سي ِة واالجتماعية.
تنوع��ا يف �ش��كل الق�صيدة
وكان��ت ولي��دة هذه احلداث��ة ً
العربي��ة التي غ��ادرت منطق��ة الق�صي��دة العمودية� ،إىل
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يقف عند هذا احلدِ ،فالذاكر ُة
قوام ُه
أمر ال ُ
ُ
ُ
النظام )2(.وال ُ
احلوا�س
العالق��ات م��ع
قي��م جمل�� ًة م��ن
ِ
ِ
يف ا�شتغا ِل َه��ا ُت ُ
الن��وازع الب�رشي ِة منها
وتن�سج معها جمل ًة من
الأخ��رى،
ِ
ُ
والتكرار والإدراكُ والتداعي والعاطفة.
"احللم والذكرى
ُ
ُ
العالق��ات بني الذاكر ِة وبني
وتنت��ج عن هذه ال�شبك ِة من
ِ
ُ
إح�سا�س الباطنيةِ� ،أمناطً ��ا متعددة من الذاكرة.
مل ال
ع��وا َ
ِ
رث بدواخلنا على
م��ن بينها الذاكر ُة ال�شذريةُ...
فنح��ن َنع ُ
ُ
الزمن،
�ش��ذرات م��ن ما�ضينا ،ع��ن مراح��لَ ق�صري ًة م��ن
ٍ
ِ
ين باخلي��الِ مللئِه��ا ،وهن��اك
وبينهم��ا
ٍ
فراغ��ات ،ن�ستع� ُ
إح�سا���س �أن هناك
الذاك��ر ُة العاطفي��ةُ ...،التي تبد�أ من ال
ِ
يث�ير �أحا�سي�سنا فيتح��ولُ �إىل �ص��ورةٍ واعيةٍ ،
�شي ًئ��ا م��ا
ُ
إنت��اج هذه ال�صورةِ،
�ست�سمح الذاكر ُة ب�إعاد ِة �
وبعد ذل��ك
ِ
ُ
حت��ى ول��و �أن ال�ش��يء اختف��ى من حق��لِ �إدراكن��ا. )3(".
إبداعي
ن�ص �
وه��ذا يقو ُدنا �إىل �أ َّن ُه ال ميكن
النظ��ر �إىل � ِّأي ٍ
َ
ٍّ
رث من ذاكرة:
ذاكراتي �إال بت�صو ِر وجو ِد �أك َ
ٍّ
ت�رضب
الأوىل الذاكر ُة الواقعي ُة املا قب ْل ن�صية التي "
ُ
جذور َه��ا ،بعيداً ،لت�شملَ مراحلَ �شتى ،بدءاً بن�شو ِء الوعي
َ
ؤلف ،و�صو ًال �إىل حلظ ِة الكتابةِ.
لدى امل� ِ
تتقاط��ع مع ذاكر ِة
الثاني��ة هي ذاك��ر ُة الق�صيد ِة التي
ُ
ال�شاع��ر يف ما ورائياتِها ،ف�ضلاً عن حلظتِها املر�صودةِ،
مقيا�سه��ا الزم��اين ال��صرف ،مبا ال
اللحظ�� ُة الت��ي له��ا
ُ
متار���س �سطو َتها على
ينف�ص��لُ عن وجو ِد ذاك��رةٍ ثالثةٍ ،
ُ
الذاكرت�ين الأخرت�ين ،وك�أ ّن َها الذاك��ر ُة الأم ،ملا لها من
العام ،يف �سريورته ،و�صريورته")4(.
بالزمن
عالقةٍ
ِ
ِ
ت�ستح�رض
وهذا يعني � َّأن الذاكر َة االبداعي َة ومنها ال�شعري َة
ُ
الزمن
الذكريات وتنق ُل َها من املا�ضي (ما كان) �إىل حي ِز
ِ
القي��ام مبعاجلتِها على
الآين (حلظ�� ُة الكتاب��ةِ) ومن ث��م
ُ
ت�ستح��ضر املا�ضي
ين به��ا� .أي �أ َّنه��ا ال
وف��قِ
الوع��ي الآ ِّ
ُ
ِّ
رض ذهابا
ب�شكلٍ ا ٍّ
يتم يف احلا� ِ
يل جمردٍ  ،ل َّأن فعلَ التذك ِ
ري ُ

.
.

الدراسات

منطق��ة ق�صيدة التفعيل��ة ،ومنها �إىل ق�صي��دة النرث التي
ظل��ت مثار جدل نقدي كبري ،و�صو ًال �إىل ق�صيدة الهايكو
قاب��ل بارتي��اح وقب��ول م��ن ال�شارع
العربي��ة الت��ي مل ُت َ
ال�شع��ري العرب��ي حلد هذا الي��وم ،هذا ف�ض�لا عن جتديد
وتن��وع عل��ى �صعي��د ط��ول الق�صيدة م��ن الطويل��ة� ،إىل
الق�ص�يرة ،و�إىل الق�صرية جدا ،التي ولدت معها الق�صيدة
املرك��زة ،وق�صيدة ال�رضبة ،وق�صي��دة التوقيعة وغريها
م��ن التنويعات الأخرى ،وعلى �صعيد �آخر جند تالقحات
ت�شكيلي��ة للق�صي��دة العربي��ة املعا��صرة م��ع الفن��ون
الكالمية وال�سمعية والب�رصي��ة ،فظهرت عندنا الق�صيدة
املم�رسحة ،والق�صيدة ال�سريذاتي��ة ،والق�صيدة املفلمنة،
والق�صيدة اللوحة ،و�أنواع �أخر �شكلت تنويعات مهمة يف
ب�ستان ال�شعر العربي.
الق�صي��دة الذاكراتي��ة واح��دة م��ن التنويع��ات ال�شعري��ة
قدمي��ا
ِ��ب عليه��ا ال�شاع��ر العرب��ي ً
الت�شكيلي��ة الت��ي َلع َ
وحدي ًثا ،مع فارق رمبا يف الق�صدية الكبرية التي حت�رض
يف الق�صي��دة املعا�رصة بو�صفها – �أي الذاكرة -مرتك ًزا
مهم��ا ،مع عفوية ملحوظة لطبيعة
ت�شكيلي ًا
ً
ومو�ضوعيا ً
ح�ضوره��ا يف الق�صيدة العربية القدمي��ة ،هذه الق�صدية
املرهونة ب�آلي��ات الكتابة ال�شعرية ومن ثم النقدية التي
�أ�س�س��ت على نح��و ال �شك فيه �أهمية ه��ذا املرتكز الن�صي
لي���س يف ال�شع��ر ح�سب ،ب��ل يف جممل الفن��ون االبداعية
الكتابي��ة وال�سمعي��ة والب�رصية ،ولعل م��ن �أهم دالالتها
التوظيفي��ة �أنه��ا تعد اجل��سر الرابط بني واق��ع ما�ضوي
عا�شت��ه �أو �شاهدته ال��ذات املبدعة وبني الن�ص يف زمنه
الآين يف م�سع��ى منه��ا لو�ص��ل حلظ��ة الإدراك املبا��شر
باللحظات املا�ضية التي حملت �إليه �إنطباعات مماثلة.
وهذا الو�صلُ بني االنطباعني (الراهن/املا�ضي) هو الذي
الزمن
يخل��ق ت�ألي ًفا عرب
املبدع يف حلظ��ةٍ من �أن
ميك��ن
ِ
َ
ُ
َ

45

28/2021

46

احلذف
�إىل املا�ض��ي بطريق�� ِة االنتقا ِء واالختي��ا ِر� ،أو من جرا ِء
ِ
أمر الذي
�أو
ِ
التقطيع على وف��قِ اللحظ ِة الراهن ِة حلالة الوعي .ال ُ
غري
الوقائ��ع
املفرت�ض بني
التطاب��ق
يقو ُدن��ا �إىل �أن
ِ
ُ
ُ
ِ
وعر�ضها ُ
ممكن لأ�سباب:
التخل�ص
ت�ستطيع
 منه��ا ما يتعلق ب�ألي ِة عملِ الذاكر ِة التي الُ
َ
لتلتحم
رض _وه��ي ت�ستدعي التجرب��ة_
م��ن �سطو ِة وع��ي احلا� ِ
َ
باملا�ضي الذي ترويه)5(.
 ومنها ما يتعلق بطبيعة وظيفتها يف الن�ص ال�شعري وطريقةمعاجلتها على وفق امل�ساحة التي ي�سمح به الن�ص ال�شعري �أن
حتما تكون �أ�ضيق من م�ساحتها يف
تتح��رك فيه الذاكرة ،التي ً
الن�ص النرثي.
مل
املرئ��ي ومدى �إ�سهامِ ِه يف ت�شكيلِ
وم��ن هنا ترب ُز �أهمي َة العا ِ
ِّ
مل ،بل
مل
الن���ص� ،إذ "ال يكتف��ي في�� ِه الوع��ي ب���إدراكِ الع��ا ِ
مع��ا ِ
ِّ
حي
انتاج ُه وخل َق�� ُه ،ويحو َل ُه من عا ٍمل
يعي�� ُد
ٍ
َ
م�صم��ت �إىل عا ٍمل ٍّ
الت�صوي��ر _مبعن��اه ال�شع��ري ولي���س
م��ن ال�ص��و ِر"(. )6وه��ذا
ُ
م�صدر الفعلِ الب�رصي
ني التي هي
الفوتوغرايف _ يجعلُ من الع ِ
ُ
الن���ص "مبثاب�� ِة �شا�ش ِة العق��لِ ال�شعري ،ومر�آتِ�� ِه التخييلي ِة
يف
ِّ
تنعك�س ب�أجمعِها على
العاك�سةِ ،وم��ن َث َّم ف� َّأن الأفعالَ الأخرى
ُ
ه��ذه ال�شا�ش��ةِ ،وتعمل داخلَ �شا�ش ِة الع�ين الرائي ِة "( . )7وبذلك
ين ،وفاعلي ِة الذاكر ِة يف
يك��ون
ال�شاعر قد ا�ستعان بفاعلي ِة الع� ِ
ُ
ُ
وتتحدث
ين
ت�شكي��ل ن�صهِ :الأوىل :متتل��كُ فاعلي َة التب� ِ
ال�برا ِّ
ُ
رص َّ
رص اجلواين
بلغ ِة
ِ
امل��كان احل�سي ،والثانية :متتلكُ فاعلي�� َة التب� ِ
الزمان النف�سي��ة(� )8أي � َّأن الذاكر َة تر�ص ُد حرك َة
وتتح��دث بلغ ِة
ِ
ُ
�سواء على
الن���ص
ً
ا�ستتباعا يف اجتاهات متقاطع��ةٍ ومتداخلةٍ ً ،
ِّ
ني الرائي َة
امل��كان� ،أو
�صعي�� ِد
ِ
ِ
الزمان� ،أو الر�ؤيةِ ،يف حني �أن الع َ
وت�شخي���ص امل�شاه�� ِد والأ�شي��اءِ ،فحرك ُة
م�س��ح
منح��صر ٌة يف
ِ
ِ
�صوب
ين
الذاك��ر ِة تتج�� ُه
�ص��وب الداخ��لِ عمودي��اً ،وتتج ُه الع� ُ
َ
َ
اخلارج �أفقياً. )9(.
ِ
ت�شتغلُ الذاك��ر ُة ال�شعري ُة بطاقةٍ جمالي��ةٍ وا�ضحةٍ يف جمموع ِة
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َ
َ
َّ
حركة
ترصد
الذاكرة
أن
ُ
ِّ
استتباعا في
النص
ً
متقاطعة
اتجاهات
ٍ
سواء على
ومتداخلة،
ٍ
ً
الزمان،
المكان ،أو
صعيدِ
ِ
ِ
أو الرؤيةِ  ،في حين أن
َ
ٌ
َ
منحصرة في
الرائية
العين
مسح
وتشخيص المشاهدِ
ِ
ِ
واألشياءِ .
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لتجسد
تأتي قصيدة (من مذكرات عاشق)
َ
تشكيل
الفعل الذاكرتي في
تجليات
تجليا من
ِ
ِ
ِ
ٌ
شكل
والمذكرات كما نعلم
قصائدِ عمر السراي،
ُ
أشكال العائلةِ األجناسيةِ السيرذاتيةِ الذي
من
ِ
جنس السيرة ليجسدان
متالقحا مع
يأتي هنا
ً
ِ
نوعا مهج ًنا.
في النهايةِ
ً

وكما ُيخ ِر ُج الأطفالُ �أك َّفهم من حافلةٍ تقودهم
من املدر�سة �إىل اجلن ِة وقت املط ِر
كنت ُ�أدخِ لُ يدي يف موجةٍ من نفانيف �سحرها.
لتبتل بالذكريات
َّ
�صوت فريوز يف �آذاننا
غرزت
الذكريات التي
ُ
َ
ْ
الذائب بيننا
بوجع العط ِر
امل�شغول ِة
ِ
ِ
الذكريات التي ُترخي �شوكها �
ِ
إطارات �سيارةٍ
ُ
طني جبلي ..
م�رسعةٍ يف ٍ
حولت قطرة
مكان �صغ ٍري �إىل غابةٍ
ٍ
ُ
الذكريات التي َّ
جنيات و�أماين )10(..
من
ٍ

الذاك��ر ُة يف هذا
زج جمموعةٍ
ِ
املقطع تعملُ جاه��د ًة على ِّ

الذكريات الت��ي توحي يف جمم ِل َها بعالقةٍ كانت وال
من
ِ
حتب،
ني ِ
تزالُ –حلظة الكتابة -ب َ
الذات ال�شاعر ِة وبني من ُ
قريب (وكما ُيخ�� ِر ُج الأطفالُ
ُت�ست َه��لُ بذكرى م��ن ٍ
ما�ض ٍ
�أك َّفهم من حافل��ةٍ تقودهم /من املدر�سة �إىل اجلنة وقت
املطر /كنت �أُدخِ لُ يدي يف موجةٍ من نفانيف �سحرها،).
قوامها
تت�ش��كلُ ه��ذه الذكرى من خ�لالِ �صورةٍ بالغي��ةٍ ُ
عرب �أدا ِة
التمثيلي
الت�شبي ُه
القائم على ربطِ �صورةٍ ب�صورةٍ َ
ُ
ُّ
�صورا ذاكراتي ًة متثلُ �شظايا،
الت�شبيه ،والتي منها تتواىل
ً
ال�شعري.
تن
تنبث��ق منها
الذكري��ات على طولِ م�سا ِر امل� ِ
ُ
ُ
ِّ
ني
ال�صورت
ين
هات�
م��ن
ة
امل�ست�شف
ال��دالالت
أب��رز
�
ولع��ل
ِ
َ
ِ
ِ
عفوي�� ُة وبراء ُة
املحب التي تقابلُ عفوي ُة وبراء ُة الأطفالِ
ِّ
ويلعب��ون يف طريقهِم م��ن املدر�س ِة �إىل
ميرح��ون
وه��م
َ
َ
يكون
الف��ت للمط ِر الذي عاد ًة ما
بح�ضور
البي��تِ  /اجلن ِة
ٍ
ٍ
ُ
وفرح ،ومن ه��ذه الدالل ِة
�رسور
مبعث
ن�ستطيع �أن ن�شكلَ
ٍ
ُ
ٍ
ُ
التي
ة
الكلي��
ة
الت�شبيهي��
ة
ال�ص��ور
يف
ه
ال�شب��
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
توغلُ
وج�� َ
االنزي��اح يف ركني الت�شبي�� ِه (امل�شب ِه وامل�شب ِه
بعي�� ًدا يف
ِ
االنزي��اح ذرو َت َه��ا يف (�أُدخِ ��لُ يدي يف
وتبلغ ق��و ُة
ب��ه)
ُ
ِ
موج��ةٍ من نفانيف �سحرها� ).إذ ت�شتغلُ مفرد ُة (نفانيف)
لرت�سم لنا �صور ًة خيالي ًة قوام َها
بطاقةٍ انزياحيةٍ عاليةٍ
َ

الدراسات

(ول�� ٌه له��ا) ال�شعري��ة لل�شاع��ر عم��ر
ال�رساي ،على نح ٍو ت�ش��كلُ ثيم ًة قرائي ًة
وحت�رض
بال��دالالت وال��ر�ؤى،
ناب�ض�� ًة
ِ
ُ
بق��وةٍ من بداي ِة املجموع�� ِة حتدي ًدا يف
امل�سته��لِ القرائي الث��اين
لتعلن ف�ضلاً
َ
عل��ى دالالتِه��ا ور�ؤاه��ا ع��ن وظيفتِها
العتباتي�� ِة بو�صفِه��ا بني�� ًة ا�ستهاللي ًة
العتبات الأخرى يف قياد ِة
ت�ساه��م مع
ِ
ُ
القارئ على
ق��دم
دف ِة الق��راء ِة
ِ
ِ
وو�ضع ِ
الطريقِ الذي يقو ُد �إىل الداخلِ  /املنت:
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وت�أت��ي ق�صي��دة (م��ن مذك��رات
موج��ة �ضاغط��ة م��ن �سح ِره��ا
َ
َ
َّ
االبداعية
الذاكرة
أن
جتليات
عا�شق) لتج�س َد جتليا من
أثريه��ا
ِ
�أي احلبيب��ة -ت�تركُ ت� ََ
ر
تستحض
الشعرية
ومنها
ُ
احلبيب امل�أ�سو ِر
قلب
الفع��لِ الذاكرت��ي يف ت�شكي��لِ
َ
ِ
البالغ على ِ
ُ
من
ا
ه
ل
وتنق
الذكريات
َ
واملذكرات
ق�صائ ِد عم��ر ال�رساي،
بحبه��ا ،لت�أت��ي بع��د ذل��ك �سيل
ُ
إلى
كان)
(ما
الماضي
كما نعلم �شك ٌل من �أ�شكالِ العائل ِة
الذكري��ات مرتجمة لذل��ك الأ�رس
ُ
الزمن اآلني (لحظة
حيز
الأجنا�سي ِة ال�سريذاتي ِة الذي ي�أتي
املوغ��ل يف املا�ض��ي البعي��د،
ِ
ِ
جن���س ال�سرية
متالقحا مع
هن��ا
احلام��ل باجلم��ال ،واملوح��ي
ِ
القيام
الكتابةِ ) ومن ثم
ُ
ً
نوع��ا
�صوت
الذكري��ات (
باحلل�� ِو م��ن
ِ
ُ
ليج�س��دان يف النهاي�� ِة ً
وفق
بمعالجتِ ها على
ِ
مهج ًنا :هو الق�صي��دة املذكراتية
ف�يروز املغ��رو ِز يف �آذانِهم��ا)،
ِّ
ِّ
اآلني بها.
الوعي
املرتك��زات
الت��ي ت�شتغ��لُ فيه��ا
(الذكريات امل�شغول ُة
وامل ُُّر منها
ُ
ُ
ال�رسدي�� ُة بثوبه��ا املذكرات��ي
بوج��ع العط�� ِر) ،الأوىل :ت�أخ�� ُذك
ِ
املرتكزات ال�شعريةِ ،و م��ن �أه ِم تلك
جنب م��ع
�صوت فريو ِز بك ِّل
�إىل لغ�� ِة
ِ
الروح الأوحد حني ي�سم��و بكَ
جنب��ا �إىل ٍ
ِ
ُ
ً
ال�رسدي،
اال�ستع��ادي
منظورها
املرتك��زات املذاكرتي�� ِة
العربي ،والثانية:
اجلمع��ي
الذات
ِ
ح�ض��وره الذاكرتي يف ِ
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
ِّ
القابع
الكائن
ؤلف/ال�شاع ِر(
وكذلك
املوجوع حني
ت�أخ��ذُكَ �إىل �صورةٍ مفعم��ةٍ بح�رس ِة العط ِر
التطابق ب�ين �أنا امل� ِ
ّ
ُ
ُ
ِ
ُ
ال��ذات ال�شاعر ِة
الن���ص) ،وبني �أن��ا ال�ساردِ ،وبني
خارج
ال��ذات ال�شاعر ِة
ذكريات منفلت��ةٍ بني ي��دي
تبك��ي عل��ى
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
داخل الن�ص:
ني
املر
ِ
يتج�سدان يف ال�صورت ِ
وحبيبتِها ،هذا اجلمالُ وهذا ُّ
ني ،يح�رض امل ُُّر يف ( الذكريات التي تلني �شوكها
الالحقت ِ
حتت وط�أة �إطارات ال�سيارة يف طني جبلي) بك ِّل ما فيها
حينما هجرتِني للمرة الأوىل..
ويح�رض احللو
الو�صف الكامراتي،ـ
من �شعريةٍ موغلةٍ يف
ِ
ُ
م��كان ثنائ��ي الدالل ِة
مل
الذكري��ات الت��ي
يف
ِ
تر�س��م معا َ
ٍ
معا ،على
ُ
ُ
أن�رش ر�سائلك يل ،و�صور َنا ً
قررت ب�أن � َ
لتزهر
للجنيات والأم��اين
ح�ضور تخييل��ي
ع�بر
ِ
يت�ش��كلُ
ٍ
َ
َ
امللأ!..
الذات ال�شاعر ُة
يف النهاي ِة ع��ن ف�ضاءٍ خيايل
ُ
حتلق فيها ُ
ميكن لها
ب�شاعري��ةٍ عاليةٍ يف �سماءٍ من الأم��اين التي ال
ُ
ولأن �ألــــ (الفي�س بوك) مل يكن موجو ًدا يومها
�أن
ع�بر ال�شع ِر من جهةٍ  ،وتق��و ُدكَ �إىل منطقةٍ
ُ
تتحق��ق �إ ّال َ
ن�رش ُتها على �أ�ستار الكعبة ف�أ�سموها (املعلقات)!!..
�شغ��اف الذاكر ِة وهي
تالم���س
ال��ذات حني
ح�سا�س��ةٍ من
ِ
َ
ُ
تع��و ُد �إىل ما�ضيه��ا الأنوي ،لرت�سم من��ذ بني ِة اال�ستهاللِ
حينما هجرتِني للمرة الأخرية..
كث�يرا مما ه��و واقع��ي �سريي م��ن جهة
تق�ترب
مل
مع��ا َ
ً
ُ
تبحث عن
..
نرث)
(ق�صيدة
يف
انك�ساري
أودعت
�
ني نوغ��لُ �أكرث يف
ُ
ثاني��ة ،و�سنج�� ُد جتلياتِه��ا وا�ضح ًة ح َ
ُ
ثنايا املنت.
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إعجاب منكِ و�سطً زحمة الدموع)11(...
�
ٍ

أ�ستار
ال�شعر
املعل��ى� ،إىل درج��ةٍ ت�سمو فيها
لتعل��ق على � ٍ
َ
ُ
ني ح�ضارةٍ
�أك� َ
ثر ال ِ
أ�ستار الكعب��ةِ ،وب َ
أماكن قد�سي�� ًة هي � ُ
للمركزيات من
عادت
أ�شياء وما
ماعت فيها
ِ
ُ
ْ
ْ
ال��ذوات وال ُ
الذات ال�شاعر ِة وهي
الن�ص يف انك�سا ِر ِ
وجودٍ
جت�سدت يف ِ
ْ
املقد�س
م�شاعر َها يف ق�صيدةٍ تخلت ع��ن مكانِها
ت��ودع
ِ
ُ
َ
مير
لتن��زوي يف زاويةٍ ما على الفي�س ب��وك بانتظا ِر من ُّ
مرئي وبعي��دٍ ،ال يرى فيها
ير
عليه��ا �أم�ًلااً يف �
إعجاب غ� ِ
ٍ
ٍّ
وا�ضح
يعك�س عل��ى نح ِو
أمر
ٍ
ُ
ال��ذات وج ًها لوج��ه .وهذا ال ُ
ل�صالح العوملةِ.
الذات من هويتِها
ان�سالخ ِ
َ
ِ
أي�ضا يف
تتمظه��ر الق�صي��د ُة الذاكرتي ُة على نح�� ٍو
وا�ضح � ً
ٍ
ُ
حتت
الق�صائ�� ِد املالي�� ِة الت��ي تق��و ُد
الن�صو���ص الواقع َة َ
َ
مظل ِّته��ا �إىل منطق ِة ال�س�ير ِة الذاتيةِ ،هذه املنطق ُة التي ال
قوام العملِ
ُ
ميك��ن لها �أن تعملَ مبعزلٍ ع��ن الذاكرةِ ،فهي ُ
أدب
ال�سريذاتي بك ِّل ت�صنيفا ِت ِه املذكراتي ِة والذكرياتي ِة و� ُ
ِّ
احل�ضور ال�سريذات��ي نلم�س ُه
واليوميات ،ه��ذا
االع�تراف
ِ
ِ
ُ
يفاج ُئكَ من ُذ الوهل ِة الأوىل
من ُذ
الن�ص رق��م (واحد) الذي ِ
ِّ
مبيثاقِها ال�سريذاتي:
()1

ُ
ُ
واضح
نحو
الذاكرتية على
القصيدة
تتمظه ُر
ٍ
ٍ
ً
النصوص
تقود
أيضا في القصائدِ الماليةِ التي
َ
ُ
ِّ
َ
َ
تحت
الواقعة
مظلتها إلى منطقةِ السيرةِ
ُ
يمكن لها أن
المنطقة التي ال
الذاتيةِ  ،هذه
ُ
َ
بمعزل عن الذاكرةِ .
تعمل
ٍ

ا�صبح��ت �أمي ًن��ا و�أن��ا �أفك��ر
من�� ُذ � ْأن
ُ
بالأرقام..
أ�ضع الأ�صفار بدقة رامي �سهم..
� ُ
وامل�رصوفات..
املقبو�ضات
أدون
ِ
ِ
و� ِّ
والو�صوالت..
ِ
أحلم بال�صكوكِ
و� ُ
حتما..
�إ ّال �أن ما ي�سعدين ً

الدراسات

ين
امل�شه�� ُد املذكرات��ي الأولُ ي�شتغ��لُ عل��ى وف��قِ زمن� ِ
ني �رسد�-شعريتني:
ني،
ِ
يق�سمان امل�شه َد على لقطت ِ
�رسدي ِ
الذات ال�شاعر ُة
الأوىل :موغل�� ٌة يف املا�ضي ح َ
ني تتوح�� ُد ُ
بال��ذات ال�شاعر ِة يف
الن���ص،
املعا��صر ُة احلا��ضر ُة يف
ِ
ِ
إ�سالم.
ع� ِ
رص ما قبلَ ال ِ
الذات
الثاني��ة :ت�ستن�� ُد �إىل
ما���ض قريب ،يف م�سع��ى من ِ
ٍ
ين،
ن��وع م��ن املقارن�� ِة ب�ين ح�ضاريت� ِ
ال�شاع��ر ِة لعق�� ِد ٍ
ي�صاحب َها
ين وما
قوام ُهم��ا العالق ُة الوجدي ُة بني املحب� َ
ُ
ُ
احلب وجز ِر الهج��رةِ ،تلكَ الثنائي�� ُة الأزلي ُة التي
من م�� ِّد ِّ
ني ،مع مالحظ ِة للطبيع ِة املغاير ِة
تفعلْ فع ُل َها بني املحب َ
واقع ك ٍّل
ني على نح ٍو
ني يف احل�ضارت ِ
للفعل ِ
تعك�س طبيع َة ِ
ُ
ح�ضور
ين ،تتمثلُ يف اللقط�� ِة الأوىل بقو ِة
من احل�ضارت� ِ
ٍ
بر �
إعالمي م�ؤث ٍر وفاعلٍ
لأ�ست��ا ِر الكعب ِة املتحول ِة �إىل من� ٍ
ٍّ
الواق��ع امل��ا قبل ا�سالم��ي ،تقاب ُل َها
يف
قن��وات التوا�صلِ
ِ
ُ
لا اجتماعي�� ًا
االجتماع��ي االلك�تروين الت��ي غ��دت فع� ً
وثقافي ًا وعوملي ًا جمعت العامل كله يف �شا�شات �صغرية.
ري
ين هذا وذاكَ حتاولَ
بث الفارقِ الكب ِ
وب� َ
الذات ال�شاعر ُة َّ
ُ
الكعب
كان لل�شع�� ِر وال�شاع ِر فيه��ا
ين ح�ضارةٍ عربي��ةٍ َ
ب� َ
ُ
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وجو ُدكِ الذي ع ّل َم قلبي �أن يكون �صريفياً..
ني تت�أخر �أق�ساط القبلة
ُّ
ي�ستحل ال ِربا والفوائد ح َ
اخلاطفة)12(.
النـ�ص من�� ُذ مفتتحِ �� ِه ال�شعر��-سردي) من
يقـ�ترب ه��ذا
ُ
ُ
منطق�� ِة ال�سري ِة الذاتي ِة من خ�لالِ �إ�شار ِت ِه امليثاقي ِة التي
الذات
تذه��ب باجتاه
الك�شف عن التطابقِ ب�ين �شخ�صي ِة ِ
ِ
ُ
القابع
ؤلف
�
امل
�شخ�ص
وبني
،
الن�ص
يف
ة
القابع
ة
ال�شاعر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
عرب املهم�� ِة الواحد ِة املناط ِة بهما،
َ
الن�ص ،وذلكَ َ
خ��ارج ِّ
رث
الت��ي
املايل،
ين
أم�
ل
ا
ة
ب�صف��
وه��ي
ِ
تت�ض��ح �أك َ
العم��لُ
ِ
ُ
فعمر
الن�صو���ص (ق�صائ َد مالي��ة)،
عن��وان
م��ع
ِ
ِ
بربطِ َه��ا َ
ُ
ني املايل ل�صندوقِ االحتادِ ،يعملُ
ال��سراي /امل� ُ
ؤلف الأم ُ
حا�رض
عل��ى نح ٍو ال يقب��لُ ال�شكَ عل��ى �إخبا ِر قارئِ��ه �أ َّنه
ٌ
يف ق�صائ�� ِد ِه املالي��ةِ ،و�أ َّنه متماهٍ ج ًدا م��ع عمر ال�رساي
يكت�سب
أمر
الكائ��ن الورقي ال�شعري داخلَ
ِ
ِّ
ُ
الن�ص ،وهذا ال ُ
ليعلن
الن���ص الأولِ ،
ج��اء يف
أك�بر عندم��ا
َ
خ�صو�صي�� ًة � َ
َ
ِّ
املفتت��ح ع��ن ه��ذا احل�ض��و ِر ال�سريذاتي ل ُه
ال�شاع��ر من��ذ
ِ
ُ
ال�سريي امل�ستن ِد �إىل
ِها
ب
بثو
الن�صو���ص
ذلك
د
بع
لتت��واىل
َ
ِّ
ُ
الذاكرة.
هيمنت
ويف خ�ض ِم كل هذه التقريري�� ِة واملبا�رشي ِة التي
ْ
عل��ى الأ�سط�� ِر الثالث�� ِة الأوىل م��ن
الن���ص ت�أت��ي اجلملُ
ِّ
ح��دث الده�ش�� َة ال�شعري�� َة
الث�لاث الأخ�ير ُة ل ُت
ال�شعري�� ُة
ُ
َ
رب
�صهر
ال��ذات ال�شعري ُة العمل ال�صرييف يف خمت ِ
ُ
عندما ُت ُ
لا م�رصفي ًا
احلب ب��ك ِّل �أفعا ِل ِه عم� ً
ال�شع�� ِر لتغ��دو مزاول َة ِّ
للتفاو�ض وامل�ساوم�� ِة امل�رصفيةِ ،وتغ��دو ال ُقبل ُة
ِ
قاب�ًل�اً
ني امل��ايل وحبيب ِت ِه فعلاً ربوي�� ًا �إذا ما ت�أخرت
ب�ين الأم ِ
و�صارت بالتق�سيط.
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ومن الن�صو�ص ال�شعرية بثوبها املايل والذاكرتي الن�ص
رق��م ( )3الذي يح��اول ال�شاعر من خالل��ه تقدمي ف�ضاء
عام للذكريات يف هذه الن�صو�ص املالية:

الذكريات..
�أمتلكُ ال َآن قا�ص ًة كبري ًة وفارغ ُة �إ ّال من
ِ
ت�شب ُه ثالج َة �شقتنا يف الليل ِة الأوىل..
فهي َ
خذي القا�ص َة البائ�س َة مني..
ب��ر َز ِم امل�شـــــاع�� ِر
و�أن��ا �س�أتكف��لُ مب��ل ِء الثالج��ة ُ
ال�ساخنةِ)13(.
ت�شتغلُ مفرد ُة (القا�ص��ة) بو�ص ِف َها عالم ًة مالي ًة ا�شتغا ًال
الن���ص لتتحولَ �إىل مع��ادلٍ للذاكرة ،وبد ًال
انزياحي�� ًا يف
ِّ
للذكريات يف
تك��ون م���أوى للمالِ تغ��دو م���أوى
م��ن � ْأن
ِ
َ
دالالت
لك�سب القا�ص ِة
الذات ال�شاعر ِة
�إ�شارةٍ وا�ضحةٍ من ِ
ٍ
ِ
�شعري�� ًة تخ ِر ُج َه��ا م��ن منطقِها امل��ايل �إىل منطقٍ �شعري
وذات
عندما ُت َز ُج �إىل معرتكِ حيا ِة الذاتني (ذات ال�شاع ِرِ ،
تقوم
احلبيب��ة) يف �سياقِه��ا الزمن��ي املا�ض��وي بع��د �أن َ
الذات
الذاك��ر ُة با�ستدعائِها من منج ِم الذكريات،
فتذهب ُ
ُ
بالذكريات �إىل ليلتِهما الأوىل عندما جمع ْت ُهما
ال�شاعر ُة
ِ
ظلت حي ًة يف
ال�شق ُة لتلتقطَ
ُ
الذات فيها تلكَ الثالج َة التي ْ
الن�ص -رك ًنا من
الذاك��رةِ،
َ
لتك��ون اليوم –�ساع َة كتاب�� ِة ِّ
قوامه خزي ًنا
� ِ
أركان الت�شبي��هُِ ،م َ�ش ِّك َل ًة بذلك وج ًه��ا لل�شب ِه ُ
ان�سلخت
للذكريات بعد �أن
لي�س للم�أكوالت ،و�إمنا
ِ
ْ
حاوي ًا َ
الواقع
م��ن معناه��ا املعجم��ي �إىل معناه��ا االنزياح��ي
ِ
حتت وط�أ ِة و�سلط ِة ال�شع ِر.
َ
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كاية إلى َ
الح
أقانيم
حك في المرآةِ
الض ِ
ِ
زن ِ
ُ
الشعر من ُح ِ
ِ
ٌ
الكواز
عند ج َّبار
قراءة في الحالةِ الشعر ّية
َ
ّ
د.علي ح�سني يو�سف

ني ت ّت�س��� ُع الر�ؤي���ا ال�شعر ّية لت�شم���ل الوجو َد
ح َ
ب�أ�س���رهِ  ،ف����إنَّ ال�شع��� َر وقتئ���ذٍ َي���رى و َي�سم���ع
الكائن اخلالد الذي
و َيجو�س الأمكن َة ب�أريح ّية
ِ
ّ
احل�ض���ور
ي�ض���ل كينونت��� ُه وال ينف�ص��� ُل ع���ن
ال
ِ
الأب���ديّ فاحلقيق��� ُة �ش���ي ٌء عائ��� ٌم ال طع��� َم ل���ه ما
مل ت�ستوع ْبه���ا التجرب��� ُة ال�شعر ّي���ة النابع��� ُة من
خ�ي�ر بذاتهِ
احل�ض���ور يف الأ�شي���اءِ  ,فالتماهي ٌ
ِ
ُ
التعالق ح�سنٌ رغ َم
رغ��� َم امنحاء الفرادةِ مثلم���ا
�سوغ يف التجربةِ
غيبوبةِ
التوحد لكنَّ هذا ك ّله ُي َّ
ّ
ال�شعر ّية التي ُتخ َّلق ذواتنا فيها مع ّ
كل قراءةٍ .

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

ي�شك��و �إىل املاء ما القى م��ن النار .وهكذا تنثال الأمكنة
وترتى معاملها حتى ت�ضج من لعب حني حتني قيامتها
الكواز لي�ست �صامتة ،وال فارغة،
ال�شعرية .فالأمكنة عند ّ
بل ه��ي عالمات �سيمائي��ة ك ّل مكان منه��ا يختزن ع ّدة
ال�شاعر عند �أ�سد
ني يق��ف
مفهومي��ة يف غاي ِة الرثاء  ,فح َ
ّ
ُ
بابل مثال ،يحكي لنا ق�صته معه فيقول :

ا�سمع من حتته اجرة تبكي ورقيما يغني
فمتى يقوم امليتون
�أدور حوله فال �أرى غري عو�سج م�شلول
وجنادب �رصعى
وكثبان و�صدى
وعظام وق�صور
متى يقوم ال�صائمون
ليفطروا بالدم ؟ (�ص)17
معرفية
مكانية �إىل احالة
وهنا يتحول الن�ص من ا�شارة
ّ
ّ
رمزية تختزل تاريخا ب�أكملهِ.
ّ
فرعي��ة فاملكان
وامل��كان بع��د ذلك يت�شظ��ى اىل �أمكنة
ّ
الع��ام هو احل ّلة �أما الأمكن��ة الفرعية فهي تلك التي متلأ
الورق والذاكر َة  ,هذا الت�شجري املكاين يتماهى متاما مع
َ
الكواز وهنا ميكن � ْأن نقول
الت�شج�ير ّ
الن�ص ّي الذي ارت���آه ّ
الن���ص – على طوله – ي�صح �أن يكون وثيقة ت�أر�شف
� ّأن
ّ
هوياتها
احللة بكل تفا�صيلها لذا جند الأمكنة وبجانبها ّ
مكانية
بلغة ال�شع��ر  ,ف�صفي الدين احللي بو�صف ِه مثابة
ّ
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الك��واز ،ثم ّة �إذعان
ال�شعري��ة لل�شاع ِر جبار
م��ع التجرب ِة
َ
ّ
ّ
أم��ام �أنا�شيد
يتح�ص��ل لنا حني
ُ
نق��ف � َ
ّ
ي�سوقن��ا وتب��ّص رّ
يختلج
الت��ضرع الت��ي تبتهل للحكاي��ات كي ت�ؤ ّدي م��ا
ُ
ّ
التخيل يف فردو�س التجوال
منعن
ين
ُ
داخل النفو�س وح� ُ
ّ
تبعث فينا
ونت�صفح الوج��وه التي
ب�ين الأمكن ِة الودودة
ُ
ُ
ني ن�ضحكُ يف املر�آة لن�صوغ من
امل�شاعر املت�ضارب َة وح ُ
َ
وتت�سع
ت�ضي��ق الغاب ُة
الط�ين حكايا ملدين ِة احل ّلة وحني
ُ
ُ
جنزم � ّأن
الظاللُ حينها فقط وبك ّل خفةٍ ورهافةٍ ميكن � ْأن
َ
أمام �شاع ٍر حق�� ًا بي َد � َّأن الكواز
َ
بع���ض ال�شع�� ِر بخ ٍري و�أ ّننا � َ
م��ن خالل جماميعه الأربعة التي �صدرت م�ؤخرا (�أحزان
�صائغ الطني ,وما �أ�ضيق الغابة ما �أو�سع الظالل ,وورقة
ال�شعر وال
يتق�ص��د
احلل��ة ,ومن ال�ضاح��ك يف امل��ر�آة) ال
ّ
ّ
يتع�س��ف الق��ول وال مياط��ل �أو يعاظ��ل من �أج��ل التقاط
ّ
املف��ردات وا�صطياد ال�صور ،ب��ل � ّأن �إهاب الن�شوة يغمره
فتتوه��ج حينه��ا الكلم��ات لتن�س��اب با�سمة عل��ى الورق
ولتتخ ّلق �أقنومات �شتى ثرية كلها بالإيحاءات.
القارة يف
امل��كان بو�صفه نبعا ّ
�سيا ًال ل�ص��ور اللحظات ّ
الذاك��رة يتج ّلى لنا مثل مرايا متقابلة يف املجاميع ّلها
لك ّن��ه ينعك���س ك�شاخ�ص حا�رض يف (ورق��ة احللة) التي
تبد�أ م�سافتها من باب ع�شتار وتنتهي عند ف�صل الأفول..
فف��ي الربية� ،صارحها اخلنزير الأعور ..قال لها متوز قد
الكواز على �أ�سد باب��ل الذي يخ�شاه الربق
م��ات!! .ثم مير ّ
وتتجنب��ه الأمط��ار ،و�ساعة البلدية النائم��ة منذ ثالثني
امل��اء فيها واحرتف
جف
�سن��ة واجلنائ��ن املعلقة الت��ي ّ
ُ
الفالح��ون� ،رسق��ة ال�ضحك��ة والأزهار وال�س��وق الكبري،
الآ�سن��ة �ضفاف��ه وم�شه��د ال�شم���س وب��اب احل�س�ين الذي
يقطرن دما
ت�ص�ير الرايات فيه عند التا�سوعاء حمامات
َ
وباب امل�شهد ،واملق��ام والنبي �أيوب و�سيد حيدر احللي،
الك��واز الذي م��ا و�شو���ش الكوز �إال م��ن ت�أمله..
و�صال��ح
ّ
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تدل علي ِه :
ّ

بي�ض مدامعنا
خ�رض مماحلنا
�سود م�سارجنا
حمر �سواقينا (�ص)36
ني يقف ال�شاعر عند اجلامعني  ,يقول :
وكذا احلال ح َ
من �ألب�سها ثوبني ؟
ومن حاكَ عباءتها الرثة ؟
ما زال النهر ي�صلي
وهو يراها يف �أرذل العمر
ذاك زمان م�ضى
حني تباهت بال�شعراء (�ص)43

ال�شاع��ر جبار
أح�س��ن
وق��د �
َ
ُ
ن�ص��ه
الك��واز يف �صناع�� ِة ّ
ّ
املط��ول (ورقة احللة) الذي
ختم��ه يف ف�ص��ل الأف��ول
حيث :

م��ات جرم��ط م�سل��وال
و�سهيل غريقا (�ص)137

وبع��د �أن ينف���ض الق��ارئ ي��ده م��ن ورق��ة احلل��ة ميكن
�أن ي�ستنت��ج �أن امل��كان كان هن��ا بيئ��ة �صاحل��ة للتنوع
ورمب��ا للتناق�ض �أي�ضا فبني �سع��ي ال�شاعر �إىل �أن تكون
(ن�صو�ص��ه) ممكنة حمتمل��ة وبني خياله ال��ذي ال يطيق
وهج �آالمها جند الأمكنة مثل نبع ماء ينت�شي بالق�صيد .
و�إذا كان املكان �أقنوما ين�سل دبيبه يف عروق الكائنات
كم��ا حلظن��اه يف ورقة احلل��ة ف���إن للحكاي��ة ال�شعرية ـ
بو�صفه��ا �أقنوما ـ �آخر حلوال غم��ر الأحرف كلها بفي�ضه
يف جمموعت��ه (من ال�ضاحك يف امل��ر�آة) ؛ واحلكاية هنا
تب��دو مثل � :أ�سالك �شائكة �أو الأل��وان �أم�س �ألواننا غدا �أو
حينم��ا يف احلل��ة �أو وثيقة خارج ال�سي��اق �أو مثل ال�سيد
�أب��رة و�إىل ذئ��ب ما ور�سال��ة الطري و�أقنوم امل��اء و�أقنوم
النار و�أقن��وم الهواء و�سانية ال�ض��وء والفاعل املن�صوب
و�أيام �آدم الفاين و�سنمار وما تبقى لعطيل حتى تتمظهر
جلي��ا يف ال�ضاح��ك يف امل��ر�آة  ,ه��ذه كله��ا عنوان��ات
احلكاي��ات الت��ي ا�شتمل��ت عليه��ا ه��ذه املجموع��ة التي
بني��ت بطريقة ف��ذة حيث الت�شكيل اخلا���ص والتحكم يف
ال�صفحات والأ�سطر .
واحلكاي��ة يف (م��ن ال�ضاح��ك يف املر�آة) طري��ق بعرثته
الريبة ماله من ن�شور فكل :

الكواز حينما يسرد حكاياته
ّ
يتماهى تماما حتى
يبدو حضوره غيابا وتبدو
الحكايات عنده مثل أطياف
شفيفة ،وهذه وحده
يكفي ألن يكون دليال على
صدقه الفني.

�س��واد مي��ر بيا���ض  /فمن
عل��م اللي��ل �أن النجــــ��وم
ظالم قبور ؟
لك��ن ه��ذا الت�س��ا�ؤل ق��د ال
يط��ول  ,ف�لا ته��د�أ النف���س
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حتى تكت�شف ب�أن :

وتوجتها بالع�رس

الدخان الب��د يف �صحيفة الألوان

�أيقن��ت �أن امل�ساف��ة بينن��ا
خطوة �شك �(.ص48و)58

فلم يكن ال�سواد
بيا�ض��ا  /فال�سم��اء �أمط��رت

والك��واز يف ذل��ك كل��ه غ�ير معني
ّ
باالنف�صال ع��ن الواقع �أو االندماج
فيه فالن�ص عنده ميثل وحدة �شاملة
للمتناق�ضات جميع��ا لذا نراه يحدثنا

وقارها جثثا (�ص.)11

كان يا ما كان
بحار و�سواق و�أنهار و�آبار و�أهوار وبحريات ودموع
وم��رة �أخ��رى يحك��ي لن��ا ع��ن الفاع��ل املن�ص��وب
واملفعول به املرفوع حيث :
احلرف حرفان ؛ قامع ومقموع  ....و....
ها �أنذا
وقد فركت فحمتي من خ�شية
وع�رصت يقطينتي
كي تلدين بال ذنوب

عن �سنمار تارة ؛ �سنمار الذي :
مل يك��ن ظال ح�ين �أقابل��ه  /فال �شيء
هنالك ال �شيء هنا  /بالأم�س يف زلتني
ر�أيته تخفق الط�ير يف عيونه والآ�س بقيا غابة فوق
�أ�صابعه �(.ص)71
وقبلها كان قد حدثنا عن ال�سيد �إبرة :
الرجل الواقف فوق الأبرة
�سموه الإبرة
واختلط الأمر لديه
ماذا يعلن حني ي�شاك�سه اخلياط ؟
كيف ي�صور حمنته حني ي�ضيعه الرواف
يف كومة �أثواب رثة ؟ (�ص)26

الدراسات

والك��واز حينم��ا ي��سرد
ّ
حكايات��ه يتماه��ى متام��ا
حتى يب��دو ح�ض��وره غيابا
وتب��دو احلكاي��ات عن��ده مثل
�أطي��اف �شفيفة  ,وهذه وحده يكفي لأن يكون
دليال على �صدقه الفني فمرة يحدثنا :
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فالعقالين وغ�ير العقالين ين�صهر يف
بوتق��ة ال�ضحك يف امل��ر�آة لذا مل يعد
الواقع م�شخ�ص��ا بعيدا كي ينف�صل
عن��ه �أو يندمج في��ه رغم �أن فارقا
قد يلوح يف �أفق بع�ض الن�صو�ص
كما الح لل�شنف��رى من ذي قبل
حني خاطب �سكان الفالوات ,
الكواز :
وجند ذلك يف قول ّ

�أيها الذئب احرتق يف دمي
ال الظل هارب يف الطرقات
وال ال�شم�س نائمة يف ال�شجر
دع الغنيمة تذر دمعها وتفتح بابها لل�س�ؤال (�ص. )33
�شذري��ة مركزة كما جند
وق��د ت�ساق احلكاي��ة يف �صورة
ّ
ذل��ك يف جمموعت��ه (ما �أ�ضيق الغابة م��ا �أو�سع الظالل)
فق��د كان للحكاية ح�ضور كبري تخط��ى حاجز اال�سهاب
�إىل التكثي��ف والتلمي��ح  ,فالتلميح ميث��ل �سمة عامة يف
الكواز :
املجموعة املذكورة  ,يقول ّ

ال يغادر نادل الربق
الغيوم
�إال عندما يغني املطر (�ص)5
�أم��ا التكثيف في�شكل يف املجموعة املذكورة منطلقا
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لتداعي��ات مكاني��ة غني��ة
مب�ضامينها :
لقد غر�سوا
يف �ساحة املدينة
بال�ستيكية
�أ�شجارا
ّ
�إيذانا
بافتتاح حملة احل�صاد (�ص )49
وننتق��ل �إىل �أقنوم �آخر وهن��ا نكون وجه
لوج��ه �أم��ام التاري��خ  ,فق��د كان التاريخ
عن��د �شاعرن��ا هاج�سا مل يبارحه حلظ��ة يف �أعماله كلها
 ,فق��د م��رت بنا (ورق��ة احللة) ومرت بنا (م��ن ال�ضاحك
يف امل��ر�آة) ور�أينا كي��ف �أن التاريخ كان امتدادا طبيعيا
الكواز �أما يف جمموعته (�أح��زان �صائغ الطني)
لبابلي��ة ّ
فنق��ف للم��رة الأوىل عند قف�ص م��ردوخ و�أن��ور �شا�ؤول
وعند الب�رصة واحللة وعن��د �سنمار الذي �صادفنا �سابقا
يف (م��ن ال�ضاح��ك يف امل��ر�آة) ,والتاريخ هن��ا قد يكون
عتب��ة ن�صية ومدعاة للقول ال�شع��ري فقط وال ي�شرتط �أن
جند الب�رصة �أو احللة بتفا�صيلهما بني �سطور الن�صو�ص
فالواق��ع �أكرث ت�شعبا م��ن ال�شعر �إمنا ال�شعر يحاول مللمة
امل�آ�سي وامل�رسات يف ب�ضع كلمات .
وتدعون��ا �رشاه��ة املت��ع ال�شعري��ة �أن نقف عن��د (قف�ص
م��ردوخ)؛ م��ردوخ ذل��ك ال��ذي كان كبري الآله��ة وموىل
ال�سم��اء والأر���ض الأعظ��م ،ذا ال�صف��ات اخلارق��ة عن��د
البابلي�ين ,فالن���ص املذك��ور مكت��وب بطريق��ة ملحمية
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�سعادت��ه مب���آمت تتداعى كجدار الوه��م  /قلت مدعيا

يف�ص��ل بني �سطوره اخلط املائ��ل ي�شي ب�أن هناك متاثال
ب�ين ال�شاع��ر وم��ردوخ بدالل��ة �أ ّن��ه يذكرنا ب�ين الفينة
والأخ��رى بعالم��ة رابط��ة ب�ين ال�شخ�صيت�ين ,ومل ال
وكالهما بابليان :

على �رساط خماويف مثل حمكوم هارب من ليل الظن

لقلب��ي وه��و يخاتل خل��ف مراي��ا الع�ش��ب  /ويقي�س

 /ال يفهمني �أحد �(.ص. )114

� :أن��ا �سعي��د بقف�صي  /ن�صاب��ا يف اخلم�سني � /أم�شي

الدراسات
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النظرية النقدية العابرة للتخصصات
للناقد عباس عبد جاسم
( التمفصالت األساسية)
�أ .د.و�سن عبد املنعم

النظرية العابرة للتخ�ص�صات
( التمف�صالت الأ�سا�سية)
ال ميك��ن �أن تت�ص��ور � ّإن النق��د العربي ب�لا نظرية ،الن
وظيف��ة النظري��ة �صياغة دليل نظ��ري للممار�سة ُ ،تعنى
بالظواه��ر الإبداعي��ة واالجتماعي��ة بوع��ي م��درك له��ا
ومتقدم عليها يف ر�ؤية العامل.
�سعى الناقد عبا�س جا�سم يف كتابه " النظرية النقدية
العابرة للتخ�ص�صات " �إىل حتليل �أهم القطائع املعرفية
يف تاريخ النقد العربي من ناحية  ،وحتليل �أهم املفا�صل
احليوية يف تطور املناهج النقدية من ناحية �أخرى.

وكان��ت عتب��ة العنوان (العاب��رة للتخ�ص�صات) البنية
املهيمن��ة يف �صياغ��ة ت�ص��وره للنظري��ة العاب��رة للنقد
الأدبي العربي ،مما ي�ستدعي �رضورة عبور التخ�ص�صات
ال�ضيق��ة واملعاجل��ات املح��دودة يف الت��داول النق��دي
ال�سائد.
وهنا ال بد لنا من الت�سا�ؤل الآتي؟
من �أين ا�ستقى الناقد فكرة " العابرة للتخ�ص�صات "؟
ميكنن��ا الق��ول �أن��ه ا�ستقاها م��ن �آلي��ات ا�شتغ��ال النقد
العاب��ر للح��دود املعرفية ب�ين التخ�ص�ص��ات الإن�سانية
والطبيعي��ة) وال �سيم��ا؛ �إن مي�شيل فوك��و مل يكن �أحادي
احلق��ل النقدي ،فقد ا�شتغل عل��ى التعددية النقدية،فجمع
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العاب��رة للتخ�ص�ص��ات " �أه��م التمث�لات اال�صطالحي��ة
واملفهومية عرب املناهجية ،هذه " العابرة -تت ّغذى من
املناهج مبا يتعداها ويتجاوزها يف �آن ".
ي��روم من�ش��ئ (النظري��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات) �أن
تنبن��ي نظريته على وف��ق �آليات ميتا نقدي��ة متتاح من
روح علمي��ة معرفية ،لتتج��ه نحو فهم الظواه��ر الأدبية
واملجتمعية ب�أفق �أكرث متثال ً لر�ؤية العامل.
ولك��ن ال��ذي ي�شغلنا �أك�ثر:مم انبثق��ت �آلي��ات " النظرية
النقدية العابرة للتخ�ص�صات "؟
ت�ستدع��ي الإجاب��ة عل��ى ه��ذا الت�س��ا�ؤل معرف��ة �أه��م
النق��اط املف�صلي��ة للقطائع املعرفية ونق��اط التحوالت
املناهجية.

فكرة تقوي�ض مركزية املنهج :

مينى طريف اخلويل

�صالح ف�ضل

يع��د الناقد عبا�س عبد جا�س��م بول فريباند
قو���ض
P.kfeyerabend
�أول م��ن ّ
مركزي��ة – املنهج الواح��د ،فقد قلب املنهج
اال�ستقرائي التجريبي القائم على املالحظة
والتجرب��ة �إىل منه��ج ا�ستنباط��ي ،وذلك يف
كتاب��ه " �ضد املنهج – النظري��ة الفو�ضوية
يف املعرف��ة "  ،1965ال��ذي �أعل��ن فيه ،يف
مهاد �رصيح " مـــوت املنهج ".
وق��د ع�� ّدت الدكت��ورة مينى طري��ف اخلويل
داللة كتابه " �ضد املنهج " مبثابة امل�سمار
الأخ�ير يف نع���ش تل��ك النظري��ة التربيري��ة
ال�لا تاريخي��ة للمعرف��ة العلمي��ة و�س�ؤاله��ا
املرك��زي ،و�أه��م م��ا قام��ت ب��ه النظري��ة
الفو�ضوية لفريبان��د ،انها نقلت الالمقاي�سة

الدراسات

بني التاري��خ واملعرفة واملراقب��ة والعقاب،وقام �إدورد
�سعي��د بتوظي��ف مفه��وم الطباق ب�ين �أ�ض��داد الثقافات
املتنافرة ،وهما م��ن الأمثلة التي ا�ستدعيت فيها حاجة
العلوم الإن�سانية �إىل العلوم الطبيعية التي تعابرت فيها
التخ�ص�ص��ات املعرفي��ة ،فاتخ��ذت �أ�ش��كاال ً خمتلفة من
تعدد وتداخل معريف.
وق��د غ ّل��ب عبا���س عب��د جا�س��م م�صطل��ح " العاب��رة
للتخ�ص�ص��ات – "cross disciplinaryيف مفهوم��ه
املعريف الذي يعني به :
جت��اوز �أو اخ�تراق احل��دود القائم��ة ب�ين التخ�ص�صات،
وكيف تتفاعل(ع�بر املناهجية �أو البيني��ة �أو التعددية)
فيما بينها.
لهذا ثم��ة �صعوبة يف ت�أ�صيل مفهوم " ال ِعبرْ مناهجية "
ل�سببني :
�أو ًال  -لأنه��ا(ال  -مناهجي��ة �أو مناهجي��ة
فائقة).
ثاني ًا  -جلدة �أو حداثة امل�صطلح.
لهذا قد تلتب�س ال ـ "عرب مناهجيةtran s -
 " disciplinaryبكلمتني �أخريني حديثتني:
 • تعددي��ة املناهج ــ pluridisciplina r
 ،" iteوه��ي تتخطى ح��دود املنهج الواحد،
لـ" تخت�ص بدرا�سة عدة مناهج يف �آن واحد
ملو�ض��وع واح��د يتعل��ق باملنه��ج الـــواحد
نف�سه " (.)1
• البينمناهجي��ة interdisciplinary -
" وتتعلق بنق��ل الطرائق العلمية من منهج
�إىل �آخ��ر ،لغر���ض تو�سي��ع م�ســاح��ة الفه��م
املعرفية (.)2
وق��د وج��د الناقد عبا���س عب��د جا�سم يف "
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من دائرة االبي�ستمولوجية اىل حقل الإن�سانيات الأو�سع،
وخا�صة على م�ستوى �أن�سنة العلم.
وعل��ى الرغم من هيمن��ة فكرة الأحادي��ة املنهجية ،فقد
تراجع��ت يف الق��رن الع�رشي��ن بظهور ثنائي��ة املنهجية
(الكمي��ة والكيفي��ة) ،ث��م تاله��ا م��ا ي�سم��ى باملنهجية
التكاملي��ة ..الت��ي ت�صن��ف يف احلق��ل الفل�سفي ب��ـ " علم
الوج��ود �أو عل��م املعرفة �أو علم القي��م " ،ولكن هل كانت
العلوم الإن�سانية م�ضطرة �إىل حماكاة علوم الطبيعية؟
واجلواب على ذلك �إن العلوم الإن�سانية مل تتطور� ،إال بعد
حتررت م��ن تبعيتها االبي�ستمولوجي��ة للفل�سفة ،كما
ان ّ
�إنها مل تتطور مبوازاة العلوم الطبيعية.

الأ�صول واملنابع :
يقول الناقد عبا�س عبد جا�سم " مع بداية القرن احلادي
و الع�رشين ،عادت العلوم الإن�سانية ت�سري على نحو مواز
للعل��وم الطبيعية ،حتى تداخل��ت هذه العلوم فيما بينها،
بع��د �أن اكت�شفت فيزي��اء الكوانتم والن�سبي��ة �إن احلقيقة
متعددة  :ولي�ست واحدة �أو مطلقة.)3(.
وهن��ا تنق�ض احلقيقة " املنه��ج ،وتفلت دائما ً منه ،ذلك
لأن املنهج لي�س هو امل�صدر الوحيد لتعيني كل احلقائق
يف العامل .
وي�أت��ي ال�س���ؤال الذي ي�ش��كل ال�شاغل الرئي���س للباحث "
ه��ل متكن النق��د العرب��ي املعا�رص من جت��اوز التعريف
املتحول��ة) �أو
باملنه��ج با�ستخ��دام (�آلي��ات املعرف��ة
ِّ
(العابرة للمناهج)�أو (العابرة للتخ�ص�صات)؟
ولئ��ن كان املنهج التكاملي ي�سعى �إىل تقدمي حل جذري
لهذه التعددي��ة ،فان الناقد عبا�س عبد جا�سم  ،يتفق مع
الدكت��ور عبد امللك مرتا�ض ب�أنه " ال يوجد منهج كامل،
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لق��د بنى عبا�س عبد جا�س��م نظريته النقدية
مث��ايل " وذلك " انطالقا ً من حتمية انعدام
العاب��رة للتخ�ص�صات على وف��ق �أ�سئلة ذات
الكمال يف اي منهج "( )4كما يرى الدكتور
طبيعي��ة نقدي��ة معرفي��ة �أك�ثر ا�ست�شكالية،
حممد ع��زام ،بل يذهب �أبع��د من ذلك ،حيث
جابر ع�صفور منها :
يق��ول  " :من امل�ستحي��ل خلط هذه املناهج
م��ا �أهمية �إنتاج النظرية النقدية؟ وقبل ذلك
املتباين��ة للخ��روج بفرية منه��ج تكاملي "
هل هناك نظرية نقدية يف الرتاث العربي؟
(.)5
وقب��ل ذل��ك كل��ه م��ا ح��دود ه��ذه النظرية ؛
ويذه��ب الناق��د جاب��ر ع�صف��ور اىل ان م��ا
�أتخ�ص النخبة من النقاد ،وغري ُمع ّدة لعموم
ي�سم��ى بـ " املنه��ج التكاملي " ال��ذي ي�أخذ
الق��راء �أم ه��ي الو�سي��ط النقدي ب�ين الن�ص
م��ن املناه��ج والنظريات امنا ه��و نوع من
والقارئ والعامل؟(.)10
" التلفيقي��ة .وذلك بقوله  " :هذه التلفيقية
وم��ن �أهم املعاين الت��ي ح ّددها يف النظرية
ت���ؤدي الــــــــــــ��ى الفو�ض��ى وت�ض��ارب
عبد امللك مرتا�ض النقدي��ة الت��ي يق�صد بها  :انه��ا " ال ًتعنى بـ
املفاهيم " (.)6
(قي��م الن�صو���ص) كبنى داللية فق��ط ،و�إمنا
وذهب حمم��د الدغمومي �إىل �أن " التكاملية
ًتعن��ى �أي�ضا ب��ـ (الر�ؤي��ة �إىل العامل) كمنظ��ور يف كيفية
من بني املناهج تقع يف �صلب التلفيقية " (.)7
تف�سري الظواهر الأدبية واالجتماعية).
�أم��ا الناقد عبا�س عبد جا�سم ف�يرى � -إن كان م�صطلح
لق��د توق��ف الناقد عن��د �أهم النق��اط املف�صلي��ة للنظرية
التكام��ل املعريف يعني :املو�سوع��ي �أو املو�سوعية ،ف�إن
النقدي��ة ،ومنه��ا (النظري��ة النــــــــــــقدي��ة) بو�صفه��ا
ذلك ال يعني(املعرفة العابرة للتخ�ص�صات) ،لهذا ينبغي
(ر�سال��ة) ( )11التي دعا فيه��ا الدكتور م�صطفى نا�صف
التميي��ز بني جتميع الفروع املعرفي��ة يف �سياق تلفيقي
�إىل جتاوز الأدبي��ة " ،وعلى النقي�ض من ذلك مت�سك عبد
وتولي��ف املناهج يف �سياق تركيبي ،فقد تتداخل العلوم
اهلل الغذام��ي ب��ـ " كي��ف يك��ون النـــــــــ���ص الأدبي ن�صا
والتخ�ص�ص��ات يف الأث��ر والنتيج��ة ،ولك��ن ال ميك��ن ان
�أدبيا "؟ليجيب عنه ،على النحو الآتي :
تتوح��د متون املعرفة يف وحدة يحكمها منهج تكاملي،
"ه��ذا �س�ؤال �شغ��ل الناظرين يف �أدبي��ة الأدب ،وت� ّأ�س�س
وال�سبم��ا � ّأن التكام��ل املع��ريف ال ب��د م��ن �أن ي�صط��دم
عن��ه عل��م قائ��م بذات��ه ،ه��و " نظري��ة الأدب " ولي���س
بالنظري��ة الن�سبي��ة ونظري��ة الكوانت��م ونظري��ة املجال
مبق��دور �أح��د �أن يزع��م ان هذا
املوح��دة Super grand) -
ال�س���ؤال ،وه��ذا العل��م �ش��يء
unified field theory. (8
هو
ليس
المنهج
إن
جدي��د مبتك��ر ،ب��ل احل��ق ان
� ّإن ه��ذا العل��م اجلدي��د يعرتف
الفك��ر الإن�س��اين ق��د ا�شتغل يف
ب� ّأن املعرف��ة النهائية ،والفهم
المصدر الوحيد لتعيين
م�سائل هذا ال�س�ؤال منذ �أن كان
الكل��ي ،واليقني ح��ول احلقيقة
كل الحقائق في العالم .
الأدب وت�� ّدرج االهتم��ام م��ن
�أمور لن تتحقق �أبدا.)9(.
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وم��ن منطل��ق االجت��اه " نح��و
املجردة والعابرة
املالحظ��ات
ّ
عباس
الناقد
سعى
نظرية نقدية عربية " لو�صل ما
�إىل م�ستوي��ات الت�أمل والتعمل
انقطع بني الرتاث واملعا�رصة،
ومراجعة الت�صور " (.)12
جاسم في كتابه
توقف عبد العزي��ز حموده عند
تنب��ه الناق��د �إىل الكيفية
" النظرية النقدية العابرة
وق��د ّ
ث�لاث حمط��ات خ�لال (بداية)
الت��ي ط��رح فيه��ا الغذام��ي
للتخصصات " إلى تحليل
و(منت�ص��ف) و(نهاي��ة) الق��رن
مقول��ة اجلرج��اين يف " �إيجاد
أهم القطائع المعرفية
الع�رشين ،ثم ح ّدد املواقف عند
االخت�لاف يف املختلف��ات "
في تاريخ النقد العربي
ه��ذه املحط��ات الث�لاث وه��ي
ب�صيغ��ة املقارب��ة ،ومقول��ة
أهم
وتحليل
،
ناحية
من
تتباي��ن وتتداخل وتتزامن كما
ج��اك دري��دا يف " االخت�لاف
في
الحيوية
المفاصل
يرى حمودة بني رف�ض ال يخلو
واالرج��اء " ب�صيغ��ة املقارنة،
من
النقدية
المناهج
تطور
من احل ّدة للرتاث العربي القدمي
تنب��ه جا�س��م �أي�ض��ا ً اىل
كم��ا ّ
م��ع انبه��ار بالفك��ر الغرب��ي،
الكيفي��ة الت��ي �أتخ��ذ فيه��ا
ناحية أخرى.
ودع��وة �رصيح��ة �إىل حتقي��ق
الغذام��ي م��ن مقول��ة " ال�شبيه
طبق��ة معرفية مع ال�تراث قبل
املختل��ف " يف ن�صي البحرتي
حتقيق حتديث العقل العربي ،ثم حماولة لإم�ساك الع�صا
واملتنب��ي بو�صفه��ا بنية موازية ملقول��ة االختالف بـ "
من و�سط منت�صفها بني الرتاث العربي واحلداثة الغربية
امل�شاكل��ة ،" ...م�ستنتجا ب�أن (الت�شاكل واالختالف) من
(.)16
�أه��م مق��والت النظرية النقدي��ة يف النق��د العربي القدمي
فيما توقف الناقد عبا�س عبد جا�سم عند املحطة الثالثة
ا�صطالحا وداللة (.)13
حتدي��دا ،لأنه��ا متث��ل م��ن منظ��وره " ذروة القطيعة مع
لهذا يقول عبد اهلل الغذامي :
الرتاث ".
" �إن ك ّنا نرى �أن الن�ص يت�أ�س�س على قاعدة (االختالف)،
وتبق��ى احلقيق��ة املتعلق��ة
ف���إن ه��ذه القاع��دة ه��ي مبد�أ
ب�إن��كار ال�تراث النق��دي
ن�صو�ص��ي يج��د بذرت��ه ل��دى
العرب��ي يف ه��ذه القطيع��ة
اجلرج��اين )14( ،ويف مقاب��ل
املعرفي��ة،يف ت���أزمي غ�ير
هذا جن��د مفهوما ً �آخ��ر يزاحم
�أن ثم��ة ع��ودة �إىل ال�تراث
مفه��وم االخت�لاف وي�سابق��ه
ورف�ض �أي �ش��كل من �أ�شكال
الحت��واء الن���ص يف الت�ص��ور،
تلك القطيعة.
ويف الإن�ش��اء وه��و مفه��وم
وي�ستنت��ج الناق��د من خالل
(امل�شاكلة) الذي �ساد لدى عدد
يا�س
علي
خالد
حمودة
العزيز
عبد
مواقف التحيز بني (احلداثة
من الدار�سني.)15( ..
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الأحي��اء واعتمدت نيل��ي كورم��و N.cormeauمفاهيم
يقرر النتيجة :
والرتاث) من دون �أن ّ
مقبو�س��ة م��ن عل��م وظائ��ف االع�ض��اء physiologie
" �إن نق��اد احلداثة العرب�،أنتجوا حداثة عربية ،ولكنهم
لق��راءة الرواية،و�أف��اد نورثروب ف��راي  N.fryeمن علم
مل ينتجوا نظرية نقدية " (.)17
الت�رشي��ح  Anatomieيف مقارب��ة النق��د الأدبي ،ونقل
ويورد الناق��د عر�ضا لأهم الآراء النقدية العربية لإيجاد
الناقد الفرن�سي فردينان��د برونتري ".Bruntieref.فكرة
بديل نقدي عربي :
ال��صراع ب�ين الأن��واع البيولوجي��ة �إىل مي��دان الأدب
يق��ول عبد العزي��ز حم��وده� ":إن النقد العرب��ي والبالغة
ونق��ده ،فقارن تطور الأجنا���س الأدبية بتطور الكائنات
العربي��ة ،ق ّدما نظرية نقدية ونظرية لغوية رمبا ال تكون
احلي��ة ،واعترب العمل الأدبي مبثاب��ة كائن ع�ضوي يولد
متعامل��ة يف �أي م��ن املجالني،ولكنهم��ا نظريت��ان ال
وينمو ثم يفنى.)20(.
تنق�صهم��ا " العلمي��ة ( )...وكان من املمكن مع قليل من
ويف النق��د العرب��ي ،ع ّد الناقد عبا���س عبد جا�سم حممد
طورا �إىل
التزاوج مع فكرة الآخر احلديث واملعا�رص� ،أن ُي ّ
مفت��اح �أول ناقد عربي يقوم بك��سر احلدود القائمة بني
نظريتني كاملتني " (.)18
النق��د الأدبي العرب��ي والعل��وم الإن�ساني��ة الدقيقة ،فقد
و�أجاز الدكت��ور جابر ع�صفور (الدوران يف دائرة الآخر)
�إ�ستدخل يف النقد الأدبي وا�ستخرج عدة نظريات  :نظرية
بقول��ه  ":كان ال��دوران يف دائرة الآخ��ر ،وال يزال و�صفا
الكوارث ،نظرية ال�شكل الهند�سي ،نظرية احلرمان ،نظرية
ً �أف�ض��ل م��ن و�ض��ع التبعي��ة ال�سلبي��ة الت��ي يل��زم عنها
الذكاء اال�صطناعي ،نظرية التوا�صل والعمل.
فكري��ا ً و�ضع الإتباع ال��ذي يفـــ�ضي ب��دوره �إىل التقليد
وق��د �أك��د مفت��اح عل��ى �إن
وللمحاكاة " (.)19
القا�س��م امل�ش�ترك ب�ين ه��ذه
ويتتب��ع الناق��د م��ن خ�لال
النظري��ات ه��و " دينامي��ة
اال�ستقراء النقدي ،الكيفيات التي
سعى الناقد عباس
الن�ص "،وذلك بعد ان ا�ستعار
ح��دث فيه��ا التداخ��ل الثق��ايف،
جاسم في كتابه
مفه��وم (الدينامي��ة) من علم
والتداخ��ل املنهج��ي كذل��ك ،مما
" النظرية النقدية العابرة
البيولوجيا التطوري.
جع��ل النظري��ة النقدي��ة تنفت��ح
للتخصصات " إلى تحليل
وبع��د �أن فتح��ت احلداث��ة
على العلوم الإن�سانية والطبيعية
المعرفية
القطائع
أهم
البعدي��ة املج��ال احلي��وي
يف مقارب��ة الظواه��ر الأدبي��ة
العربي
النقد
تاريخ
في
لتحوالت النظرية النقدية من
واالجتماعي��ة يف النق��د الغربي
أهم
وتحليل
،
ناحية
من
النقدي��ة اخلال�ص��ة واالنفتاح
قب��ل النقد العربي ،فق��د ا�ستعان
به��ا عل��ى املناه��ج املعرفية
ال�ش��كالين الرو�س��ي فالدمي�ير
المفاصل الحيوية في
املتع��ددة " �ص��ار لتفاع��ل
ب��روب –  propp70يف درا�س��ة
تطور المناهج النقدية من
املنه��ج م��ع ت�شكي��ل النظرية
احلكاية مبفاهي��م م�ستوحاة من
ناحية أخرى.
�أهميــــــــ��ة �أك�بر م��ن تبي��ئ
علم النبات Bataniquc -وعلم
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يوج��ه �إليه��ا
وتوطني النظرية " (.)21
ه��ذه املناهجي��ة ميك��ن �أن ّ
دع��وى " التلفيقي��ة " ،ولك��ن الأم��ر لي���س
تنب��ه الناقد �إىل �أن النق��د العربي دخل
وق��د ّ
به��ذه الب�ساطة،ف��كل نظري��ة يف العل��وم
مرحل��ة ما بع��د مناهجي��ة ،لريتب��ط بطرح
حممد مفتاح الإن�ساني��ة والأدبي��ة هي تلفي��ق مبعنى ما،
اخلطاب��ات النقدي��ة اجلديدة ،وم��ن هنا بد�أ
فالنظري��ات الل�ساني��ة وال�سيموطيقي��ة هي
يتبلور التفكري النقدي ب�إنتاج نقدية تعددية
توليف من البيولوجيا واملنطق وعلم الن�ص
مركبة تركيب��ة مناهجية ،ميكن ت�سميتها بـ
والإعالميات " (.)24
(النقدية العرب املناهجية).
ويط��رح الناق��د جا�سم يف كتاب��ه" النظرية
وترتب��ط ه��ذه النقدي��ة التعددي��ة بنزع��ة
النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات "�أح��د �أهم
بنائية جدي��دة ت�سعى �إىل تقوي�ض املركزية
الأ�سئلة احليوية :
الأحادي��ة با�ستخ��دام (�آلي��ات املعرف��ة
" �إن كان��ت النظرية النقدية الغربية �أفلحت
املتحول��ة) لت�أ�سي�س بن��ى متحركة بحيوات
ّ
جنم الأمريي يف �إقام��ة نظري��ة نقدي��ة تعددي��ة للف��روع
معرفي��ة نقدية متج ّددة ،م�ستندا يف ت�صوره
املعرفي��ة ،فم��ا درج��ة متث�لات النقدي��ة
توجهات عدد
للنقدية ع�بر املناهجي��ة �إىل ّ
العربي��ة ملت��ون احلق��ول املعرفي��ة ،وم��ا درج��ة ق��وة
م��ن النق��اد ،فقد ع�� ّد الدكت��ور �ص�لاح ف�ض��ل – انفتاح
ا�ستجابة هذه النقدية للتغريات التاريخية؟ "
النق��د على العل��وم حتو ًال " يرك��ز يف ا�ستقالله املنهجي
ثم يجيب عن ذلك ب�صيغة اال�ستقراء واال�ستنتاج :
عن الأدب ،واعتماده عل��ى معطيات حتليلية ومتطلبات
" �إن كان��ت النظرية النقدية بالقيا�س �إىل الوقائع التي
علمي��ة ترتبط بتطور العلوم الإن�سانية ،وت�صلح للتطبيق
تعن��ى به��ا جم��رد فر�ضي��ات قابل��ة للتعدي��ل واحل��ذف
عل��ى �أي �إب��داع �أدب��ي دون متيي��ز يف الزم��ان واملكان
والإ�ضاف��ة ،ف���إن النقدي��ة املعا��صرة يف ط��ور الت�شكل
"(.)22
النظ��ري والرتكي��ب املناهجي ،لأنه��ا ب��د�أت ت�سعى �إىل
ور�أى الدكت��ور عب��د املل��ك مرتا���ض �أن " التعددي��ة
�إقام��ة تعالق��ات بنائي��ة جديدة م��ع العل��وم الإن�سانية،
املنهجي��ة �أ�صبح��ت ت�شي��ع الآن يف بع���ض املدار���س
وب�ضمنه��ا العل��وم الدقيق��ة ولك��ن مل تتحق��ق ال��شروط
النقدية الغربية ،ونرى �أن ال حرج يف النهو�ض بتجارب
الأولي��ة للنظري��ة واملنه��اج "
جديدة مت�ضي يف ه��ذا ال�سبيل
(.)25
بعد التخمة التي مني بها النقد
وبذا كان��ت " النظري��ة النقدية
من جراء ابتالع��ه الــــــــمذهب
إن نقاد الحداثة العرب،
العاب��رة للتخ�ص�ص��ات " تنم��و
تلو املذه��ب خ�صو�صا ً يف هذا
أنتجوا حداثة عربية،
وتت�ش��كل بح�سا�سي��ة نق��د م��ا
القرن " (.)23
ولكنهم لم ينتجوا نظرية
بع��د احلداث��ة  ،ا�صطل��ح عليها
وط��رح الدكتور حمم��د مفتاح
نقدية.
ب��ـ ( احلداث��ة البعدي��ة )  ،الت��ي
�س���ؤال املناهجي��ة ،ور�أى بان
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 الرتكيب املناهجي العلمي ،عند الدكتور حممد مفتاح. الرتكيب املناهجي القرائي عند عبد امللك مرتا�ض. الرتكي��ب املناهجي البني��وي عند الدكت��ور كمال �أبوديب.
 الرتكي��ب البينماهجي االجتماع��ي عند الدكتور خالدعل��ي يا���س .وعن��د ا�ستق��راء ه��ذه الرباديغم��ات وظ��ف
الرتكيبي��ة والتوليفي��ة) بدال من الت�سمي��ات ال�شائعة يف
التداول النقدي كـ " التوفيقية والتلفيقية ".
وبعد مقارنة هذه الرباديغمات ،يطرح الت�سا�ؤل الآتي :
هل حقق��ت هذه الرباديغم��ات كنماذج و�أمثل��ة ؛ قطيعة
معرفي��ة يف �سي��اق النقدي��ة العربي��ة؟ وه��ل تدخل هذه
الرباديغمات يف �صياغة نظرية نقدية عرب مناهجية؟
وان كان��ت ه��ذه التمثالت النقدي��ة للرتاكيب املناهجية
ت�ستدع��ي �إعادة تعري��ف النظرية النقدي��ة ،وال�سيما بعد
ان تغ�ّي�رّ مفهوم املنهج وتغيرّ ت وظيف��ة النقد ،وتعددت
قراءة الن�ص ،فهل توافرت ال�رشوط املو�ضوعية للنظرية
النقدية عِ برْ َ املناهجية؟
مبعنى  :هل توافرت للنظرية النقدية �أ�س�س علمية معرفية
جديدة عابرة للتخ�ص�صات؟
ول��كل ذلك يع�� ّد ه��ذه الرباديغم��ات – بو�صفه��ا مناذج
مر�ش��د لنم��اذج �أخ��رى -ت�ؤ�س�س بني��ة �إطاري��ة لنظرية
نقدية عرب تخ�ص�صية  ،interdisciplinaire-ومن �أهم
اخلا�صي��ات الت��ي متيزت بها  :الرتكي��ب �أو التوليف بني
املناه��ج م��ن جهة ،والرب��ط �أو الدمج بني النق��د العربي
ومتون املعرفة الأخرى.

الدراسات

ج��اءت على حد تعبري روجيه ج��ارودي : R.Garoody
كـرد فعل على " وهم الدميقراطية " التي كان يت�صورها
النا���س على انه��ا ( جمهورية الذوات الواعي��ة ) و( وهم
املثالي��ة ) التي ت�صور الع��امل على انه عامل �شفاف ينعم
بوج��ود عق��ل خال�ص منظم له ،وقد انبن��ت هذه النظرية
عل��ى فكرة تقوي�ض مركزي��ة منظومة االنظم��ة النقدية
م��ا بع��د الكولونيالي��ة  ،وهي ق��وى قائمة عل��ى �سيا�سة
االحت��كار( النق��دي /املع��ريف ) للمنه��ج والنظري��ة ،
والتجك��م مب��ن يتبناه��ا –ك�شكل م��ن �أ�ش��كال ( عبودية
النم��وذج ) الذي خ��رج عنه يف كتاب��ه النقدي " احلروج
على �سلطة النموذج (. )26
كمرحلة �أوىل لتفكيك مركزية املركز الذي بلغ ذورته يف
التمركز ذاته  ،وذلك ك�شكل من �أ�شكال مقاومة اال�ست�رشاق
با�ستخ��دام ا�سرتاتيجي��ة طباقي��ة يف ق��راءة وتفكي��ك
املهيمنات اخلطابات بوعي ما بعد كولونيايل(.)27
�إن �آراء عبا���س عب��د جا�س��م يف �ش���أن النظري��ة العاب��رة
خل�ير دلي��ل عل��ى املنج��زات الت��ي تت�أتى ع�بر التالقح
ب�ين امل�شارب النقدي��ة املعرفية،ولع�� ّل الف�صل املو�سوم
"التمثالت النقدية يف الرتاكيب املناهجية " �أهم ف�صول
(النظري��ة النقدية العاب��رة للتخ�ص�صات) عل��ى م�ستوى
تطبي��ق املنظوم��ة النظرية يف الفكر النق��دي ،وقد �أحال
املتحولة �إىل �أربعة
فيها الناقد �آليات املناهج املعرفية
ِّ
(براديغم��ات –  ) paradigmsنقدي��ة ،وكل (براديغ��م)
يخت�ص بخا�صية مركب��ة تركيبة منهجية نقدية خا�صة
به:
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اخلامتة :
نخل���ص �إىل �أن الناق��د ميتلك خا�صي��ة اختزال �أهم التمف�ص�لات الأ�سا�سية ( للنظرية
النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�صات ) وهي ت�سع��ى �إىل ردم الفجوات املعرفي��ة بني العلوم
الإن�سانية والطبيعية على وفق فكرة التفاعل بينهما ب�صيغ عابرة للتخ�ص�صات ،ميكن
ت�سميتها بـــــ " النقدية عرب املناهجية " ،لأهم التحوالت النقدية املعا�رصة .

امل�صادر واملراجع :
( )1بي��ان ع�بر املناهجي��ة ،ب��سراب نيكول�سك��و ،تقدمي
�أدوني���س ،ترجم��ة دمي�تري �أفيونيو���س ،دار مكتب��ة
ايزي�س�،سل�سلة �آفاق ،2دم�شق �،2000ص.54
()2امل�صدر نف�سه  :ال�صفحة نف�سها.
( )3النظرية النقدية العابرة للتخ�ص�صات (حتوالت النقد
العرب��ي املعا��صر) عبا�س عبد جا�س��م ،دار �أزمنة للن�رش
والتوزيع ،عمان – االردن ،ط� ،2016 ،1ص.37
( )4التحلي��ل ال�سيميائي للخطاب ال�شع��ري،د .عبد امللك
مرتا�ض ،دار الكت��اب العربي – اجلزائر،ط،20001 ،1
�ص.19
( )5حتلي��ل اخلط��اب الأدب��ي يف �ضوء املناه��ج النقدية
احلديث��ة ،حممد ع�� ّزام من�شورات احتاد الكت��اب العرب،
دم�شق،ط� ،2005 ،1ص .63
(� )6أ�سئل��ة النقد ،حوارات مع النقاد العرب،جهاد فا�ضل
الدار العربية للكتاب� ،ص 75
( )7نق��د النق��د وتنظري النق��د العرب��ي املعا�رص ،حممد

الدغمومي ،من�ش��ورات كلية الآداب والعل��وم الإن�سانية،
�سل�سل��ة ر�سائ��ل و�أطروحات،رق��م  ،44ط،1999 ،1
�ص.147
( )8النظرية النقدية العابرة للتخ�ص�صات ،حتوالت النقد
العرب��ي املعا�رص ،عبا���س عبد جا�س��م ،دار �أزمنة للن�رش
والتوزيع ،عمان – الأردن ،ط� ،2016 ،1ص.60
( )9ملزيد من التف�صيل ينظر  :منهجية التكامل املعريف/
مقدمات يف املنهجية الإ�سالمية ،فتحي ملكاوي ،املعهد
الع��ايل للفكر الإ�سالمي /هرن��دن -فرجينيا /الواليات
املتحدة الأمريكية ،ط� ،2011 ،1ص .31
( )10النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات ،مرج��ع
�سابق � /ص .75
()11النق��د العرب��ي – نح��و نظري��ة ثاني��ه ،د .م�صطفى
نا�صف ،عامل املعرفة ،الكويت� ،2000 ،ص 22 ،21
( )12امل�شاكله واالخت�لاف  /قراءة يف النظرية النقدية
العربي��ة وبح��ث يف ال�شبي��ه املختلف،عب��د اهلل الغذامي،
املركز الثقايف العربي بريوت ،ط � ،1،1994ص.5
( )13النظري��ة النقدي��ة العابرة للتخ�ص�ص��ات  /مرجع
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�سابق � /ص .77
( )14امل�شاكلة واالختالف  /م�صدر �سابق� /ص.6
( )15امل�شاكل��ة واالخت�لاف /م�ص��در �ساب��ق :ال�صفحة
نف�سها.
( )16املراي��ا املقع��رة – نحو نظرية نقدي��ة عربية ،عبد
العزي��ز حم��وده ،عامل املعرف��ة ،الكوي��ت – � ،2001ص

العرب��ي  /د .جاب��ر ع�صفور ال��دوران يف دائ��رة الآخر/
ندوة اخلطاب النق��دي العربي -االجنازات والأ�سئلة من
 6 – 4دي�سمرب  / 2006مهرجان العربي الثقايف الثالث
ع�رش.
( )20النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات /م�صدر
�سابق� /ص .88
( )21النظرية النقدية العابرة للتخ�ص�صات� :ص .85
( )22النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات ،م�ص��در

�ساب��ق ���ص ،88و ينظ��ر  :م�ستقب��ل النقد /غرب��ة ال�سياق
 :زم��ن �إ�شكالي��ات املثاقف��ة يف النق��د الأدب��ي العرب��ي
احلديث� ،سعد البازعي ،عامل الفكر /مج  /8ع ( )4ابريل
– يولي��و ��� / 2000ص  .122نقال ع��ن �صالح ف�ضل يف
(املحا�رضات) – جدة.
( )23النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات ،م�ص��در
�سابق �ص  ،86ينظر اي�ضا ً :التحليل ال�سيميائي للخطاب
ال�شعري /مرجع �سابق� /ص .6
( )24النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات ،م�ص��در
�ساب��ق��� /ص 87و ينظ��ر �أي�ض��ا :الن�ص من الق��راءة �إىل
التنظري ،حممد مفتاح� ،رشكة الن�رش والتوزيع – املدار�س
الدار البي�ضاء ،ط� ،1999 ،1ص �س.103
( )25ينظ��ر  :الن���ص م��ن الق��راءة �إىل التنظ�ير /م�صدر
�سابق� /ص .103
( )26ينظ��ر :اخل��روج عل��ى �سلطة النم��وذج  :عبا�س عبد
جا�سم .
( )27النظري��ة النقدية العاب��رة للتخ�ص�صات  166 :وما
بعدها .

الدراسات

.166
( )17النظري��ة النقدي��ة العاب��رة للتخ�ص�ص��ات ،م�ص��در
�سابق� ،ص .79
( )18املرايا املقعرة ،م�صدر �سابق � :ص .)186
( )19االجتاه��ات النقدي��ة احلديث��ة و�أثره��ا يف النق��د
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ّ
العراقي
من أروقة النقد األكاديمي
محسن اطيمش أنموذج ًا
د .نادية غازي العزواي

العراقي – وهي
ال جدي��د يف قولن��اَّ � :إن م�سرية النق��د
ّ
ال�سبيعن عام ًا تقريباً -م�س�يرة حافلة ب�أجيال
تتخط��ى َّ
متنوعة يف مرجعياته��ا ومتفاوتة يف وعييها باحلداثة
ومتثيالته��ا يف التجارب االبداعي��ةًّ � ،إيا كانت الأجنا�س
أدبية التي تنتمي �إليها هذه التجارب.
ال ّ
آثر ُت يف هذه الورقة الوقوف على جهود ناقد جاد،
وق��د � ْ
مثق��ف ،متمك��ن م��ن �أدواته النقدي��ة� ،إنه املـرح��وم ( د.
حم�سن �أطيم�ش) ،و �س�أحتدث هنا ب�شكل خا�ص عن كتابه
ال�صادر يف بغ��داد عام  ( : 1977ال�شاعر العربي احلديث
م�رسحياً).
ل َّأن حلظ��ة التع�شي��ق بني ال�شعر العرب��ي املعا�رص ،وبني

امل�رسحية حلظ��ة نوعية على طريق ال�صريورة احلداثية،
ق��ادت ال�شع��ر العرب��ي �إىل تد�ش�ين �أ�سالي��ب جدي��دة،
وم�ضام�ين خ�صب��ة ،ومغام��رات جتري��ب متميزة.و�ضع
�إطيم���ش يده عل��ى �صعوبة املهمة يف اجلم��ع بني ال�شعر
وامل��سرح معاً ،فامل��سرح نبت جديد واف��د على حياتنا
الأدبية ،بينما ي�رضب ال�شعر جذوره عميق ًا يف وجداننا،
وهو �شعر غنائي ،يف�صح ال�شاعر فيه عن �صوته اخلا�ص،
ونادراً ما يتجاوز ذاته �إىل �أبعد من ذلك.
من هذا التنافر ب�ين قوة �إرث مرتاكم من ال�شعر الغنائي
وب�ين �إح�سا���س جدي��د �ضاغط ل��ضرورة االنف�لات منة
�سجن ال��ذات و�صوته الأحادي ،باالنفت��اح على تقنيات
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� - 1أ��َّش ررَّ اطيم���ش ان��صراف كث�ير م��ن ال�شع��راء
امل�رسحي�ين الع��رب �إىل التاري��خ ي�ستق��ون من��ه مادته
هي�أ لهم �أر�ضية �سهلة الختيار
و�شخو�صه ،لأن الت�أري��خ ّ
من��اذج درامي��ة و�أح��داث جاه��زة ميك��ن �صياغتها يف
�شكل م�رسحي ب�سهول��ة ،فهو �إذاً عامل م�ساعد ،رمبا لأن
كث�يراً من ه�ؤالء ال�شعراء كان يفتقر �إىل اخلربة الدارمية
الكافية التي متكنه من االنفالتات �إىل خما�ضات احلياة
املعا��صرة لي�صنع منها م�رسحية .وهي مهارات تتطلب
قدرة خا�صة مل تتهي�أ بعد لل�شاعر -يف البدايات ،-وهو
ال��ذي اعت��اد الغنائي��ة ،وترعرع يف عوامله��ا ،وعبرّ عن
�أفكاره وهمومه �ضمن حدودها ،بخالف امل�رسحي الذي
يتجاوز ما هو ذات��ي �إىل ف�ضاءات �أو�سع ،تت�صارع فيها
�شخ�صي��ات متناظرة ،و�إرادات مت�ضاربة ،تتزايد خاللها

�أزم��ة املواق��ف والأح��داث ،ف��كان
التاري��خ احل��ل يف جت��اوز مع�ضل��ة
البداي��ات هذه ،ولك��ن التاريخ حني
يغ��ري ال�شاع��ر مبا يقدمه م��ن مادة
جاه��زة ،ف�إن��ه يوقع��ه يف حماذي��ر
معين��ة ال ب��د �أن يتي ّقظ له��ا ال�شاعر،
عل��ى نح��و م��ا �أك��د اطيم���ش يف
ت�ضاعي��ف حتليله للعينات املختارة
م��ن الن�صو���ص ،م�ؤك��داً ��ضرورة �أن
يق��دم ال�شاعر فهم�� ًا جدي�� ًدا لأحداث
املا�ض��ي ،ومب��ا يتنا�س��ب و�إحداثيات
الواق��ع املعا��صر ،فال�شاع��ر مطال��ب ب���أن يجع��ل م��ن
التاري��خ و�سيل��ة خلدم��ة الزمن ال��ذي يعي�ش��ه امل�شاهد،
متج��اوزاً م��ا رواه امل�ؤرخ��ون ،لأن العم��ل الفني ي�ستمد
ال وم�ضمون��اً ،وال
قيمت��ه م��ن قوانين��ه اخلا�صة به �ش��ك ً
ي�ستمد م�رشوعيته من مطابقت��ه للتاريخ� ،أو من التزامه
بحرفيه الوقائع املذكورة فيه.
قال عبد اجلبار عبا�س عن م�رسحية �صالح عبد ال�صبور:
(م�أ�س��اة احل�ّلجاّ ج) �إ َّن��ه ق��دم �إمنوذج�� ًا تطبيقي�� ًا للح���س
التاريخ��ي� ،أي :ل ُق��درة ال�شاع��ر على �أن يحي��ا املا�ضي،
ويح���س بقرابت��ه احلميمة ب�أ�سالف��ه ،لكن��ه مطالب ب�أن
يقب�ض على احلا�رض م��ن هذا املا�ضي ،احلا�رض الكامن
في��ه .وبهذا الوع��ي احتفى اطيم���ش مب�رسحيات( معني
ب�سي�س��و) .ال �سيم��ا ( ث��ورة ال��زجن) 1970م .لأن��ه ف�ض��ح
احلا��ضر م��ن خ�لال حلظ��ة معين��ة يف املا�ض��ي ،لق��د
ثـــــــــ��ار( عل��ي ب��ن حممد) يف الق��رن الثال��ث الهجري،
احتجاجا على واقع بائ�س
وخرج ثائراً على �سلطة الدولة،
ً

من ذاكرة النقد

امل��سرح ،من هذا التج��اذب والتنافر
امل�رسحي املعا�رص.
معاًُ ،ول��د ال�شعر
َ
تاب��ع الدكتور �إطيم���ش التجارب من
بدايته��ا الفجة والبدائية ،و�صو ًال �إىل
وف�صل
التج��ارب الالحقة النا�ضجةّ ،
القول يف م�سائل كثرية فيها� ،س�أقف
هنا على ثالث منها ،هي:
 - 1املو�ضوع��ات التاريخي��ة(
�ص)68-73
 - 2االداء التعب�يري (���ص 226-
)250
� - 3أث��ر ال�شكل اجلدي��د للق�صيدة العربية ( �ص313-
)318
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مطالبا باحلياة الكرمية،
قوامه اال�ستغالل واجلوع ،فثار
ً
ولكن ثورته مل ت�صمد �أمام قوى ال�رش التي ت�أ ّلبت عليها:
وعاظ ال�سالطني،
جيو�ش الدول��ةُ ،م ّ
الك الأر�ض ،التجارّ ،
وبقي��ة الزم��رة ،فكان��ت ر�ؤو�س الث��وار الثم��ن .لقد وجد
ا�ستدعاء لواقع
ب�سي�سو يف تلك اللحظة املحتدمة الدامية
ً
فل�سط�ين املحت��دم الدام��ي ،ف�أبنا�ؤها يعان��ون امل�آ�سي
نف�سها ،مبظاهر جديدة ،وثورتهم حما�رصة من �أ�صحاب
العرو���ش و�أذنابه��م ،فهن��اك م��ن يعتا�ش عل��ى امل�أ�ساة
الفل�سطيني��ة ويتاج��ر به��ا ،وي�صورهم ال�شاع��ر وك�أنهم
َقدِم��وا من الق��رن الثالث الهج��ري �إىل الق��رن الع�رشين،
كانوا �أخالط ًا �ش ّتى :نخا�سني ومداحي ملوك ،ومتاجرين
بجلود الزجن ،وهم الآن جالدو فل�سطني و�أبنائها.
 - 2الأداء التعبريي ،مب�ستوييه:
 لغة الو�صف. ولغة احلوار.نب��ه اطيم���ش عل��ى م�أخذ مه��م ال بد من تالفي��ه يف هذا
ّ
اجلان��ب ،لأن��ه يف�س��د خ�صو�صي��ة لغة امل��سرح ،فمعظم
التج��ارب التي در�سها مل يتخل���ص �أ�صحابها من هيمنة
لغ��ة الق�صي��دة الغنائي��ة ،ولي�س��ت املهم��ة ي�س�يرة ،م��ع
تف��اوت فيم��ا بينهم :بني م��ن حافظ عل��ى فخامة اللغة
و�صياغاته��ا عل��ى وفق املقايي���س البالغي��ة التقليدية،
وبني من وظ��ف اللغة اليومية االعتيادية التي تنهل من
ا�ستعماالت النا�س يف حياتهم املعا�رصة .وكان اطيم�ش
ي�ؤكد �أن ال�شعر يف امل�رسحية ال�شعرية ،لي�س جمرد زينة،
وال ب��د م��ن ت�سويغ وج��وده درامي�� ًا فيه��ا ،و�أن ال يكون
ال يف
�إ�ضاف�� ًة جمالية خارجية ،بل �أن يكون عن�رصاً فاع ً
البناء الدرامي ويف ك�شف ال�شخ�صيات و�أزماتهم.
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و�إذا كان��ت وظيفة احل��وار الأوىل تق��دمي الأبطال ور�سم
مواقفه��م ،وه��م ي�صنعون حياتهم يف الن���ص ،ف�أن عدداً
من ه���ؤالء ال�شعراء مل ينجحوا -وه��م يكتبون احلوارات
ال�شعري��ة -يف تق��دمي �ص��ور مقنع��ة لل�شخ�صي��ات ،ب��ل
�أ�ضاعوا مالحمه��م �أو �صنعوا على نحو باهت �أو مفتعل،
ب�سبب فقدان البو�صلة اللغوية من يد ال�شاعر.
و�أخط��ر م��ا يف ه��ذا اجلان��ب ت�سل��ط ذائق��ة ال�شاعر على
عمل��ه� ،أو بعب��ارة �أخرى ت�سل��ط وعيه اللغ��وي اخلارجي
على املناخ الداخلي للموقف الدرامي.
ُ
وكم��ا �رصح عزيز �أباظة -مثالً -يف قوله ((:كنت �أعنى
بب�ضاع��ة الأ�سلوب وجمال اجلر�س عناي��ة بالغة ،وكنت
�أوائم ب�ين الكلمة التي تقع بني الكلمت�ين ،والفقرة التي
تن�س��اب بني الفقرتني ،حتى جتم��ع بني �أطراف الأ�سلوب
ِ��ر اال�ست��واء بني
كل��ه و�شائ��ج رابط��ة حتك��م �أ��ْسهرْ َ ُه و ُتق ّ
مقاطيعه)) .
ال خل�صو�صية
ا�ستف�� ّز هذا الر�أي اطيم�ش ،ووجد في��ه مقت ً
الأداء التعب�يري يف امل�رسحي��ة ال�شعري��ة ،فوظيفة اللغة
فيه��ا لي�س��ت تعليمي��ة ،ولي���س هن��اك م�رسحي��ة تكت��ب
وله��ا وظيف��ة لغوية ،وال�شاع��ر لي�س لغوي�� ًا ولي�س هدفه
يف م�رسحيت��ه ال�شعري��ة تعليم النا���س الألفاظ ،ومل تكن
للم��سرح يف ي��وم م��ن الأي��ام وظيف��ة تعليمي��ة يف �أي
�أدب م��ن �آداب العامل ،نعم هناك م��ن �شعراء امل�رسح من
كفن الكتابة وجمال
ي�ستطيع �أن يعلم القارئ �شيئ ًا كثرياًّ :
الأ�سل��وب ،ولكن ه��ذا التعلم مل يكن هدف�� ًا مق�صوداً ،ومل
يفكر به ال�شاعر حلظة كتابة امل�رسحية.
به��ذا الوع��ي الدقي��ق حل��ل م�رسحي��ات ال�شع��راء ،فكان
يثن��ي عل��ى �صني��ع ال�شاعر حني يج��د لغته ق��د ابتعدت
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وح��دة القافي��ة ،الت��ي ق��د ي���ؤدي التزامها ال�ص��ارم �إىل
عرقل��ة ان�سابي��ة �إيق��اع الأف��كار يف امل�شاه��د ،ووح��دة
متك��ررا ،اذا ا�ستغرقت
�رضبا
القافي��ة ت��ضرب يف الأذن
ً
ً
ح��واراً طويالً� ،أو م�شهد مناجاة ،كما �أنها تبدو -غالباً-
ح�ش��واً متكلف ًا مفرو�ض ًا على ن�سي��ج الق�صيدة .وهو ي�ؤيد
ر�أي �ص�لاح عبد ال�صبور يف �أن الكتابة للم�رسح ال�شعري
�ستدخل عل��ى مو�سيق��ى العرو�ض نوع ًا م��ن الطواعية..،
وال �ش��ك يف �أن امل��سرح ال�شعري �سيط��ور عرو�ضه ،فكل
حماول��ة جدي��دة يف الفن تخل��ق قوانينها الت��ي ال تخلو
من تخط وجتاوز للقدمي ...مو�سيقى احلوار الدرامي التي
ينبغ��ي �أن تنبع م��ن احلدث ،ومن مواق��ف الأبطال ال �أن
تفر�ض عليهم من اخلارج.
ويف �ض��وء ه��ذا الت�ص��ور حل��ل ما ط��ر�أ عل��ى ال�شعر من
زحاف��ات وعل��ل عرو�ضي��ة يف احل��وار وامل�شاه��د� ،إذ
عدها نوع�� ًا من التكييفات الإيقاعي��ة فر�ضتها احلاالت
االنفعالي��ة ،واملواق��ف الفكري��ة داخ��ل امل�شاه��د يف
امل�رسحية ،مبعزل عن �إرادة ال�شاعر وت�صميمه.......
كلم��ا �أعدت ق��راءة كتاب د .حم�س��ن اطيم�ش هذا جتددت
الأمني��ة عن��دي يف ع��ودة العافي��ة �إىل م�رسحن��ا اجلاد،
لي�ست�أنف ر�سالته يف النهو�ض بعراقنا من الدمار ،وبناء
�إن�سانه من جديد على �أ�س�س �سليمة من املحبة والوطنية
احلقة والأفق الإن�ساين الرحب.

من ذاكرة النقد

ع��ن اخلطابية ،وال�صي��غ الرنانة ،والتدخ��ل املبا�رش من
ال�شاعر.
قال عن م�رسحية خالد ال�شواف( اال�سوار) :اختار ال�شواف
أداء و�سط�� ًا خالي�� ًا م��ن االزدواج يف التعب�ير� ،أي
لغ��ة و� ً
خالي�� ًا من الثنائية ال�شكلية ،فلغته يف هذه امل�رسحية ال
تنحو منحى ال�صناعة التقليدية املتكلفة للبيت ال�شعري،
وال ه��ي �ساقط��ة يف املبا��شرة النرثي��ة الركيك��ة ،و�أمنا
ه��ي بعبارة �أدق لغة م�رسحية منا�سبة ،متتاز بالتكثيف
والرتكي��ز والإيح��اء اجلمي��ل ،فه��ي ذات طاق��ة تعبريية
�شعري��ة من جهة ،وغ�ير مف�صولة عن احل��دث امل�رسحي
والأفكار املت�صلة به من جهة �أخرى.
وظ��ل ي�ؤكد يف مباح��ث الكتاب كل��ه � ّأن ال�شعر املعا�رص
كلما التحم بالبن��اء امل�رسحيَ ،خ َفتت املالمح اجلمالية
املج��ردة للغة ال�شعر ،ل�صال��ح اللغة املعربة عن املواقف
داخ��ل امل�رسحية ،مبعزل عما ميكن و�صفه باخل�صائ�ص
الأ�سلوبية العليا.
 - 3احتفى اطيم���ش بال�شكل اجلديد للق�صيدة العربية،
عن�رص تعزيز ود ْفع نحو الدرامية ،ل�سببني:
بو�صفه
َ
�أولهم��ا� :إنه غري حمكوم بع��دد معني من التفعيالت ،و�أن
مو�سيق��اه قد تطول �أو تق�رص ،تبع ًا ملتطلبات التعبري عن
الفكرة �أو املوقف يف امل�رسحية.
وثانيهم��ا� :أّن��ه ال يلت��زم بوحدة الوزن ،كم��ا تخفف من
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علبة مكياج الحزن

ح�سن �سامل الدباغ

بالأحمر

الليلة

تكفيه

بالب ّني الفاحت

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

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

بكل ميام اللون العائم

 /وجها لي�س جنوبيا /

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

يف علبة مكياجك

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

من خزف

أزوقه
�أر�سم وجها و� ّ

فالوجه هنالك �صفرته

يف حاوية الألوان
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ي�ساقط ثدي النخلة ماء
ّ

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

والع�شبة ـ بوحا

�أم�سك خيطا يف اللوحة

بفروة معطفه الليل يه�ش

والليل ـ �رسيرا من ق�صب

�أمنحه عينني

غمامة بوح

زمردتني

وبني القبلة والقبلة

وجناحي غاق
ّ

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

وبني زجاج الع�شبة

لو ح ّدثني الفجر......

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

والفر�شاة

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

�أهيء �أنفا ب ّلوريا

�س�أكمل وجهك

يدي
حتت ّ
علبة مكياجك

منقوعا بالن�سمة

قبل بزوغ الريح

ترق�ص

والعطر

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

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

وحني ن�شوب الربق

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

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

بثوب �أنوثتها

�أ�سكب  :ماء احلنطة

علبة مكياجك

�أمار�س عنق �أمر�أة

�أنفث طعم �أمر�أة يف ال�شفتني

حفلة اغواء

من لبالبة طني

وحرقة دمع اللوز

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

�أخ�رضها ....

على العينني

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

يف العينني �سماء

من �أجمل منك بهذا احلزن

باللون

للنجمة

و�أين ..؟

بجنوبية �صوتك

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

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

�أبذر�آخر طفل

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

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

�ساقي �سيدة
�أو �أك�شف عن
ّ

�أو رطبا

شعر

�أنت الليلة عندي

�أختزل  :املزنة ـ حزنا
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يف مو�سم خ�صب
ما دمت الليلة عندي
�س�أعلن :
باملر�آة
ح ّناء يديك
وو�شم القدمني العاجيني
�ساللة وجهك
تلهث بني املاء
وماء املر�آة
................
................
ال ابحث عن قمر
يف املر�آة
ووجهك حتت �رسيري
ال �أحمل عكازا
تلك الأ�شجار املجنونة
ب�أ�صابعنا

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

حني ته�ش املركب

يف اللوحة

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

�أوتوقع بني �أ�صي�ص املاء

�أمنحه عينني زمردتني

ر�سمتك

وثوب الوردة

و�أنفا ب ّلوريا

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

�أوتقذف لل�ضفتني بعري

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

وجها

ال�صبية

هذي الليلة

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

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

و�أنا �أر�سم حزنك

هذي الليلة

يف الغرفة

بالأحمر

�آه �سيدتي لوتدرين

�أم�سك خيطا

بالب ّني الفاحت

كم كان الوجه

�أن�سج حمالة نهدين

بكل ميام اللون العائم

.......

لنوم ال�شفتني

يف علبة مكياجك

جنوبيا

شعر

ال تفعل �شيئا

و�أر�ضع حزن �أمر�أة

وقبل مثولك يف املر�آة
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مـــــــاء عاقـــــــر

�سي حممد البلبال /املغرب

�س�أ�ستدرج بوح عينيك قبل غروب البنف�سج

على نقطة حبلى،

�أو بعدي

حتت هياج عواطف الثلج

خم�سة.

املن�سابة �زشرا.

وراء املاء امل�سافر فقط.

على الأريكة املنقطة باحللم ،واملحال الذي

فوق خرائط ال�سحاب والورد ال�سائل من خ�صلة القمر،

ال ينتبه ملجالنا الغائب
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امل�ل�أى ب�أ�ص��وات ال حت�س��ب �إال بال�ض��وء وال�سنوات
احل�سان.
كيف ترتكني لغتي و�أغطية املراقد
وتهاجرين �إىل لغة �أخرى دون رجوع.
�أن�سيت �أنك لغتي ومائي
وجعي
و�سال�سة االرتقاء.؟
قبل ال�سالم؟
ل�ست عاقرا يا طريقي
يا مائي.
كيف تدركني �أنن��ي بارع يف احل�ساب وعد تفا�صيل
ج�س��د النه��ر والنخل والتحويل ..خل�س��ة �إال من عيون
يف ال�سهو والغياب.؟
كي��ف ق��ر�أت يف ملمح��ي غمو�ض احلي��ارى و�شبكة
ولربكتنا ال�ضنكى .

احل��روف امل�ستكينة بني �ضلوع رب��ان فقد ال�سيطرة

حتت احلال الأزرق

على كنائ�س املدينة و�شوارعها ال�سادية وبني �ألوان

وحت��ت و�سادت��ي م��اء يج��ري �إىل فر�شتن��ا الهوائية

الرثيا قبل الإ�صباح.

شعر

مل تردين ال�سالم
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قبيل العيد

حيا على ان�سداد

قالت لنا املجرات

دروب الوجد يف غريتها

"�صباح اخلري".

ان�سد فقط

هب ن�سيم “كابو" يلغي

لأن املاء عاقر مل يلد �أنثى "هونزا"

كل الزيارات �إىل �أعظم ج�رس �أذنا يف مئذنته

ومل يلذ بالفرار

خل�سة ومل ي�سمعنا �أحد

�إىل جبل ال وحي فيه

مل ي�سمعنا �سوى �سمعنا الذي جز �شقيقة النعمان

وال لوح

الأحمر لريتق بها

ال بوح

حمك كل اختبار

جبل للأغنيات

ال اختبار له وال اعتبار.

ي�ستيقظ كل حلظة

خب�أناه

ويعود �إىل نف�سه

وراء �شوك الورد فقلنا

قبل بداية موا�سم القيظ

حيا على ال�صالح

والفريو�سات الأليفة املتجددة.
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قصيـــــــــدتان

شعر

رع ـ ـ ـ ـ ــد زام ـ ـ ـ ـ ــل

يف كل مو�سم

1

�أذرف لون ًا من الدموع على بابه
ال
يف احلرب مث ً
ما �أدخرت دمعة حمراء اال و�سكبتها

بني يديه
ويف ال�سلم بكيت حماماته
حتى ابي�ضت على الري�ش
مع العينني دموعي
مر
ثم ما من خريف ّ
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بدمع �أخ�رض
اال و�أنا
ٍ
�أطوف حول �أ�شجاره
بينما منهمراً
ما زال دمعي الأ�سود
من �سموات �أحزانه
غري �أنه ...
مل يلتفت يوم ًا اىل كل هذه الدموع
حتى �أنه ...
مل يفكر ولو للحظة
�أن يغطي جثتي
بالعلم الذي
ن�سجه من لون دموعي على بابه ..

�أي رب

2

ال قمح يف يدي
�أنرثه على الفقراء فرت�ضى
وال �سيف
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�أي رب

�ضع فوقها ما خلفته

� َّإن �ساحات كرة القدم

احلرب يف روحي من ندوب

يف هذه االيام

و�سرتى كم هي ثقيلة موازيني

�أكرث من �سوح اجلهاد

لي�س لدخول اجلنة من

فب�أي وجه

�أقرب طريق

�س�أقف �أمام ميزان عدلك

بل مبا يكفي

�أي رب

لأكون �شفيع ًا للجنود املجهولني

لي�س يف جيوبي �سوى

اولئك الذين

ح�سنات �شحيحة

قطعت احلرب

ف�ضع يف امليزان دموعي

الطريق على �أقدامهم

التي ذرفتها حتت �رشفات الأرامل

فال عادوا اىل امهاتهم

و�إن اقت�ضى الأمر

وال و�صلوا اليك.

شعر

�أ�شهره يف �سبيلك

و�أنت الكرمي
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لـــــــــــــــن

باقـ ـ ـ ــر �ص ـ ـ ـ ــاحب

ينبت الع�شب
لن َ

برتانيمي ال ُّزرق

دموع كلماتي
مل تهط ْل
ما ْ
ُ
تزرق ال�سماء
لن
َّ
ينام الليل
لن َ

أق�شع البداو َة مبدائح بغداد
ما مل � ِ

ما مل �أهده ْد ُه برتانيمي

ال�شعر
أكتب
لن � َ
َ
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يح�رض مالكُ �ضمريي
ما مل
ْ
لن �أقولَ لكِ �شيئ ًا
ما مل تكوين غائب ًة عني
أبتهج
لن � َ
ما مل يقلِ املطر

أ�صفع الظالم
لن � َ
ما مل تكوين
�أنتِ الدمعة
لن تكوين النهر
أعم فيك
مامل � ْ
أ�رشح لك
لن � َ
ق�صتي
َّ

شعر

أنت �شاعري
� َ
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ما مل تكوين جمنونة
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لن �أفعلَ � َّأي �شيءٍ

ال
لن �أكون �أم ً

ق�صائدي تخونني

�س�أوق ُد �شمع َة الي� ِأ�س

لن �أقولَ لكِ �شيئ ًا

الطارد ِة لك ِّل ح�رشات الزيف

ف�أنتِ الق�صيدة

أهدر دم كلماتي
لن � َ

قارئ اللذة
و�أنا
ُ

أ�صبحت ب�سعر الرتاب
فقد �
ْ

لن �أ�رسي

أطفئ �شمع َة كلماتي
لن � َ

ال�صمت
لأن
َ
له الغلبة

املهرجني
�ساع �أ�شداقِ
برغم ا ِّت ِ
ِّ

يف عا ٍمل مكتظ

لن �أ�ص ّد َق العا�صفة

مدينتي ال�صغري ُة

مبكابح ال�سيئات
ِ

لغ�ضب
فهي
الهب��وب امل� َّؤم��لُ
ِ
ُ
كلماتي

بحري الكبي

أكون �شاعراً
لن � َ
�س�أتخلى عن �أدوار ِه العظيمة
ذر ًة يف جزيئ ِة احلياة
�س� ُ
أكون ّ
أ�رشع يف � ّأي �إبحار
لن � َ
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ُ
نــــــــــــــــائي
الث
ُّ

شعر

ع ـ ـ ــادل ال�صويري

أن�سل يف الق�صيد ِة مِ ّن ْي
نت � ُّ
كُ ُ
الع��ري
يجه���ش
ين
ُ
�أرت��دي ح� َ
ُ
ظَ ّني

أ�صيح :ال،
� ُ

َر َج َم ْت �أخ�ضرَ َ اخليالِ ِب ُغ ْ�صني

ال �صدى يل

ني ي�سقطُ قلبي
من
ِ
قمي�ص الأن ِ

َوب�صمتِ الأ�شجا ِر فيِ َّ �أُ َغ ّني

(عري��ان) نازف��اً( :حِ ّن��ي
في��ه
ُ
حِ ّني)

ُث َّم ماذا؟

الريح ترتدي ِز َّي َح ْر ٍب
َح َّجتِ
ُ
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أ�َتمَ ّ�شى

فيها

أن�سل يف احلقيق ِة مِ ّني
كنت � ُّ
ُ

ورغب ُة املا ِء مك�سور ُة �ضوءٍ

اللحن
مو�ؤود ٌة يف
ِ

الذنوب ِب َف ّني
ي�رشح
آدمي"
ُ
َ
"� ْ

بفنجان
الكئيب
َملَّتِ الطال َِع
ٍ
َ

ف�أنا ْاب ٌن لنا ِر ِه بال َت َب ّني

إبلي�س �صامت ًا يف مداري
ظَ َّل � ُ

رات املُ�سِ ِّن
على ال ُف ِ
وه ْم�س ًا
أيت البال َد َ�س ْهم ًا َ
كم ر� ُ
َي َت َمر� ِآن يف
ِ
بيا�ض احل َُ�سينْ ِ

الب
َو َف َّر ْت من
ِ
ثرثرات نُ ِّ
نائي
ال ُث ُّ
كنت يف البد ِء رق�ص ًا
ُ
يل ظاللُ الرما ِد

لي،
َو ْ�ش َو َ�ش ْت موج ُة ل َِر ْم ْ

مهما َت ُك ّني

الغياب
ين من غفو ِة
� َ
ِ
أفاق الط� ُ
مل َغ ّني
ا ُ

�أنفرِطْ ورد ًة على ف ِم �أنثى

تلتف
وقد
ارت��اب من كمنجت ِه ُّ
َ

وتكتم احل َُّب ع ّني
ت�شتهيني
ُ
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تفاصيل عراقية جدا

شعر

حممد احمد فار�س

كيف تعي�ش و�سط التما�سيح وانت ال تذرف دمعة

حرف واحد مبا ت�سجل من انت�صارات فوق تالل

هل فكرت ان تن�سى نف�سك يف املغارة

الطبا�شري وال تهتم ل�صياح الديك

مع دب �أحمق؟

نح��ن يف معركة !!! هل ت�سمع �صفارات الإنذار قرب

ما ا�سوء موقف مررت به وانت مع معلمتك ترفع

ال�سفارة الأمريكية،

الفتحة وجتر الياء �إىل �آخر ال�صف دون �أن ي�شعر

هل ت�شم رائحة اخليانة من قمي�ص ابي رغال
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اح��د الق��راء يق��ول يل اخجل م��ن ق��راءة ن�صو�صك

يف يدي البحر الأبي�ض

العارية

ولذل��ك ا�سقط عل��ى احل�بر الأزرق مث��ل قنبلة  ،وال

كي��ف تدخل البي��ت وانت بهذا العب��ث واجلنون وال

�أ�رصخ

حتمل

ال��وردة تع��ودت عل��ى الب��كاء مادامت ق��رب قلبي

مظلة ؟

احلزين

ان��ا ارى نف�سي خمتلفا  ،ويف ي��دي وردة  ،يف يدي

ال�صاب��ون ي�ضحك من �سيولة اخلطايا التي ترك�ض

�صابون

خلفي
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ال�سماء

بطر���س وال قدا�س��ة الفاتي��كان وال وكال��ة نا�س��ا يف

بقارب مثقوب نظرا ل�سوء احلظ

رم�ضان

ث��م �أق��ف ب�ين التما�سي��ح  ،،،يف االح�لام التما�سيح

هل ت�صدق ذلك ؟؟

�شخ�صيات

التما�سيح يتكالبون على مطعم للباجة

حمرتمة

يف �شارع الر�شيد

ال �أحد يعانق الدب النه غري م�ؤدب و�رصيح وبذيء

الدب الغبي يعار�ض ال�سيد الرئي�س

ويت�صور ان العامل يخ�شى ع�ضالته ال�سيا�سية

يف معر���ض الكتاب ،ويريد منه تو�ضيحا ر�سميا عن

وه��و املجن��ون العاق��ل  ،يهوى امل�صارع��ة مع وزن

اختفاء كتب الطبخ

الفيل

يف البور�صة اخلالية من مناهج التاريخ ،

وال يتعل��م ان الوق��ت �ص��ار مم�لا مع��ه يف �شا�ش��ة

ينب�ش الطفل

النو�شين��ال جغرافيك وان احل�ض��ارات ال تلتقي على

ق�بر معلمته عله��ا يف �صحة جي��دة  ،لينام معها يف

مائدة احلوار

الليلة

يف روما مثال يحب العراقيون خبز العبا�س � ،صينية

االخرية من و�صول كوملب�س اىل مطار بغداد

القا�سم

وقد ن�س��ى ان البحر الأبي�ض تفحم متاما الٔنه اكل

و�صيام زكريا  ،و�شموع اخل�رض

كثريا من العنب الأ�سود

شعر

البح��ر الأبي�ض ي���أكل اال�صحاب وه��م يغادرون اىل

لع��ل ناف��ورة تريفي ال ت�ش��كل �شيئا له��م وال كني�سة
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بعـــــد العاشــــرة

هن ـ ــاء �أحم ـ ـ ـ ــد

�أذكر �أنني ...

عن �صوته الذي يبتعد ليقرتب

كتبت بعد �إحدى العا�رشات
ُ

عن هو�سه بحديث يدي،

أحب رجال جنوبيا
� ُ

جوال جنوب ج�رس ال�سنك و�صوته
ثم
ُ
كتبت عن بائع ّ

كتبت  ...عن �سمرة ق�صائده
ُ

الذي ي�صدح
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" خم�سني لزكة جرح بلف دينار
" بقي ايقاع هذه اجلملة يتناوب يف ر�أ�سي
من بغداد اىل املو�صل..
أذكر
� ُ
�أنكَ مل تقر�أه
كنت من�شغال بق�صيدة قدمية ،
َ
عراقي "
وكتبت يل  " :وال�شعر
َ
ٌ
أكتب �شيئا
قلب يل ل َ
الآن  ...ال َ
ال العا�رشة تكفي وال بعدها
ال ثالثاء ي�صلح لل�رصاخ،
ال�شوارع  ...يف ثورة من جمال حد الوجع
اجلنوبيون ينعجنون بت�رشين
الأ�صدقاء يف وداع م�ستمر
جدتي تلعن الأخبار العاجلة
معلقت��ان يف �شج��رة
و عين��اي ...
ِ
انتظارك
حزينتان حد التلويح .......
ويداي
ِ

شعر

�أجبتكَ " واحلزن �أي�ضا"
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هوامـــش فــــأس

قا�س ــم العـ ــابدي

هوام�ش ف�أ�سِ ِه
كتب اجلراح على
ِ
َ

بك�أ�س ِه

أدار وج َه امل�ستحيلِ
و� َ

حدوده
املدركات
اللغات
ر�صف
ِ
ِ
َ
ُ
العنوان كعب َة
لي�شي َد
ُ
ّ

ني بغري ِه
ولأ ّن ُه ال ي�ستع ُ

�أن�س ِه

ي�ستجري
منفى ملن ال
ُ
ً

يحتاج ،ال
يحتاج مقل َة عا�شقٍ
ُ
ُ

بعك�سِ ِه
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كتب اجلراح على
ِ
َ

ي�ستجري
منفى ملن ال
ُ
ً
بك�أ�س ِه

بعك�سِ ِه

حدوده
املدركات
اللغات
ر�صف
ِ
ِ
َ
ُ
العنوان كعب َة
لي�شي َد
ُ
ّ

أدار وج َه امل�ستحيلِ
و� َ
ني بغري ِه
ولأ ّن ُه ال ي�ستع ُ
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�أن�س ِه
يحتاج ،ال
يحتاج مقل َة عا�شقٍ
ُ
ُ
فيها يرى �آفاق وجن ِة
أ�ضالع
هو ال يع ّت ُق خمر ًة ب�
ٍ
ار قبل َة
مذ �ألقمت ُه ال ّن ُ
ي�أ�س ِه
�رصح وجود ِه
الن�سيان
يبني من
ِ
َ
الرحيلِ
ُّ
ويحف �أ�سيج َة ّ
بقد�س ِه

ألف ق�صيدةٍ
قد �ألهمت ُه ال ُآه � َ
ين�أى بها ما بع َد �شهق ِة
نف�س ِه
اه يف
�سيو�سو�س
رب ُ
الغر�س الذي ّ
ُ
َ
يبوح
�سط ِر
ِ
الظالم لكي َ

شعر

�شم�س ِه
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بغر�س ِه

حلد�س ِه

فالقادمون على
جناح �سحابةٍ
َ
ِ

�صبها
خمر القوايف ّ
وك�أنمّ ا ُ

غ�ص َة
�سوداء ال
َ
َ
يرعون ّ

ني �أوردةٍ مبعج ِم
من ب ِ
ح�س ِه
ّ

حب�س ِه
قلب نهار ِه
�سهم
ِ
ُ
أ�صاب َ
الغروب � َ

للكالم �أماكن ًا
يفهر�س
هو ال
ِ
ُ

ال�ضو ِء � ّأولَ
قبلَ انتظا ِر ّ

لك ّن ُه يعطي ِه حفن َة

در�س ِه

ُخم�س ِه

البيوت
لكن خا�رص َة
ِ
َّ

نرج�س
فوق الغي ِم حفل َة
ٍ
�سيقيم َ
ُ

دت
متر ْ
ّ
حب ًا لتمنحه بيادر �أم�سه
ّ

رقات فكر َة
وتعب ُق ّ
الط ُ
ّ
ر�أ�س ِه

ي�س قافل ِة النخيلِ
ق ّد ُ

الغرام ك�أ ّن ُه
ير�سو مبينا ِء
ِ

وحلمها
ُ

قر�صان ع�شقٍ ي�ستحيلُ
ُ

أماكن بانتفا�ض ِة رم�س ِه
ملكَ ال َ

مب�س ِه
ّ

ال�ضحوكِ جداو ًال
وروى عن املعنى ّ

اع �إىل ال ّتماهي مبحراً
مثلَ ال�شرّ ِ

ال�ضيا ِء
فت�سابقت لغ ُة ّ
ْ

املوج حلظ َة عر�س ِه
ني
فيقيم ب َ
ِ
ُ
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ُ
البلــــــدة الصغيـــرة

شعر

رحي ــم زاير الغ ــامن

تناهت �إىل بلدات
ْ

�أعمار �أبنائها خل�سة،

وريا�ض ودواليب

لتدون
ّ

تغ�ص بالرتفيه
ُّ

ال�صبية
يف دفاتر ر�سوم ِ

يف منا�سبات الوطن ح�رصي ًا

ما حتكيه �أفكارهم

احلرب
قطفت
بعدما
ْ
ُ

عن �أج�ساد بِال ر�ؤو�س ...
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ت�سري على �أر�صفةٍ
من كارتون احلداثة
و ال تنام � اّإل على هلو�سة
ما بعد الر�صا�ص،
الظالم
تهب
َ
الوطاويطُ فيها ُّ
ما يلبي نرج�سيته القاتلة ...
م�سكينة بلدتنا
واهبة اخلبز ،عيون املاء ،لفائف الدخان
البلدة التي متنح العامل
ما ي�شاء يف الألفية الثالثة
تتنا�سل �إىل وادٍ من كعك
ين�شطر �إىل ما ي�شاء املي�سورون
يف �أيام الفاقة...
البلد ُة الوحيدة العاجزة

عن ت�سمية زقاق �آمن
يحمل ال�سالم لأبنائها
من دون �أن يبتكر
ريح ًا للمنفى
�أو حتول �أبنائها
�إىل بنادق وف�ؤو�س.
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امــــــــــرأة العمــــــر

شعر

م�صطفـ ــى اخليـ ــاط

هي امر�أ ٌة

على كتفني هزيلتني

تبكي،

ماء
مل يبقِ فيها العمر ً
جمفف
ني
ٌ
جلدها ت ٌ

تقول ب�أن �شق نهديها

ولأنني جئت مت�أخراً

ومه ّد ٌل

جراح
�أدق من م�رشط ّ

تبكي،

ولأنه مل يعد جارح ًا

النياق
مثل �شفاه ّ

تبكي،

�إال �أنها حتبني

و�شعرها ع�س ٌل يوا�صل
َ

ولأنها مل تعد �سوى مطلع

ك�أحفادها امل�شاك�سني!

ِن�سكابه ببطء
ا
َ

من ق�صيدةٍ جاهلية

�أريدها..
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أنا األقصى األخير

رنـ ــد الربيع ـ ـ ــي

مل �أكن امر�أة �سيئة

وجوه جنود قتلى

كنت �أعبئ املرايا يف �شقوق الغياب

ثكاىل غائرات يف �سواد احلنني

و�أر�سم لف�ضاءات الوح�شة نافذة للهجرات

كنت �أخبئ �أطفال الورد يف رحم ال�سنابل

كان الفجر يزخ

ويف ذاكرة الأر�ض وجوه غادرتها �أ�سماءها...

هزائم للثكنات

مل �أكن �سوى انحناءة مباغتة

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

لقد �أثقلتني خطيئة تفاحة يف الأعايل

والرنني

حتى �رصت �ضحكة م�ؤجلة يف موعد م�ستحيل

وها �أنا ذا

ان��ا الأق�ص��ى الأخري ململكة طين��ي ومياهي ومرايا

�أخ�صف وجعي..

القتلى

�أغنية

و�صمت الكمنجة

كلما داهمتني ال�شقوق.

101

شعر
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أمواج سود

عبد علي اليو�سفي

من��ذ مدة و�أن��ا �أتخي��ل �ص��ورة عزرائيل ممث��ل املوت –
امل��وت هذا احلدث املرعب الذي ين��ال كل �شيء  .وبدون
ا�ستئذان ي�أخذك وال �أمل يف رجعة �أو لقاء �أو كلمة  .ن�سري
�إلي��ه حثيث�� ًا وال ن��دري  .ال �سيم��ا و�أنا �أتذك��ر �أ�صدقائي
الذي��ن رحلوا  .فج�أة  .ب��د� ُأت �أ�ستح�رض حديث �أحدهم عن
املوت  .كان �أحد طالب الفل�سفة .
لا بالكتابة عندما �أقتحم وحدتي
كنت يف احلانة من�شغ� ً
�شاب ميتل��ئ حيوية ون�شاط��ا .و�شاركن��ي اجللو�س على
طاولتي .

�شع��رت ان��ه �أخذ م��ن ��شراب (الزاحلي) جرع��ات كثرية
جعلت ُه مهوو�س ًا ويتخيل عوامل �أخرى .
�شه��دت املدينة م�ؤخراً انفراجا ما وع��اد النا�س الرتياد
املقاهي الكبرية والبارات التي فتحت تواً ودور ال�سينما
بع��د �إعالن املرحلة الأوىل من �إعم��ار البلد الذي تعر�ض
�إىل اخل��راب والدمار  .واملالعب احلديثة املزودة ب�أحدث
لع��ب الأطف��ال واحلدائ��ق الت��ي امت�ل�أت باملتجول�ين
واملتنزه�ين  .والن�ش��وة تعلو الوجوه والأم��ل يف �أجنحة
الطيور الال�صفة حتت ال�شم�س.
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م�شهد �صغري :
رفعت ر�أ�سي حتى �أم�سكت �أحدى الراق�صات بدمية
ما �إن
ُ
م�صمم��ة على هيئة رجل  .م��ن �شعره و�سحبته �إىل و�سط

املن�ص��ة ثــــم �سحب��ت �سكين ًا مـن غمده��ا  .كانت تنوي
ذبح�� ُه ف�صاح اجلـمـه��ور املحت�ش��د بالقاعـــ��ة م�ستنكراً
امل�شـــهد التمثيلي ((ال..ال..ال. ))..
�أع��ادت ال�سك�ين �إىل غمده��ا  .و�أخرج��ت م�سد�س�� ًا كامت ًا
لل�ص��وت  .ف�صاح اجلمه��ور مرة �أخرى م�ستنك��راً امل�شهد
فركلت الدمية بقدمها �إىل زاوية املن�صة .
قال  :ال تن�س موعدنا غداً .
ث��م غادر م�رسع ًا  .ما �إن غ��ادرين حتى نظرت �إىل اجلهة
لا كبرياً �ضخ��م اجلثة
أي��ت رج� ً
املظلم��ة م��ن احلان��ة  .ر� ُ
يرتدي معطف ًا �أ�سود وهو غارق بال�صمت ينظر �إىل ك�أ�س ِه
برتو �أطلت النظر �إليه بف�ضول بولي�سي وما �إن رفع عينيه
ٍ
حتى
نه���ض وتقدم باجتاهي بعد �أن �أوم�أ للنادل بجلب ك�أ�س ُه
 .جل���س قبالتي بدون ا�ستئذان عدل من جل�ست ِه  .وطبطب
عل��ى معطف ِه ينتظر و�صول ك�أ�س�� َه  .ما �إن و�ضع ُه النادل
�أمام��ه حتى غ��رق بالنظر �إليه  .يت�أم��ل فقاعات ال�رشاب
الفائ��ر ال��ذي ترتف��ع دوائ��ر منه لتنفل��ق مث��ل فقاعات
وجوده  .ورحت �أرت�شف من
ال�صاب��ون الرقيقة  .جتاهلت
ُ
جرعات قليلة  .مل تكـ��ن عـندي رغبة بالثمالة �أو
ك�أ�س��ي
ٍ
الرجـ��وع �إىل البي��ت الـ��ذي الزمت ُه مــدة م��ن الوقت فــي
غرفت��ي �أكت��ب مذكرات��ي وق�ص�ص��ي وروايت��ي الت��ي مل
تكتم��ل بعد  .معتقداً �أنه��ا �سوف تقيني �رش املوت  ...وان
مت ف�س��وف متكث ورائي يف مكتب��ات املدينة ت�شري �إىل
وجودي ...
مفتون ًا بـ ( �أنا �أكتب � ...أذاً �أنا موجود ) .ت�أملته �أنه ي�صلح
لا لرواي��ة وميكنن��ي �إدخال�� ُه يف روايتي .
�أن يك��ون بط� ً
فدائم ًا ما يثري خميلتي ال�شخ�صيات الغريبة والغام�ضة .
و�أبعدت��ه ع��ن ذاكرت��ي ال �سيم��ا و�أمل الر�صا�ص��ة الت��ي
اخرتق��ت �ص��دري ما ت��زال ت�ؤملن��ي رغم م�ض��ي �سنوات

قصص

أنت مدعو للحفلة
� َنطقه��ا بن�ش��وة عالي��ة وه��و يفت��ح فم�� ُه وي�برز �أ�سنانه
الأمامية و�أنيابه التي ذكرتني بالذئاب واالفرتا�س.
�أنا ع�ضو يف جلنة احلفلة .�أي ُة حفلة ؟قال وهو يعل�س ن�صف احلروف.
مهرجان يج�سد ما مرت ب ِه املدينة من فو�ضى .و�أطلق �ضحكة متفجرة ت�شي باملجون واالنت�صار .جرع
ك�أ�س ًا �أتت به النادلة دفعة واحدة و�صاح م�ؤكداً
مهرجان مم�رسح .ولوحات وم�شاهد .كان��ت �صالة احلان��ة الوا�سعة تع��ج بال�ضجيج وال�ضحك
املتفج��ر وال�ضو�ض��اء  .ت��كاد ال متيز �ص��وت املو�سيقى
ال�صادح��ة ومل ت�بن �أج�س��اد الراق�صني �شب��ه العراة على
املن�ص��ة من كثاف��ة الدخ��ان املت�صاعد  .وه��م يرتدون
املالب�س ال�سود ال�ضيقة التي ت�شري اىل اليوم التايل الذي
ي�شهد �صخب�� ًا عنيف�� ًا .و�ست�صدح املدينة بتل��ك الأنا�شيد
احلزين��ة املت�أمل��ة عل��ى م��ا م�ض��ى م��ن �أحب��ة متزق��ت
�أج�سادهم يف الطرقات  ,وال�رساديب  ,والكهوف .
غرق��ت بفرتة �صم��ت راح هو فيه��ا يندمج م��ع معزوفة
ُ
�صاخب��ة حركت �أج�ساد املوجودي��ن على املن�صة بعنف
وهي تهتز عار�ضة �أجزاء �إغرائية يف اجل�سم مثرية غرائز
ال�شباب الراق�صني يف ممرات القاعة .
لكزين بقوة وهو يتهي�أ للم�شهد التايل :
�-أنظر!!
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على ذلك � .إنها مل ت�صل �إىل القلب كما �أكد الدكتور لأخي
(( �إن�� ُه حمظ��وظ لقد قتل��وا كل م��ن كان يف احلافلة ))...
.حاول��ت �أن �أتذك��ر �ص��ورة الرجل ال�ضخ��م العنيف الذي
ُ
كان م�رصاً على قتلنا  .عندما �أنطلق �صوت ُه املبحوح -:
قتلت ع�رشة �أ�شخا�ص جنا واحد منهم .ُ
ماذا؟لكن ُه غ��رق مرة �أخرى يف ت�أمل فقاعات ك�أ�س ِه املتفجرة
واملتال�شي��ة� .أيعق��ل �أن ه��ذا ال�شخ���ص ه��و ال��ذي وجه
الر�صا�صة نحوي وكاد �أن يقتلني؟
�أم ه��و هذيان ال�رشاب  .ال �سيما هو يتناول �رشاب ًا غريب ًا
� .أيه��ا اللع�ين ال ميك��ن قتل��ك الآن .لأن
النا���س قد غ��ادرت القت��ل  .واجتهوا نحو
أن��ت �آخر
احلي��اة � .أيه��ا الغام���ض  .ه��ل � َ
القتل��ة ؟ وكيف تنظر �إىل ي��وم غد (حفلة
الأمواج ال�سوداء)  .هل �أنت حزين �أم فرح
؟ ه��ل تتذك��ر الأ�شخا���ص الذي��ن �أزهقت
�أرواحه��م؟ مل تك��ن عن��دي الرغب��ة يف
النظر �إليه ال �سيما �أن ُه يذكرين بفقداناتي
وموتاي .
دوى �صوته عالي ًا فوق �صخب العزف .
 مل ال تود احلديث معي ؟نظ��رت �إلي��ه وجدت��ه منهم��كا فـ��ي عــ��د
الفقاع��ات املتفج��رة ويهمه��م ب��كالم
لـ��م �أدرك معن��اه  .وك�أن�� ُه ي���ؤدي م�شهداً
�سينمائي�� ًا يف منول��وج داخل��ي � ( .أيتها
الفقاع��ات املتفج��رة  ,املتال�شي��ة �أب��داً .
م��ن ال��ذي يجعل��ك تتفجرين ؟ ه��ل نحن
فقاع��ات بطيئة التفج��ر والتال�شي ؟ �إنها
فورة � ..صدقوين �إنها فورة تفجر وتال�ش
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واحرتاب ال ذنب يل فيــها �أين تعي�س وبائ�س  ,ومغرر بـ ِه
 .رفع عينيه املمتلئتني ب�سيل الدموع املائعة مثل حبات
ال�شمع املحرتق نحوي .
 �أنت مدعو غداً .ملن؟�إىل الأمواج ....ومل يكمل .حد�ست �أن ال��شراب الثقيل الذي
و�أجه���ش بالبكاء امل��ر .
ُ
تناول ُه قد �أثقل كاهل ُه .
�آه ال�س��وداء � .أهي دع��وة لنبذ العنف والقتل ؟ �آه (كاندي)
�إنن��ي �أتذكرها جيداً بطلة رواي��ة (ال�صخب والعنف) �أيها
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�أيه��ا الأحب��ة  .كون��وا معن��ا نحن نعل��ن ع��ن ا�ستمراربراجمنا �إىل �صباح اليوم التايل وبح�ضوركم تتم الفرحة
الكربى انت�صاراً ملظلومني قتلى غدر وحروب ال طائل
اتخذت �أ�شكا ًال
فيها � .أن�شغل ال َنادل بتوزيع القناين والتي
ْ
غريبة  .قناين حمدودب��ة و�أخرى مقعرة ب�سدادات طويلة
وقناين على هيئ��ة دوارق و�أباريق  .ودِالل قهوة وقناين
على هيئة فواكه وقناين عطور ..
�صـــاح -:
ا�رشب من قنينتيملاذا ؟�إنها احلقيقة  .ثم �أردف :تريني احلقيقة !نعم.رح��ت �أت�أم��ل الفقاعات الكب�يرة التي م��ا �إن تفق�أ حتى
ُ
تتفجر مثرية رذاذاً يتطاير بوجهي .
�أ�رشب هي هكذا  .ثم �أكمل باكي ًا .� ....صدقن��ي �أنا �أحب احلياة كث�يراً وال �أريد �أن يقتلني�أحد �أنا �أ�رشب هذا امل�رشوب اللعني خوف ًا من املوت ..ثم
�أنهمك يف البكاء � ..إين �أرى املوت يف عيون النا�س � .أ�شعر
�أين منب��وذ من قبل الآخرين � .إنه��م يثريون اللغط حويل
 .و�أتخي��ل �أنهم يتدبرون قتل��ي  .الرحمة  ,الرحمة  ,لكهل
مثل��ي  ..ال تقتلن��ي �أرجوك  .كان يت�ص��ورين �س�أنتقم منه
 .وراح يقب��ل ي��دي ور�أ�سي  .وكانت رائحت�� ُه تثري قريف .
ربت على كتف ِه العري�ض مطمئن ًا .
ُ
أكملت .
ال تهتم �أنا معك  .ثم � ُ�أطمئن .يبث كالم ًا ..
عاد ال�صوت ُ
ن�شاه��د الآن فق��رات مل��ا �سيعر���ض غ��داً � ..أن�سح��بالحظت زوجة
الراق�ص��ون والراق�ص��ات واملو�سيقي��ون .
ُ

قصص

املالئك��ي (فوك�نر ) �أن��ت تدرك ذل��ك ال ري��ب  .و�إال مل ال
تطلق عليها ال�صخب والقتل ؟ .
ال من ال�رشاب
�آه جلم��ال ر�ؤيتك �أيها الفا�ضل يكفي��ك قلي ً
والتب��غ وتكت��ب  .وحت��ب الع��امل كل�� ُه  .الطفول��ة بينجي
أن��ت ت�صف امل�شهد
وكان��دي !! يالك م��ن حمتال عظيم و� َ
اجلنائ��زي عل��ى ل�س��ان حبيبت��ك ذات ال��سروال املنق�ش
بال��ورود وهي تعتلي ال�شجرة � .أن��ك تخاف على م�شاعر
الطفول��ة  .وال ت��ود له��م �أن ي��روا م�شاهد امل��وت والقتل
(فوكرن ) �صديقي الأبدي  ....جنود بلدك دخلوا معمورتي
 .و�أث��اروا فيها املوت .رائحة و الدم��ار و�صدحت رائحة
ال��دم بدل رائح��ة زهرة اللوت���س التي كان��ت تثري غرائز
كاندي )).
نظ��رت من الناف��ذة  ..ر�أيت على �ض��وء النيونات امللونة
ُ
 .ح�ش��وداً ب�رشية مت�رسبلة بال�س��واد متر راك�ضة ومظلمة
وه��ي تهت��ف  .لقطه��ا يت�صاع��د  .مل �أتبني ن��وع الهتاف
فاج�أين -:
�ضحايا احلرب .هل عادوا ؟يتح�شدون بهيئات �أخرى .والقتلة معهم ؟كـــال .�أين القتلة ؟((تراهم يت�أملون الفقاعات املتفجرة يف ك�ؤو�سهم ))ب�صمت �أخر ملا ي��دور حويل من �صخب غري �أن ُه
انهمك��ت
ٍ
�أيقظني ب�صوت ِه املبحوح الذي �شعرت به ك�أن ُه ينبعث من
�أعم��اق الأر�ض ال�سفلى حيث ت�سك��ن الأ�ساطري والأ�رسار
العجيبة .
ال تدف��ع ر�أ�س��ك �شاركن��ي �رشابي و�ستن�س��ى كل �شيء .وهو ي�صب ك�أ�س ًا يل هتف م�صوت القاعة :
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جارن��ا امل�سكينة الت��ي عــرثوا على جث��ة زوجها بــدون
ر�أ���س فـ��ي م�شــرحة املدينة  .تن�سحب وه��ي حتمل �آلتها
املو�سيقية  .و تراءى لــي م�شهدها الالطم وهي ترنو �إليه
ممدداً بال ر�أ�س  .كانت ت�رصخ  .وكان الأمل يعت�رص قلبي
وهي تنوح .
الآن ب��د�أ ال�رشي��ط امل�صور حلفلة غ��د و�أردف ا�ستمتعواباالحتفال  .وتدفقت امل�شاهد -:

امل�شهد الأول
وردة �س��وداء �أنداح��ت يف ال�شا�شة تبعته��ا �أخرى وثالثة
ورابع��ة  ..وكم��ن ينفخ رم��اداً انت�رشت ال��ورود ال�سوداء
حت��ى امت�ل�أت ال�شا�ش��ة يف دوران عني��ف ورود �صاعدة
�إىل �أعل��ى و�أخ��رى هابط��ة �إىل ق��اع ال�شا�ش��ة وثم��ة من
تتوج��ه متفتح��ة اجتاهنا � ..شيء ما ي�شب��ه الريح القوية
ع�صف��ت بالورود التي �أخ��ذت بالت�صادم �أو االنفالت يف
الف�ض��اءات  .ال�ضيقة ولربهة �سقطت الورود على الأر�ض
هامدة بال حركة .
مو�سيق��ى عا�صفة انفتحت على �أثرها �سماء زرقاء وريح
�رص�رص عبثت بالورود املت�ساقطة لتحلق بها مرة �أخرى
 ..واح��دة  ..اثنان  ,ثالثة  ,ث��م عامت بالف�ضاء وب�رسعة
مفاجئة حتولت �إىل طيور �سوداء جتوب �سماء املدينة .
�أخ��ذت تط�ير �إىل كبد ال�سم��اء �أو حتل��ق منخف�ضة وحتط
عل��ى قمم البنايات و�أ�سالك الكهرب��اء  ,الأفاريز ,و�أبراج
الهواتف املحمولة و�رشفات البيوت .
أخرج رجل املعطف قنينة حمدودبة ال�شكل كرع ن�صفها
� َ
قال والدمع ينهمر من عينيه -:
هذه �أرواح القتلى .ح��دث قط��ع يف ال�شا�ش��ة �أثار لغ��ط احل�ض��ور و�صخبهم

وتعاىل ال�صياح اجلماعي -:
هوي,هاي,ه��و  ,ه��ي ,هو  ,ي�صحبه��ا ت�صفيق و�صفري�صاخب  .عاد ال�رشيط من جديد يعر�ض ال�صور .

امل�شهد الثاين :
جمموعة من الفتيات ال�صغريات يرتدين ال�سواد ويحملن
وروداً �س��وداء اتخذت �أ�شكاال وجوه��ا عديدة يلوحن بها
وهن ين�شدن الأغاين اجلنائزية ..
كرع �صاحبي جرعة كبرية و�صاح مهتاج ًا .
ه�ؤالء بنات القتلى .ثم قال �أنظــــــــر:

امل�شهد الثالث:
[ تدف��ق م�شهد فتي��ان ح�س��ان الوجوه يرت��دون البدالت
ال�س��وداء ال�صغرية ويحملون ال��ورود ال�سوداء  .وين�شدون
ذات الن�شي��د اجلنائزي ] .وبينما كن��ت منهمك ًا ب�أفكاري
ال -:
امل�ضطربة  .دق قنينت ُه على �سطح املائدة قائ ً
�أنظـ��ر!!  ,وهو يزي��ل �شظايا القنين��ة امله�شمة من فوقاملائدة .

امل�شهد الرابع

تدف��ق م�شه��د الن�س��اء املت�شح��ات بال�سواد وق��د ارتدين
املالب���س ال�ضيق��ة  .لإب��راز مفات��ن �أج�ساده��ن الطويلة
والق�صرية الر�شيقة واملكتنزة  .كانت �صدورهن م�شدودة
وب��ارزة �إىل الأمام وقد علقن �أ�سفله��ا قطعا من القما�ش
مربوط��ة حتت �أثدائه��ن �إىل لوح ظهوره��ن  .متدلية �إىل
بداية ال�ساقني وقد ر�سمت عليها �أ�سود ا  ,ومنورا  ,وذئابا
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امل�شهد اخلام�س
ظه��رت عي��ون كب�يرة براق��ة ب��د�أت تق�ترب حت��ى غدت
ال لتربز دموع ًا منهمرة
ال�شا�شة وك�أنها عني � .أن�سحب قلي ً
م��ن ر�أ�س ح�صان ا�س��ود ظهر ر�أ�س ُه ثم �ص��دره وقائمتيه
الأماميتني ث��م باقي ج�سده وهو منك���س الر�أ�س وحزين
�سار وحيداً لفرتة وجيزة  .ثم ازدادت اخليول  .امل�صبوغة
بال�سواد  .لت�سري مبوكب مهيب وهي منك�سة ر�ؤو�سها نحو
الأر���ض  .. .والدم��وع تت�ساقط من عيونها  .كانت �أج�ساد
اخلي��ول ر�شيق��ة وممتلئ��ة باحليوية ونظيف��ة تلمع حتت
�إن��ارة الت�صوير  .اقرتب��ت �أحدى الن�س��اء  .كانت متخلفة
ع��ن موكبه��ا  .والت�صقت بح�صان وراح��ت تقبل عينيه .
وجبهت ِه ثم مدت يدها تداعب عرفه وهو مي�شي بجانبها
به��دوء رجل مت��زن وتهم�س ب�أذن ِه وهو ينظ��ر �إليها بني
الفين��ة والأخ��رى بعيني��ه الكبريتني �� .ضرب على كفي

املرتخية على املائدة .
�-أال ترى �أن اخليول ترتبط مع الن�ساء بعالقة حب .

امل�شهد ال�ساد�س
انفتح��ت �أبواب القاعة على م�رصاعيها وتدفقت املواكب
يف ال�شا�ش��ة  /ال�شارع  .ال �أدري  .م�سكني من يدي طالب ًا
جتوالنا  .املو�سيقى تدوي والأ�صوات ت�صدح متناق�ضة ,
ومكربات ال�صوت تعلن بقوة تعرف باملواكب  .وامتلأت
املدين��ة ب�سواد ك�أن ُه ليل داج � ...أطف��ال  ,عجائز � ,شيوخ
� ,صبي��ة  ,ن�س��اء مبختل��ف الأعم��ار .بنات يافع��ات  .كل
يرتدي ال�سواد  .واندجمت يف ال�ساحة جمتمعة حيث تلقى
اخلط��ب والق�صائ��د  .كان��ت ال�ساحة كب�يرة وقد جتمعت
فيه��ا املواكب الت��ي �سارت من��ذ ليلة البارح��ة الأطفال
وموك��ب الن�ساء  ,واخليول  ,والأ�س��ود  ,والإبل  ,والكالب
 ,وكانت �سماء املدين��ة الزرقاء ممتلئة بالطيور ال�سوداء
وه��ي حتلق �صاعدة �أو هابطة  ...توكر الطيور التي ينال
منه��ا التعب على �أكتاف الن�س��اء �أو على �أثدائهن البارزة
 .و�أخ��ذت بع���ض الطي��ور تداع��ب حلم��ات �أث��داء الن�ساء
مبناقريه��ا  .وهن غارقات بال�ضحك م��ن الدغدغة التي
تثريه��ا يف �صدوره��ن الطي��ور � .أخرج �صاحب��ي قنينة
فقمت
جدي��دة كرع ن�صفها ث��م �أعطاين الن�ص��ف الآخر .
ُ
بكرع ما تبق��ى وغامت يف عيني �صور الن�ساء واخليول
والطي��ور  .وانحدرن��ا م��ع الغب��ار ال��ذي �أثارت�� ُه اخليول
�إىل �ساح��ل النهر حي��ث ي�ضج باحلرك��ة املائجة اتخذنا
كر�سي�ين ومائ��دة  .و�أطبقن��ا ر�أ�سينا ورحن��ا يف �أغفائه
طويلة .
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,بهيئ��ة االحت�ض��ان  .وك�أنه��ا حت�ض��ن الن�س��اء وته�رص
�أج�سادهن اللدنة املمتلئة بالأنوثة .
��ضرب جبهت ِه بيده الكب�يرة واملتعفنة ثالث مرات بقوة
وقال جواب ًا على نظراتي امل�ستفهمة .
�إنهن ن�ساء املفقودين .ب��د�أ املوكب من �أكرب ما �شاهدن��اه يف ال�رشيط  ..ال �سيما
�أن ن�س��اء املوكب ميتلئن حيوية ون�شاط�� ًا ظاهرين على
وجوهه��ن البي�ضاء  .وعيونهن ال�س��ود امل�شتعلة بال�شوق
والفق��دان و�أقدامه��ن التي تدق الأر�ض بق��وة اهتزت لها
القاع��ة وكان ي�صاحب حركة �سيقانهن الدق على الطبل
واملو�سيقى العاوية على طول ال�رشيط .
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عــــرق (زحــــالوي)

زهيـ ـ ــر كريـ ـ ـ ـ ــم

بت�رصف
وقت طوي�� ٌل على قيامه
ٍ
مل يك��ن ق��د م�ضى ٌ
خط�ٍي�رٍ  ،حرك ٌة غريبة لوال دعاء �أمه امل�سكينة لقادته اىل
الإع��دام .ليلته��ا وب�سبب حاجت��ه للتبول� ،أخ��رج ع�ضوه
وب��ال يف الكابين��ة املخ�ص�ص��ة للحرا�س��ة �أم��ام خمف��ر
ن�صف نائم ،ف ّز يرافقه
�رشطي
ال�رشط��ة ،كان يف الداخل
ُ
ٌ
�شع��ور هو مزي��ج من الذعر والغ�ض��ب ،نه�ض ومل ي�صدق
�أن وجه��ه يغرق بالب��ول حقاً ،دافع جب��ار الذي كان قد
�أغم���ض عيني��ه ا�ستجاب��ة ل��دوران الر�أ���س ال��ذي رافق��ه
ال�شعور مبتعة تفريغ مثانته .خرج ال�رشطي من الكابينة

وج��اء زميل ل��ه كان يتم�شى بالقرب ،مل ي�س���أل لكنه قر�أ
امل�شه��د ب��دون جهد ،يف فم��ه �ضحكة ا�ستط��اع حب�سها
بالكث�ير من ال�صرب� ،آزر زميله على تفريغ غ�ضبه ،ليلتها
مل يكتفي��ا معا ب��ضرب ال�سكران بالقدر ال��ذي �أحدثا يف
ج�س��ده ا�رضارا ج�سيم��ة  ،بل كان ب�ين ايديهم اقرب اىل
امل��وت ،ب��ل �أن ال�رشطي ال��ذي ت�رضر نف�سي��ا من عملية
التب��ول -ويف حماولة جمنونة لغ�سل العار الذي حلق به
 �أ�رص على اتهام جبار مبا هو �أخطر من جمرد ت�رصفق��ذر �ضد �رشطي ،عن�رص ميثل هيب��ة الدولة ،قال �إن هذا
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الزقاق ليك��رر العد :واحد اثنني ثالثة اربعة خم�سة  ...ال
ال اربع��ة  ....ث��م م�ضت اكرث من رب��ع �ساعة جعلت ر�أ�سه
يزداد ثقال ودورانا ،كما لو �أنه ا�ضاف قنينة عرق اخرى
خ�لال عملية البحث عن البيت� ،أ�صبح ج�سده مثل قطعة
قما�ش مبللة ،ثقيل ثم بد�أ العد من جديد ،قال �إنها املرة
الأخرية  :واح��د ،اثنان ،ثالثة ،اربعة ،خم�سة .دفع الباب
احلديدي��ة وكان معت��اداً عل��ى هذه احلرك��ة ،ف�أمه ترتك
الب��اب يف و�ضع ال يحتاج فيه اىل ال��دق ،كانت ت�ستحي
من ه��ذه احلركة التي تزعج اجل�يران وقت النوم ،ترتكه
مفتوح�� ًا تقريباً ،فرمبا تزام��ن ح�ضوره مع اللحظة التي
يغلبه��ا فيه��ا النوم فيها ،ف�لا ت�سمع��ه� ،أو �أن تكون يف
املرحا�ض مثال.
الب��اب مل ينفت��ح ،دفع بقوة اكرب وال فائ��دة ،دق وانتظر
من�شغ�لا بر�أ�سه الذي ظل يدور كما لو انه يقف يف حمور
دوار ،وعلى النحو الذي و�صل فيه اىل مرحلة القيء حتى
ن�س��ى �أن يدق ثاني��ة ،ان�شغ��ل مبعدته وبر�أ�س��ه وبالعامل
الذي يدور ب�رسعة وا�ضطراب.
ا�ستيقظ��ت �صربية زوج��ة ح�سن الق�ص��اب ،ت�ساءلت من
هذا ال��ذي يطرق بابنا يف هذا الوقت� ،أيقظت زوجها ومل
يتح��رك ،انقطع �شخريه لكنه مل يفتح عينيه ،مل يظهر لها
يف �أنه �سوف ي�صحو ،هزته :انه�ض يا رجل ،ثمة من يدق
الب��اب! لكن نوم��ه كان ثقيال يف الع��ادة ،بالإ�ضافة اىل
�أنه كان متعبا من العمل ذلك اليوم بالذات ،حاولت مرة
اخرى ،مل ي�ستيقظ ،وهي �أرادت يف ان تهمل الأمر وتعود
للن��وم ،لكنها قالت لنف�سها ،رمبا كان قريبا جاء ليبلغنا
ب�أمر خطري ،وفاة �أو مر�ض!
نه�ض��ت وهي ترت��دي عباءتها فوق مالب�سه��ا الداخلية،
فتح��ت الباب دون �أن ت�س�أل ع��ن �شخ�صية الطارق ،دخل
(جب��ار زح�لاوي) ومل يكن قد طر�أ على بال��ه �أنها لي�ست
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الفع��ل هو ا�ستعارة ملعار�ض��ة احلكومة� ،إهانة مق�صودة
لوزارة الداخلية ،بل لل�سلطة كلها بكل مفا�صلها مبا فيها
الق�رص اجلمهوري .يف النهاية مل يحدث �شيء خطري ،رمبا
ب�سب��ب دعاء �أم جبار الدائ��م ،رمبا ب�سبب املوقف الهزيل
نف�س��ه ،رمبا ب�سب��ب الالمنطق يف اعتب��ار احلادثة �شيئا
ل��ه عالقة بال�سيا�س��ة واملعار�ضة .على اي��ة حال�ُ ،سجن
(جب��ار زحالوي) لع��دة ايام� ،أكل خالله��ا ع�رشة �أطنان
م��ن ال�رضب ،ال��ركالت و( البوك�س��ات) والب�صاق ،وكان
هن��اك اقرتاح يت�ضمن م�صاحلة نهائية �رشطها �أن يبول
ال�رشطي نف�سه على جبار ،لكن ال�ضابط رف�ض مثل هذا
االقرتاح ،قال �إنه غري عادل ،فجبار كان ثمال ،وال�سكران
مثل املجن��ون مرفوع عنه القلم ،تعاطف الرجل بطريقة
ما مع امل�شهد ومل يرف��ع اوراق التحقيق للقا�ضي ،اعترب
املوق��ف م�ضح��كا �أكرث من كون��ه تعب�يراً عدوانياً ،رمبا
لأن ال�ضاب��ط نف�س��ه كان واج��ه مث��ل ه��ذا املوقف يوما
م��ا ،فقد فتح  -يف حالة �سكر �شديد-باب الثالجة وبال
عل��ى الفواكه واخل�رضوات ،لهذا �أقن��ع ال�رشطي ال�ضحية
ب�أهمي��ة �أن يعف��و ،فالأم��ر يتعلق ب�سكران ظ��ن الكابينة
باب ًا مفتوح ًا ملرحا�ض ،وهذا يح�صل للكثريين.
لك��ن جب��ار ه��ذه امل��رة كررها مب�ست��وى �أك�ثر خطورة،
م�ص��در هذه اخلط��ورة �أن امل�شهد ظه��ر بطريقة ال ميكن
�رشحه��ا �أو تف�سريه��ا بالكلمات .كان��ت ليلة من خريف
ي�ستعد لت�سليم �أيامه لل�شتاء ،حيث ينام النا�س يف الغرف
تارك�ين باحات املنازل وال�سط��وح .الريح كانت خفيفة
والنج��وم �ساطعة ،كلب يغفو اىل جانب اجلدار مل ي�ستطع
النباح كالعادة عندما و�صل (جبار زحالوي) اىل احلي،
كان��ت ال�ساع��ة ما قب��ل احلادي��ة ع�رشة تقريب��ا ،الزقاق
فارغ وكان عليه �أن يح�سب عدد البيوت لي�صل اىل الرقم
خم�سة� ،أخط�أ عدة مرات ويف كل مرة كان يعود اىل �أول
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�أم��ه ،اجته مبا��شرة اىل غرفة م�ضاءة كان��ت على ي�سار
الب��اب الرئي�س��ة ،و�صربي��ة ارتبك��ت فل��م تق��م بت�رصف
معق��ول ،ك�أن ت�صي��ح علي��ه لتوقظ��ه من �سك��ره ،بعدما
ظهر لها يو�شك عل��ى ال�سقوط يف خطواته امل�ضطربة ،او
ان جت��ره اىل اخل��ارج مثال قبل �أن ي�صح��و زوجها ،على
الرغ��م من انها تع��رف �أنه لن يفتخ عينه حتى لو انقلبت
الدني��ا .يف النهاي��ة مل ت�ستط��ع اتخ��اذ الق��رار ال�صائب،
فك��رت يف �أنه��ا لو حاولت جره اىل اخل��ارج� ،سيت�رصف
جبار رمب��ا بطريقة تخلو من ال�شع��ور بامل�س�ؤولية الذي
يفتق��ده ال�س��كارى عادة ،حينه��ا �سي��زداد الو�ضع �سوءا
فتح�ص��ل م�صيب��ة ،ي�صحو زوجها عل��ى ال�صخب فتن�شب
معركة ال تع��رف نتائجها ،يدخل زوجها ب�سببها
ال�سجن ،حدثت نف�سها :ولكن من قال �إن اخراجي
جلب��ار اىل ال�شارع ،هو ت�رصف حكيم  ،رمبا ر�آين
احد اجل�يران وان��ا ادفعه� ،سوف احتم��ل لوحدي
ف�ضيح��ة ل�ست م�س�ؤول��ة عنها ،وال�سن��ة النا�س ال
ترحم!
واحلقيق��ة �أن �صربي��ة تع��رف �أن جاره��م جب��ار
�شخ���ص لطيف لكنه_ وهذا �أم��ر م�ؤ�سف_ �سكران
الآن ،وال ميكنه��ا و�صف��ه باللطي��ف ،وال ميكنها
التكه��ن ب��ردود افعال��ه .احت��ارت ،وا�ست�ش��ارت
ر�أ�سه��ا ،يف النهاي��ة مل يك��ن عنده��ا ح��ل �س��وى
اللح��اق ب��ه اىل الغرفة وال�رصاخ بوج��ه زوجها،
او تر���ش علي��ه امل��اء الب��ارد ،او تكوي��ه بع��ود
ثق��اب ،اثن��اء ذل��ك كان جب��ار قد تخل��ى ب�رسعة
عن ح��ذاءه وقمي�صه و(بنطلون��ه) حتت الإ�ضاءة
اخلافت��ة للغرف��ة� .رصخت بق��وة :ح�س�س�س�س�س�سن!
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هزت��ه بغ�ضب وخ��وف يف الوق��ت نف�سه ،قال��ت لنف�سها
�إن��ه اخليار الأخ�ير بعدم��ا �ضاعت فر�صة اخ��راج جبار
مبالب�س��ه ،فه��و الآن عار .ف��ز الرجل العم�لاق لكنه ظل
لف�ترة وجيزة ينظر اىل جبار الذي مل يكن يرتدي �سوى
ال��سروال الداخل��ي ،ح��اول ا�ستيع��اب ما يح�ص��ل ،قرك
عيني��ه ونظ��ر اىل زوجته التي كانت تل��ف اجلزء العلوي
من ج�سدها املمتل��ئ بالعباءة ،تاركة �سيقانها البي�ضاء
تظهر المعة ،نه�ض �صائحا ب�صوت ي�شبه اخلوار :ها ولك
�ست�سوي هنا!
يف تلك اللحظة فقط تبخرت قنينة العرق من ر�أ�س جبار،
�ص��ار يف اعل��ى درجات ال�صحو  ،نظ��ر لنف�سه ،للق�صاب،
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ان انه��ي الق�صة تاركا جبار وح�س��ن الق�صاب يالحقان
بع�ضهم��ا يف ال�سماء .غفوت ب�رسع��ة وحلمت �أين م�سافر
اىل ا�سباني��ا ،وجدت نف�سي يف حديقة �شاهدتها قبال يف
حلقة من برنامج احلدائق جنة االحالم ،كانت هناك فتاة
جميلة تلف نف�سها مبا ي�شبه العباءة لكن �سيقانها تلمع،
اقرتبت منها لكي ا�س�ألها عن وقوفها وحيدة وغريبة يف
هذا املكان ،حتولت فج�أة اىل متثال بوجه مذعور ،رفعت
ر�أ�سي و�شاهدت جبار زحالوي بدا يل مثل مالك ب�رسوال
داخل��ي فوق احلديقة ،ا�ستغربت له��ذا امل�شهد العجائبي،
�أردت �أن اقول له :تعال يا جبار ،يوجد مكان هنا ي�صلح
للإختب��اء ،اهب��ط ياجب��ار ،لكن��ي مل انط��ق يف النهاية،
كان��ت نظراته تق��ول :ملاذا و�ضعتني يف ه��ذا الفخ الذي
ال جن��اة منه ،لن اهبط لأين اثق ب��ك! بعدها خطف ح�سن
الق�ص��اب و�رسواله الداخلي مثل �رشاع ابي�ض يخفق يف
الري��ح ،مل اكلم��ه بالطبع ،كان �سكين��ه يلمع ،خفت حتى
�أين حاولت االختباء خلف التمثال.
�سمع��ت �سي��ارة �رشطة �أو ا�سعاف� ،صح��وت وكانت امي
متوترة وهي تقف �أمامي ،قالت �إن جارنا الق�صاب طعن
جب��ار امل�سكني� ،سال دم كثري من��ه رمبا مات ،حينها مل
يع��د ب�إمكاين العودة اىل ا�سبانيا ،ط��ار النوم من عيني،
ا�شعل��ت �سيجارة ونه�ضت اىل النفاذة �أراقب هذا الدراما
ك�أن ال عالق��ة يل بكل م��ا حدث ،ر�أيت �صربية تقف على
الب��اب .كانت ت�شبه البنت الت��ي ر�أيتها يف ا�سبانيا �أثناء
احللم ،اجل��ارات يتحدث��ن معها لكني مل �أ�سم��ع �صوتها،
فق��دت القدرة على نط��ق حتى كلمة واح��دة ،لقد حتولت
كما �أظن اىل متثال!
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ل�صربي��ة ،للغرف��ة ومل يك��ن مبق��دوره �أن ينط��ق بكلمة،
ال ميك��ن للم��رء يف احلقيقة ��شرح هذا امل�شه��د حتى لو
اندفع��ت من فمه الف كلمة .ويف تلك اللحظات الع�صيبة
مل مين��ع الق�صاب نف�سه من ربط اخلي��وط ب�رسعة ،و�صل
للنتيج��ة الت��ي �شكلت ما ي�شبه الطعن��ة يف قلبه ،لقد �شك
بزوجت��ه لكن��ه اجل �أمره��ا بعد ينتهي من جب��ار� ،شعر
بن��ار ت��سري يف ج�سده� ،صع��دت لعينيه الت�ين ا�صبحتا
مث��ل الدم ،ومل يكن يف وجدانه �سوى خيار واحد ،فعل ال
يج��ب �أن يرافقه الكالم ،مل يفكر بالعواقب الأ�سو�أ� ،سحب
�سكينا طويلة كان يحتفظ بها دائما قرب �رسيره� ،صحيح
�أنه مل ي�ستخدمها من قبل ،لكن مقب�ضها �صار هذه املرة
يف يده ،رك���ض خارجا من الغرفة وكان الباب الرئي�س
مفتوح��ا� ،صار و�سط الزق��اق الفارغ ومل يكن يعرف اين
يذه��ب ،فعلى الرغم من �أن بيتهم مال�صق لبيت الق�صاب
من جه��ة الي�سار ،و�أن بابه مفت��وح كالعادة ،لكنه ادرك
ب�سب��ب اخلوف ،و�صعوب��ة ال�رشح �أن البي��ت لي�س خيارا
منا�سب��ا ،نبح الكلب بكامل طاقت��ه �ساندته كالب �أخرى
كان��ت نائم��ة يف زواي��ا خمفي��ة من ه��ذا الع��امل املعتم
تقريب��ا ،ا�ستيق��ظ اجلريان ب�سب��ب �رصاخ �صربي��ة �أوال،
ومن ثم النباح� ،شاهدوا �شبحا ب�رسوال �أبي�ض يطري مثل
حمام��ة مذعورة من الزقاق ،خلفه ح�سن الق�صاب طائرا
بلبا�س داخلي مثل �رشاع قارب �صيد ،يحمل �سكينه التي
كانت تربق يف الظالم.
بالن�سي��ة يل ان��ا ال��راوي ،تابع��ت احلكاية من��ذ البداية،
لكن��ي ترك��ت ال�شبح�ين يط�يران يف ال�سم��اء وعدت اىل
النوم ،زاهدا يف م�شهد نهايته معروفة لدى القراء ،قررت
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خيــــار جديد آخـــــر

حت�سني عبدالر�ضا

يف عتمة الثالثة فجراً �أ�ستيقظ العجوز ال�صموت " مظلوم"،
فيم��ا يوا�صل النا�س النوم م��ع �أحالمهم اللذيذة دون �أن
ي��درك بالتحديد �أين �ستجره �ساع��ات اليوم اجلديد ،ففي
االي��ام الأخرية اخذ ي�ستيقظ باكراً جداً ،فقدميه مل تعدان
حتمالنه بن�شاط وق��وة ك�سابقهما ،لذا بد�أ يقطع امل�سافة
م��ا بني خرابت��ه و�سوق املدينة بوقت �أط��ول مما م�ضى،
لا بارداً هارب ًا
اق�ترب من الناف��ذة وا�ستن�شق ن�سيم ًا علي� ً
من ف�ساد هواء الغرف��ة املمزوج برائحة الفتيل املحرتق

ونتانة ا�سطبل احلمري املجاور لغرفته ،ثم عاد �إىل و�سط
الغرف��ة واف��رغ ج��رة املاء عل��ى ر�أ�سه و��شرب منها ،ثم
ارتدى جواربه وانتعل حذاءه و�شد و�سطه بحزامه البايل،
فعل ذلك وهو يدخن وعيناه ت�سفحان دموع ًا حارة ،قام
مبا ج ّد عليه طيلة �سنوات �شقاءه والتي اعتاد بها العمل
عل��ى تنظي��ف اال�سطبل وعل��ف و�سقي احلم�ير � ((:إن ما
�أق��وم به لي�س طمع ًا بالدنيا بل �ضمانة حلياتي وح�ضوه
للعي�ش بكرامة ك�أي �إن�سان ب�سيط  ،ف�إذا �أعطاين اهلل عمراً
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 ،ف�س�أبل��غ يف ه��ذا ال�شتاء اخلام�سة وال�سبع�ين )) هذا ما
كان ي��ردده مل��ن ي�س�أله �أن يرتاح من ك��د العمل املتعب
الذي مل يعد ينا�سبه .

�أن ق�ض��ى النهار بطوله يف نقل الرتاب �أو امللح �أو الرمل
على ظهور احلمري .
وا�ص��ل م�سريه وهو ي�ستمع ل�صوت حوافر حمريه الرتيبة
،مي�ش��ي بج�س��د واه��ن وروح تائه��ة تبحث ع��ن مالذ او
خال�ص ،ت�شكو وحدتها املرة  ،ومن حوله �صمت واجم ال
ميزق��ه �سوى نباح كالب بعيدة تت�صارع منذ �سنوات من
دون هدنة متزق بع�ضها بع�ضا ب�أنياب ال تعرف احلكمة.
ما �إن رفع ر�أ�سه حتى ملح نورا يخفق يف منت�صف القبور،
نازعت��ه نف�سه بني التوغل حيث م�صدر ال�ضوء ال�ضعيف،
وبني اال�ستمرار بال�سري دون �إ�ضاعة للوقت ،ولكن متلكه
ف�ض��ول ق��وي حثه على ال�سري مبقربة م��ن جدار املقربة،
فكلم��ا تقدم بال�سري ي�صبح النور �أك�ثر �إ�رشاقا ،لقد �أدرك
�إن الأنوار البعيدة وراءها �رس يثري الف�ضول ،تزاحمت يف
عقل��ه هواج�س كث�يرة ،ولكن ثمة فكرة ب��رزت على نحو
مو�ص��ول طردت كل ما عداها ،وه��ي معجزة النور الذي
يجلل االولياء وال�صاحلني ،فقد �سمع �إن االولياء ينزلون
م��ن ال�سماء �إىل ا�صح��اب القبور التي ت�ص��در منها �أنات
و�آهات وه��م يتعذبون ليت�رضع��وا �إىل اهلل ليخفف عنهم
الع��ذاب ،فطوبى لعني حظي��ت بر�ؤية �صوره��م املقد�سة
الت��ي تن�ش��د �أليه��ا العي��ون والقل��وب ،و�سع��د م��ن يلث��م
ت��راب �أقدامهم فه��م مبعوث��و ال�سماء ليب��شروا املذنبني
واخلاطئني باالنعتاق من النريان ،فلعله �سيكون ال�شاهد
احل��ي ال��ذي �سريوي حكاي��ة انواره��م املقد�س��ة  ،وتظل
تتداوله��ا �أل�سن النا�س يذكرونه فيها عندما يذهب ج�سداً
ويبق��ى ذكراً ،ترك حمريه و م�شى يف اجتاه ال�ضوء خلف
اال�سالك ال�شائكة ،رمى �سيجارته من فمه را�سما منحنى
ناري��ا المع��ا و دخل م��ن حتت ال�سلك زحف�� ًا وهو حا�رس
الر�أ���س عازم ًا على الولوج يف الظالم واالقرتاب من ذلك
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�أنه��ى حت�ضريات��ه و�ساق حمريه يف حلك��ة الليل البهيم
�ص��وب ال��درب املح��اذي للمق�برة العتيق��ة املر�ص��وف
بال�تراب واحل�ص��ى وحوافر حم�يره ،كان ال يهاب �شيئ ًا
ويف ح��رز و�أم��ان حتى م��ن الل�صو�ص وم��ن �سكاكينهم
القاطع��ة فه��و حمبوب ومعطوف عليه م��ن قبل اجلميع،
�أح���س بالراحة ح�ين ملح حمريه تتق��دم �أمامه بانتظام
وتباط��ىء ،فهي تعرف طريقها الت��ي اعتادت عليه فجر
كل ي��وم امل�س�ير بجانب �سور املقربة ،تل��ك املقربة التي
مل تكن مكان�� ًا عادي ًا له ول�سكان بلدته ،بل عامل ًا ممتلئ ًا
بالعجائ��ب والق�ص���ص ،فهن��اك الكثري ممن ادع��وا �أنهم
�شاهدوا فيها حيوانات تتح��رك ب�رسعة خاطفة وا�شباح
بقام��ات طويل��ة ،و�آخري��ن ادع��وا انهم �سمع��وا يف ليال
اختفاء القم��ر �أ�صوات و�أحادي��ث ونقا�ش بني خملوقات
عمالق��ة ،وفيه��ا �أطف��ال �صغ��ار بعي��ون متوهج��ة ،وان
فيه��ا يوم ًا يف ال�سن��ة تتجمع فيها ال�شياط�ين ال�صغرية
والكب�يرة احتف��اال بظه��ور جنم م��ا يف ال�سم��اء ،و فيها
قب��ور تهتز وتتحرك وت�صدر منها ا�صوات ًا مرعبة وهناك
م��ن ي�ؤك��د �إنها لي�ست جم��رد هواج�س بل كان��ت ا�صوات ًا
ال
حقيقية� ،أال ان��ه كعادته كان مير بقربها وحيدا متثاق ً
بخط��ى وئيده ،متوكئ ًا على ع�صاه وم�ستغرقا يف افكاره
ب�صم��ت مطبق ،مرتحما وم�ستغفرا ملن ا�ستقروا فيها من
احبة ومن اقارب وا�صدقاء وزوجة ودعت احلياة مبكراً،
وكث�يرا ما كان يذكر نف�سه مب�صريه املحتوم وعن موعد
اللق��اء بهم الذي يبتهل ان يك��ون قريبا ،ومن ثم العودة
�إىل خرابته مع �آخر حلظات انهزام ال�شم�س و�ضعفها ،بعد
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الن��ور الغري��ب وفك �شفرت��ه ،انعطف نح��و ال�ضوء وتقدم
بخطوات مرتبكة وعيون مت�سائلة غري واثقة من اخلطوة
املقبلة� ،أح���س بالرهبة وانقب�ض قلبه وهو مي�شي ويقفز
فوق القبور معتمداً على �ضوء القمر الهزيل ،وما �أن تو�سط
املقربة حتى توقف متلم�س�� ًا بع�ض ال�ضوء وريح خفيفة
ت�صفر بهدوء م�شبعة برائحة املوت ،اقرتب من ذلك النور
ووقف على �أ�صابع قدمي��ه حمدقا ،واخذ يتفح�صه جيداً
يف البداية مل يتمكن من معرفة ذلك ال�شيء الذي يتحرك
يف و�سط ال�ضياء بجد وبعجلة ،ولكن فج�أة الح القمر من
خلف غيم��ة �سوداء لي�ضيء وجه خمل��وق ي�شبه الإن�سان
متلفع�� ًا بال�س��واد كما لو كان ي�شعر بال�برد ،يحمل ف�أ�س ًا
ينب�ش بها قربا لي�ستخ��رج منه جثته ،وبقربه حجر كبري
و�آني��ة معدنية تلم��ع ،فاجئ��ه املخلوق الغري��ب ب�صوت
خمي��ف و بحركة خاطفة �أفزعته بع��د �أن �أح�س �إن هناك
م��ن يراقبه� ،صنم وج��ه الرجل للحظ��ات وجمد الدم يف
عروق��ه ،فاخلوف متلك قلبه ال�ضعي��ف مما جعل �أنفا�سه
تتقط��ع وبدا كالأبله ،انتاب��ت العجوز نوبة �سعال �شديدة
و�شعر �إن قلبه يكاد يقفز من فمه� ،إال انه ا�ستجمع قواه و
قرر �أن ال يرتاجع حتى وان مات ،ثم اخذ يدافع عن نف�سه
ويه��دد بع�صاه وهو يتمت��م ب�شيء ما ،حت��ى �سيطر على
ه��ذا املخلوق والذي تبني له فيما بع��د انها �أمر�أه ،جذب
�شعره��ا بقوة �ساحب ًا ر�أ�سه��ا �إىل اخللف ثم انحنى فوقها
يتفح�صه��ا م�ستغربا �أهي جمنونة �أم متمردة �أو حمقاء ؟
ولكنه��ا بعد �أن يئ�س��ت من مقاومت��ه �أو �إخافته قالت له
وهي تت�رضع ب�صوت عال :
ـ �أرج��وك ا�س�ترين� ،س�أعطيك كل ما امل��ك �إذا ما تركتني
اذهب ،دعني احقق مرادي ،ال تقتلني وهون عليك فلي�س
يف الأم��ر ما يغ�ضبك ،كن حم�سن ًا معي وال تف�ضح �أمري،
�س�أخرج من هنا �إذا ما تركتني اغادر ب�سالم .
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قال لها بلهجة �ألآمر :
ـ ارجع��ي اجلث��ة �إىل مكانها ،و �أهيلي ال�تراب فوقها� ،إال
يوج��د عندك �شيء ا�سمه خمافة اهلل او �إن�سانية �أو دين �أو
�إن�صاف �أو �ضمري؟ ما تفعلينه انتهاك للحرمات� ،أجبيني
ملاذا تعبثني يف هذه اجلثة ؟
ـ قالت له تلك ق�صة قد ال ت�صدقها لو رويتها لك� ،إال �إنني
اق�سم لك ب�أين �صادقة� ،أرجو منك فقط �أن
تهد�أ و�س�أرويها لك .
كظ��م غي�ضه وهو مازال يلهث ويع�ض على �شفتيه كي ال
ي�رصخ ،فال يزال يف ده�شة وذهول مما يرى امر�أة منعمة
بدت له مثاال للعافية ويف كامل عقلها كيف تتجر�أ على
فعل هكذا عمل حقري .
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اجلر�أة وعدم االكرتاث للخوف جللب املراد فقلت له :
ـ �أنا م�ستعدة لعمل �أي �شيء .
قال :
ـ اذهب��ي �إىل املقربة وا�ستخرج��ي �إحدى اجلثث واجمعي
دمه��ا وخمه��ا يف �إناء وهاتي ب��ه �أيل وكل �شيء �سيعود
�أح�س��ن مما �سبق ب��شرط �أن تكون اجلث��ة مدفونة حديث ًا
فكلم��ا كانت الدماء واملخ ح��اراً كان �أح�سن وانفع ،و�أنا
عل��ي العراف فه��ذه اجلثة دفنت
الآن اعم��ل م��ا �أ�شار به ّ
بالأم���س ،وه��ذه كل حكايت��ي فهل اقتنع��ت الآن ؟ ف�أين
امل�شكلة فاجلثة هامدة ميتة و�رسعان ما ت�أكلها الديدان،
دعن��ي ا�ستفيد منه��ا ،فرمبا ينال �صاحبه��ا الثواب وهو
عند ربه� ،أرجوك ال تعط املو�ضوع �أهمية �أكرث من الالزم
ال مل�شكلة هذا كل ما يف الأمر .
انه دواء �أو ح ً
�أح���س بال�ضي��ق يف �صدره ومل يج��د يف نف�سه
طاقة لكي يتحدث معها يف كل التفا�صيل  ،فقواه خائرة
ومل تع��د تق��وى على الوقوف فما زال اث��ر ال�صدمة يجثو
عل��ى قلب��ه ،تراج��ع �إىل اخللف كما لو انه يري��د �أن ي�أخذ
مكان��ا �أو�س��ع للتنف�س ،هز ر�أ�سه ب�أ�س��ف متقي�أ رغوة من
املرارة وهو جاثما على يديه ،متدد على الأر�ض و�ساعده
الأمي��ن مثني حتت ر�أ�سه على هيئ��ة و�سادة ،مثلما تعود
�أن ين��ام� ،شه��ق م��ن �أعماق نف�س��ه ،و�أغلق عيني��ة ببطء،
وعلى وجهه دمعة جتري متعرجة ،فقد �سقط �أمام �رضبة
ح�س��ام الأجل املفاجئ  ،قب��ل �أن يبد�أ ال�صباح بفك �أزرار
الظالم تارك َا للمر�أة خياراً جديداً �آخر ؟ .
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قالت له :
 ،م��ن امل�ؤكد �إن العمر قد تقدم بي قليالً ،ولكن كما تراين
�شباب��ي مل ينته��ي بعد ،لق��د حتطم زواجي من��ذ �سنوات،
فم��ا عاد زوجي يجد �أهمي��ة يف �أي �شيء مما كان يفعله
مع��ي يف ال�ساب��ق ،حتى ان��ه مل يعد ي�شع��ر بوجودي ،مل
يعد يخل�ص يل ،رغ��م �سنوات االخال�ص واال�ستقرار التي
ادف�أتن��ا بثالثة اوالد �صغار ي�شبهون املالئكة تركنا يف
منت�ص��ف الطريق من اجل عدوانية غرائزه ،مل يعد رقيق ًا
ومل يعد ي�أبه ب�شيء ،منذ ان ت�سلم من�صب ًا كبرياً بال�صدفة،
كل م��ا يهمه �أن يغ��دو حمبوب ًا للن�س��اء مزهوا كطاوو�س
وخمت��اال كملك ،يختل�س من �ساعات��ي معه ليمنحها اىل
خليالت��ه ،ال اع��رف �سبب��ا له��ذه اجل�س��ارة والته��ور فقد
عهدته من قبل رزنا وقورا حمباً ،لقد م�ضى كل ما بيننا
مثل نوبة حمى ،ال ا�ستطيع ان ا�رسد لك بع�ض التفا�صيل
املخجل��ة ،ان��ا غريبة معه ،م��ن ا�صعب ان��واع الغربة ان
ت�شع��ر ان ذاك ال��ذي قدم��ت ل��ه احالمك وعم��رك ا�صبح
جم��رد غريب ي�شاطرك البيت واالطف��ال ،وعندما �شكوت
�أح��وايل لقريبات��ي وانني لن ا�ستطي��ع ان احيا من دونه
يوم�� ًا واح��داً ن�صح ّن��ي بالذه��اب �إىل "ع��ودة" العراف ،
عل��ه يجد يل حال مما �أعاين  ،وقد فعلت ذلك و ذهبت �إىل
بيت��ه مراراً �أ�شكو له �أم��ري ويف كل مرة يعطيني �أمل وال
يتحق��ق ،ولكن��ه قال يل �إن هذا �آخر طل��ب له �إذا اجتهدت
وجلبته له ف�أن عالقتي بزوجي �ستعود �أح�سن مما كانت
و�سيك��ون يل حمب ًا وخمل�ص ًا ووفياً ،ولكني �س�أحتاج �إىل
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في الفردوس المفقود

جنـ ـ ــم الأمي ـ ـ ــري

م��ا � ْأن تال�شى �صوت الدليل ال�سياح��ي ،حتى وجد نف�سه
وحي��داً  ،وق��د �أ�سند ظهره �إىل عم��ود الرخام ،يرنو �صوب
(ناف��ورة ال�سب��اع) يف ( ق��صر احلم��راء) يف (غرناطة).
ودمعة حرى تن�ساب على خ ّده.
�أرهف �سمع��ه � ،صهيل اخليول ونباح كالب ال�صيد ،يبدو
� ّإن الأمري قد عاد من رحلته.
�صوت الدليل ال�سياحي يطرق م�سامعه من جديد.
هذه قاعة (ال�سفراء) ،وتلك هي (جنة العريف).
املي��اه مازالت تتدفق – ب�إيق��اع املو�سيقى – من �أفواه
ال�سباع.

 قا�ض��ي الق�ضاة ،ي�ست���أذن بالدخول ،يا موالي ،ارتفع�صوت احلاجب.
 ومن بالباب من ال�شعراء� ..أيها احلاجب؟ �س�أل الأمري. �شاعر من (بغداد) .يا موالي. ما ا�سمه ؟ وما كنيته ؟ ابن زريق البغدادي ..موالي. دعه ،ينتظر.وان�شغل الأمري ع ّدة �أيام.
تذك��رت �أيه��ا احلاج��ب ،اح��ضر ال�شاع��ر الق��ادم من
 ّامل�رشق.
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 نعم ،لقد و�صلت تواً ،فانا من امل�رشق من ( بغداد ). من بغداد .وال تعرف هذا املعنى ال�شهري ،يا للعجب! �إنه يا �سيدي ،هزار حط يف �أفناننا� ،إنه املغني (زرياب)معجزة الغناء يف ع��صره ،لقد ابتكر وتراً خام�س ًا للعود،
واتخذ له م�رضب ًا من قوادم الن�رس.
�ص��وت الدليل ال�سياحي ت�شوبه رنة حزن و�أ�سى  ...النزاع
على �أ�شده بني ملوك الطوائف.
 جمعتك��م ه��ذا اليوم – قب��ل ف��وات الأوان – للت�شاورو�سماع الر�أي ال�سديد يا �سادة العرب وقادته.
خاطبهم الأمري ( �أبا عبداهلل ال�صغري ) �آخر الأمراء العرب
يف (غرناطة) ثم �أردف قائالً:
 اخلطر يطرق �أبوابنا ،الأ�سبان توحدوا ،والعرب افرتقواواحرتبوا.
 ن�صالح �أبناء عمومتنا ،نتوحد ونحارب الأعداء.قال �أحد القادة الكبار.
�أجابه الأمري متح�رساً ويائ�ساً:
 ال وق��ت لدين��ا ،لقد ا�ستوىل (الق�شتالي��ون) على معظماملمالك.
وان�ساب��ت دمع��ة �أخرى عل��ى خده وهو ي��رى الأمري �أبي
عب��داهلل ال�صغري وق��د ا�سقط يف ي��ده ،وان �شم���س العرب
�أو�شكت على املغيب.
�صوت الدلي��ل ال�سياحي ي�أتي حزين��اً� ،ضعيفاً ،متقطعاً،
ثم ي�صمت...
وتراءت له ال�سباع وقد �أغلقت �أفواهها وحب�ست املياه...
تلف��ت حوله ،كان وحي��داً ،نه�ض باكي��اً ،كفكف دموعه،
والتفت للمرة الأخرية ،تارك ًا وراءه (الفردو�س املفقود)،
�ص��وب ج�رس نهر (الوادي الكبري)،
و�سار متعرثاً ب�أذيال ِه
َ
مقتفي ًا �أثر الأمري �أبا عبداهلل ال�صغري.
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خف���ض احلاج��ب ب��صره ،واجتاحت وجه��ه �سحابة من
الأمل املم�ض.
 لق��د وجد م�سجى ..يا موالي ..م��ات كمداً ،تارك ًا حتتو�سادت��ه ق�صيدة بث فيه��ا حنينه و�أ�شواق��ه �إىل (بغداد)
ولوعته واعتذاره لزوجته احلبيبة.
وجم الأمري مت�أ�سياً.
ان�ساب��ت دمعة �أخرى على خ�� ّده ،حزن ًا على ال�شاعر الذي
مات مغرتباً.
�صوت الدليل ال�سياحي يتح�رشج متناغم ًا مع حزنه.
م��ازال جال�س�� ًا يح ّدق �ص��وب املياه املتدفقة م��ن �أفواه
الأ�سود.
 م��ن هذا الأمري ،املهيب الطلع��ة؟ وذلك الذي ي�ضاهيهمهاب ًة وجال ًال ؟
احلاجب  ،وقال:
ابت�سم
ُ
 وم��ن يف (ا�شبيلي��ة) ال يع��رف ه��ذا الأم�ير املحب��وبو�صاحبه.
 �أو�ضح – باهلل عليك – فانا �أراهما �أول مرة. ان��ه الأم�ير ال�شاع��ر (املعتم��د بن عب��اد) .ي��ا �سيدي،يرافق��ه الوزي��ر ال�شاعر (ابن زي��دون) عا�شق (والدة بنت
امل�ستكفي) �صاحب الق�صيدة (النونية) ال�شهرية.
وكتدف��ق املي��اه م��ن �أف��واه ال�سب��اع ،ا�ستذك��ر �أبياته��ا،
بهم�سات العا�شق الولهان ،وعواطف املحب املتيم.
كان احلاج��ب يه�� ّز ر�أ�س��ه منت�شياً ،ومل ي�شع��ر باليد التي
ه ّزت كتفه.
 �أخ�برين – باهلل عليك – �ص��وت َمن هذا الذي مل ا�سمعيف حياتي �صوت ًا يفوقه حالوة وتطريباً ،لقد �أثار حنيني
و�أ�شواقي.
 -يبدو انك غريب عن ( قرطبة ) ..يا �سيدي.

117

28/2021

118

AL ADEEB AL IRAQI

شيـــــزوفرينيـــا

زهراء ثائر الطريف

ارمتى ج�سد ماري النحيل فوق الأر�ضية اال�سفلتية حتت
تكونت هالة من اللون الأحمر
عمارة حتمل الرقم خم�سة ّ
تقو�ست قدمها الي�رسى بك�رس �شديد ،
القامت حتت ر�أ�سها ّ ،
ج�سم غريب من
كانت ال�ساعة اخلام�سة فجراً عندما �سقط
ٌ
ال�سماء  ،يبدو للوهلة الأوىل كطري عمالق �أ�صيب ب�إحدى
جتم��ع النا�س ح��ول اجلثة
�أ�سلح��ة ال�صي��د � ،رسع��ان ما ّ
املرمتي��ة على قارعة الطري��ق وا�ستدعيت ال�رشطة  ،كان
ال يف مقتبل العمر مل يبلغ �سنه الثالثني بعد
املح ّق��ق رج ً
 ،يتمت��ع بت�صفيف��ة �شعر �أنيقة َ ،ذا مالم��ح حادة وجادة

ي�ش�ير ج�سده امل�شدود اىل ت�أري��خ لي�س بق�صري يف جمال
كمال الأج�سام  ،كان يعرف با�سم مايك .
ث��م انفرجت
�أمتق��ع وجه��ه عندما ب��د�أ مبعاين��ة اجلثة ّ ،
�شفت��اه معطي�� ًا �أوامره لرج��ال ال�رشطة بنق��ل اجلثة اىل
مت ت�أكيد وفاة الفت��اة � ،سارع
الطبي��ب ال�رشع��ي بعدم��ا ّ
رج��ال ال�رشطة بتنفيذ الأوامر وبد�أوا برفع اجلثة � ، .أ�شار
ماي��ك اىل �أفراد ال�رشط��ة لتفتي�ش مكان ال�سقوط  .ح�سب
املعلوم��ات الت��ي �أخذت م��ن �س��كان العم��ارة � ّأن املر�أة
زوج��ة ل�شخ�ص يعمل يف �أح��دى �أكرب املجالت املعروفة
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للمرة الأوىل
م��ن الزواج ووفاته��ا �إال انه مل َ
ين�س �شعوره ّ
عن��د ر�ؤيته��ا � ،شاب��ة فارعة الط��ول ر�شيق��ة كال�سنبلة ،
وعيناه��ا الزرقاوان الكري�ستالية ح�� ّد �صعوبة الو�صف ،
ح��اول �أال يفقدها من نظرت��ه الأوىل عندما وقعت عينه
ي�ش��ق طريقه اليها بني ح�شود
عليه��ا  ،ليجد نف�سه  ،وهو
ّ
من النا���س � ،أقرتب منها طالب ًا منه��ا مرافقته الحت�ساء
القهوة .
جل���س على الأر�ض �ضام ًا قدميه اىل �صدره  ،بينما كتلة
قط من
ي�شف ّ
من الذكريات تهاجمه حتى وهو نائم  ،مل َ
�صدم��ة وفاة زوجته  ،ليتخيله��ا يف ك ّل ركن وزاوية يف
منزلهم هذا  ،املنزل الذي مل يرتكه
�أب��داً برغ��م ك ّل حم��اوالت �أهل��ه
و�أ�صدقائه لإبعاده عنه .
هن��ا انتح��رت م��اري  ...مل يك��ن
ق��د �أقتنع بفك��رة انتحاره��ا  ...مل
تره��ا تنتح��ر ؟! لأنهم��ا كانا �أكرث
م��ن حبيب�ين �سعيدي��ن وبانتظار
مولودهم��ا الأول  ،مل يكن م�ستعداً
لتقب��ل الواق��ع ف�إح�سا�س��ه يخربه
ّ
�أنها قتلت .
يف �أحدى الق��رى �شمال باري�س ...
جل���س القاتل ميعن النظر يف يديه
امللطخة بالوحل  ...كانت ذكرياته
م�شو�ش��ة يف ك ّل �ضحاياه .كم مر ًة
ّ
عددهن لكن مل
يتذكر
 ...ح��اول �أن ّ
ّ
ت�سعف��ه الذاكرة  ،حي��ث الظالم قد
ح ّل .
�أعت��اد �أن ين��ام يف ه��ذا املن��زل
تكور كطفل �صغري من
املهج��ور ّ ،
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يف باري���س  ،وهما زوجان �سعيدان يعي�شان يف �ش ّقة يف
الطابق اخلام�س من العمارة .
جر���س ال�ساع��ة املوقوتة  ،رافع ًا ب��صره بتململ اىل
رن
ّ
ُ
ال�ساعة املو�ضوع��ة يف اجلانب الأي�رس من ال�رسير  ،كان
الوق��ت مبكراً يف مثل هذا الف�صل من ال�سنة  .خلع رداءه
ال�صويف  ،مل ي�ستل ّذ بفكرة النوم لأكرث من �ساعتني .
بنوم
م��ر عام كامل عل��ى وفاة ماري مل يذكر �أن��ه متتع ٍ
ّ
هان��ئ من ي��وم وفاتها اىل الآن  .م�ش��ى وبخطى متعبة
اىل املطب��خ وبد�أ بتح�ضري قهوت��ه ال�صباحية كاملعتاد ،
تزين �شقته
�أم�س��ك �أحدى �أطراف ال�ستائ��ر املخملية التي ّ
حت�س���س ملم�سه��ا كان��ت تتمت��ع
ّ
بالل��ون الأخ��ضر امللك��ي  ،اللون
املف�ض��ل ل��دى زوجت��ه � ،أزاحه��ا
ّ
بحرك��ة �رسيعة ليك�ش��ف عن �أبنية
غط��ت �سقوفه��ا الثلوج
مر�صوف��ة ّ
 ،حي��ث يقب��ع خلفه��ا ب��رج �إيف��ل
املزدح��م يف �أغل��ب �أوق��ات ال�سنة
،لأنه ميثل �أحد �أهم و�أ�شهر املعامل
ال�سياحية يف العامل .
�أ�ستقر نظ��ره على النهاية املدببة
تلون��ت
وال�شاخم��ة لل�برج الت��ي ّ
بالل��ون الأبي���ض بفع��ل العا�صفة
الثلجية الت��ي �شهدتها باري�س يف
ال
اليوم�ين ال�سابق�ين  ....ف ّك��ر قائ ً
 :ه��ذا امل��كان �شه��د �أه��م �أح��داث
حيات��ي ال�سيئ��ة واجلي��دة  .نع��م ،
ف���أول لقاء ل��ه بزوجت��ه الراحلة ،
واحتف��االت ر�أ�س ال�سن��ة من �أمام
برج �إيف��ل .حتى بعد ثالث �سنوات
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�ش�� ّدة الربد القار�ص  ..راح ميع��ن النظر يف ال�سماء  ،برز
ج��زء �صغري منها م��ن النافذة ب�سبب الأ�شج��ار  ،م�صغي ًا
ٌ
اىل خرير املاء اجلاري يف النهر لكنه �أ�ست�سلم للنوم .
ثم
جل�س��ت الفت��اة بثوبه��ا الأبي���ض عل��ى حافة النه��ر ّ ،
م�� ّدت يديه��ا ايل لأقرتب  ،لتعل��و على وجهه��ا ابت�سامة
�ساح��رة  ،ملع��ت �أ�سنانه��ا البي�ض��اء يف الظ�لام املطبق
على القرية � ،أم�سك��ت يدي بيدها املالئكية ذات امللم�س
احلري��ر  .و ّددت تقبيلها فرائحتها العطرة كانت تغريني
ب�ش��دة ولكن !! رمبا �أج�� ُد يف نف�سي رغبة جمنونة بدفعها
اىل النه��ر و�أن �أم�سك بر�أ�سها وبكلت��ا يدي لأغرقها حتى
تفارق احلياة .
�أ�ستيق��ظ عل��ى �أ�ص��وات الع�صاف�ير وق��د ارت�سم��ت عليه
عالمات الرعب قال خماطب�� ًا نف�سه � :إنه الكابو�س نف�سه
والفت��اة نف�سه��ا  ....يا للعنة !! مل يكن قد ن�سيها قط � ،إنها
له��ي املر�أة من العمارة رقم خم�سة  ...لي�ستيقظ بني فرتة
و�أخرى ويجد نف�سه يف املكان ذاته الذي قتلها فيه دون
�أن يعلم كيف قادته قدماه اىل منزلها .
جل���س مي�ش��ال يف ط��رف �رسي��ره ليكم��ل ��سرد �أح��داث
حيات��ه ال�سابقة بعد �أن ا�ستعاد اجلزء الغائب من ذاكرته
 ،مل ي�ستع��د حيات��ه كامل��ة لي�س حرفي�� ًا ومل يكن واثق ًا
يف ب��ادئ الأم��ر من رغبت��ه يف الكتابة ب��ل مل يكن يرى
حاجة يف تخليد �أوجاعه اىل �أنه با�رش بها تنفيذاً لأوامر
طبيب��ه النف�سي � ،أم�سك القلم بني �أ�صابعه النحيلة ليختم
ذكريات حياته ال�سابقة .
احل��ب الأول
بع��د مرور ث�لاث �سنوات عل��ى وفاة ماري
ّ
يف و يف
ي��دب ّ
ال��ذي �صادفت��ه يف حيات��ي � ،أخذ الي�أ�س ّ
الت�رضع لل�رشطة
ك ّل حماوالتي للعثور على قاتلها  ،ح ّد
ّ
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كي�لا يغل��ق التحقيق  ،وم��ا �أن طوقني الي�أ���س تقريب ًا ،
وج��دت نف�س��ي يف �أح��دى �أي��ام الربي��ع يف مواجهه مع
مب �شعرت حينها ؟! فلطاملا
القات��ل وجه ًا لوجه ال �أعلم َ
تخيلت نف�سي و�أنا �أزهق
 وملج��رد التفكري يف الأم��ر ّ -روح��ه  ،وتخيله كان ي�شع��رين بالراحة وال�سالم  ،لكن مل
يك��ن الأمر به��ذه ال�سهولة لأنه كان �شخ�ص�� ًا قوي البنية
 ....وله��ول ال�صدم��ة لبث��ت  -ن�صف �ساع��ة � -أمتعن يف
�شخ�ص��ه  ،يف مالحم�� ُه الت��ي �أظهرته �أكرب �سن�� ًا يف ذلك
الوقت � ،أمتعن يف �أطراف �شعره الف�ضية  .كانوا يحيطون
بي رجال ال�رشطة من ك ّل مكان ويداي مكبلتان ب�أ�ساور
حديدي��ة  ،نع��م اكت�شف��ت �أين �أنا القات��ل !! �أطلت التمعن
يف نف�س��ي يف املر�آة لأكت�شف َمن �أنا  ،ب�أي وجه �أعي�ش ؟
وب��� ّأي �شخ�صية �أن��ا الآن ؟ يقول طبيبي النف�سي ّ � :إن لك ّل
�شيء جانب ًا حتى القمر له جانبان  :امل�رشق واملظلم  ،مل
�أكن �أعي باكت�ساح الظالم يل اىل هذا احل ّد .
�أن��ا �شخ�ص��ان بج�س�� ٍد واحد � :رشي��ر م�� ّدون يف �سجالت
ي��ع �شيئ ًا من
الدول��ة كقاتل مت�سل�س��ل و�شخ�ص بريء مل ِ
�أفع��ال قرينه ال�شنعاء  .ما زلت �أتذكر يوم اجلنازة  ،ف�أنا
حي ًا  ،ها �أنا اليوم يا ماري
وعدته��ا �أن ال �أترك قاتله��ا ّ
�أيف بوعدي البث ًا يف م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية  ،و�أقوم
ب��كل ما يل��زم للق�ضاء على م��ن هدم حياتن��ا �أعدك ب�أن
أحبك دائم ًا و�أبداً .
�أق�ضي على مر�ضي ّ �..
ك��سر ه��دوء الغرفة �ص��وت املمر�ض��ة خاطبت��ه قائلة :
ث��م �أم�سك بني
الع�لاج ي��ا مي�ش��ال  ،ه ّز ر�أ�س��ه موافق�� ًا ّ ،
�أ�صابع��ه حبتني من ثيوتيك�سني  ،وه��ي �أحدى العقاقري
امل�ستعملة يف معاجلة مر�ض ال�شيزوفرينيا �أو االنف�صام
� ...أبتلعها ب�صعوبة و�أمل ذكرياته يحرق �صدره .
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البحث عن رائحتي
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كاظ ـ ـ ــم الزي ـ ـ ــدي

�شيئ�� ًا واح��داً كن��ت �أتوق الي��ه ،رغم كل �سن��وات الت�رشد،
حت��ت �سم��اوات امل��دن ال�صاخب��ة املبتل��ة يف �أن�شوط��ه
غربته��ا ؛خيط ًا مبهم ًا وغام�ض�� ًا كان ي�شدين اىل غياهب
ِح��ب يحف��زين ،كن��ت �أراه �أحيان ًا يتدىل م��ن �أرجل ِطيور
ٍ
النور�س وهي تلمع حتت ال�شم�س قريب ًا من تلك املواخري
التي ي�ضج بها البحر ،وكنت �أي�ض ًا �أراه يف القبل ال�سائلة
م��ن �شف��اه الن�س��اء املمطوط��ة ،ويف املف��ازات البعيدة،
يف �ضواح��ي امل��دن وهي تع��ج بال�ش��وق وباملغرتبني،

كن��ت �أ�صغي �إليه وهو يبني ب�صم��ت اللوعة لوح ًة �أخرى
ويغرين��ي للدخ��ول فيه��ا .ولطامل��ا تفاجئن��ي العي��ون
الزرقاء املحاطة ِبهالة �شعر �شقراء� -إذ ال تف�صلني عنها
�إال من�ضدة م��ن خجلي -متلب�س�� ًا بالتل�صل�ص من خالل
فرج��ةٍ �ضيقةٍ يف غياهب جبي( .ه��ه نحن هنا) ،وانتزع
نف�س��ي ،لكن تبقى تل��ك اللوثة ِ ت�شدين وتدع��وين �إىل نداءٍ
غريب.ل��ن �أن�سى �أبداً حلظ ًة واح��د ًة � ،صورة واحد ًة  ،رغم
الك��م الهائل من �سيل ال�صور والذكريات والتداعيات.هي
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وحده��ا بقيت �أ�س�يرة ذاكرتي ،توم�ض وت�برق  ،تختفي
وتظه��ر  ،وتتنا�س��ل �أي�ض�� ًا �.أرقبه��ا يف حلظ��ات �صمتي
ال بها
وذه��ويل ف�أكت�ش��ف �أين �أجلها ،ب��ل �أين كن��ت حام ً
وال �أود �إجنابه��ا مطلق�� ًا .لأين �أك��ره النق�ص خارج دائرة
الكمال.لذال��ك �أبقيته��ا يف داخل��ي منتظ��راً اللحظة التي
�س�أحل بها ذلك اللغز املحري واجلميل.

ال�صورة :
كن��ت قب��ل �أن �أكون رقم�� ًا يف �سجالت منظم��ات اللجوء
الإن�ساين �أبن ًا لرجلٍ علمني �إال �أقبل �صفع ًة يف زمن كرثت
في��ه ال�صفعات  ،و�أن ال �أقب��ل اال احلق ،ومن هذا املنطلق
كنت �أحظى بعدد قليل من الأ�صدقاء � ،أما الأعداء فكانوا
مث��ل الربغ�ش يف مقتبل ال�صي��ف ،ال يكف عن مهاجمتك
و�إزعاج��ك على الرغم من حقارته.لذل��ك كان من نتائج
هذه احلقارة �أن تقطع علي خلوتي وتقطع �أي�ضا ال�صورة
الت��ي ظل��ت ال مكم��ل له��ا وحملتها عل��ى عج��لٍ مبتورةٍ
وحتت��اج �إىل زمن �آخ��ر للرتميم والإكم��ال .كنت اقر�أ يف

ق�ص��ةٍ والبطل ق��د �سقط يف ه��وةٍ عميق��ةٍ ويف حلظةٍ من
حلظ��ات �سقوط��ه كان عليه �أن يتم�سك ب�ش��يءٍ يعيده �إىل
اتزانه وكنت �أتوق �إىل معرفة كنه ذلك ال�شيء ،ولكن ما �أن
جاءت تلك اللحظة ِحتى �أطل علي ر�أ�س جارتنا ال�صغرية
ِف��وق جدار ال�سط��ح و�ألقت يف هم�س عل��ي حتيتها.كانت
يف الثامن��ة ع�رش من عمره��ا  ،مملوءة بالفتن��ة وال�شبق
وكان��ت ق��د �أخربتني �سابق�� ًا �أنه��ا مغرمة بفم��ي و�أنها
تتن��ازل عن ن�صف عمرها لو حظي��ت بقبلةٍ من �شفاهي.
�أحزنتني هذه املقاطعة ،ولكن ال ميكن �أن �أقاطع ب�أجمل
منها.حتدثنا قليال و�رسعان م��ا تالم�ست الأيدي و�صعد
الوه��ج نح��و خالي��ا الوج��ه ،وم��ا �أن قرب��ت �شفاها من
�شفتي حتى اهتزت الأر�ض حت��ت �أقدامنا ،وعوت الريح،
و�سقط��ت من بن��اء املا�ض��ي كل �أعمدة احل�ض��ارة .هرج
ومرج و�أب��واب تتك�رس ووجوه تته�شم ،ثم �أندفع �أبي نحو
ال�سطح ووجهه دامي ًا  ،مل �أ�سمع منه غري (�أهرب يا ولدي،
�أت��رك هذا البلد و�أذه��ب �إىل �أق�صى بالد املعمورة) وعلى
�أث��ره زمرة م��ن الوج��وه ال�صفيق��ة املتورم��ة املنحوتة
م��ن حجر غبي ال خلية فيه .نظ��رت �إىل حبيبتي �رضبت
عل��ى يدها وقلت لهل (رمبا م��رة �أخرى) �أما الق�صة التي
يف ي��دي فقد د�س�سته��ا يف �شق بجدار ال�سط��ح واىل الآن
مل �أق��ر�أ نهاي��ة تلك الق�صة.هل كان هذا ه��و املنظر الذي
ي�شدين �إىل العودة؟ و�أنا ال زلت �أحث خطاي ومل �أ�صل �إىل
�أق�صى بالد املعمورة كما قال �أبي ..كم �سنةٍ كنت خارج
هذا الوط��ن اململوء ه��واءه بالأ�سالك ال�شائك��ة و�سماءه
بالطائ��رات املرعب��ة و�أر�ض��ه باخلن��ادق اخلانقة.ك��م
يوم ؟بل لبثت
لبث��ت فيه �أو خ��ارج عنه؟ يوم ًا ؟ �أو بع�ض ٍ
عام .وق��د �آن الأوان �أن �أنزع عني كهف �سنيني
ثالثمئ��ة ٍ
و�أ�سافر عرب اخليط املعل��ق ب�أرجل نوار�سي ال�ضائعة يف
موانئ غربتها الأبدية و�أتطلع جذ ًال نحو �أكمال ال�صورة.
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العودة:

ال �أفهم ما تقولفقط دعني ادخل �أجتول يف �أروقته .ب�إمكانك �أن تتنف�س.
�أين ال �أحم��ل غ�ير احل��زن وحقائ��ب الت��شرد ومو�سيق��ى
الآالم� ،أن��ا ال �أحم��ل �شيئ�� ًا لق��د �سلبوا من��ي كل �شيءٍ  ،مل
يب��ق اال �أنفي  ،فدعني �أدخ��ل �أ�شم رائحة الذكرى .هل لك
وط��ن؟ هل لك �أم؟ هل ل��ك رائحة؟ لذا دعني حلظات �أعيد
فيها تركيب احللم وبناء ال�صورة .وحني دخلت طفت يف
املن��زل ،يف الغرف امل�رشع��ة الأب��واب واملك�سور زجاج
نوافذه��ا فتوغلت يف م�سام��ات الذكرى وقبلت اجلدران،
ك�برت �أنفي ع�رشات املرات ك��ي �أ�ستوعب رائحة الفوطة
ال�س��وداء لأم��ي ،وكت��اب �أب��ي العتيق ،ومالع��ب �أخوتي.
هرع��ت نحو ال�سطح ،كانت يد جارتنا ال زالت على �سياج
ال�سط��ح  ،ويف �ش��ق اجلدار م��ددت يدي ووج��دت الق�صة
كانت قد �أ�صبحت �صفراء ،لكني كنت قادراً على قراءتها
د�س�سته��ا يف جيب��ي وعندما غادرت املنزل �أب��داً مل �أ�شم
رائحتي.

قصص

كان��ت مدينت��ي عندم��ا ع��دت اليه��ا خائف��ة ،ترجت��ف
�أو�صاله��ا ،تنفج��ر هن��ا من احل��زن ،وهن��اك تنفجر من
الغ�ض��ب ،ر�أي��ت الغرب��اء اللذي��ن �آووين �ساع��ة حمنت��ي
يد�س��ون ج�س��د الأر�ض املتع��ب بالآلي��ات الثقيلة ,لكني
انحني��ت ورب��ت عل��ى كتفها� ،ص�براً �ص�براً فعم��ا قليلٍ
�سريحل��ون فق��ط متا�سك��ي ودع��ي �أغ�صان��ك تت�شابك ،ال
ترتك��ي غ�صن ًا ينك�رس ولتمتد ج��ذور نخلتك عميق ًا حتى
يثخنك اجل��ذر جراح ًا ودعيني �أ�شعر بثق��ل �أقدامهم على
ج�سدي .وتقودين �أقدامي �إىل رائحتي ف�أجد بيتي حماط ًا
بالأج�ساد اململ�ؤة وباخلوذات.
هذا بيتي�أذهب بعيداً �ستدخله عندما نغدرلكني يجب �أن �أكمل ال�صورة-عندما جند مقراً �آخر
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ــــد َ
ث في تشــــرين
ح َ
َ

ح�سني حممد �شريف

احت�ش��اد الر�أ�س بالذكري��ات القدمية لي���س ب�أمر حممود
دائم�� ًا �سيما احلزين��ة ،فبمجرد ا�ستع��ادة � ّأي منها ُت�شعر
االن�س��ان بالإحباط كما يحدث مع �سع��دون ،ذلك الطفل
الريف��ي الذي يقف اليوم على م�ش��ارف خيمته الأربعني
حني يتذكر �أباه يف واحدة من �أكرث املواقف �شاعرية.
كان الوقت يف ح��دود نهاية ت�رشين الثاين من
ع��ام  1952وبالتحديد يف ريف اال�سكندرية من �أعمال
حمافظة بابل .هناك مع نخلة با�سقة كان �سعدون يت�أمل

لكن دون اهتمام كبري
�شيئني �أحدهما هذا العامل الف�سيح ْ
والآخ��ر ح�ص��ان املزرعة احلدي��دي كما كان��وا ينعتون
الدراجة الهوائية التي يركبها طفل مجُ ايل له ُيلقب بابن
الك .قبالة ذل��ك تقف ذاكرة �أبيه يوم ر�أى نف�سه جزءاً
امل ّ
من هذه الأر�ض مال�صق ًا لها مع عائلته الكبرية،
يف تلك اللحظة من برد ت�رشين كانت عينا �سعدون تتابع
الك
وب�شغ��ف قنا�ص يف احلرب ل�ضحي��ة حمتملة ابن امل ّ
ح�ين يروح ويج��يء بذلك ال�شيء العجي��ب ذو العجلتني.

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

قصص

اق�ترب �سعدون من الدراجة الهوائي��ة وو�ضع يده عليها
ك�أمن��ا يكت�شف ��سراً عظيم ًا وا�ستم��ر بالت�شبث مبقودها
الك وخوفه الذي ظن يف البدء ب�أن
و�س��ط ارتباك ابن امل ّ
�سع��دون يري��د اال�ستح��واذ عل��ى ملكيته
الأم��ر الذي جعله ي��صرخ راك�ض ًا �صوب
قلع��ة �آل ال�شي��خ الراب�ضة �أعل��ى التل يف
مزرع��ة جده��م االقطاع��ي املرتامي��ة.
يدي �سع��دون الذي
ت��ارك ًا الدراج��ة بني ّ
�شع��ر بانت�ش��اء املنت��صر لأول م��رة عل��ى �أحد �أبن��اء �آل
ال�شيخ.
جازف �سعدون بركوب الدراجة الهوائية وحاول حماكاة
الك لكنه �أخفق ووقع �أر�ض ًا دون �أن ي�صاب ب�أذى
ابن امل ّ
ر�ض يف كوعه الأمين .مل مير وقت طويل حتى
كبري عدا ّ
الك نح��وه معنف ًا �إي��اه ب�أب�شع
ه��رع �أحد �أخ��وال ابن امل ّ
النعوت كالم ًا و�سط �صمت �أبيه الذي بلع ريقه خوف ًا من
�أي تط��ور حمتم��ل خ�صو�ص ًا اذا ما ق��رر حممد �آل ال�شيخ
ط��رده انتقام ًا للرعب الذي �سبب��ه �سعدون لطفله املدلل.
م��ر بخري بع��د �أن ق�� ّدم الأب �أ�ش��د الكلمات
ّ
ولك��ن الأم��ر َّ
لكن
اعت��ذاراً للخ��ال دون �أن ين�سى توبيخ ول��ده �أمامهْ ،
بنحو �شكلي.
مل يك��ن اب��و �سعدون ي��رى ب���أن الآخري��ن �أف�ضل من
ابن��ه ال��ذي رزق ب��ه بع��د ط��ول انقط��اع يف �إجناب
ولدن
ذك��ر ،ف�سعدون هو الذكر الوحيد لت�سع اخوات ْ
ال �أف�ضل
قبل��ه .وكان ي�أمل �أن يحق��ق ابنه م�ستقب ً
من��ه ،لذلك كان ي�ضع كل جه��ده لدعمه درا�سي ًا
وهو �أم��ر ال َمراء في��ه� ،إذ كان الطفل موهوب ًا
ومتفوق ًا رغم قلة ذات اليد للأب خالف ًا لأبناء
املو�رسين ك�أمثال ابن املالك.
يف تل��ك الليلة �شعر �أبو �سعدون باحلزن على
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ول��ده �أميا حزن وقال خماطب ًا زوجت��ه ب�أنه ي�أ�سف على
ع��دم قدرت��ه �رشاء ح�ص��ان حديدي مماث��ل حل�صان ابن
الك مطالب ًا زوجت��ه بالتقتري على حالهم بغية توفري
امل ّ
امل��ال ال�لازم ل��شراء ح�صان .غ�ير �إن الزوج��ة جابهت
الرج��ل م�ؤكِ دة ب�أنه ال يدرك خطورة تفكريه لأنه �سيكون
مبثاب��ة تقلي��د لآل ال�شي��خ وهو �أم��ر لن يكون��وا باحلجم
املتكاف��ئ ملواجهت��ه لذل��ك ينبغ��ي الكف ع��ن مثل تلك
الرتهات .كان ذلك احلوار على م�سمع �سعدون الذي كان
ي�صطنع النوم.
م�ضى على احلادث �شهران حيث دخلت االيام اىل بدايات
ع��ام  1953ح�ين اقرت�ض �أبو �سعدون م��ن ال�سيد حممد
أم���س احلاجة اليه
�آل ال�شي��خ مبلغ�� ًا ق��ال عنه ب�أن��ه يف � ّ
دون �أن يو�ض��ح الكثري و�سيك��ون بالإمكان اقتطاعه من
مرت��ب كل �شهر حتى ا�ستيفائه .كان حمم��د �آل ال�شيخ ذا
�سل��وك ازدواجي منفر وكان التعام��ل معه �صعب ًا للغاية
ومل يع��رف ب�أن �أب��ا �سعدون ي��روم مفاج���أة ابنه ب�رشاء
دراج��ة هوائية له و�إال مل يعطيه املال لإميانه ب�أن �أبناء
�أل ال�شي��خ خمتلفون عن �أبن��اء الفالحني وال ُي�سمح لأحد
�أن يكون مثلهم.
اتخ��ذ �أبو �سعدون قراره وليح��دث ما يحدث كما قال يف
نف�سه .مل يفاحت زوجته بالأمر ،فقط ا�ستيقظ ذلك ال�صباح
للتوج��ه �ص��وب بغداد و�رشاء ح�صان حدي��دي على غرار
الك .خرج فج��راً بعد �أن �ألق��ى على ابنه
ح�ص��ان اب��ن امل ّ
نظ��رة �أمل كربى راجي ًا منه �أن يك��ون مغايراً عنه راغب ًا
ل��ه بت�أهي��ل مينح��ه احلري��ة خ��ارج مزرع��ة �آل ال�شي��خ.
وطيل��ة رحلة الطريق �صوب بغداد مل تبارح ذهنه �صورة
ا�ستقب��ال ابن��ه للح�ص��ان احلديدي التي �ستك��ون �صورة
�شاعرية جداً كما كان ي�أمل.
�أط��ل بعين��ه ال�صغريتني عل��ى عامل كبري م��ن الدراجات
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الهوائي��ة املعرو�ضة يف �شارع الر�شيد يف �رشكة ا�سحاق
بن��اين اخ��وان وت��اه ب�ين �ضجي��ج الأ�ص��وات الب�رشي��ة
املتداخل��ة كهدي��ر بح��ر جمنون كون��ه غري معت��اد على
فو�ض��ى املدن كث�يراً .وبعد م�ضي ث�لاث �ساعات بكامل
دقائقه��ا كان يراق��ب فيه��ا دقائ��ق الأم��ور ق��رر ��شراء
ال بعمر الثامنة بعد طول
دراجة حمراء اللون تنا�سب طف ً
تفاو�ض على ال�سعر ليوفر ب�ضعة دراهم من املال ل�رشاء
ار�ض��اء لها �أو عل��ى الأق��ل للتخل�ص من
�ش��يء لزوجت��ه
ً
ثرثرتها.
كان��ت �سعادة �أب��ي �سعدون بالغ��ة اىل الدرجة التي كان
ي�شع��ر فيه��ا ب�أنه يط�ير يف ال�سماء بجناح�ين من ري�ش
الوف��اء لولده .وكان يت�سابق مع الزمن من �أجل الو�صول
اىل مزرع��ة �آل ال�شيخ ،و�ص��ادف �أن حتول الطق�س غائم ًا
بنح��و غ�ير متوقع حيث املط��ر على و�ش��ك الهطول رمبا
قبل و�صوله ،ترافق ذلك مع الربق املباغت لل�سماء.
ي�ستعي��د �سع��دون �أباه عند ق�بره بعد تل��ك ال�سنوات التي
م��ر ْت ب�أمل عظيم �إذ مبوت��ه ا�ضطرت �أم��ه اىل العمل بد ًال
ّ
انكب هو على الدر�س
فيما
ال�شيخ
آل
ل
ديونه
إيف��اء
ل
عنه
ّ
ليحقق �أف�ض��ل االجنازات ،لأمرين مهم�ين �أولها حتقيق
رغبة �أبيه وثانيه��ا للتنكيل مبحمد �آل ال�شيخ وولده يوم
فر�ض��ا على �أبي��ه التخل�ص من احل�ص��ان احلديدي الذي
جلب��ه لأنه ابت��دع �أم��راً مرفو�ض ًا ع�� ّد ُه حمم��د �آل ال�شيخ
مبثابة التمرد على قواعد احلياة يف املزرعة.
تذك��ر �سع��دون نظرت��ه بعينني دامعت�ين اىل �أبي��ه الذي
�صم��ت ع��ن ال��رد فيما تعه��دت �أم��ه بالتخل���ص من هذا
ال�ش��يء .وهك��ذا ترج��م حمم��د �أل ال�شي��خ جربوت��ه عل��ى
مر وقت غري طويل حني �سق��ط �أبو �سعدون من
ف ّ
الحي��هّ .
ليف�صم ظهره ،وهو نب�أ تلقاه حممد �آل
�أعل��ى �شجرة نخل ُ
ال�شي��خ بارتياح بال��غ ُمعتقِداَ ب�أن ذل��ك ال�سقوط ر�سالة
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م��ن ال�سماء للجميع مفادها ال�سي��د ال�سيد ،والأجري �أجري
لأن �أب��ا �سعدون ح��اول ك�رس امل�سافة ب�ين احل ّدين حني
ا�شرتى لول��ده ح�صان ًا حديداً م�شابه ًا حل�صان �آل ال�شيخ،
يف الوق��ت الذي فهمه بنحو مغاير �أبو �سعدون حني �آمن
ب�أن حادثة ك�رس ظهره هي جمرد بداية ملوت مفتوح.
مات الرج�لان وتركا ولدي��ن متناق�ض�ين ات�سعت الهوة
بينهم��ا فيم��ا بق��ي احل�صان احلدي��دي ي���ؤرخ للحظتني
لكن
فارقتني يف حياة ولدي��ن عا�شا حتت �سماء واحدةْ ،
مر كوم�ض
بف��وارق جم��ة .ومل يلتقيا �إال بعد م��رور زمن ّ
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ب��رق �شتائي م�شابه لذلك الوم�ض يوم و�صل �أبو �سعدون
الك على
برفقة الدراجة من بغ��داد ،حني ا�ستفاق ابن امل ّ
ج��راح الك�سور بعد �أن �أ�صي��ب بك�رس حاد يف
وق��ع خطى ّ
العمود الفق��ري نتيجة حادث مروع على طريق بغداد -
تطوح به ،دخل �صالة العلميات
بابل نتيجة ُ�سكْر �شدي��د ّ
الطارئ��ة الدكتور �سعدون على عجالة �شديدة بعد �إعالمه
بناء على مكاملة معايل وزير ال�صحة �شخ�صي ًا
باحلادث ً
للأهمي��ة البالغ��ة لل�شخ�ص امل�ص��اب .وبدخوله تذكر �آل
ال�شيخ وتذكر عجزه حتى اليوم عن ركوب دراجة هوائية.
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كفرياثا
صــــور مدينــــة ..
عي�سا �ضي ـ ــايي

االهداء  :اىل روح ال�شيخ عمر اخلياط ..كان ي�شبه (ال�شيخ) يف رواية
(ال�شيخ والبحر )لـ(�أرن�ست همنغواي)  ،وكنت �شبيه ًا بال�صغري املرافق
له ،حيث ا�شاركه خذالنه وجناحاته ب�شغف عارم …

كان الراوي يتحدث وفق ت�سل�سل ماكر ،ليبعد �سامعه م�سافة غري قريبة ليتع ّرف متام َا على املدينة
وي�ستمتع مبراوغاته لأيهام ال�سامع ،على �أنه يخلط احلكاية بن�سيج من اخليال مت�ساوي َا مع قدر
الوهم الذي كان مير على نف�سه �أي�ض َا...
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فا�صلة احلكاية

�ساعات وايام و�سنني الزمن..
يف �أما�س��ي ال�صي��ف واخلري��ف ،تفت��ح املدين��ة �أب��واب
خاناته��ا لإ�ستقب��ال القوافل التجاري��ة الآتية من �شمال
"ال�سليمانية" .وقبل �أن تط�أ القوافل �أر�ض املدينة ،تكون
قد �أخذت ق�سط ًا من الراحة يف �أكرب مركز لتجمع القوافل
يف ـ��ـ خ��ان رو�ست��م ئاغ��ا ـ��ـ �شم��ايل املدين��ة ...كانت ــ
رو�ست��م ئاغا ــ قرية �صغرية على نهر (ئاوة �سثي) ،وهي
مبثابة الو�سيط� ،شيدتها �رضورة وجودها لرتبط ال�شمال
باجلنوب ،فيم��ا �أعطى مرور القواف��ل �أهمية �أقت�صادية،
ا�سرتاتيجية ،لهذه القري��ة النائية وتربيراَ لتجمع �سكاين
كبري فيها …

سيرة مكان

يت��دىل من الذاكرة كعناقيد م��ن العنب ،نا�ضجة� ،شهية،
يفوح منها عبق التاريخ وهي متتد �أكرث ،فاَكرث �أجتمعت
الأي��ادي لت�شيد املدين��ة ــ هكذا �أتت الفك��رة ــ يف ح�ضن
قم��ة عالي��ة ،جتري من حتته��ا �ساقية تفي���ض باجلنون
�شتاء لتحمل �شط�آنها نحو اجلنوب ،نحو القرى املرتامية
َ
�أ�سفل املدينة ،لتبطيء جنونها اىل جريان خفيف �صيف َا
لأرواء بع���ض املزروعات .ت�سبق املدين��ة وت�ستمر معها
�سل�سل��ة م��ن اجلب��ال يعلوه��ا دخ��ان كثيف م��ن مقالع
يراوح يف مكانه،
اجل���ص ،ليكتمل امل�شهد فت�صبح قطاراَ ّ
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يف تل��ك الأما�سي الت��ي حتمل ن�سيم امل�س��اء ،بعد حرارة
الظهر تفتح املدين��ة �أبوابها لإ�ستقبال الزائرين املحملة
قوافله��م بالتب��غ واجل��وز ،ومتتل��ئ املدين��ة ب�صهي��ل
الأفرا�س ولهو التج��ار .وقد يتنب�أ �أهل املدينة بالزائرين
قب��ل و�صوله��م ب�ساع��ات ل�سم��اع �أ�صواته��م املبحوحة
يف الـ(ه���ؤرة) و�صيحاته��م فيم��ا يق�ض��ون ع�صاريه��م
يف م�ساج��د املدين��ة لأداء �ص�لاة الع�رص ث��م املرور �إىل
�شواطئ ال�ساقية وانت�شاره��م يف اال�سواق ملعرفة �أحوال
البي��ع وال�رشاء ،فيتجمع بع�ض م��ن رجال املدينة معهم
يف اخل��ان مازحني حتى �ساع��ات مت�أخرة من الليل ،ثم
ت�ستع��د القافلة للرحيل خطوة �أخ��رى نحو اجلنوب ،على
�أنهم يعودون ببغالهم حاملني �أطنان َا من التمر اجلنوبي
ب�أنواعه املختلفة ..
�أختلف الزمان وابتعدت املدينة من اجلبل يوم َا بعد �آخر،
يف �أيامها الأوىل كانت املدينة يف �سفوح اجلبال وت�سمى
بـ(ئ��ه و به ر) �أي الطرف الأخ��ر من ال�ساقية -بوغاز، -
حينه��ا ويف ليل��ة حالكة والنا���س نيام ،قف��زت املدينة
مب�ساجده��ا وبيوته��ا ودوائرها املمتلئ��ة بال�سكان ،من

الط��رف الأخر اىل الطرف الث��اين� ،أي الطرف الغربي من
ال�ساقية وبد�أ ال�سكان يتزاحمون ومل تكن القفزة منتظمة
ومت�ساوي��ة ،فقد قف��زت الدوائر والبناي��ات العالية قفزة
عالي��ة بعيدة ابتع��دت كثرياَ ع��ن ال�ساقي��ة ،فيما قفزت
البي��وت البائ�سة قفزة �صغرية جداَ والغالب �أنها مل تقفز،
�أمنا عربت ال�ساقية فقط …

فا�صلة املتاهة /جغرافيا النمل..

عل��ى مف�ترق الط��رق الأربع��ة ،يتوج��ه منت�ص��ف �سوق
املدين��ة ال�شم��ايل نح��و ال�س��وق امل�سقوف��ة املظلم��ة� ،إذ
حتت��وي عل��ى جي��ب دكاين عند ط��ريف املم��ر ،دكاكني
بكاف��ة �أنواعه��ا ،بائع��ي الأقم�ش��ة والأحذي��ة واملالب�س
اجلاه��زة وامل�ستعمل��ة ،ومم��رات تعب��ق برائح��ة البخور
والبه��ارات وجت��د حمالت لبي��ع الأقم�ش��ة� ..أر�ض املحل
مفرو�ش��ة بالب�س��اط ،ويف املن��ازل حلق��ة غ�ير م�سدودة
م��ن ال�شيوخ هام�سني لبع�ضهم ،حف��اة يرتكون �أحذيتهم
ب�صف منتظم يف احلافة املنزوية قبال عتبة املحل.
ت�ستم��ر ال�س��وق اىل مقه��ى ـ��ـ كم��ال
�ضاي�ض��ي ــ واحلاج كم��ال يتوزع بني
أختلف الزمان وابتعدت المدينة من الجبل يوم َا
حمل لبي��ع الأكالت والأ�شياء املنزلية،
بعد آخر ،في أيامها األولى كانت المدينة في
مقاب��ل مم�شى ال�سوق ومقهى عامر يف
سفوح الجبال وتسمى بـ(ئه و به ر) أي الطرف
الطرف الغربي من حمله ،وعتبة �أخرى
لبيع الثلج على من�ضدة خ�شبية طويلة
األخر من الساقية -بوغاز ، -حينها وفي ليلة
وعري�ضة .وي�شت��م �صوت املذياع دون
حالكة والناس نيام ،قفزت المدينة بمساجدها
جدوى ،ث��م تتجه ال�س��وق عرب حمالت
وبيوتها ودوائرها الممتلئة بالسكان ،من
الأ�صب��اغ اىل ــ تقالطي ـ��ـ .والتقالطي
الطرف األخر الى الطرف الثاني
ج��سر م�شي��د ق��دمي تعل��وه �أ�س���س
ٌ
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يبتلع��ون ريقه��م �أما لرائح��ة الأكالت الرتكي��ة �أو لر�ؤية
مفاتن امر�أة ن�صف عارية تعرب املم�شى �صدفةَ.
ومن هن��اك اىل الق�س��م الداخلي لطالب اري��اف املدينة.
ويحت��وي يف جنوبه��ا عل��ى م��صرف املدين��ة ومقرات
حزبي��ة وحكومي��ة مم��ا يجعل احل��ذر واخلوف مع��ذوراَ
للعابري��ن �أمامه��ا� .أم��ا "اجلنوب��ي" منه��ا فيب��د�أ م��ن
ي�ساره��ا ،حيث مطع��م ــ خور�شيد كة باب�ض��ي ــ وتقابله
حمالت �صغرية لبيع �أدوات الدراجات الهوائية واقفا�ص
كبرية حتتوي على الطيور واحلمام ب�أ�صنافها املختلفة،
يف�ص��ل مطعم ــ خور�شيد كةباب�ضي ــ عن مقهى الر�سالة
(�أك�بر مقاهي املدينة ورمب��ا �أطولها عم��راً)� ،إذ يحتوي
عل��ى �أكرث عدد من النا���س ومن وطبقات خمتلفة ،ترتفع
بداخل��ه �أ�ص��وات �رضب��ات الدومين��و وال�شتائ��م ودخان
ال�سكائر ،و�أبخرة ال�سماور والأباريق املغلية ،ورفوف يف
اح�شائه��ا �أباريق مزخرفة وفناج�ين وا�شكال من احللي
والتماثيل ،ي�شبه الكهف يف تكوينه ،حني يدخله املرء ثم
يخ��رج منه يتعجب بفا�صل الأح�سا�س الزماين واملكاين،
ب�ين احلي��اة ال�صاخب��ة بداخل��ه واحلي��اة املتدفقة على
ال�شارع خارج املقهى ..فجوة هي عبارة عن جدار واطئ
ن�ساجون وغ ّزالون
يف �أق�صى ي�ساره خ��ان �أو �شبه خانّ ،
منهمك��ون يف غزل ثياب ال�صوف اخلال�ص ،ومن اليمني
مير جدول جماري نتجت يف نهايتها منطقة �صغرية من
الق�ص��ب واخل��ان مت�سع ًا �أجر َد خالٍ متام��ا من �أي �شيء،
وه��ذا املكان ه��و ال�ساح��ة املفرت�ض��ة ملع�ترك الديكة،
ثم��ة دي��كان متع��اركان مت�صارعان وقد تك��ون خارج
امللعب/املع�ترك ،دي��وك �أخ��رى وح��ول امللع��ب رجال
بثي��اب الد�شدا�شة ،رجال لهم �شوارب كثة وعيون حممرة
يف انتظ��ار امل�صارعة ،وكثرياً ما ي��رى منهم من يخرج

سيرة مكان

مهدمة ملنازل مازح��ت فتياتها من �شبابيكها الفر�سان
بي��وت من طراز
العابري��ن من حتته��ا ,وحول التقالطي،
ٌ
الأر�ستقراطيات القدمية.
حتت��وي املن��ازل عل��ى �رشف��ات ـ��ـ �شنا�شيل ـ��ـ مزخرفة
وحدائ��ق داخلية قدمي��ة جداَ ،وينتهي ال�ش��ارع باملقربة
النائي��ة واحلزام املبلط حول املدين��ة .و"ال�رشقي" منها
مي��ر عرب اجلامع و�س��ط ال�سوق مقابل فندق ـ��ـ �رس�سنك ــ
املثق��ل ب�أح�لام و�أوهام الغرب��اء وعرب ــ فن��دق جنيب ــ
ومنه��ا ت�ستم��ر اىل القنط��رة وتدل��ف اىل بداي��ات حملة
العج��م� ،أم��ا الف��رع الث��اين منه��ا فيدل��ف جنوب�� َا عربــ
ت�سجي�لات قا�س��م ــ وحمل ــ ال�شيخ عم��ر اخلياط ــ  ،ومن
هن��اك اىل اجلنوب اي�ض��ا اىل النقليات الرئي�سية للمدينة
� ..أم��ا "الغرب��ي" منها فيمر عرب مقه��ى ال�شعب ل�صاحبه
ابريق يغلي ,رجل ذو
حمم��د البياتي ،والبياتي هو الأخر
ٌ
طراز عثماين قدمي يح��ار املرء يف زيه ،قمي�ص و�رسوال
ينته��ي عند قدمي��ه ب�رشي��ط وحافة لل��سروال من حتته
مزينة ومزخرفة متام َا كالزخارف املوجودة على طريف
اجليبني اجلانبيني لل�رسوال ،ويلب�س فوق القمي�ص عادة
ـ��ـ �إيلك ــ مط��رزة �أطراف��ه اي�ضاَ� ،.شفت��اه خمفيتان حتت
�صفرهما دخان
مروج �شاربه الكث الأ�سود ،عدا ف�سحتني
ّ
ال�سكائ��ر ،وه��و الدليل الوحيد على وج��ود فم ذابل حتت
ال�شارب ،كثرياَ ما ي�ستخدم للتدخني وقلي َال للكالم  .ومن
هن��اك اىل البي��وت العريقة الت��ي حافظت عل��ى اناقتها
�أك�ثر من �أي منطق��ة �أخرى ،عدا منزلني مقاب��ل ــ ال�شيخ
عمر اخلياط ـ��ـ والفرق بني ال�صنفني من البيوت العريقة
يكمن يف لون وت�صميم ال�رشفات احلديدية ونقو�ش فوق
البوابات ومطارق حديدية للطرق على الأبواب.
الط�لاب الريفي��ون عندم��ا يع�برون امام ه��ذه املنازل،
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من عبت��ه يف فتحة �صدر الد�شدا�ش��ة ،قنينة ي�رشب منها
جرع��ات �رسيعة ،يخرج بعدها دخ��ان يتعجب املرء من
كثافته ،وكثريا اي�ض َا ما يرى املتفرجون الغرباء �أع�ضاء
عارية وذابلة حتت فتح��ات الد�شدا�شة ي�صعب مقارنتها
بالن�ساء ن�صف العاريات يف املنازل العتيقة..

فا�صلة املدينتني
يف ال�شم��ال الغرب��ي م��ن املدين��ة �ساقي�� ٌة �أخ��رى كانت
حافاته��ا متنزه ًا ل�شبان مث��ل �أعمارن��ا .ال�ساقية كانت
الفا�ص��ل الوحيد بني املدينتني ،مدينة املوتى /املقربة,
ومدينة الأحياء/املدينة.
يق��ال  :ان عدد �سكان املدينت�ين كان مت�ساوي ًا منذ زمن
بعي��د ،وف��ق مراع��اة م��ن الطرفني بع��د ع��داء دام طوال
ف�ترة بعي��دة .واملع�ضل��ة ه��ي �أن��ه ال ميك��ن �أن يزيد �أي
م��ن املدينتني �سكانهما �شخ�ص ًا واح��داَ �أكرث من الطرف
الأخر ،وكانت كذلك..
مدينة املوتى تقابل مدين��ة الأحياء ،ومتتد اىل ال�ساقية
ـ��ـ بوغازـ��ـ �رشق��اً ,فتظه��ر فيه��ا �أع��داد من القب��ور عرب
الع�صور ،وحتتوي على عظام
املوتى من كل الع�صور ،وثمة
زاوي��ة منها خ�ص�صت لليهود
(جوله كه كان)..
حينم��ا امتدت مدينة الأحياء
م�ساف��ات اقرتب��ت فيه��ا من
مدينة املوت��ى حيث ال�ساقية
/املتن��زه ،ج��اء رد مدين��ة
ايتالو كالفينو
املوت��ى عنيف��اً ،فع�برت

ال�ساقي��ة �صوب حملة ــ الكهرباء ــ لتحتل م�سافة ت�ساوي
الأت�ساع الغربي ملدينة الأحياء ،ثم ت�صالح الطرفان يف
وقار واحرتام �شديدين..
يق��ال  :كثرياً م��ا �شاه��د النا�س يف ع�ص��ور �شتى حينما
يزي��د �شخ���ص م��ن مدين��ة املوت��ى ،يخ��رج �شخ�ص مع
كفن��ه الأبي���ض من حل��ده ناع�س�� ًا مدمى ،لينظ��ف نف�سه
ويع�بر ويدخل مدين��ة الأحياء� ،صامت�� ًا حمرتم َا الوعود
املقطوعة ملدينته ،وم�ضحي ًا بنومه الهادئ.
وحينم��ا يزي��د �شخ���ص ما م��ن مدين��ة الأحي��اء ,يخرج
�شخ���ص من بني التجمهر ال�سكاين ليعرب ال�ساقية بقامته
البي�ض��اء ملوح�� ًا بيديه وداع��اَ ،ليتمدد يف ق�بر فيهيلو
عليه الرتاب..
حينها تنب�أ النا���س بحدوث الفاجعة املريرة يف املدينة
لأخت�لال املي��زان الع��ددي ل�س��كان املدينت�ين ،اذ ُقت��ل
�شخ�ص��ان م��ن �س��كان القرى جن��وب املدين��ة يف حرب
هوجاء ،ودفنا يف مقربة املدينة.
ع��صراً كان الراوي و�صديقان ل��ه يف ال�سوق ،يتب�ضعون
اخلبز والطماط��م يف طريقهم اىل الق�س��م الداخلي مروراً
بـ(التقالط��ي) واملقربة النائية ..داهمت املدينة عا�صفة
م��روا
عاب��رة ك�إن��ذار �أويلّ ..
بال�سوق وخرجوا عند نهايتها
ودخل��وا الأزق��ة الت��ي تنتهي
باحلزام اخلارجي  /ال�شارع.
قبل خروجهم �شعروا بحفيف
بارد رطب من اجلهة الغربية،
كانوا يتحدث��ون �أو يهمهمون
واخل��وف بادٍ عليه��م ،ازدادت
ماركيز ق��وة الري��اح  ،ث��م حتول��ت
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�أعقب ذلك ن�سيم دافئ ك�أنفا�س املوتى ،مطمئن ًا ك�أنفا�س
املوتى والأحياء يف ذلك الع�رص البعيد..

فا�صلة االقتحام الزمني
نبوءة يتذكر:
كان ال��راوي م�ستغرق�� ًا يف نوم��ه ،وبد�أ يتوغ��ل يف حلم
مت�شاب��ك ،ويحل��م ب�أن��ه نائ��م ويوغ��ل يف نوم��ه الثاين،
فيحل��م حلم�� ًا ثاني ًا مت�شاب��ك ًا �أي�ضا ،وظه��رت يف حلمه
الث��اين �أر���ض �شا�سعة زرقاء بلون ال�سم��اء ،عارية يلفها
غب��ار رم��ادي ،ويظه��ر فوقه��ا ح�ش��د ب��شري ،اك�ثر من
مئ��ة ال��ف �شخ�ص يف عوي��ل و��صراخ ،واحل�شد حما�رص
مبدرع��ات ومراك��ب ف�ضائية تتق��دم بحرك��ة اميبية ,او
كغابة تقرتب رويداً رويداً من �شارع مبلط ..تتقدم احل�شد
جمموعة كب�يرة من الع�ساكر ،م�سلح�ين ملثمي الوجوه،
فتتعاىل ال�صيحات..
فق��د الراوي توازنه يف حلمه الثاين ،ف�أن�سحب هادئ ًا اىل
ال بكابو�سه ،ف�أرتطم بجدار حلمه الأول
نوم��ه الثاين مثق ً
ك��ي يح�صل على راحة ويوا�ص��ل بحثه عن م�صري احل�شد
املرئ��ي .مل يتم ّكن من ال�سيطرة عل��ى قلقه والتخندق يف
نقط��ة ثابتة �أث��ر هزميته يف احللم الث��اين ،ف�أن�سحب اىل
نوم��ه الأول� ،إال �إن الكابو���س كان يط��ارده باله��وادة
حماو ًال �إخفاء اجلرمية بدهاء� ،إال �أنه �أخفق.
�أم��ا خ�س��ارة الراوي فاكتمل��ت بفعل خارج��ي /داخلي،
بدخول ذبابة �س��وداء اىل احدى فتحتي منخريه فعط�س
عط�سة قوي��ة وفتح الراوي عينيه متابع َا خروج الذبابة،
وو�ص��ل اىل �أع��ايل نهاية قدمي��ه �ساحب�� ًا فقاعة كبرية
رمادي��ة اللون حتمل بقايا كابو�س��ه ،ف�أنفجرت الفقاعة
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اىل اع�ص��ار ،وارتفع��ت بفع��ل ال�ضغط ال�شواه��د واملهود
احلديدية فوق القبور لتعلو مع الأع�صار قوي ًة غا�ضبة..
داه��م املدينة خوف وذعر ،ومم��ا زاد اخلوف مرور وقت
عل��ى املوع��د املق��رر للم�صاحل��ة والهاوية �أتي��ة الريب،
وال�سبيل ملواجهة او منع حدوث الفاجعة ،هكذا �أرتطمت
احل��روف عل��ى �شفاهه��م ذع��راً  ..وقف��وا �أم��ام البواب��ة
اخلارجي��ة للمقربة النائية �صامت�ين ،مل ي�ستطع احدهم
الوق��وف مدة �أطول ف�أقتعد الأر���ض وا�ستمر يف ممار�سة
ال�صمت املت�سائل �صوب �صديقيه..
عل��ت همهمة غ�ير م�سموعة من م���ؤذين اجلوامع ،وحرية
تدف��ع املارة م�رسع�ين يف التوج��ه اىل البي��ت بانتظار
الكارث��ة .زعي��ق و�ص��وت حفنة م��ن ال�سي��ارات املزينة
�أربك��ت �صمته��م يف هلو�س��ة و�ضو�ض��اء ت�شب��ه موكب��ا
لعر�سني متتاليني..
وقتها �أرتفع الإع�ص��ار م�ستمراً يف اقتالع كل ما يعيقه،
وو�ص��ل اىل بداية املق�برة النائية جم�سداً تن��وراً غباري ًا
حلزوني�� ًا عل��ى �ش��كل عمود مين��ع ال�سماء م��ن ال�سقوط..
م��ر املوكب وت�أك��دوا من �أنه موك��ب لعري�سني متتاليني
ي�س�يران بحرك��ة منتظم��ة ومب�ساف��ة مت�ساوي��ة بني كل
�سيارة واخرى ..
فرع م��ن ف��روع حملة ــ
م��ر املوك��ب ودل��ف يف نهاي��ة ٍ
الكهرب��اء ـ��ـ ،ونزل��ت العرو�س��ان يف ظل ح��ركات �سريك
وبهلواني��ة ،وحينم��ا ق��ذف العري�س��ان تفاحت�ين م��ن
ال�سط��ح عل��ى العرو�سني ،جم��د الإع�صار واقف��اً ،وتباط�أ
يف االن�سح��اب ،و�سك��ت العوي��ل وال�شتائ��م م��ن املقربة،
و�أن�سحب الآع�صار بنف�س احلركة التي �أتى بها ،وتوزعت
ال�شواه��د وامله��ود احلديدي��ة عل��ى القب��ور و�أختفى عند
الفجوة اجلبلية غربي املدينة…
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ب�رضبة غري واعية متام ًا من احدى قدمي الراوي حمدثة
غباراً له رائحة احل�شد والأر�ض اجلرداء� .ساعد على عدم
ن�سيان احلادثة وتذكرها الراوي كثرياً ،ومتكن فيما بعد
من حل اللغز من خ�لال �أعادة ترتيب �صف من حبيبات
ج��د دقيقة ترم��ز اىل اله�لاك املحتم ،والعط��ب ال�ساليل
للع�ساكر وامل�سلحني..

فا�صلة احلكاية ..
كان ال��راوي مرتبع�� ًا عل��ى �صخ��رة يتمه��ل يف احلديث
خ�شي��ة �أن ي�سمع��ه �أح��د� ،أم��ا امل�ستم��ع فق��د كان حائراً
متل��ذذا بال�سم��اع وي�شارك �صديقه ال��راوي يف الألتفات
جانبا ،وي�شاركه اخلوف �أي�ضا..
كان ال��راوي /الأول ،هارب ًا م��ن مدينته ل�سبب ما مينعه
م��ن الع��ودة اليه��ا ،في�شحن الث��اين  /ال�سام��ع ب�شحنات
قوي��ة من ذاكرته لريادفه وير�سله بدال من نف�سه ،فريوي
التفا�صي��ل ال�صغرية والأحداث امل��ارة يف حياته كي ال
يخط��ئ ال�سام��ع يف الت�رصف هناك ،ويك��ون الثاين اوال
بدقة ومهارة ،فكان علي��ه ان ي�صف الهيئات والأماكن،
وكان علي��ه �أن ي��روي ق�صة �ضياع��ه الأول ،حني �أر�سله
والده اىل مدر�سة ــ روناكي ــ الإبتدائية وك�شاهد للو�صول
اىل البي��ت يف عودت��ه ،و�صف والده ال�ش��ارع الذي يدلف
من��ه اىل البيت� ..صف من البوابات احللزونية �أمام حمل
ير �صف
"�أنور طزة" وعند عودته الأوىل من مدر�سته ،مل َّ
البواب��ات لأن املحل كان مقفال و�ص��ادف حل�سن حظه،
�أن "�أن��ور ط��زة" قد باع  -ورمبا لأول م��رة  -هذا العدد
الكب�ير من البواب��ات ،فعاود ال�س�ير اىل �أن انتهى مبحلة
امل�صوري��ن وانعط��ف من هناك وخرج م��ن �أمام ــ فندق

جني��ب ــ ،ومن هن��اك �أخذ يرتاج��ع نحو اجلن��وب حائراً
لا حقيبت��ه املدر�سي��ة واح�ش��اءه اجلائع��ة� .أخذته
حام� ً
الده�ش��ة حينما ر�أى نف�سه �أمام حمل "ت�سجيالت قا�سم"
وم��ا كان عليه �إال �أن ينظر ما يقاب��ل الت�سجيالت .ثالث
حمالت تنتهي بب��اب خ�شبي كبري عليه مطرقة حديدية،
ف�أخ��ذ يطرق الباب ،ودخ��ل فوجد البيي��ت خاليا �إال من
"ال�شي��خ عمر اخلي��اط" ،و�أهله خرجوا م��ن البيت بحثا
عــنه …
هك��ذا متادى الراوي وو�ص��ف كل �شخ�ص وكل �شيء ،كل
حم��ل وحملة و�ش��ارع ،وجمان�ين املدين��ة ،وحكاياتهم
والف�ضائح وامل�رسات ،وكل �شيء ،وكل �شيء.
وم��ن كرثة ال�سماع والرواية ب�ين ال�سامع والراوي لفرتة
طويل��ة ج��دا� ،أخ��ذا يت�شابه��ان ويوهم��ان الآخري��ن يف
التعرف عليهما واملقارنة بينهما..
�أر�س��ل الراوي ال�سام��ع اىل مدينته لينوب عنه وذهب ..مل
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ل��وح الراوي بخنج��ره مهدداً م��رة ومازح ًا م��رة �أخرى،
ومياثل��ه ال�سامع وك�أنهما �شخ�ص واحد يعر�ض حركاته
�أم��ام مر�آةٍ كبرية لريى فرو�سيته ،فيعجب بها ،ثم ميازح
لأنه واقف �أمام مر�آة .بعد الأعجاب الكثري مبنظره ،تقدم
ال��راوي بخنجره ،ماثله ال�سام��ع ،عر�ضا حركات �أخرى.
�أ�ستط��اع ال�سامع �أن يجمع قوى ذاكرته ليجعل من نف�سه
ال�شخ���ص البدائي امل�ستقل ،وليتخل�ص من فخاخ التقليد
وليك��ون هو نف�سه .يف الوقت الذي كان يحاول �أن يتذكر
كل م��ا وجده يف �سفره ويرويه ل�صديق��ه الراوي ،لتربير
ع��دم و�صول��ه الغاي��ة املرج��وة .ن�سي��ان ال��راوي لق�صة
الفتاة �أرب��ك "روخزاد" �أن ي�صدق ال�سام��ع ب�أنه الراوي،
ال�سامع هو قاتل الراوي..
بل �شكك وتخيل ب�أن
َ
يف حماول��ة ج��د ذكي��ة ،متك��ن ال�سامع من اخل��روج من
زوبع��ة احلكايات ونزي��ف الذاكرة ،فت�سلل ع�بر ال�شا�شة
الفنتازي��ة وخيوطه��ا املت�شابكة ،وحترك��ت �شفتاه لأول
م��رة و�أنطل��ق �صوت مبل��ل باحلن�ين والذاك��رة املطرية
ونطق :
 �أنك تق�صد مدينة (……� ).ألي�س كذلك يا �صاحبي..؟رد الراوي قلق ًا :
 �أدركتها ..نعم �أدركتها!!..أنبه قارئي الكرمي -وهذا من النداءات املحببة لبودلري-
� ّ
اىل �أن كثريي��ن م��ن الأدب��اء وال�شعراء والكت��اب حاولوا
قبلي وب�أ�ستخدام املخيلة� ،أعادة بناء مدينتهم ال�رسابية
متوهمني ن�سجها على �أنقا�ض مدنهم املرئية  /الواقعية
على �شكل (يوتوبيا)� ..أذكر منهم "ماركيز" يف ماكوندو،
و"ايتالو كالفينو" يف مدنه الالمرئية ،و"حممد خ�ضري"
ألي�س الئقاً..؟
يف الب�رصة .و�أنا الأن هنا يف (كفري) َ �..
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مي��ر على رحيل ال�سامع ا�سب��وع حتى تنب�أ الراوي بعودة
ال�سامع ،والعودة ترجع اىل تفا�صيل تخ�ص (خزارا) وهي
فت��اة يف عمره كانت ت�شارك ع�صاري الراوي ،وترى يف
ك�آبت��ه وهيئت��ه القروية و�شعره الأ�شع��ث ومالب�سه الرثة
غ�ير الأنيقة وبراعت��ه يف الدرو���س ،فـ"تداريه" وت�رسق
ح�ص�ص�� َا من اكالتهم ،عنبهم ورمانهم وت�أخذه يف كي�س
نايل��ون تعطي��ه �أي��اه يف الع�ص��اري ،وتداع��ب خ�صالت
�شع��ره الأ�صف��ر والأ�شع��ث باموم��ة طفولي��ة وذكري��ات
اخ��رى ،ن�سيها ال��راوي �أوتنا�ساها ليح�� ّدث ال�سامع بتلك
الأقاوي��ل والذكري��ات ،ولك��ي يتع��رف عليه��ا ال�سام��ع
ك��ضرورة للع��ودة ب��دال م��ن ال��راوي .مل يتمك��ن الراوي
م��ن الت�ضحية ب�أ�شيائ��ه اجلميلة تل��ك ،وال�سامع اقتحمه
ال�شع��ور بذل��ك عن��د اللق��اء الأول بـ"روخ��زاد" ،ال�صديق
الأول للراوي وم�أمن �أ�رساره ،وروخزاد كان وفيا بوعده
لل��راوي ،ف�أخ��ذ يكت��ب بني ح�ين و�أخ��ر ر�سال��ة مفعمة
بالوجد واحلنني لفتاته وير�سم يف نهاية ر�سالته �صورة
قلب �أخرتقته �سهام طائ�شة �أو يحرتق القلب مطرزا ب�آثار
ال�سيكائ��ر وي�برر غيابه وي�ؤخ��ر عودته زمني��ا بعتب �أو
�سبب يرهقه �أبتكاره كل فرتة..
تنب���أ ال��راوي بع��ودة ال�سام��ع ،ف�س��ار يف ليل��ة ظلم��اء
لأ�ستقبال��ه ،وعن��د املمر ب�ين �سل�سلت�ين جبليتني� ،صعد
ال��راوي يف نهاي��ة الفج��وة فج��راً ،وظه��ر يف املقاب��ل
ال�سام��ع ومل يكن بينهم��ا �إال م�سافة مرتين ،حمدقني اىل
بع�ضهم��ا طوي�لا بنظرات ح��ادة ،تت�سلل ع�بر ج�سديهما
وتثق��ب اجل�سدي��ن بثق��وب دقيق��ة وغ�ير مرئي��ة ..وقف��ا
�صامت�ين لف�ترة طويل��ة� ،أخذ ال��راوي يخرج م��ن جيبه
خنجره ويخرج ال�سامع خنجره اي�ضا.
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النقد المسرحي العراقي الحديث
وعالقته بالتحوالت التاريخية واالجتماعية
د .غنام حممد خ�ضر

ال�ش��ك �إن اخلط��اب النق��دي امل�رسحي بقي مت�أرجح ًا م��ا بني دفتي الن���ص والعر�ض فظل هذا
الت�أرج��ح مالزم�� ًا له ردح�� ًا من الزمن  ،الأمر ال��ذي جعله حبي�س النق���ص -اذا �صح التعبري -
فم��ن يتج��ه اىل الن�ص وي�سل��ط ال�ضوء عليه ويجعل��ه �أ�سا�س ًا يف العملية النقدي��ة يجد فريق ًا من
املعار�ض�ين له بحجة �أن الن�ص امل�رسحي ال يكتمل من دون العر�ض بعد حتول الذائقة النقدية
�إىل ال�ص��ورة املرئي��ة على ح�س��اب الكلمة .وثمة فريق �آخ��ر وقف بال�ضد من ه��ذا الر�أي واعترب
الن�ص بنية قائمة بذاته ال ينتظر العر�ض حتى يكتمل  ،وهناك فريق �آخر جمع بني الر�أيني عادا
العملي��ة النقدي��ة متكاملة فالإبداع يرتبط ب�إبداع �آخ��ر نطمح يف الو�صول من خالله �إىل النقد
املوازي الذي ال يقلل من �أهمية العر�ض على ح�ساب الن�ص بل يرتقي بها
�إن النق��د امل�رسح��ي وعلى الرغم من هذه اجلدلية ا�ستم��ر يف تفاعله مع حميطه اذ برزت العديد
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مقاالت

م��ن الدرا�س��ات النقدية التي توجهت للن�ص والعر�ض وهذا ال مينع من القول �أن النقد امل�رسحي
العرب��ي بقي مت�أخراً اذا ما قورن بالنقد ال�رسدي وال�شعري وهنا يجب على املخت�صني الوقوف
عن��د ا�سباب ه��ذا الت�أخر ومعاجلتها فهو يتطلب ناقداً مثقف ًا مو�سوعي��اً ،و اذا توقفنا عند النقد
امل�رسح��ي العراق��ي وجدناه قد توزع ب�ين الن�ص والعر�ض بح�سب طبيع��ة النقاد ومرجعياتهم
الثقافي��ة والعلمية فمن النق��اد الذين ا�شتغلوا يف هذا امل�ضمار د .عم��ر الطالب والدكتور فائق
م�صطف��ى والدكتور علي الزبي��دي والدكتور عقيل مهدي ور�شيد يا�سني وح�سب اهلل يحيى وعلي
مزاح��م عبا���س ويا�سني الن�ص�ير وعواد علي وتبعهم فيم��ا بعد الدكتور ريا���ض مو�سى �سكران
وغريهم ممن ال يت�سع املقال لذكرهم جميع ًا  ،فقد اهتم هذا النقد اهتمام ًا كبرياً يف نقد العر�ض
ال �سيما يف مدة ال�سبعينيات والثمانينات تلك املدة التي برزت فيها العرو�ض امل�رسحية لكن
ما بعد عام  ٢٠٠٣تراجع هذا النقد( نقد العر�ض) ب�سبب انح�سار العرو�ض امل�رسحية من جراء
احل��رب ،اذ �أع��اد النقد ت�شكيل خارطته بح�س��ب املتغريات االجتماعي��ة والتاريخية التي طر�أت
عل��ى املجتم��ع فلم يعد املتلقي على حاله فقد واكب املناه��ج النقدية اجلديدة وتفاعل مع تلك
املناه��ج الت��ي ركزت ب�شكل كبري على الن�ص دون العر�ض ،ولع��ل هذا ال�شيء �ساهم ب�شكل كبري
يف تفعي��ل منظوم��ة النقد اجلديد يف العراق والإفادة من مناه��ج القراءة والتلقي وهذا ما فعله
الناق��د ع��واد علي يف و�ضع �أ�س���س متما�سكة ينطلق منها الناقد عندم��ا يت�صدى لعمل م�رسحي
مكتوب ًا �أم معرو�ض ًا .
ه��ذه املقدمة ال�رسيعة ع��ن واقع النقد امل�رسحي يف العراق نافذة �إىل امللف الذي �أعدته الأديب
العراق��ي منتقي��ة جمموعة من الدرا�س��ات النظرية والإجرائي��ة �آملة �أن يكون ه��ذا امللف دافعا
للمتخ�ص�ص�ين واملهتم�ين بامل��سرح للم�ض��ي يف اكت�ش��اف جتارب��ه احلديث��ة والوق��وف على
حتوالته. .
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الفرضية (الجمالية) والضرورة (الثقافية)
في نصوص السيرة عند (عقيل مهدي)

د .ريا�ض مو�سى �سكران

مبا �إن (الثقافة) تقرتن مبنظومة من التحديات يف جميع
الأزمنة ،ف�إنها دائمة االرتباط باملعنى اخلالق للتغيري،
وب��دون ذلك ال تغ��دو الثقافة روح ًا ورم��زاً م�ستمراً لعقل
املجتم��ع الذي ينتجها ..من هنا ف��ان حتديات الظاهرة
امل�رسحية مل تكن متبدية يف التقدم املت�سارع يف ثقافة
ال ع��ن ذل��ك ,يف الق�صور عن
الآخ��ر فح�س��ب ،و�إمن��ا ف�ض ً
معرف��ة ال��ذات �أ�صال ،وه��ذه عملية تقت�ض��ي التحرر من
عقدة الآخر ،ومن نظرته املركزية �أي�ضاً ..فهل ي�أتي على
عق��ل �أي منا �أن نربئ ثقافة ما من متركز الذات� ..ألي�ست

الثقاف��ة داخ��ل املجتم��ع ال�صغ�ير عبارة ع��ن جمموعة
من التحي��زات املتمرك��زة ثقافي ًا يق��وم بتوطينها �أفراد
وجماعات ووالءات متباين��ة..؟ من �أجل ذلك ,ال منا�ص
�أن يكون الذهاب اىل ثقافة الآخر حم�صن ًا بالتمركز ،و�إذا
م��ا اقت�ضت الثقافة وخا�صة �أدواتها املتحكمة يف النظر
اىل امل�ستقب��ل ،قطيعة م��ع ما هو مهيم��ن كن�سق م�ستبد
بالعق��ل ،فال ب�أ�س من ذلك ,ب��صرف النظر عن مقد�ساته
وح�صاناته ,وهنا ينبغي �أن نتفهم العديد من �إ�شكاليات
الظاهرة امل�رسحية� ،سواء متركزت يف ذاتيتها وهمومها
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�إ�شكاليات املجتمع ,مثل:
مل��اذا نق��ر�أ ال�س�يرة..؟ مت��ى نق��ر�أ ال�س�يرة..؟ كي��ف نقر�أ
ال�سرية..؟
وال ميكن احلديث عن ن�صو�ص (ال�سرية املفرت�ضة) بعيداً
ع��ن �شخ�صي��ة م�ؤلفه��ا  ,فثم��ة تداخل ب�ين الأثنني ,كل
ويع��رف به ,فن�صو�صه
منهم��ا يق��ر�أ الآخر وينعك�س فيه
ّ
ت�سع��ى اىل تق��دمي �سرية درامية مفرت�ض��ة ,متحو ال�سرية
التقليدية ,بحي��ث ت�ستحيل ال�شخ�صية اىل �أ�صداء �أو منط,
واحل��وار اىل لغ��ات ,تت�س��ع ل�شتى املع��اين ,فيغدو معنى
الن�ص كامنا ما بني ال�سطور ال�ضاجة بالدالالت العميقة
واملع��اين املنفتح��ة على املغيب ,على ال�لا م�سمى الذي
ينتظر ت�سميته املرج�أة ب�إ�ستمرار.
من هنا ف�إن كتابة ن�ص (ال�سرية املفرت�ضة) تعك�س ر�ؤية
عميق��ة وك�أنها تر�سم مالمح مغام��رة الذات ,على الرغم
من �إن��ه مرتبط على ال��دوام بتجربة
ذاتي��ة� ,إال �إن��ه يف ه��ذه الن�صو�ص
يجم��ع ب�ين ذات ال�شخ�صي��ة
وحلمها امل�ؤ�س���س على �أر�ض زمن
ال�شخ�صي��ة الراه��ن ،من هن��ا ف�إن
الن���ص �سوف يتخل�ص منذ بداياته
م��ن ح��دود ال�شخ�صي��ة املبا��شرة
و�إطاره��ا التقلي��دي ومعناه��ا
امل�سبق �رسدي��ا وت�أريخي��ا ,وذلك
لإمي��ان امل�ؤلف باحلاج��ة املا�سة
اىل الن�برة اخلا�ص��ة الت��ي تعي��د
�إنت��اج الوقائ��ع فني��ا وجمالي��ا,
لك��ي ال يرت��د امل��شروع اىل
ثقاف��ة ال�ص��وت الواح��د وال�سائ��د
يف �صح��راء ثقافتن��ا امل�رسحي��ة
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وبيئاته��ا املحلي��ة� ،أو يف توج�ساته��ا �أو �أحالمه��ا �إزاء
�أفكار التفاعل مع ذلك الآخر..
وهن��ا ميك��ن �أن جن��د �أنف�سن��ا �إزاء مث��ال يتح��رك بق��وة
م�ؤثرة يف ثقافتنا امل�رسحية الراهنة ،وهو ن�ص (ال�سرية
االفرتا�ضي��ة) الذي ب�رش ب��ه امل�ؤلف امل�رسح��ي واملنظر
اجلم��ايل (الدكت��ور عقي��ل مه��دي) ,حي��ث تكتن��ز ه��ذه
الن�صو���ص (ثقاف��ة) �شمولية ,متتد من (ثقاف��ة) ب�أ�رسار
الذات الإن�سانية وخفاياها ,اىل (ثقافة) بحقائق ال�سرية
ومعطياته��ا وثوابتها ,وما بني هذين احلدين املعرفيني
ال قيمته اجلمالية امل�ؤثرة,
يتجلى اخلطاب الدرامي حام ً
ف�إع��ادة �إنتاج ال�سرية درامي��اً ,على وفق معطيات �أ�سئلة
احلا��ضر و�إ�شكاالته املتجددة يعد م�ص��دراً لإنتاج ر�ؤى
درامي��ة م�ؤث��رة متتل��ك ت�أثريها الوج��داين واملعريف يف
ذات املتلقي ,ملا حتمله من �صدقية يف التفاعل.
وتتجلى تلك الـ(ثقافة) يف مفهومها
الفاع��ل وامل�ؤث��ر ,بن�س��ق ثق��ايف
متق��دم يف جمم��ل ن�صو�ص��ه
ال�سريي��ة اذ يتجل��ى اخلط��اب
الدرامي لتلك الن�صو�ص امل�رسحية
حمتفي ًا مبتعالي��ات القيم الرمزية
للثقاف��ة واملعرفة بو�صفه��ا قيم ًا
عليا,وتتداخ��ل قي��م املا�ضي بقيم
احلا��ضر ك��ضرورة حتمي��ة م��ن
�أج��ل احلفاظ على ح�ض��ور الهوية
الثقافية ,مع تكري���س مبد�أ التنوع
داخ��ل �إط��ار الوح��دة ,وه��و بذلك
يق��دم �إجاب��ات عميق��ة لأ�سئل��ة
فل�سفي��ة �أ�سا�سي��ة ع�بر الن���ص
امل�رسحي يف عالقته بالراهن من
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العربي��ة ,لي�ؤ�س�س بذل��ك منظومة ن�صية لها
�أه��داف عاجل��ة و�أه��داف �آجل��ة ,وهو ي�صل
ب�ين احلداث��ة الرتاثي��ة وال�تراث احلداث��ي
بفك��ر منفت��ح على الآخر ,يف��كك لي�صل بني
الأن�ساق املتعددة واملتداخلة ,ويتعامل مع
ال�صفة ونقي�ضها داخل بنية ال�سياق الواحد
ثقافي ًا واجتماعي�� ًا و�سيا�سي ًا دون الأرتكاز
عل��ى املاهيات ال�ساكن��ة واحلقائق الثابتة
تاريخي��ا ,وهو بذلك يك��سر النمط التقليدي
للتعاط��ي مع حقائ��ق الت�أريخ وما يراد من
ه��ذه احلقائ��ق مبعرف��ة عملي��ة عن��د �إعادة
�إنتاجها �ضمن منظومة اخلطاب امل�رسحي,
ليتداخل بذل��ك مع مفهوم املثقف الع�ضوي
الذي تبناه (غرام�شي) ك�أ�سا�س لر�سالة املثقف والثقافة..
فالبح��ث ع��ن �شكل فني وجمايل لن�ص م�رسحي غري
تقلي��دي ,ميتل��ك ت�أثريه الفاع��ل يف التعبري عن حاجات
الإن�س��ان ,وم�شكالت��ه وهموم��ه وق�ضاي��اه وطموحات��ه
وتطلعاته التي متثل �إ�ستجابة طبيعية ملتغريات الع�رص
وعجلت��ه املت�سارع��ة ,كان الهاج���س والداف��ع الأ�سا���س
للم�ؤل��ف �إنتاج ن�ص م�رسح��ي قادر على ا�ستيعاب هذه
املتغريات والتح��والت املت�سارع��ة ,لتتفاعل مع طبيعة
املرحل��ة اجلدي��دة وثقاف��ة الع��صر وحتوالت��ه وحاجة
الإن�س��ان الذي ب��د�أ يبحث ع��ن �صيغ و�أ�سالي��ب متجددة
قادرة على التفاعل مع ق�ضاياه ,وتلبي احلد الأدنى من
متطلبات حياته اليومية يف زمن مت�سارع جديد.
لا
ف��كان تفاعل��ه م��ع ه��ذه الأ�ش��كال اجلدي��دة تفاع� ً
جوهري��ا مثمراً ,لأ�شكال بد�أت حتف��ر يف �أر�ض م�رسحنا
العراق��ي والعربي ,ال�سيم��ا و�إنها كان��ت �أر�ضية خ�صبة
لنمو مثل هذه احلقول اجلديدة بحكم املتغريات الثقافية
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وال�سيا�سية واالجتماعية املت�سارعة ,وكانت
ثم��ة مفهوم��ات جوهري��ة ت�ؤ�س���س عملي��ة
كتاب��ة الن�ص امل�رسحي ,تبناها ودعا �إليها,
وجنده��ا ماثل��ة يف جممل ن�صو���ص ال�سرية
غرام�شي الإفرتا�ضي��ة ,مث��ل ن�صو���ص( :ال�سي��اب/
يو�س��ف الع��اين يغني /ج��واد �سلي��م يرتقي
برج بابل /علي الوردي وغرميه /جمهورية
اجلواه��ري /فا�ضل ثامر مقي��داً وطليقاً,)...
وكان��ت واح��دة م��ن ه��ذه املفهوم��ات �إنها
تتمثل يف �سعيه ل�صياغة خطاب �آيديولوجي
حمم��و ًال داخ��ل منت الإط��ار اجلم��ايل الذي
يتفرد به خط��اب الن�ص امل�رسحي عن غريه
جواد �سليم
من جمم��ل خطاب��ات الآداب والفنون ,وهذا
قد يكون املحف��ز الأول لإنتاج ن�صو�صه امل�رسحية وهو
مين��ح عملي��ة الكتابة الدرامي��ة تنويع�� ًا يف التعامل مع
احل��دث امل�رسحي من جهة ,ومع الف�ض��اء الذي يقع فيه
ه��ذا احلدث من جه��ة �أخرى ,وم��ع الزم��ن املتغري ,فهو
ب�صياغت��ه ن�صا م�رسحيا يحمل خطاب�� ًا فل�سفياً ,موظف ًا
لأج��ل ذل��ك �ضواب��ط وا�شرتاط��ات اخلط��اب اجلمايل يف
كتاب��ة الن�ص امل�رسح��ي ,ليكون قد حقق بع��داً جتديدي ًا
لا عن ذلك ف�أنه �ص��اغ خطابه الدرامي
وجتريبي��اً ,ف�ض� ً
اجلدي��د يف جممل ن�صو�ص��ه امل�رسحي��ة ب�أ�سلوب يغري
املتلقي بالتوا�صل ,وبذلك يكون قد خلق قاعدة للتفاعل
بني طريف العملية الإبداعية (املر�سل واملتلقي).
فاجلواه��ري يف ن���ص (جمهوري��ة اجلواه��ري) مل يك��ن
اجلواه��ري ب�سريت��ه التاريخي��ة املعروف��ة ك�شاع��ر ل��ه
ح�ض��وره يف ال�شعرية العربية وح�س��ب ,بل كانت �سريته
لا درامي�� ًا �سج��ل في��ه عقي��ل مه��دي تل��ك الواقعية
�سج� ً
ال�شعري��ة لأح�لام الإن�س��ان ال�شاع��ر من خ�لال حماكاة
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عرب ه��ذا التداخل ب�ين الواقعي
للع��وامل الداخلي��ة واخلارجي��ة
ال يمكن الحديث
واملتخي��ل ,م�شه��داً م�رسحي�� ًا
ملجم��ل ق�صائ��د اجلواه��ري
(السيرة
نصوص
عن
لا لدالالت��ه املنتج��ة
املتداخلة مع الواقع الت�أريخي
حام� ً
ً
عن
ا
بعيد
المفترضة)
العميقة ,ليتوهج الفكر اجلمايل
لتلك املرحلة وذلك الظرف ,فهو
فثمة
,
مؤلفها
شخصية
يف الن���ص بطريق��ة مغاي��رة
ال يهت��م بالت�سل�س��ل الت�أريخ��ي
تداخل بين األثنين ,كل
لل�سائد ,و�ص��و ًال اىل ما هو غري
لأحداث ال�س�يرة ,بقدر اهتمامه
منطي وغري م�ألوف يف خطابنا
بت�سل�س��ل املنط��ق الدرام��ي
منهما يقرأ اآلخر وينعكس
امل�رسح��ي ,ويف ق��راءة العوامل
للأحداث التي �أفرت�ض وقوعها
فيه ويع ّرف به.
الداخلي��ة لل�شخ�صي��ات الت��ي
�أو التي كان من املمكن �أن تقع,
يقتن�صه��ا مبه��ارة واح�تراف,
�ضمن قناع��ات ور�ؤية امل�ؤلف
ويعي��د خلقها تارك ًا ب�صماته��ا بطريقة ق�صدية ومعلنة,
للأح��داث اجلديدة �ضمن �أطر املنطق الدرامي وف�ضاءات
فه��ي �شخ�صي��ات (حقيقي��ة) ترت��دي (�أقنع��ة) م�رسحية
املتخيل امل�رسحي� ,أو مثلما فعل يف ن�ص (على الوردي
تتك�شف من خاللها مالمح ال�شخ�صية من جهة ,ومالمح
لا كان ميكن �أن
وغرمي��ه) حي��ث افرت���ض ح��واراً متخي� ً
�شخ�صي��ة امل�ؤل��ف من جهة �أخرى ,كم��ا �إنها تك�شف عن
يح��دث مع �شخ�صية علي الوردي فيما لو وجد نف�سه يف
عوامل ال�شخ�صية ذاتها.
مث��ل هذا املوقف ,وهو �أن يك��ون خمتطف ًا يف زمن لي�س
ولعل الفل�سفة يف خلق هذا التفاعل بني الكاتب واملتلقي,
زمنه احلقيقي ,فالزمن مفرت�ض والإحداث مفرت�ضة �إال
تق��وم عل��ى �أ�سا�س حتوي��ل الفع��ل الت�أريخ��ي وال�رسدي
�إن روح ال�شخ�صي��ة وجوهرها حا�رضة يف بناء الإ�سا�س
امل�أل��وف واملع��روف لل�س�يرة الذاتي��ة اىل فع��ل درام��ي
الذي ميثل املنطلق الأول لبناء الن�ص امل�رسحي.
حا��ضر ,حيث يقيم جممل بنى ن�صو�صه امل�رسحية على
اله��دف لي���س تق��دمي ال�س�يرة الذاتي��ة �أو الت�أريخي��ة
�أ�سا�س ق��راءة ال�سرية الذاتية ل�شخ�صي��ات متثل عالمات
لل�شخ�صي��ة ,و�إمن��ا �إ�ستح�ض��ار جوه��ر ال�شخ�صي��ة ,م��ن
يف بن��اء املنظوم��ة الثقافية,
خ�لال �إ�ضف��اء ذل��ك البع��د
و�إن عملي��ة �إع��ادة الأح��داث
التخيل��ي ال��ذي يق�ترب
امل�رسحي��ة اىل رحاب ال�سرية
م��ن الفنتازي��ا بطابعه��ا
الذاتي��ة لإ�صحابه��ا م��ا ه��ي
الإفرتا�ض��ي ,وذلك ب�أعتماده
�إال و�سيلة م��ن و�سائل حتقيق
عل��ى عدي��د م��ن الو�سائ��ل
الر�سال��ة الت��ي ي�سع��ى اىل �أن
التقني��ة لذلك ,و�أهمه��ا ,مبد�أ
يو�صله��ا اىل املتلق��ي ,فه��و
التداخل ب�ين الأزمنة ,الزمن
يرمي يف جممل ن�صو�صه اىل
احلقيق��ي /الواقع��ي ,والزمن
ثامر
فا�ضل
العاين
يو�سف
تغيري حا�سم للظروف الراهنة
الإفرتا�ضي /املتخيل ,لينتج
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م��ن خ�لال تعري��ة الرتكيب��ة االجتماعي��ة
وال�سيا�سي��ة املختلف��ة لع��صر ما م��ن �أوجه
الإخت�لاف بينه وب�ين ع�صور �أخ��رى ,حتى
ليب��دو �إن��ه م�شابه ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر لع�رصنا
الراه��ن ,وبذل��ك يجعلنا ننظ��ر �إلي��ه اىل �إنه
زائ��ل �أي�ض��ا و�إن��ه يف امل�ستقب��ل القري��ب
�سي�صب��ح ت�أريخاً� ,أي �إنه ال يهدف اىل �إعادة
تق��دمي �إحداث وقع��ت يف ال�سج��ل الت�أريخي
لل�س�يرة الذاتي��ة ملجم��ل ال�شخ�صي��ات الت��ي
ت�ص��دى لإعادة �إنتاج �سريته��ا درامياً ,حتى
و�إن كان��ت ال�شخ�صي��ات والوقائع مت�شابهة
�أو متطابق��ة �أحياناً ,فه��ي ت�ستخدم من �أجل
لا ع��ن بناء
تعزي��ز الر�صي��د الدرام��ي ,ف�ض� ً
موقف نقدي لدى املتلقي �إزاء ما يحدث يف راهنه.
من هنا ف�إن فل�سفة ال�رصاع الذي يعد املف�صل الأ�سا�س
يف الن���ص امل�رسح��ي ,تنب��ع يف جمم��ل ن�صو�ص��ه م��ن
نصوص (السيرة المفترضة)
أسهمت في خلق حراك
فكري ورؤى نقدية منفتحة
على أبعاد القيم الجمالية
من جهة ,وأبعاد القيم
األخالقية من جهة ثانية,
لتعزز في المتلقي تلك
المتعاليات القيمية التي
ترسم لإلنسان سلوك

�أعماق الذات الإن�سانية يف تطلعها الروحي
ويف �رصاعه��ا م��ن �أج��ل حتقي��ق وجودها
وغاياته��ا ,ليتبلور ذلك ال��صراع يف ب�ؤرة
عميق��ة ومت�سع��ة الأبع��اد ,لت�ش��كل ثيم��ة
اجلواهري
البح��ث عن ال��ذات ,حي��ث يت�ش��كل ال�رصاع
ع��ادة ,م��ن خ�لال �أط��راف متع��ددة ,يرمز
�إليها من خالل م�ستوي��ات و�أبعاد خمتلفة,
وهي �أبعاد �شخ�صيات متباينة� ,شخ�صيات
�شع��راء وفنان�ين م�رسحي�ين وت�شكيلي�ين
وعلم��اء �إجتم��اع و�سيا�سي�ين ونق��اد
و�سيا�سيني� ,شخ�صي��ات �إ�شكالية متو�ضعت
ال�سياب يف الت�شخي�ص امل�رسحي ,و�صارت تخلخل
م�ستق��رات الذاك��رة املزدحم��ة بثواب��ت
را�سخة وتقليدية ,مث��ل ال�شخ�صيات الواقعية للجواهري
وط��ه ح�سني وعل��ي ال��وردي وال�سي��اب ون��وري ال�سعيد
ونع��وم جوم�سكي وج��ورج تنت ,و�شخ�صي��ات جتريدية
مث��ل الب��دوي والإ�س��كايف واملخرب ,و�شخ�صي��ات �أخرى
متو�ضع��ت جمالي��ا يف البني��ة الدرامي��ة وعمق��ت تل��ك
الإ�شكالي��ة التي مث ّلت جوهر ال�رصاع ,ليعك�س من خالل
ه��ذا ال��صراع البعد الآخر الذي يه��دف �إليه ,وهو �رصاع
املا�ض��ي واحلا��ضر ,واحلا��ضر وامل�ستقب��ل ,وال��ذات
واملو�ض��وع ,والداخل واخلارج ,وبالنتيجة فهو ال�رصاع
الأزيل بني ق��وى اخلري وبني قوى ال�رش ,كما �إن ال�رصاع
يف م�ست��واه الآخر ,وهو اخلارج��ي ,وحركة ال�شخ�صيات
الأخ��رى هو مظه��ر من مظاه��ر وعي ه��ذه ال�شخ�صيات
و�صورة ملا يحدث من �إحتدام لل�رصاع يف �أعماقها.
لق��د م��زج عقي��ل مه��دي ب�ين ر�ؤيت�ين ,متث�لان ب�ؤرة
النقي���ض اجل��ديل لوح��دة الدراما ,وهما ر�ؤي��ة (الن�ص/
امل�ؤل��ف) ور�ؤي��ة (العر���ض /املخرج) ,حي��ث عمل على
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الظواهر ال�سائدة ,فهي ر�ؤية متثل �إنفتاح ًا معرفي ًا لآفاق
جدي��دة ,وتق��دم فهم�� ًا مغاي��راً وحمدث�� ًا يف كتابة ن�ص
ال�س�يرة م�رسحي��اً� ,إنطالق ًا من مب��د�أ �إبداعي فاعل ,قادر
على �إقامة عالقة توا�صل مع املتلقي من جانب والواقع
م��ن جانب �آخر ,فـ(الكيفية) التي قر�أ فيها الدكتور عقيل
مهدي ال�سرية ,جتابه الواقع الراهن و�إ�شكالياته ,وتبحث
يف فل�سف��ة ال�س�يرة وت�ستقريء احلل��ول ,فق��راءة ال�سرية
بو�صفه��ا ت�أريخ��اً ,و�إعادة �إنتاج ذل��ك الت�أريخ يف ن�ص
درام��ي ي�أتي ك��ضرورة (ثقافية) ,ونت��اج تفاعل عميق
ومتوق��د يجي��ب ع��ن الأ�سئل��ة الفل�سفية احلا�سم��ة :ملاذا
ومتى وكيف نقر�أ ال�سرية..

مقاالت

�إخراج جميع الن�صو�ص الت��ي كتبها �ضمن هذا املعطى,
وهو �أمر �سيرتك �أثره على جتدد و�إدامة زخم تلك الثنائية
اجلدلية للدراما وهي ثنائية (الن�ص/العر�ض).
�إن ر�ؤية عقيل مهدي يف ن�صو�ص (ال�سرية املفرت�ضة)
�أ�سهم��ت يف خلق حراك فكري ور�ؤى نقدية منفتحة على
�أبع��اد القيم اجلمالية من جهة ,و�أبع��اد القيم الأخالقية
م��ن جه��ة ثاني��ة ,لتع��زز يف املتلق��ي تل��ك املتعاليات
القيمي��ة التي تر�سم للإن�سان �سلوك ,وتعزز فيه قيم ,قيم
الإن�ساني��ة الت��ي حتدد ل��ه ر�ؤيا امل�صري ,فه��ى ن�صو�ص
تطرح ت�سا�ؤالت دائم��ة ومتوالدة ,وهي تدلل على حركة
الفكر �أكرث مما تدلل على قوانني جامدة وثابتة عن بع�ض
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بواكير النقد المسرحي في العراق

د .علي حممد هادي الربيعي

اتباعا خطوات املنجز امل�رسحي
يتخطى النقد امل�رسحي
ً
تقييما له على وفق مثابات
(الفرج��ة ،املدونة الن�صية)،
ً
(غالبا) ما
منهجي��ة يتبناه��ا الناق��د .والنقد امل�رسح��ي
ً
يك��ون وع��ا�ؤه ال�صحف واملج�لات ،ومن يري��د �أن يطلع
علي��ه ويق��ر�أه علي��ه �أن يرت�س��م خط��اه يف تل��ك الأوعية
وتق�صيا.
تنقريا
ً
ً
ن�سبي��ا مقارنة مبا
والنق��د امل�رسح��ي يف العراق ت�أخ��ر
ً
ه��و عليه يف بالد ال�ش��ام وم�رص ،ومرج��ع ذلك اىل عدم
احتف��اء ال�صحافة العراقية به �إال يف وقت مت�أخر ،ولذلك

�ضيع علين��ا الكثري من حلقات امل�رسح
ف���إن هذا الت�أخر َّ
العراق��ي وعرو�ضه املبكرة يف الق��رن التا�سع ع�رش ،لأن
ي��دون لنا تاريخ
النق��د امل�رسحي يف �أحد مرجتياته �أنه َّ
العر�ض امل�رسحي وحيثياته.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ،ف�إنن��ا �سنتوق��ف عن��د مقاالت
�صحفي��ة (مبكرة) كتبها مرا�سل��ون �أو �صحفيون غايتهم
الأوىل والأخ�يرة ه��و نق��ل اخل�بر اىل ال�صحيف��ة الت��ي
يعملون بها �أو يرا�سلونها ،بعي ًدا عن الغاية النقدية .ومن
خ�لال قراءتنا له��ذه املقاالت وا�ستنطاقه��ا وجدنا �أنها
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املو�سيقى تتخلل الفح���ص والرواية ،كما كانت تتخللها
نغمات التالميذ وتراتيلهم ..الخ).
وم��ن خ�لال ما تق��دم من الق��ول جن��د (مالم��ح) نقدية
(انطباعي��ة) قد �أخذت طريقه��ا اىل املقال،وهنا يعر�ض
املرا�سل م��دى التوا�ص��ل واال�ستجابة الت��ي حتققت بني
العر���ض واملعرو�ض له��م (املتلقون) .ويف ق��ول �آخر له
ا�ش��ارة اىل ا�ستخ��دام املو�سيق��ى يف العر���ض امل�رسحيو
ا�شارة �أخرى اىل قيام الطلبة بتقدمي الأغنيات والأنا�شيد
يف �أثناء العر�ض.
(ي��سر) املالحظ��ات االنطباعية التي
وعل��ى الرغم م��ن ُ
�أبداه��ا ال�سيد �صلي��وا بخ�صو�ص العر���ض امل�رسحي� ،إال
�أننا جند �أنه قد �أ�س�س لــــ (مالمح نقدية)مبكرة.
وث��اين النقودات ما جاء يف خرب ن�رشت��ه جريدة (�صدى
بابل) بعددها التا�سع ال�صادر يف الثامن من ت�رشين الأول
�سن��ة  ،1909حي��ث ي�ستعر�ض حمرر اخل�بر وقائع حفل
مدر�سي �أقامته �إدارتا مدر�سة الرتقي اجلعفري العثماين
واملكتب الكلداين البطريريكي� .إذ �أقامت االدارتان حفلاً
م�ش�تركً ا ُقدمت خالله م�رسحية (�سل�سرتا) ،وكتب املحرر
ن�صه�(:شخ�ص تالميذ املكتب الكلداين
الفني للجريدة ما
َّ
م�س��اء الثالث��اء يف  13من��ه الرواية ال�شه�يرة املذكورة
ملو�ش��ي برده��ا نام��ق كم��ال ب��ك ال�شه�ير .ف�أت��ى فيها
ممثليها(ك��ذا) ب�أح�س��ن ما ميكن م��ن التمثيل مما �أعجب
الناظري��ن و�أطرب ال�سامعني وحيرَّ الألباب و�أخذ مبجمع
موقعا
القل��وب فوقع��ت �أقواله��م احلما�سية من اخلاط��ر
ً
مدي��ري املكتب
فع��ل به وال فع��ل احلمي��ا ...فنثني على
ّ
املوما �إليه اللذين بذال العناية والو�سع يف تدريب ه�ؤالء
همة
الطلب��ة يف اتقانها ومتثيلها �أكمل متثيل كما ن�شكر َّ
املمثل�ين الذين مل ي�ألوا جه ًدا من االن�صباب على اقتفاء
�أثر م�شورات مديريهم الفا�ضلني).

مقاالت

حتتك��م على (مالمح ولو ي�س�يرة) مبكرة للنقد امل�رسحي
يف �أوائل تد�شينه.
�أوىل هذه املقاالت ما حملته جريدة (ل�سان احلال) التي
ت�صدر يف بريوت� ،إذ �أر�سل مرا�سلها يف العراق ال�سيد داود
�صليوا بر�سالة (ر�سالة بغداد) يعر�ض فيها �أخبار العراق،
ون��شرت اجلريدة الر�سال��ة بعددها العا��شر بعد املئتني
ال�صادر يف الثال��ث ع�رش من ت�رشين الثاين �سنة .1879
وم��ن بني ما ج��اء يف الر�سال��ة من �أخب��ار ،خرب عر�ض
م�رسح��ي بعنوان (الغن��ي والفقري) قدمه ط�لاب مدر�سة
االتف��اق ال�رشقي الكاثوليكي على م��سرح مدر�ستهم يف
الي��وم ال�ساد�س من ت�رشي��ن الأول  ،1879وقام بت�أليفه
واخراج��ه ال�شما�س��ان فرن�سي�س اغو�سط�ين جربان مدير
املدر�س��ة ومعلمه��ا الأول ويو�سف خي��اط املعلم الثاين.
وينق��ل ال�صحفي �صليوا حيثيات احلف��ل كاملة ،وي�سهب
يف و�صفه��ا وو�ص��ف م��ن ح�رضه��ا م��ن ��سراة الق��وم،
ويعرج يف الر�سال��ة على العر�ض امل�رسحي فيخ�صه مبا
ن�صه ...(:ت�شخ�صت رواية الغني والفقري ت�أليف املعلمينِّ
املذكوري��ن .ب�ين ثالث��ة �أ�شخا�ص :وهم الغن��ي اجلاهل،
والفق�ير العامل ،وابنه الطالب  -م�آله��ا ف�ضل العلم على
امل��ال .ثم �أعقبه��ا االبن الطالب ن�ص��وري �أندريا بخطبة
�أنيق��ة م�آلها م�صدر العلم ،ومن�ش�أه يف ال�رشق ثم اندثاره
ونبوغ��ه يف الغ��رب ،مع حتري���ض النا�س عل��ى اكت�سابه
واالمتث��ال ب�أهل الغرب� .أده�ش��ت ال�سامعني و�أعربت عن
ف�رس اجلميع ملا �شاهدوا
ح�س��ن اجتهاد الطلبة وتقدمهمَّ .
م��ن ذلك حتى �أن البع���ض مل يتمالكوا �أنف�سهم من الفرح
حتى �أخذوا بالثناء على املعلمينِّ وعلى �أع�ضاء اجلمعية
قبل نهاية الفح�ص � -أي يف �أثناء تلك الرواية  -وكانت
عي��ون اجلميع �شاخ�صة �إليهم .ولك�ثرة ا�ستح�سان والينا
ه��ذا امل�شه��د وعدهم بهداي��ا نفي�س��ة  ...وكان��ت �أ�صوات
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وهن��ا نلحظ املحرر الفني ق��د بد�أ قوله بكلمة
(�شخ���ص) والت�شخي���ص م�صطل��ح م�رسح��ي
َّ
تلب�س املمث��ل ل�شخ�صية �أخرى ،ومل يقل
يعني ّ
�شائع��ا يف ال�صحاف��ة عند
(ق��ام) ال��ذي كان
ً
اال�ش��ارة اىل قي��ام �شخ���ص ما بفع��ل ،وبذلك
ن�ست��دل عل��ى �أن املح��رر كان عل��ى معرف��ة
بامل�صطل��ح وا�شتغال��ه .ف�ضلاً عن ذل��ك ،ف�إن
املحرر الفني قد توق��ف عند �أداء املمثلني يف
موقف�ين وخ�صمها بـــ (ملح��ة نقدية) بقوله(:
ف�أتى فيها ممثليها(كذا) ب�أح�سن ما ميكن من
التمثيل) والآخر بقوله:
همة املمثلني الذين مل ي�ألوا جه ًدا من
( ن�شك��ر َّ
االن�صباب على اقتفاء �أث��ر م�شورات مديريهم
الفا�ضل�ين) .فف��ي الق��ول الأول ا�ش��ارة اىل الأداء احل�س��ن
لتمثي��ل املمثلني ،ويف الثانية ،ا�ش��ارة اىل اتباع املمثلني
لإر�ش��ادات املدربني .وهذا يعطين��ا انطباعا ب�أن املدربني
(املخرجني) يقدمان ار�شادات وتعليمات اىل الطالب ،و�إن
وتدب��ره يف قوله� .أما امل�س�ألة
املح��رر الفني قد الحظ ذلك ّ
الأخ��رى ،ففي ا�ش��ارة اىل موقع (املخ��رج) يف امل�رسحية.
ولع��ل الثن��اء عل��ى (املدرب�ين  -املخرجني) ه��و التفاتة
ذكية من املح��رر الفني يف اال�شارة اىل (املخرج) الذي مل
يذك��ر من قبل ،لأن جمي��ع امل�رسحيات التي واجهتنا كان
م�ؤلفوها هم الذين يخرجونها ،يف حني �أن هذه امل�رسحية
نه�ض اىل اخراجها خمرجان ،وهذا تطور وا�ضح يف حترير
اخلرب الفني.
ُ
وم��ن التج��ارب ال�صحفي��ة الأخ��ر التي بث��ت وجهات نظر
نقدي��ة يف خربه��ا ،م��ا ج��اء يف جري��دة (�ص��دى باب��ل)
بعدده��ا احلادي والثالثني بعد املائة ال�صادر يف احلادي
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والع�رشي��ن من ني�سان � ،1912إذ كتب املحرر
مطول بعنوان (رواية هارون
مو�ضوعا
الفن��ي
اً
ً
الر�شيد والربامكة) ،ج��اء يف بع�ض منه(:و�أما
و�ص��ف حال��ة م�شخ�صيها ف�لا ي�سعني لعمري
نامق كمال بك
�إال �أن �أق��ول �أن��ه ال عي��ب فيهم �س��وى متثيلهم
�إياها بغاية االتقان وكمال التدقيق واالجادة
يف احل��ركات والأق��وال ك�أنهم خلق��وا لها.)...
وهن��ا نتوقف عن��د �أمرين� :أولهم��ا� ،إن املحرر
(امل�شخ�ص�ين) واتقانهم
ملَّ��ح ب�شكل جل��ي اىل
ّ
حلركاته��م والقائه��م ال�سلي��م حلواراته��م
واجادتهم ل�شخ�صياتهم امل�رسحية .وثانيهما،
أي�ضا اىل اج��ادة الطالب لتم ّثل �أبعاد
ان�ستا�س الكرملي �أن��ه ملَّح � ً
�شخ�صياته��م اىل احل��د ال��ذي متاه��وا معه��ا.
ويف مو�ض��ع �آخ��ر من املقال يق��ول املح��رر الفني(:و�أكرب
�شاهد و�أعظ��م دليل على براعة �أولئ��ك امل�شخ�صني وح�سن
مترينه��م على �أ�ص��ول التمثي��ل بهمة وح�س��ن نظر ح�رضة
مدير املكتب الأب الق�س من�صور قرياقوزا يربهن عن ذكاء
ح�رضت��ه وح�سن ت�ضلعه يف مثل تل��ك الأ�ساليب الفنية.)...
ان م��ا تق��دم مينحن��ا الق��ول �أن املحرر �أب��دى وجهة نظر
نقدية �صوب عمل املدير(املخرج) ،على �أنه ال�شخ�ص الذي
يح�سن متري��ن املمثلني ،ويعلمهم �أ�صول التمثيل ،وي�رشف
عل��ى الأ�سالي��ب الفنية ،و�إن��ه ال�شخ�ص ال��ذي ي�رشح فكرة
امل�رسحي��ة للممثلني بهدف االرتق��اء ب�أفكارهم يف جمال
نق��دي عند
ح�س
التمثي��ل ،وبذل��ك يك�ش��ف هذا املق��ال عن ٍ
ٍ
كاتبه.
ومل تك��ن (املدون��ة الن�صي��ة) غائبة عن �أع�ين ال�صحفيني
أي�ض��ا ،ب��ل �أنها كان��ت حا�رضة يف م�س��ار النقد
�أو النق��اد � ً
امل�رسح��ي .فق��د كت��ب الأدي��ب واللغ��وي وامل���ؤرخ الأب
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مقاالت

عامي) .وبذلك
ف�صيحا و�إما كله
�إما �أن يجعل كالمه كله
ان�ستا���س ماري الكرملي يف جملته (لغة العرب) بعددها
ً
ً
ي�أخ��ذ الكرملي على �صن��وع وينتقده على هذه املزاوجة
نقديا بعنوان (مولري
الثاين ال�صادر يف �آب  1912اً
مقال ً
عيبا
وا�ضحا
م�رص وما يقا�سيه) .ويف هذا املقال �سنلحظ نق ًدا
ب�ين الف�صيح والعامي التي ال ين�صح بها بل يراها ً
ً
ُينتق��د عليه الكاتب .ويزيد الكرملي يف نقده بقوله� ...(:أو
خ�ص�ص��ه الكرمل��ي اىل ن���ص م�رسحي��ة (مول�ير م��صر
�أن يجعل �أح��د املمثلني مهذب العب��ارة ،والآخر يعك�سه،
وم��ا يقا�سي��ه) الت��ي �ألفه��ا امل�رسحي امل��صري يعقوب
و�أن يبقيهم��ا بلهجتهم��ا اىل �آخر الرواي��ة) .وهنا يتبنى
�صن��وع وطبعه��ا يف املطبع��ة الأدبي��ة يف ب�يروت �سنة
الكرمل��ي �آراء القدماء من النقاد امل�رسحيني الذين يرون
بدء يبدي وجهة نظر نقدية �رصيحة
 .1912فالكرملي ً
ب���أن اللغة يجب �أن تت�سق مع �أبعاد ال�شخ�صية امل�رسحية
بخ�صو���ص لغ��ة امل�رسحي��ة ،في�أت��ي عل��ى القول(:ه��ذه
و�سموه��ا وو�ضاعته��ا .فل��كل �شخ�صي��ة لغ��ة وعب��ارات
الرواية ح�سنة املغزى وقد �ألفها �صاحبها بعبارة عامية
خا�ص��ة ُت�ساي��ر �أبعاده��ا ،وال يج��وز �أن تك��ون متنافرة
طلبا لإ�صالح عوائد الع��وام وافهامهم فحواها
م�رصي��ة ً
بنائيا .و�أح�سب �أن مقالة الكرملي
بل�سانه��م) .ونلحظ م��ن القول املتق��دم �أن الكرملي مييل
معها مما ُيحدث خللاً
ً
هذه تع��د الرائدة يف جمال النقد الأدبي  -امل�رسحي يف
اىل �أن تك��ون لغة الأدب قريبة اىل العامة ،حتى يعتربوا
العراق.
بعربته��ا ،ويعمل��وا بتو�صيتها ،وه��و ر�أي نقدي مهم يف
وتن��شر جريدة �صدى بابل بعدده��ا ال�سبعني بعد املائة
وقته.
مقال
غ�ير �أن��ه يف الوق��ت نف�س��ه ُي�شكل عل��ى امل�ؤل��ف �أ�سلوبه
ال�صادر يف ال�سابع ع�رش من كانون الثاين  ،1913اً
ع��رج فيه
املت�صل��د ،فيقول(:لكننا ال نرى
بعن��وان (ليل��ة �أن�س) َّ
كاتب��ه عل��ى عر���ض م�رسحي��ة
من ال�صواب �أن ُت�سجع عباراتها،
في
المسرحي
النقد
(روميو وجوليت) الذي ُق ّدم يف
وما �أقبح ال�سجع يف هذا املقام
مقارنة
ا
نسبي
تأخر
العراق
ً
دار نقاب��ة الأ��شراف وبرعاي��ة
ال �سيم��ا مل��ا ت��رى الكاتب يج ّد
بالد
في
عليه
هو
بما
ال�سي��د طال��ب ب��ك النقي��ب.
كل اجل�� ّد وراء كلم��ة ليقيمه��ا
ومرجع
ومصر،
الشام
وي�صف املح��رر الفني حيثيات
ب���إزاء �أخته��ا ويقابله��ا به��ا).
احلف��ل و�أجوائه��ا واحلا�رضين
هنا ي�أخذ الكرملي على �صنوع
ذلك الى عدم احتفاء
و�ص��ول اىل
وم��كان العر���ض
�إكث��اره ال�سج��ع وا�ستغراقه به،
اً
الصحافة العراقية به إال
�أداء املمثل�ين ،فيق��ول يف
حت��ى �أن احل��وارات �أ�صبح��ت
في وقت متأخر ،ولذلك
ذلك� ...(:إن ج��وق التمثيل الذي
يف بع���ض مواطنه��ا �صعب��ة
فإن هذا التأخر ض َّيع علينا
ه��و حت��ت ريا�س��ة عب��د القادر
عل��ى الق��راء .ويزي��د يف نق��ده
المسرح
حلقات
من
الكثير
�أفندي �أج��اد يف ت�شخي�ص هذه
للغ��ة امل�رسحي��ة فيقول(:ومما
المبكرة
وعروضه
العراقي
الرواي��ة املحزن��ة يف نهايته��ا
أي�ضا مزج
ن�أخذه عل��ى امل�ؤلف � ً
عشر.
التاسع
القرن
في
كل االج��ادة وكان��ت ال�س��ت
الف�صي��ح بالعام��ي ،فكان عليه
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لطيف��ة التي هي عماد اجلوق وبهجته ،متثل دور جوليت
بغاي��ة الدقة واالتق��ان ،حتى �أن بع���ض احلا�رضين من
خماطبا روميو
�ش�� َّدة ت�أث��ره �أراد �أن يقول ب�أعلى �صوت��ه
ً
حي��ة مل مت��ت بعد ف�لا ت�ستعج��ل باالنتحار.
�أن جولي��ت َّ
ويف احلقيق��ة �أن ال��ذي ي�شاه��د جوليت مم��ددة ال تبدي
�أق��ل حراك ك�أنها ميتة وابن عمه��ا وع�شيقها مطروحني
حتت �أقدامه��ا بحالة الأموات وحبيبها روميو على �أهبة
االنتح��ار واللحاق بها ال ميكن��ه �أن ميلك نف�سه من �شدة
لخ�ص لنا
الت�أث��ر� .)...إن كالم املحرر الفني ال��ذي تق َّدم ُي ّ
م��دى التقبل الذي حتقق له من جراء اخ��راج عبد القادر
�أفن��دي للم�رسحي��ة ،و�أداء املمثل��ة (لطيف��ة) ل�شخ�صي��ة
(جوليت) .فو�صفه الدقي��ق ل�سكناتها وخمودها وتفاعل
اجلمهور معها هو م�ؤ�رش نقدي ُن�سجله للمحرر الفني.
وتن�رش جريدة العرب ال�ص��ادرة يف بغداد بعددها الرابع
والثالث�ين بع��د املائ��ة ال�ص��ادر يف الثامن م��ن ت�رشين
مطول كتبه مرا�سلها
�صحفيا
ريبورتاجا
الث��اين 1918
اً
ً
ً
ع��ن م�رسحي��ة (الأم�ير هرميكل��د) الت��ي قدمه��ا طالب
اجلمعية اخلريية الكلدانية يف بغداد نهاية ت�رشين الأول
 .1918وج��اء يف بع�ض منه ما ن�صه ...(:هذه امل�أ�ساة
اهتم بتمثيله��ا وترويجها ح�رضة الأب عمانوئيل ر�سام
وجن��ح بعمل��ه كل النج��اح وق��د اختاره��ا لغاي��ة �أدبية
موافق��ة ل��روح الوقائ��ع احلا��ضرة .)...ومينحن��ا القول
املتق��دم فر�ص��ة ابداء ال��ر�أي ،ب�أن��ه حتى تل��ك ال�سنة �أي
�سن��ة  1918مل تدخ��ل مف��ردة (املخ��رج) �أو (االخ��راج)
اىل الف�ضاء امل�رسحي ،ب��ل �أنه الزالت تلك املهمة الفنية
حا��ضرة بق��وة عل��ى �أل�سن��ة املحرري��ن الفني�ين وحتت
م�سميات عديدة كما تقدم يف القول.
وتنق��ل لن��ا جري��دة املو�صل بعدده��ا الراب��ع والأربعني
خربا عن
ال�ص��ادر يف التا�سع ع�رش م��ن �آذار �سنة ً 1919
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م�رسحية (ال�برج ال�شمايل) التي قدمه��ا طالب املدر�سة
الكلداني��ة يف املو�ص��ل ،وجاء يف بع���ض حيثيات اخلرب
لت امللعب
ال��ذي كتبه مرا�س��ل اجلريدة ،ما ن�ص��ه ...(:مت َّث ُ
ودققت يف حركات املمثلني و�إ�شاراتهم ،ف�إذا بهم �أجادوا
ُ
كل االج��ادة ،وق��د ظه��رت رواية ال�برج ال�شم��ايل ب�أّنق
مظاهره��ا م��ن ت�شكي��ل ،و�ألب�سة ،ودور وق�ص��ور ،ناهيك
عن اتقان الألفاظ العربي��ة العذبة وتعابريها الف�صيحة
الرائق��ة مم��ا يرج��ع بالف�ضل عل��ى معربه��ا الأملعي.)...
وهن��ا جند املرا�س��ل  -ولأول مرة يف عم��وم ما اطلعنا
علي��ه من قب��ل – ال يكتف��ي بالثناء واب��داء وجهة نظره
بح�سن الأداء والتمثيل واللغة ،بل �أنه يعرج على عنا�رص
العر���ض امل�رسح��ي الأخرى مث��ل (الأزي��اء) و(الديكور)
ويبدي وجهة نظر نقدي��ة بها ،وهو تطور نوعي ملحوظ
ُ
يف عمل املحررين ال�صحفيني.
وتنق��ل لن��ا جريدة الع��رب بعددها الثاين بع��د ال�ستمائة
ال�ص��ادر يف بغ��داد يف الراب��ع ع��شر م��ن مت��وز 1919
�صحفي��ا عن حف��ل �أقام��ه املكت��ب الكلداين يف
حتقي ًق��ا
ً
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جند م��ن خ�لال بحثن��ا وتق�صينا
بغ��داد ،تخلل��ه عر���ض م�رسحي
يتبنى الكرملي آراء
الطوي��ل يف ال�صحاف��ة م��ا ي�ؤ��شر
بعن��وان (اب��ن وائ��ل) .وبع��د �أن
القدماء من النقاد
اىل وج��ود نق��د م�رسح��ي قائ��م
ي�رسد كاتب املقال و�ص ًفا دقي ًقا
يرون
الذين
المسرحيين
بر�أ�س��ه ،ب��ل �أن املق��االت الت��ي
ملجريات االحتف��ال ،يعرج على
تتسق
أن
يجب
اللغة
بأن
توقفن��ا عندها ب ّث��ت وجهات نظر
العر���ض امل�رسح��ي ويفي�ض يف
الشخصية
أبعاد
مع
انطباعي��ة ي�سرية (مالم��ح نقدية)
و�صف��ه ،ومم��ا ج��اء يف بع���ض
وسموها
المسرحية
ع��ن امل�رسحي��ات يف متونها .و�إن
من��ه ..(:والف�ض��ل كل الف�ض��ل
ك َّتاب هذه املق��االت مل يتح�صنوا
لأولئ��ك التالمي��ذ الذي��ن ال يبلغ
ووضاعتها .فلكل
بع�� َّدة النق��اد امل�رسحي�ين و�أولها
�س��ن �أكربه��م اخلم���س ع��شرة،
شخصية لغة وعبارات
املعرف��ة التام��ة بامل�صطلح��ات
ف�إنهم واحلق يق��ال قد �أبدوا من
خاصة ُتساير أبعادها،
امل�رسحي��ة والدرامي��ة ،ب��ل �أنه��م
امله��ارة يف ت�أدي��ة التمثي��ل ما
ال مزي��د علي��ه مل�ستزي��د ،نخ�ص
ا�ستخدم��وا (كلم��ات اط��راء) بديلاً
عنه��ا ،و�إن (نقوداته��م) ه��ذه ج��اءت �ضم��ن التغطي��ة
بالذك��ر ممثل��ي الأدوار املهم��ة كم��ا �أن باق��ي الط�لاب
ال�صحفية للأخبار ،ما عدا مقالة الأب الكرملي التي بان
الذي��ن مثل��وا اجلن��ود العربي��ة يف ذل��ك العهد ق��د بهروا
وجلي��ا ،وهذا مت� ٍأت م��ن كونه ينقد
وا�ضحا
فيه��ا النق��د
احلا�رضي��ن مبا �أب��دوه م��ن الرق�ص احلرب��ي واالرجتاز
ً
ً
(عر�ضا) ،و�إن العرب عرفوا النقد الأدبي للن�ص
(ن�صا) ال
بالأهازي��ج العربي��ة احلربي��ة الت��ي �أرت امل�شاهد منظر
ً
ً
(ال�شعر ،املقامة ،الرواية )..ومار�سوه منذ القدم.
اجلاهلي��ة الأوىل بلبا�سه��م و�سالحه��م .)...وهن��ا نلح��ظ
غ�ير �أن احلال تغ�َّيرَرَّ بع��د �سن��ة � ،1920إذا �أن متابعتنا
حمرر املقال قد تطرق اىل مو�ضوع مل يكن قد تطرق �إليه
مل��ا ُن�رش يف ال�صح��ف عن العرو���ض امل�رسحية بعد تلك
حمرر م��ن قبل� ،أال وهو (�أعمار املمثلني) وتق�سيمهم اىل
كب�يرا ،بفع��ل تغري
نوعيا
ال�سن��ة ،ق��د اختل��ف اختال ًف��ا
ممثل�ين رئي�سيني وثانويني ،وهو تطور نوعي يف تناول
ً
ً
ف�ض��اء امل��سرح يف العراق ال��ذي �أخذ يت�س��ع عمله بفعل
عن�رصي
املو�ضوع��ات .ف�ضلاً عن ذلك ،ف�إن��ه تطرق اىل
َّ
انت�ش��ار العرو�ض امل�رسحي��ة يف املدن العراقية ،وزيارة
الأزياء واالك�س�س��وارات وجناح م�صممهما يف ات�ساقهما
الف��رق امل�رسحي��ة اىل الع��راق مم��ا جع��ل العامل�ين يف
م��ع البيئة واحل��دث التاريخي ،وه��ي التفاتة مهمة ذات
امل��سرح العراق��ي يتعرف��ون عل��ى املهم��ات امل�رسحية
ملمح نقدي بهيج.
وامل�صطلح��ات امل�ستخدمة الأم��ر الذي �أدى اىل �شيوعها
�إن املق��االت ال�صحفي��ة الت��ي تقدم��ت يف قولن��ا ،متثل
بني املهتم�ين بامل�رسح ومنهم ال�صحفي�ين الذين بد�أوا
من��اذج ملتابع��ات �صحفية حررها حم��ررون �صحفيون
و�ضوحا ويتبن��ون وجهات نظر
يكتب��ون ب�أ�سالي��ب �أكرث
بع��د م�شاهدته��م �أو قراءتهم ملنجز م�رسح��ي ،وجميعها
ً
نقدية وا�ضحة.
ح��ررت قبل �سن��ة  .1920وما يهمنا يف الق��ول� ،أننا مل
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المسرح العربي
من السيرة الغيرية إلى السيرة الذاتية
عـ ـ ــواد علـ ـ ـ ـ ـ ــي

ينابيع م�س َر َحة ال�سرية
ع��رف امل�رسح نوعني م��ن ال�سرية هما :ال�س�يرة الغريية
م�رس َح��ة ال�سرية الغريية مع
وال�س�يرة الذاتية ،وقد بد�أت َ
فجر امل��سرح يف تراجيدي��ات �أ�سخيلو���س و�سوفوكلي�س
ويوربيدي�س ،التي تناولت �شخ�صيات الأبطال وامللوك يف
املالحم والأ�ساطري اليونانية ،هذا املنجم الأهم لأحداث
تل��ك الرتاجيدي��ات ،وقد حم��ل �أغلبه��ا �أ�سم��اء �أبطالها،

مث��ل :برومثيو���س ،و�أودي��ب ،و�أنتيغ��ون ،و�أجاممن��ون
و�إلك�ترا ،و�أجاك�س ،وفيلوكتيت�س ،والكي�ستي�س  ،وغريها.
وحاكى �سني��كا الروماين تراجيديات �أ�سالفه اليونانيني
و�أبطاله��م مب�رسحيات عن �أودي��ب ،و�أجاممنون ،وفيدرا،
وميدي��ا .وج��رى الرتكي��ز يف امل��سرح الدين��ي ،خ�لال
الع�ص��ور الو�سطى ،على م�رسحيات ح��ول �سيرَ القدي�سني
تاريخي ًا و�أ�سطورياً.
وم�رسح �شك�سبري ،على غرار ك ّتاب الرتاجيديا الإغريقية،
َ
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م�س َر َحة ال�سرية الغريية
يف امل�سرح العربي
و�إذا راجعن��ا امل��سرح العرب��ي منذ بدايات��ه يف الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�رش �سنجد ع�رشات امل�رسحيات
التي تناولت �سيرَ �شخ�صيات تاريخية ومعا�رصة (ملوك،
خلفاء� ،أدباء ،مفكرين ،م�رسحيني ،فنانني ،و�سيا�سيني)،
وم��ن �أبكر تلك امل�رسحي��ات م�رسحية "يو�س��ف احلَ�سِ ن"
لل�شما���س العراقي حنا حب�ش املكتوبة عام  ،1880وهي
تتناول �سرية النبي يو�سف مع �أخوته كما وردت يف �سفر
التكوي��ن من الت��وراة� ،أو العهد القدمي .وم��ن م�رسحيات
ال�س�يرة املبك��رة� ،أي�ض��اً ،امل�رسحية التاريخي��ة "نبوخذ
ن��صر" ( )1888للخ��وري العراقي هرم��ز نر�سو الكلداين،

ت��دور �أحداثه��ا ح��ول فت��ح
القد�س و�أ�رس اليهود و�سبيهم
�إىل باب��ل ،وكذل��ك م�رسحية
جليل القي�سي "احلاك��م ب�أم��ر اهلل" ع��ام
 ،1914و"�إ�سماعي��ل الفاحت"
عام  1937للكاتب امل�رصي �إبراهيم رمزي.
ت��واىل بعد تل��ك التجارب ظهور م�رسحي��ات يف �أكرث من
بل��د عربي تمُ ��سرح �سيرَ �شخ�صي��ات ذات مكان��ة رمزية
على ال�صعي��د العربي والإن�ساين ،مث��ل م�رسحية حممود
تيم��ور عن عبد الرحمن الداخل (�صق��ر قري�ش) (،)1956
وم�رسحية �صالح عبد ال�صب��ور عن "احلالج" (،)1966
الت��ي يعيد فيه��ا ال�شاعر �إحي��اء �شخ�صية ه��ذا ال�صوفى
الب��ارز ال��ذى ان�شغ��ل بالك�ش��ف واليقني ،وواج��ه املوت
بنف���س الرتدد الذي واجه به احلي��اة ،وم�رسحيتي الفريد
فرج عن �سليم��ان احللبي ( )1965والزير �سامل (،)1967
وم�رسحية نعمان عا�شور عن رفاعة الطهطاوي (،)1974
وم�رسحي��ة �سع��د اهلل ونو���س ع��ن �أب��ي خلي��ل القب��اين
( .)1973وكذل��ك م�رسحي��ات الكات��ب العراق��ي حمم��د
مب��ارك يف ال�سبعين��ات والثمانين��ات ع��ن" :املتنب��ي"،
املعري ،عروة ب��ن الورد� ،أمية بن �أبي ال�صلت ،البريوين،
ال��رازي ،احل�لاج ،واحلج��اج ب��ن يو�س��ف الثقف��ي .وق��د
م��سر َح مبارك �سيرَ هذه ال�شخ�صي��ات من منظور طبقي،
َ
�إنطالق�� ًا م��ن �أن �أفكاره��ا وم�شاعره��ا ومواقفها كانت
انعكا�س�� ًا لواق��ع احلياة املادي��ة يف جمتمعاتها .وكذلك
م�رسحي��ات مواط َني��ه :الكات��ب عزيز عب��د ال�صاحب عن
"ابن ماجد" و"�أبو ب�رش احلايف" ،والكاتب جليل القي�سي
عن "جيفارا" ،و"جنن�سكي" ،و"فان كوخ" ،و"لوركا" يف
ال�سبعينات والثمانينات �أي�ضاً.
وانف��رد الكات��ب واملخرج العراقي الدكت��ور عقيل مهدي
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يف م�رسحياته الرتاجيدية،
�شخ�صيات امل��ل��وك والأم���راء
والقادة  ،وي�ؤكد دار�سو تاريخ
امل�رسح �أن �شك�سبري نهل �أحداث
رفاعة الطهطاوي
ت��راج��ي��دي��ات��ه و�شخ�صياتها
من �سيرَ امللوك والقادة والأم��راء التي روتها املالحم
وامل�صادر التاريخية الإغريقية والالتينية والإجنليزية
والإيطالية والأ�سكتلندية.
وح��ذا ك ّت��اب الكال�سيكي��ة اجلدي��دة ح��ذو �شك�سب�ير يف
م�رس َح��ة �س�َي رَ ال�شخ�صي��ات الإغريقي��ة والرومانية من
َ
املل��وك �أو الق��ادة �أو النب�لاء ،الت��ي تناولته��ا مالح��م
هومريو���س وفرجيل ،مثل را�سني يف م�رسحياته (فيدرا،
افجين��ي� ،أندروم��اخ ،الإ�سكن��در ،بريني���س ،وبايزيد،)...
وكورين يف م�رسحياته (هورا�س� ،أوديب ،ميديا ثيودور،
هرقل ،و�أندروميدا.)...
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معظمها عل��ى العالقة الإ�شكالية ب�ين املثقف وال�سلطة،
يو�س��ف ،يف الثمانين��ات بكتاب��ة و�إخ��راج جمموع��ة
بو�صفه��ا واح��د ًة من الق�ضاي��ا التي "�أ�سال��ت الكثري من
م��سر َح فيها
م�رسحي��ات ُعرف��ت بـ"م�رسحيات ال�سرية"
َ
املداد" يف العامل العرب��ي خالل العقود الأخرية ،وكانت
�س�َي�رَ ع��دد م��ن الرم��وز الثقافي��ة العراقي��ة مث��ل (حقي
وال تزال "ت�أخذ م�سارات متعدد ًة ومتعرج ًة ومتبدلةً"(.)1
ال�شبل��ي ،يو�س��ف الع��اين ،ال�سي��اب ،ج��واد �سلي��م ،عل��ي
ولرب�شي��د م�رسحيات �أخرى� ،أي�ضاً ،عن رموز تراثية مثل
ال��وردي) ب�صياغ��ات درامية ال تف��رط بعنا�رص ال�صنعة
عنرتة ،وابن الرومي ،وامرئ القي�س ،واملتنبي ،يف �سياق
امل�رسحي��ة ل�صالح اجلان��ب الوثائق��ي� ،أو ال�سريي الذي
وينظر له منذ عدة
امل��سرح االحتفايل الذي ي�شتغل عليه
يخ���ص ه���ؤالء الرم��وز ،ب��ل ت�صه��ر الوقائ��ع واملواقف
ّ
عقود.
احلقيقي��ة املنتخب��ة يف قال��ب درامي يق��وم على حبكة
ومفلح العدوان وعبد الكرمي اجلراح ،يف مقاربات درامية
متنامي��ة فيها من الأح��داث وال�شخ�صيات وال�رصاعات،
حليات��ه املت�صعلك��ة ،الثائ��رة ،املتم��ردة ،املرفو�ض��ة،
م��ا يجعلها تت�س��م بكل خ�صائ�ص احلبك��ة الدرامية التي
املق�صي��ة والراف�ض��ة ،وال�شاه��دة بال�شع��ر عل��ى حاالت
تتطلبه��ا بني��ة امل�رسحية يف �شكلها احلدي��ث املتعارف
االنك�س��ار والظل��م وح��ب الوط��ن ،ومقاوم��ة االحتاللني
عليه.
العثم��اين والربيط��اين ،واملن��ذورة بحث�� ًا ع��ن العدال��ة
املمكنة واحلرية وامل�ساواة.
م�س َر َحة رموز تراثية
وم��سرح الكاتب واملخ��رج غنام غنام �سريت��ي �أبي زيد
َ
الهاليل� ،أحد �أبطال ال�سرية ال�شعبية الهاللية ،وال�شاعر بدر
م�رس َح
�إ�ضاف�� ًة �إىل م�رسحيات حممد مب��ارك �آنفة الذكرَ ،
�شاك��ر "ال�سياب" ،يف م�رسحيت�ين الأوىل بعنوان "ك�أنك
ع��دد م��ن الكت��اب العرب �س�يرة الفيل�سوف اب��ن ر�شد يف
يابو زيد" ( ،)1996ا�ستثمر فيها املوروث ال�شعبي بر�ؤية
جمموع��ة م�رسحي��ات ،مث��ل :ع��ز الدين امل��دين ،وحممد
�إبداعي��ة �أعادت �إنتاج ما يف ال�س�يرة الهاللية والتغريبة
الغ��زي ،وط��ارق زي��ن الدين ،وعب��د الك��رمي بر�شيد ،ركز
من مادة درامية؛ م�ستوعب ًة رحلة البطل ال�شعبي
�أب��ي زيد الهاليل من ال��والدة القدرية �إىل املوت
بعد رحيل محمود درويش كان من
القدري .والثانية بعنوان "ال�سياب يعي�ش مرتني"
المتوقع أن يتجه المسرح العربي إلى
قدم فيها ،من خالل �س�يرة ال�شاعر� ،شهاد ًة على
ن�صف قرن من احل��روب والأ�سلحة والأنني التي
تقديم سيرة حياته ،ال بوصفه شاعر ًا
عا�شتها املنطقة ،و�أ�صغى لها ال�سياب ب�شاعريته
كبير ًا فحسب ،بل رمز للروح الفلسطينية
الرائية(.)2
المقاومة ،وللدفاع عن الحرية والجمال
م��سر َح مواطن��ه الكات��ب واملخرج
ومث��ل غنام
َ
والحياة ،وللثقافة العربية المعاصرة
حكي��م ح��رب �شخ�صي��ة "املهله��ل" ،الفار���س
وامتدادها اإلنساني.
التغلب��ي ع��دي ب��ن ربيع��ة� ،أو الزي��ر �س��امل �أبي
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ليل��ى املهلهل ،م��ن �أيام العرب قب��ل الإ�سالم،
الت��ي ُتع��رف بـ"ح��رب الب�سو���س" .وكذل��ك
م��سرح الكات��ب الأردين هزاع ال�براري �سرية
َ
القائ��د القرطاجي الأ�سط��وري "هانيبال" يف
م�رسحيت��ه الت��ي حتمل ا�س��م ه��ذا القائد ،وال
�سيم��ا �رصاعه م��ع االمرباطوري��ة الرومانية
ال�صاع��دة ح��ول �شط���آن البح��ر املتو�س��ط
و�أرا�ضي��ه ،ت�أكيداً عل��ى روح التمرد والرف�ض
وم��سرح الكاتب واملخرج
للخ�ض��وع للغالب.
َ
القطري حمد الرميح��ي �شخ�صيتي �أبي حيان
التوحي��دي ،و�أحم��د اب��ن ماج��د ،يف �إ�سق��اط
عل��ى ال��صراع املعا�رص بني املثق��ف العربي
التنوي��ري وال�سلط��ات امل�ستب��دة .كم��ا كت��ب
ي��سري اجلن��دي م�رسحية عن �س�يرة "عن�ترة" ،و�أخرى
ع��ن �سرية "رابعة العدوية" ،وثالث��ة بعنوان "الهاللية"،
وق��دم الكات��ب امل�رصي حممود عو�ض عب��د العال ر�ؤی ًة
م�رسحی�� ًة عن �سرية حیاة الأدی��ب عبا�س العقاد بعنوان
"القلب ال�شجاع".
وعل��ى غ��رار املتنب��ي ،كان لل�شاع��ر الفرن�س��ي املتمرد
رامبو ح�ضوره يف �أكرث م��ن م�رسحية عربية،
منه��ا م�رسحي��ة "رامب��و ..الأزه��ار والأمل"،
بعد من أندر المسرحيات العربية التي
للكات��ب واملخ��رج العراق��ي ح�س�ين عل��وان،
ّ
لكتابها مسرحية
مس َر َحت السيرة الذاتية
عمان �سن��ة  ،1996و"عدن...
الت��ي قدمها يف ّ
"من قطف زهرة الخريف" كتابة وإخراج
عدن" ت�ألي��ف و�سينوغرافيا و�إخراج التون�سي
ريمون جبارة ،و"يا يحيى جابر ...خذ الكتاب
ح�س��ن امل���ؤذن ( .)1999وثم��ة م�رسحي��ة
بقوة" ،للكاتب والمخرج والشاعر اللبناني
ق�ص�يرة لل�شاعر العراقي عب��د الرزاق الربيعي
يحيى جابر ،ومسرحية "أالقي زيك فين يا
بعنوان "�ضج��ة يف منزل باردي" ن�رشها مع
علي" لرائدة طه ،ومسرحية "سأموت في
خم���س م�رسحي��ات �أخ��رى يف كت��اب بعنوان
"ال�صعالي��ك ي�صطادون النجوم" عام ،2004
المنفى" لغنام غنام".

مقاالت

م��سر َح فيه��ا مرحل��ة واح��دة يف حي��اة
َ
رامبو ،وعالقته ب�صديقه ال�شاعر الفرن�سي
فرل�ين .والطري��ف يف ه��ذه امل�رسحية �أن
�شخ�صية رامبو ال تظهر وال ُيذكر ا�سمه يف
حقي ال�شبلي امل�رسحي��ة ،بل يرد ذك��ره بو�صفه �شاعراً،
يف ح�ين ن�سم��ع مقاط��ع من �شع��ره على
ل�س��ان بط��ل امل�رسحية (الرج��ل= فرلني)
ال��ذي يقر�أ يف خمطوطة ديوانه "ف�صل يف
اجلحيم".
بعد رحيل حممود دروي�ش كان من املتوقع
�أن يتجه امل��سرح العربي �إىل تقدمي �سرية
حيات��ه ،ال بو�صف��ه �شاعراً كب�يراً فح�سب،
عزيز عبد ال�صاحب
ب��ل رم��ز لل��روح الفل�سطيني��ة املقاوم��ة،
وللدف��اع عن احلرية واجلمال واحلياة ،وللثقافة العربية
املعا��صرة وامتدادها الإن�ساين .وج��اءت املبادرة عقب
رحيله بثالثة �أ�سابيع متمثل ًة بعر�ض مونودرامي عنوانه
"حنني" كتب ن�صه ومثله عبد الغني اجلعربي ،و�أنتجه
م��سرح الأحالم يف مدين��ة اخللي��ل الفل�سطينية .ثم تاله
ثان عن الف�ترة املبكرة من حياة ال�شاعر بعنوان
عر�ض ٍ
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"لق��اء الريح" ،كتب��ت ن�صه فائزة اليحي��ى ال�سفاريني،
عمان تتوزع �أحداث
و�أخرجه ع�صام �سميح البلبي�سي يف ّ
امل�رسحية �إىل �أكرث من ع�رش لوحات �أو م�شاهد.
م��سرح الكاتب املغربي الزبري بن بو�شتى �سرية
وحديث ًا
َ
الروائي حممد �شك��ري يف م�رسحية بعنوان "رجل اخلبز
احل��ايف" ،تناول فيها البع��د ال�شخ�صي يف عالقة �شكري
بذاته من خالل النب�ش يف ذاكرته املغيبة ،ور�صد حكاية
�شك��ري يف مرحلتني :مرحل��ة طفولته ال�شقي��ة ،ومرحلة
�شهرته باعتباره كاتب ًا م�شاك�س ًا ومتمرداً.

م�س َر َحة ال�سرية الذاتية

م�رسحيت��ه "مولي�ير م��صر وم��ا يقا�سي��ه" م�رسحي�� ًة
"�أوتوبيوغرافي��ة" بامتي��از ي��سرد فيه��ا �صن��وع على
اخل�شب��ة �سري َته امل�رسحي��ة ومعاناة احلرك��ة امل�رسحية
م�سمي ًا �أع�ض��اء فرقته ب�أ�سمائه��م احلقيقيية
يف م��صرّ ،
"كواقع تاريخ��ي وك�شخ�صيات م�رسحية ،حيث يقدمها
عل��ى اخل�شبة تباعاً :جم�س (وه��و يعقوب �صنوع نف�سه)،
من�شئ وممث��ل التياترو العربي ع��ام  1870ميالدي ،ثم
مرتي (لعيب م�شهور يف تقليد الفالحني) ،وحبيب (لعيب
م�شه��ور يف تقليد التج��ار) ،و�أ�سطفان (لعي��ب �شاطر يف
العياق) ،وحنني (مقلد الإفرجن)4( )...
تقليد ّ
م�رس َح��ت ال�سرية
وم��ن �أندر امل�رسحي��ات العربي��ة التي َ
الذاتي��ة لك ّتابه��ا م�رسحي��ة "م��ن قطف زه��رة اخلريف"
كتاب��ة و�إخراج رميون جب��ارة ،و"يا يحي��ى جابر ...خذ
الكتاب بقوة" ،للكاتب واملخرج وال�شاعر اللبناين يحيى
جاب��ر ،وم�رسحي��ة "�أالقي زيك فني يا عل��ي" لرائدة طه،
وم�رسحية "�س�أموت يف املنفى" لغنام غنام".

مل�رس َح��ة ال�سرية الذاتية
يع��ود تاريخ التج��ارب املبكرة
َ
يف امل��سرح الغربي �إىل الق��رن الثالث ع�رش ،وذلك �ضمن
وي�ش��ار �إىل �أن �شاعراً
م��ا ُيعرف بـ"امل��سرح الأخالقي"ُ ،
فرن�سي�� ًا من جماع��ة الرتوبادور (�أو ال�شع��راء الطوافني)
ُيدعى �آدم دي الهال كتب م�رسحي ًة حول �سريته الذاتية،
من قطف زهرة اخلريف
يك�ش��ف فيه��ا �أن��ه كان يفك��ر يف �أن يك��ون ق�س��اً ،لكن��ه
�أحب فت��ا ًة وهو يعت��زم الذهاب
كت��ب رمي��ون جب��ارة و�أخ��رج
�إىل باري���س للدرا�س��ة .ويدخِ ��ل
م�رسحي��ة "م��ن قط��ف زه��رة
يف الأح��داث جني��ات ين�ش��دن
التجارب
تاريخ
يعود
اخلريف" ،عام  ،1990وعر�ضها
الأنا�شي��د ،وح�ين ي�س��يء �إىل
السيرة
ة
ح
ر
لمس
المبكرة
َ
َ
يف م��سرح ب�يروت معي��داً به��ا
ت�صب عليه لعنة
احدى اجلنيات
ّ
المسرح
في
الذاتية
افتتاح��ه ،وهي حكاي��ة كاتبها
متنع��ه عن مفارقة زوجته طوال
وخمرجه��ا ،رمي��ون جب��ارة مع
حياته(.)3
الغربي إلى القرن الثالث
م�أ�سات��ه اخلا�ص��ة :ا�صابت��ه
يف امل��سرح العرب��ي ،ميك��ن
عشر ،وذلك ضمن
بال�شل��ل الن�صف��ي ،وم��ا عك�ست
�أن ن�ش�ير �إىل �أن �أول م��ن ق�� ّدم
ما ُيعرف بـ"المسرح
ه��ذه امل�أ�ساة من ي�أ���س ،و�أ�سى،
م�رسحي��ة ال�س�يرة الذاتي��ة ه��و
األخالقي"
وم��رارة ،وغ�ض��ب ،وتفج��ر يف
يعق��وب �صن��وع ،فق��د كان��ت
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احلاالت القامتة ،وال�سوداوية،
التي ت�صل اىل حدود الهذيان،
والتم��زق ،وال�ضي��اع ،مل ي��رد
الك�أ���س امل��رة الت��ي راودت
رميون جبارة الفن��ان امل�شل��ول :وهي ك�أ�س
االنتح��ار ،الت��ي جترعه��ا يف
مه��د له��ا يف كالم��ه ،ويف �صمته ،ويف
النهاي��ة ،وكان ّ
�سلوكه (. )5

يا يحيى جابر...
خذ الكتاب بقوة
عر�ض يحيى جابر م�رسحيته عام  2010ثم عام ،2015
وه��ي م�رسحي��ة �شعرية كوميدي��ة تلت�صق فيه��ا �سريته
الذاتي��ة "ب�س�يرة املدين��ة ،وبانك�ساراته��ا الت��ي كان��ت
ت�سبب��ت بانك�سارات��ه ،وجعلت��ه متماهي ًا به��ا ،بحيث مل
يعد يحيى هو املواط��ن املنحو�س وال ال�سيا�سي الفا�شل،
ب��ل �ص��ار الوطن كل��ه منحو�س��ا؛ الوط��ن ال��ذي اغتالته
وعمه الف�ساد على �أي��دي �سيا�سييه .وما تغيري
احل��روبّ ،
مواق��ف يحي��ى ال�سيا�سية �إال داللة على تغ�ير امل�سارات
ال�سيا�سي��ة يف الوط��ن ،وتغي�ير االنتم��اءات �إىل الداخ��ل
واخل��ارج ولي�س االنتم��اء �إىل الوط��ن"( .)6ويقول جابر
ع��ن ه��ذه التجربة �إ ّنها ر�ؤيت��ه هو ،فبد ًال م��ن �أن يكتفي
بتق��دمي �أف��كاره يف كت��اب ،يق ّدمه��ا يف قال��ب م�رسحي
�أم��ام اجلمهور .والعر�ض عبارة ع��ن مزيج من مو�سيقى
م��ع �أفكار �شبه �شخ�صية و�شب��ه جماعية ،فيتح ّدث جابر
ع��ن والديه ،وع��ن مراحل احل��رب اللبنانية م��ن موقعه
كمقات��ل ،وعن حرب الإلغاء ،و�سريت��ه مع معهد الفنون،
وق�ص���ص احل��ب وال��زواج ،والعنف املن��زيل ،واالجتياح
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كل اجتاه :الداخ��ل واخلارج،
الو�ض��ع اخلا���ص ،والو�ض��ع
الع��ام .كل ذل��ك ين�سح��ب
عميق ًا من احلكاية ال�شخ�صية
غنام غنام
الدرامي��ة التي ت�ص��ل احيان ًا
كثرية اىل الدمع امليلودرامي،
واىل ال�رصخ��ة املتوترة .لذا فه��ي كتابة اجلرح الطازج،
اجلرح الذي ال يزال ينزف.
�إط��ار احلكاي��ة اخلا�ص��ة امل�رسح��ي :فنان��ان �أحدهم��ا
"م�شلول" والث��اين مو�سيقي فا�شل .تربط بينهما عالقة
ق��رب يف باري���س .ي�سكن��ان �شق��ة فق�يرة يف العا�صم��ة
الفرن�سي��ة ،وي�شك��وان الع��وز امل��ادي ،وكذل��ك احلن��ان،
والعزلة .الأول� ،أي الفنان امل�شلول ،ميثل رميون جبارة،
ويلعب الدور كميل �سالمة يحتاج اىل زميله الفا�شل الذي
مل ي�ؤل��ف قطعة �أو �أغنية واحدة ومع هذا يعي�ش يف وهم
املوهب��ة والنجاح ،ك��ي ي�ساعده على ت�رصي��ف �ش�ؤونه،
وحت��ى �إعالت��ه ،وكذل��ك الإ�صغ��اء �إلي��ه ،لأن املري���ض
يحت��اج دائم�� ًا اىل م��ن يتحمل��ه و�إىل من ي�صغ��ي �إليه،
والفنان الفا�شل يحتاج �إىل من "ي�صفق" له ،و"يعرتف"
بعبقريته املفقودة ،لقاء اهتمامه به.
من خالل هذه العالق��ة "املركبة" تتحرك ال�شخ�صيتان،
يف هواج�سهم��ا ،و�أوهامهما ،وك�سورهما .وين�سحب ذلك
عل��ى ال�شخ�صي��ة الثالثة وه��ي املر�أة التي حت��ب الفنان
امل�شل��ول بالرغ��م م��ن و�ضع��ه ،يف عالق��ة ملتب�سة بني
ال�شفقة ،واحل��ب ،واحلنان ،وك�أنه��ا�" ،شخ�صية" ادرجت
يف الواق��ع �إدراجاً ،وهي ،من �صنع "الهاج�س" ،والتوهم
م��ن �صنع ي�أ���س املري�ض .وك�أنها "طي��ف" رحمة يهوم
يف خياله ،بعدما نفهم �أن "�أهله" تخلوا عنه ،وان الوطن
يطري
"م���ش راح يرج��ع" .لك��ن كل ه��ذا التوهم ال��ذي ّ
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الإ�رسائيل��ي ...كل ذل��ك يف �سي��اق �شع��ري
كوميدي ،يت�ضمن الكثري من تفا�صيل حياة
املدينة ،مع قف�شات ،بلغة من ن�سيج توج�س
املواطن اللبناين اليومي وقلقه(.)7

�أالقي زيك فني يا علي
و�رسدت الفنانة والكاتبة الفل�سطينية رائدة
ط��ه ،يف م�رسحيته��ا املونودرامي��ة" �أالقي
زي��ك ف�ين ي��ا عل��ي"� ،إخ��راج لين��ا �أبي�ض،
حكاي��ة والده��ا الفدائ��ي عل��ي ط��ه ،ال��ذي
ا�ست�شه��د ع��ام  1972يف مط��ار الل��د� ،إث��ر
عملية خط��ف طائرة "�سابين��ا" البلجيكية،
الت��ي انتهت با�ست�شهاده ورفيق��ه عبد الر�ؤوف الأطر�ش،
واعتق��ال ترييز هل�س��ة ورميا عي�سى اللت�ين �شاركتا يف
العملية .كم��ا تناولت رائدة طفولتها ،وذاكرتها ،و�سل�سة
من الأح��داث التي غريت جمرى حياته��ا وعاي�شتها مع
مطعم بال�سخري��ة ،فتارة متتلئ
الواق��ع الألي��م ،ب�أ�سلوب ّ
عيونها بالدموع وتكت�سي نربة �صوتها احلزن والغ�ضب،
و�أخ��رى تنفلت �ضاحكة وتهز�أ من واقع مل تخرته عندما
رح��ل والده��ا وتركه��ا يف عم��ر �سب��ع �سنوات م��ع �أربع
�إن��اث وزوجة مكلومة يف خمي��م برج الرباجنة ،يواجهن
م�صاع��ب احلي��اة ويقابلن املت�سلق�ين واالنتهازيني �إىل
جان��ب الأ�صح��اب الأوفي��اء .وقد هدف��ت امل�رسحية �إىل
تو�صل ر�سائل ت�شري �إىل �رضورة نقل الرواية الفل�سطينية
وتعميمه��ا لتبق��ى حي��ة ،ونق��ل ق�ص���ص الإ��صرار على
ا�سرتجاع احلقوق ،ولفت النظر �إىل الأخطاء التي ترتكب
بحق �أبناء ال�شهداء وغياب "الأن�سنة" عن ق�ص�صهم(.)8

�س�أموت يف املنفى
وتب��دو م�رسحية "�س�أموت يف املنفى" ،التي
عر�ضه��ا غنام غن��ام ع��ام � ،2017أقرب �إىل
رائدة طه
املونودراما ،لكنه��ا لي�س مونودراما مبعنى
درام��ا ال�شخ�صي��ة الواح��دة ،وذل��ك لوج��ود
�شخ�صي��ات و�أ�ص��وات عدي��دة فيه��ا ي�ؤديها
ممث��ل واح��د .ي�ضطل��ع غن��ام غن��ام يف هذا
الن�ص بثالث وظائ��ف :فهو الكاتب والراوي
وال�شخ�صي��ة (�أو البط��ل) ،وكل م��ا ي��سرده
وي�ؤدي��ه �إمن��ا من منظ��وره �أو وجه��ة نظره،
حمد الرميحي عامل ًا بكل �شيء عن ال�شخ�صيات التي تتخلل
الأح��داث ،مثل كاتب ال�س�يرة الذاتية ،ولذلك
ميكن �أن ن�صطلح على هذه التجربة بـ "ال�سرية الدرامية"
على غرار م��ا ُيعرف بـ" ال�سرية الروائي��ة" .وبالرغم من
اع�تراف غنام ب���أن الن�ص م��ن ال�سجل ال�شخ�ص��ي ،ف�إنه
يعتربه منوذج ًا حلكايات فل�سطينية كثرية.
تت�ضم��ن امل�رسحي��ة �أربعة �أنواع م��ن املظاهر ال�رسدية:
ال��سرد اال�سته�لايل ،ال��سرد اال�سترتجاع��ي ،ال��سرد
املناجات��ي (مب��ا في��ه الب��وح واالع�تراف) ،وال��سرد
اال�ستباقي.
تب��د�أ امل�رسحي��ة ب��سرد ا�سته�لايل يخاط��ب في��ه البطل
اجلمهور ،وهو �رسد عرفت��ه الدراما القدمية حتت م�سمى
"الربول��وج" الذي كان ي�ش�� ّكل م�شهد البداية ،وي�أتي يف
�صيغة خطاب م�رسحي يو�ضح للجمهور بع�ض امل�سائل،
وي�ش�ير �أحيان�� ًا �إىل حمت��وى العم��ل امل�رسح��ي .ووظفه
بريخت لك�رس اجل��دار الوهمي ،وت�أكيد اللعبة امل�رسحية.
يظه��ر البطل يف امل��كان ،ويلقي حتيت��ه امل�رسحية على
احل�ض��ور الذي��ن يجل�سون على �ش��كل حلق��ة �أو م�ستطيل
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ذل��ك الأخ ع��ام  ،1992ثم حكاي��ة �أبيه �صاب��ر ،فحكاية
اعتق��ال �أخيه� ،آخ��ر العنق��ود ،الطالب اجلامع��ي نا�رص.
ويبل��غ ال�رسد درج ًة عالي ًة م��ن ال�شاعرية امل�ؤثرة حينما
يحكي البط��ل عن �أبيه ويناجيه�" :صابر مات حريق ًا يف
حاك��ورة البيت يف جر���ش ،مل ت�سعفه �ساقه املبتورة من
�أ�سف��ل الركبة ب�سبب الغرغرينا عل��ى النجاة ،كان يجمع
م��ا جف من �أع�شاب احلاكورة لي�شعل بها ناراً ويتخل�ص
منه��ا ،مل يك��ن يعلم �إمنا ي�شعل ن��اراً �ست�أكله كما الع�شب
اجل��اف الذي جمعه"�" .صابر �أيه��ا الن�شيد الوحيد البعيد
الفري��د ،ه��ل كان ال�شجر ظلك؟ ه��ل كان الع�شب وعدك...
�صاب��ر �أنت الذي مل يكن يكف ع��ن الدندنة والغناء حني
تك��ون وحيداً ،ماذا كنت تغني و�أن��ت جتر مب�شط الأر�ض
الأع�شاب اجلاف��ة قبل �أن ت�صبح وق��وداً لنارك؟� ...صابر
مل ت�ستط��ع العودة �إىل فل�سط�ين ،و�أخاف �أن �أعدك ب�أنني
�ساحم��ل رفات��ك يوم�� ًا �إليه��ا ،لأنني مثلك �س��وف �أموت
بعيداً عنها ،مثلك �س�أموت يف املنفى".
ويف م�شه��د م��ا قب��ل النهاي��ة ،يواجهن��ا غن��ام ب��سرد
ا�ستباق��ي َين�� ُدر ا�ستخدام��ه يف امل��سرح ،يق��ول في��ه:
نعي واح ٌد
"�س�أموت يف املنفى ،ويحمل نب�أ موتي �إعالن ٍ
من نقابة الفنانني بحك��م الع�ضوية ،والآخر من عائلتي
لتحديد مكان العزاء ،و�سي�ضع
�ألأ�صدق��اء عل��ى الفي���س
ب��وك عب��ارات ال��وداع عل��ى
ر�أ���س �صفحاته��م ،يتبادلون
بع���ض مقاط��ع الفيدي��و م��ن
م�رسحيات��ي ...و�سيم�ش��ي يف
اجلن��ازة ول��دي ،و�سيتع��ذر
بنتي املقيمتني يف
الأمر على ّ
�شك�سبري فل�سطني ،فيما �ست�أتي �صغرى
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ح�س��ب معطي��ات القاع��ة�" :أهلل مي�سيكم باخل�ير ومي�سي
اخلري فيكم ،لأنه الإن�سان بيحلى بالأيام والأيام بتحلى
بالإن�س��ان ،واحلى النا�س هم البني �آدمني ،و�أحلى البني
�آدمني هم النا�س ،و م�ساء اخلري ع البني �آدمني".
احلكاي��ة الأوىل يف امل�رسحي��ة ،وهي ��سرد ا�سرتجاعي،
حكاي��ة البطل م��ع احلقائب يف املط��ارات ،وتدور حول
�رسق��ة حقيبت��ه الت��ي حتت��وي عل��ى ثماني��ة كت��ب يف
الثمانين��ات ،ح�ين كان تهري��ب كتاب ممن��وع ي�ساوي
انت�ص��اراً ،وكان �ضب��ط كت��اب واحد ممن��وع معك يعني
خم�س �سنوات من ال�سجن .تلي هذه احلكاية حكاية عودة
البط��ل من فل�سط�ين �إىل الأردن عرب ج��سر امللك ح�سني
ع��ام  ،2011حيث ي�ص��ادر جنود االحت�لال الإ�رسائيلي
احلج��ر وال�تراب ال��ذي جلب��ه يف حقيبته .ومي��زج غنام
غنام ه��ذه احلكاية مع حكاية �أخ��رى ي�سرتجع �أحداثها
م��ن ع��ام  ،1967ع��ن البيت ال��ذي ولد في��ه وعا�ش قبل
ن��زوح ا�رست��ه �إىل الأردن" :ه��ذا البيت ال��ذي ع�شت فيه،
هنا كنا نلعب ،هنا كنا جنل�س كل م�ساء لنغني ،هذا درج
البيت الذي يقبع يف الدور الأول ،ثالث وع�رشون درجة،
لا يتحدى
كن��ت �أعده��ا �صعوداً ون��زو ًال ح�ين كنت طف� ً
نف�س��ه ب�صعود كل درجتني مع ًا ث��م كل ثالثة� ...آخر مرة
هبطت الدرج يف اخلام�س من
حزيران عام  ،1967كنت يف
الثاني��ة ع��شرة م��ن عم��ري،
وها �أن��ا بعد �أربع��ة و�أربعني
عام ًا �أ�صعدها من جديد".
ثم يتواىل ال�رسد اال�سرتجاعي
يف امل�رسحي��ة ،في�ستذك��ر
البط��ل ح��ال �أم��ه بع��د وفاة
�سعد اهلل ونو�س
�أخي��ه فهمي ،وتفا�صيل وفاة
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غربي ب��ارد ،لكنها �ست�صل بعد
البن��ات قادم ًة من منفى
ّ
مرا�س��م الدف��ن" .ولعل ه��ذا املقط��ع ال��ذي اجتز�أناه من
الن���ص يتناغ��م متام ًا م��ع عن��وان امل�رسحي��ة ب�صيغته
اال�ستباقية الرتاجيدية "�س�أموت قي املنفى".

خامتة
م��ر ذكرها انطلق
يف �أغل��ب الن�صو���ص امل�رسحي��ة التي ّ
ك ّتابها من �سيرَ ال�شخ�صیات التي دارت الأحداث حولها،
عل��ى عك�س الن�صو�ص التي ت�ستن��د �إىل فكرة ما �أو حدث

م��ا �أو تنطل��ق من حالة م��ا تهيمن على خميل��ة الكاتب.
و�إذا كان بع�ضه��ا �أمين�� ًا عل��ى تل��ك ال�سيرَ  ،م��ع تكثيفها
م�رسح
ح�س��ب مقت�ضي��ات امل�رسح ،ف���إن بع�ضها الآخ��ر َ
�شخ�صياته��ا م��ن منظ��ور الكات��ب �أو ر�ؤيته له��ا ،فكان
ل�شطحات خياله ح�ضور كبري يف ر�سم �أفعالها و�أبعادها
ال ع��ن �إ�سقاطها
النف�سي��ة واالجتماعي��ة والفكري��ة ،ف�ض ً
على �شخ�صي��ات ومواقف وحاالت معا��صرة� ،أو ربطها
باحلا��ضر ،الأم��ر ال��ذي يتيح للنق��اد واملتلق�ين ،مثلما
يتيح للمخرج�ين ،فر�صة قراءتها وت�أويله��ا وفق ًا لر�ؤى
خمتلفة.

املراجع
 - 1عواد علي ،املر�آة والتخييل ،دم�شق :دار نينوى � ،2013ص .111
عمان :جريدة الر�أي.2006 /3/9 ،
 - 2حبيب الزيودي" ،ال�سياب يعي�ش مرتني"ّ ،

� - 3رسم��د ال�رسم��دي" ،امل��سرح يف الق��رون الو�سط��ى" ،املوقع الإلك�تروين :احلوار املتم��دن (www.
.)ahewar.org) 15/3/ 2010

� - 4إبراهي��م العري���س" ،موليري م�رص وم��ا يقا�سيه" ليعقوب �صنوع :تاريخ فن��ان على اخل�شبة" ،لندن:
جريدة احلياة ،لندن .2017 /6/ 6
 - 5حي��اء الليلك��ي" ،م��ن قطف زه��رة اخلريف" لرميون جب��ارة على م�رسح بريوت� :ص��ورة الفنان يف
م�أ�ساته".www.sauress.com، 2/11/ 1992 ،
 - 6وطف��اء حم��ادي" ،يا يحيى جابرُ ...خ��ذ الكتاب بقوة" جتريبية م�رسحة ال�س�يرة الذاتية" ،بريوت:
جريدة النهار اللبنانية.2015 /21/7 ،
 - 7يوليو�س ها�شم" ،يا يحيى جابر ...خذ الكتاب بقوة!!" ،بريوت :جريدة النهار اللبنانية.22/6/2015 ،
 - 8هبة �أ�صالن�" ،أالقي زيك فني يا علي ..تخليد ال�شهيد بامل�رسح" ،اجلزيرة نت.3/11/2016 ،

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

159

النقد المسرحي وتجليات التجريب

النقد امل�رسحي ف�ضاء معريف له تقنيته الفكرية
واجلمالية التي تقيم حوارا تفاعليا مع املنجز االبداعي
الكت�شاف ما ي�ضمر من معنى ،مما يثري الده�شة اجلمالية
امل�ضاعفة للمنجز االب��داع��ي ،فهو م��ن يفتح دوائ��ر
الت�أويل وينتج اال�سئلة التي تنتج بدورها ف�ضاءات
معرفية مغايرة ،فحواره االبداعي حوار خمتلف ،اذ انه
يوازي الفل�سفة ويتجاوزها يف ت�سا�ؤالته التي ي�ؤطرها
يف مفاهيم ،فعندما ت�ضع الفل�سفة ا�سئلتها فان النقد

امل�رسحي ي�صوغ هذه اال�سئلة مبفاهيم جمالية تنفتح
على �س�ؤال التجريب .وهذا ي�ؤكد فاعلية النقد يف الفكر
االن�ساين  .والننا ن�ؤمن ان كل ت�سا�ؤل معريف هو فعل
ابتكاري ينحو نحو التجريب تقنية وا�سلوب تفكري ،تن�شئه
رغبة ادراك احلقيقة والتعرف على جتليات الوجود
 .لذلك نقول ان النقد امل�رسحي يج�س بواطن معنى
الفنون التعبريية املرئية ،لهذا هو �رضورة من �رضورات
الفكر اجلمايل ،اذ ال يكون ح�ضور للمنجز االبداعي اال

مقاالت

د� .سافرة ناجي
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بح�ضور النقد ،لذلك ميثل التجريب النقدي
�س�ؤال تعالق ما بني الفل�سفة والفن والنقد.
و ال�سيما بعد ما ا�صبح التفكري املعا�رص
ذا تقنية علمية  ،وهذه التقنية بال�رضورة
تنزاح مفاهيمها عن كل ما هو �سائد وهذا
ما يت�سم به اخلطاب اجلمايل للفن.
اال ان الفن يخالف منطقية العلم ،النه
ر�ؤية تاملية حتد�س احلقيقة ويقيم تناظراً
ما بني العقلي واحل�سي ،اذ ال يتخذ من �صدق
الفر�ضية العلمية ال�صارمة معيارا ،توافقا
مع ن�سبية املوقف احل�سي يف ا�ستقبال
فر�ضيته التي تتنتجها الفروقات الفردية
بني �آنا واخرى .لهذا ال يقبل القيا�س النه
تفكري وتعبري مفرت�ض جمايل عن الواقع ،قد يتحقق او
ال يتحقق النه تعبري عن ر�ؤية ما ورائية الواقع ،واعادة
تنظيم حثيثيات الواقع .لهذا يرى (هيديجر) ان الفن هو
ك�شف حلقيقة الوجود ،وان ماهية الفن هي ما يجعل
الوجود يظهر " 1وهذا االظهار يحتاج اىل مهارة فكرية
قادرة على برهنة هذه املاهية .والن الفكر الفني هو من
ُيفعل من اثر اخلطاب الفني يف احلياة االن�سانية،وفاعلية
ذلك احلراك البحثي ينتجها قطعا الفكر النقدي  ،لذلك
فان العالقة التالزمية بني الفن والنقد هي التي تمُ كنه
من ك�شف م�سار حترك هذا اخلطاب ،وتع�ضيد مفاهيمه،
ناهيك عن تاكيد الن�ضج االبداعي الذي ت�ضمره ر�سالة
اخلطاب الفني اجلمالية .والن معرفيات النقد ت�شكلت
ون�ضجت يف ف�ضاء ال�س�ؤال يف حديه الفل�سفي واجلمايل،
لهذا ارتبطت الفل�سفة بالنقد  ،والنقد بالفل�سفة النهما
يبحثان معنى ال��وج��ود ب�أطر مغايرة .وعليه نقول
ان اخلطاب النقدي �س�ؤال جديل ،يبحث يف الوجود
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وجتلياته ،يتفاعل مع متغريات الوجود
االن�ساين وعالقاته الطبيعية واالن�سانية.
وبهذا ينفرد الن�ص النقدي بانه ذو طابع
جتريبي ،النه ا�ستقراء وموقف جمايل من
�سهى �سامل
الوجود باجرات فكرية جتريبية  ،وهذا ميثل
تعالقا بني املفاهيم الفل�سفية والتجريب
النقدي اذ انهما يلخ�صان التجربة االن�سانية
بن�صو�صهم ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن االج���راء
التجريبي ف�ضاء االكت�شاف املعريف وجتذير
املفاهيم الفكرية وم��ا ق��راءة وت�سا�ؤالت
�سقراط الفل�سفية اال ف�ضاء جتريبيا اتخذت
من (الآن احلي)( ،الذات االن�سانية) معيار
فالح ابراهيم
لتجريب وتطبيق حثيثيات ال�س�ؤال الفل�سفي
ح��ول ماهية (االن�سان ،الطبيعة ،ال��وج��ود) ،ومب��ا ان
طروحات الفل�سفة النقدية قد ان�ضجت من دور الفكر
االن�ساين وو�ضعته على ج��ادة املنطق وحولته من
متلق تقليدي ملا تبث الطبيعة اىل منتج ومبتكر لها
املفاهيم التي قعدت قوانني الطبيعة ،ور�سمت حركية
الفكر والفعل االن�ساين .وعلى �ضوء الرتاكم ال�سئلتها
التجريبية ن�ضجت م�شهدية الفكر التي كانت على
ت�ساوق وجدل مع متغريات املجتمع  .ولهذا "ان العامل
...فكرة حقيقة ال ت�صل اليها اال ببحث �شاق وجتربة ا�شد,
بف�صل ما هو م�ؤتلف وتوحيد ماهو خمتلف" 2اذ يقول
جيل دولوز يف كتابه االختالف والتكرار" ان الفل�سفة
هي فن ابداع املفاهيم" ، 3لذا نقول ان االبداع النقدي
هو االخر ينتج امل�صطلحات ،فتظهر جتلياته يف جمال
العلوم الفنية لأنها جتمع بني حدي التنظري والتطبيق
وتخلق التوافق املتوازي بني املدركات احل�سية والعقلية
،غري ان هناك رايا معر�ض ًا يرى ان التجريب فكر علمي
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الذي يرى " ان التجريب هو الذي يمُ كن اي
خال�ص .وهذا الر�أي يغلق البحث على مادية
عبارة من تكون ذا مدلول واقعي ،وهذه هي
الوجود ويغفل ح�سيتها التي متثل املدخل
فاعلية الفل�سفة النقدية يف اليومي"4
االول الذي ي�ؤ�س�س ل�س�ؤال البحث وجتريب
وهذا ما ت�ؤطره فل�سفة هابرما�س ،اذ
اثبات مغايرته الفكرية بغية انتاج فكرة
اهابرما�س
يقول التفكري النقدي ميثل الدائرة التي تعد
جديدة ،بو�صفها جوهر التجريب و�ضالته
فيها وحدة العقل النظري والعملي  ،فهو العن�رص الوحيد
الديناميية .وهذا يعني نفيا لفكرة انغالقه على العلوم
ال��ذي ميكن ان يت�شكل داخله اليوم هوية املجتمع،
الطبيعية .بل ان العلوم االن�سانية هي اي�ضا علوم
وب�رشط اال ترتاجع اىل املرحلة ال�سالفة للهويات"5
جتريبية بفروقها الفردية ان�سجاما مع ن�سبية احلكم
 .لهذا جعل هابرما�س من النقد ا�سلوبا يف التفكري،
اجلمايل،مما جعل من ال�س�ؤال الفل�سفي النقدي منفتحا
والنقد يتجاوز مفهوم التحليل النظري الن �أجراءته
على افق املغايرة وهذا ما دلت عليه القراءات الفل�سفية
هي اجراءات تطبيقية يف فح�ص الفر�ضية اجلمالية ايا
النقدية ب�شكل وا�ضح ال يحتاج اىل دليل ..ويف راينا ان
كانت (علمية/فل�سفية/جمالية) ،و�إجرا�ؤها التطبيقي
�سبب هذا اللب�س ان�ضجته الفل�سفة عندما ق�سمت املعرفة
ه��و م��ن يقرر لنا املفاهيم وامل�صطلحات  ,،وه��ذا
اىل عقلية وح�سية ،مم��ا هيمن على اغلب طروحات
املنطق التجريبي النقدي قد جتلى يف ق��راءة �أر�سطو
الفل�سفة املعرفة العقلية وحيدت من املعرفة احل�سية.
للجمال امل�رسحي االغريقي التي بلورت مفاهيم
وهذا جعل من الفل�سفة تبتعد عن الواقع االجتماعي وما
ر�سخت من الفكر امل�رسحي من جانب وا�رشت دالالت
تعرتيه من �إ�شكاليات  ،فظهرت حاجة الإن�سان �إىل نظام
التفكري النقدي التجريبي وتطبيقاته ،وهذا اال�شتغال
حياتي مغاير ،وهذا ي�شري اىل اهمية ان تكون احلياة هي
املفاهيمي للنقد كان وال يزال مواكبا ملتغريات احلياة،
ميدان البحث وان تكون املعرفة احل�سية والعقلية يف
ولهذا يدعو اهابرما�س اىل ان النظرية ال تكون ممكنة
توازن فكري و�سلوكي .
اال بعد التقاء العقل النظري
وه���ذا ال�سياق ميثل ف�ضاء
والعملي ....اذ يتفقان على ان
ا�شتغال النقد التجريبي ،اذ
النقد المسرحي من
حتقق اي معرفة( فل�سفية/
يوازي بني ما انتجت الفل�سفة
النقدية
المماسات
أصعب
نقدية/جمالية) ينطلق من
وال��ع��ل��وم الفنية م��ن مفاهيم
تتداخل
مركبا
نقدا
بوصفه
اال�سئلة الثالثة التي تلتقي
وم�صطلحات ،ولذلك نقول ان
النقدية
قراءته
في
عندها ا�سئلتنا العقلية  :ال�س�ؤال
النقد هو فن اب��داع املفاهيم
الأول:م��اذا ا�ستطيع ان اعرف؟
وامل�صطلحات على الرغم من
العناصر اللسانية والمرئية
 .ال�س�ؤال الثاين :ماذا ينبغي ان
انه ي�رشع يف بحثه التجريبي
والحركية والسيميائية
افعل؟  ،وال�س�ؤال الثالث ماذا
عرب احلفر يف ت�شكيالت املنجز
تداخال تاما شامال
يحق يل ان �آم���ل؟ ان��ه ���س��ؤال
الفني  .وهو ما ي�ؤكده بري�س
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جتريبي /عملي /تطبيقي ونظري يف �آن واحد؟ .6
فالتجريب ه��و البحث �أال�ستباقي مل��ا ميكن ان
يكون ،الن " املعاين ت�ستدعي احلركة والن�شاط ولي�س
اجلمود والثبات" 7اي انها فكرة قائمة على اال�ستنتاج
الدينامي الذي ي�صنع فكرة لتلد فكرة جديدة  ،اذ تزيح
االوىل وت�ؤ�س�س لثانية جديدة ت�ساوقا مع ديناميكية
احلياة االن�سانية ذات االيقاع املتغري .وعليه ف�أن ادراك
املعنى بكل جتلياته ي�ؤكد على ان تكون القراءة النقدية
هي "حتليل االفكار وتعقيبها" . 8وهذا التعقيب يعد
تطبيقا جتريبيا لفح�ص �صدق فر�ضية النقد باتفاقها
او اختالفها مع اي موقف جمايل، .ولهذا ت�سعى القراءة
النقدية اىل الربهنة عن املعنى .وهذا ي�ؤكد ان ا�شتغال
الفكر النقدي هو ا�شتغال جتريبي تطبيقي تنوعت ا�ساليبه
بح�سب املنهج النقدي املتبع مثل :ال�سياقية والن�صية
وال�سيميائية والتداولية والظاهراتية والتا�ؤيل والتفكيك
والتلقي وا�ستجابة القارئ والنقد الثقايف والنقد الن�سوي
وما بعد اال�ستعمار ،اذ افرزت م�صطلحات مثل الثنائية
الدال واملدلول ،والتعاقب والتزامن ،احل�ضور والغياب،
واللغة والكالم ،والت�شتتت واالختالف ،االنت�شار  ،االثر،
املركز والهام�ش ،القراءة ،التلقي،افق التوقع ،وك�رس
التوقع،امل�سافة اجلمالية ،اللحظة املتحولة ،والثقافة،
وابتداء من النقد
واملثقافة ،وامل�ضمر  ،وامل�سكوت عنه.
ً
اجلديد ال��ذي اخذ باملنهج التجريبي واالعتماد على
اال�س�س العلمية ء لذلك ا�صبحت القراءة النقدية قراءة
علمية ال ح�سية انطباعية ت�ؤكد موقفها املعريف النقدي
بالأدلة والرباهني .ومبا ان التجريب قرين الإبداع لأنه
يتمثل يف ابتكار طرائق وا�ساليب جديدة"  .والنقد ابتكر
العديد من ال�سرتاتيجيات التي مكنت من فك اال�شتباك
املعريف الذي ي�ضمر ح�ضوره بالن�ص  .مما ي�ؤكد على انه
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ف�ضاء جتريبي و�رضورة من �رضورات الفكر اجلمايل. ،
لهذا نقول هو "املعرفة اخلال�صة ،بل هو ابتكار معرفة
جديدة" 9.وعليه فان القراءة النقدية هي فكر ابتكاري
له ق�صديته تقوم على فتح مغاليق املنجز وك�شف ما
ي�ضمر من مفاهيم " ،فالنقد عملية ابداع يحركها ابداع
اخر".10
لذلك نقول ان النقد امل�رسحي من �أ�صعب املما�سات
النقدية بو�صفه نقدا مركبا تتداخل يف قراءته النقدية
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قراءة جتريبية.
العنا�رص الل�سانية واملرئية واحلركية
والن التجريب يرف�ض االن��غ�لاق فان
وال�سيميائية تداخال تاما �شامال ،وهذه
التفكيك النقدي هو االخر يرف�ض االنغالق
العنا�رص تندمج يف جمموعتني :11
على مدونة املنجز االدبية والفنية  ،بل
 الن�ص الدرامي  :ي�ضم العنا�رص الل�سانية.نادين لبكي
انه يدعو اىل االنفتاح على عوامل تخيلية
 ال��ن�����ص امل����سرح��ي :ي�����ض��م العنا�رصتعيد انتاجه املرة تلو االخرى ،وهذا التعا�ضد ي�ؤكد ان
ال�سيميائية وال�صوتية.
جتليات النقد هو ما يبلوره املوقف التجريبي لأي قراءة
وينفرد منطق النقد التجريبي بانه ينفتح على كل ان�ساق
ما دام انها تقوم بتطبيق خربتها يف ا�ستعارة وتطبق
املعرفة الطبيعية واالن�سانية ويحدد موقفها اجلمايل
مناهج خ��ارج منظومة املنجز الثقافية واملعرفية.
من الوجود الذي يعيد ر�سم مفاهيمه،وهذا ما ي�ؤكد عليه
فان جوهر التجريب النقدي هو املغايرة يف الك�شف
ديوي اذ يقول "ان العمل الفني هو عمل عقلي جتريبي..
عن املعنى وتاويله يف اي منجز فني ،النه ن�ضج يف
يحاول ان يك�شف عن مكامن الفجوات او املتناق�ضات
�ضوء فر�ضية جتريبية .ولهذا فان م�ؤ�رشات التجريب يف
بني االن�سان واملجتمع ...وبفعل خربة الفن التي تنتج
البحوث امل�رسحية النقدية هي بحوث جتريبة تلت�صق
عن التجريب وتقرتح حلوال الي ا�شكالية ...اي يحقق
باملجتمع لذا بات �رضورة اجتماعية.
ت��وازن جديد ما بني االن�سان والبيئة ...وهذه احللول
لهذا نقول ان تتحقق اج��راءات النقد والك�شف عن
املت�صورة نتيجة خربة العمل الفني". 12
فعله التجريبي تتمظهر يف ق���راءة املنجز اي��ا كان
ودل��ي��ل ذل��ك م��ا اف���رزه التجلي التجريبي للنقد من
جن�سه التعبريي ،والنقد امل�رسحي ينفرد بانه يجري
م�صطلحات :امل�رسح الإيهامي وامللحمي ،الفقري،
ح����واره امل��ع��ريف م��ع الن�ص
الواقعية،
الق�سوة،ال�صورة،
الفني بو�صفه متوالية التطبيق
الرمزية ،الالمعقول ،ال�رسيالية،
التجريب النقدي هو
االجرائي له على وفق افرتا�ض
الوجودية ،الكروت�سك ،احلبكة،
من
المجهول
إلى
رحلة
ج��دي��د ..وه��ذه امل��غ��اي��رة �سمة
ال����صراع  ....وغ�ير ذل��ك)  ،لذا
يستتر
الذي
المعنى
جتريبية لأن��ه��ا ن�ضجت عرب
ف��ان التجريب ال��ن��ق��دي ن�ص
ان
وبما
.
متعددة
بانساق
الإط��اح��ة بكل م��ا ه��و م�ألوف
يكتب ويبلور من اجل االنفتاح
واكت�سبت ال�����ص��دق لفر�ضية
على احلياة االجتماعية التي
حوار النقد حوار جدلي
الفكرة املغايرة.
بلورتها خربة التجريب مادام
فانه بنية تجريبية غايتها
انتاج مفاهيم لها سياقها وهذا ي�ؤكد ان التجريب النقدي
يقبل القراءة املتعددة لإنتاج
ه��و رح��ل��ة �إىل امل��ج��ه��ول من
معنى م��غ��اي��ر ف���ان ال��ق��راءة
الفكري الذي يعيد
املعنى ال��ذي ي�سترت بان�ساق
النقدية �ستكون مغايرة وهذا
تشكيل المفاهيم.
متعددة  .ومب��ا ان ح��وار النقد
ي�ؤ�رش ان اي قراءة نقدية هي
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ا�شتبك الفكر الإن�ساين مع قدريته والتي حاكها با�شكال
حوار جديل فانه بنية جتريبية غايتها انتاج مفاهيم لها
خمتلفة الو�سائل والأ�ساليب وكلها حماوالت ادراكها
�سياقها الفكري الذي يعيد ت�شكيل املفاهيم كونه �س�ؤال
ومبا ان املوت هو احد �صور القدر التي تتحكم بالإن�سان
دينامي ملتواليات التغري االن�ساين .وهذه الدينامية
متجاوزة كل مدركاته َ ،فر َد جربوتها اىل امليتافيزيقيا
التجريبية جندها حا�رضة ب�شكل جلي يف م�رسحية
واىل الديانات التوحيدية ومنها الدين اال�سالمي الذي
يارب للكاتب امل�رسحي علي عبد النبي الزيدي واخراج
له هيمنة فكرية على توجيه وعي االن�سان وادراك��ه ،
م�صطفى الركابي التي عر�ضت يوم  2حزيران2016
وافرت�ض كل من كاتب الن�ص واملخرج فر�ضية بحث
على خ�شبة امل�رسح الوطني ببغداد وه��ي من متثيل
ا�سباب تنا�سل املوت الذي اجتاح البنية االجتماعية
فالح ابراهيم و�سهى �سامل وزمن الربيعي ،والعر�ض من
العراقية وامتهن ان�سانيته  ،التي ا�ستعارها م�ضمون
انتاج منتدى امل�سح التجريبي /دائرة ال�سينما وامل�رسح.
�س�ؤاله التجريبي ملحاكاة املوت ومن امل�سبب له هل
اذ افرزت القراءة النقدية عن دينامية التجريب النقدي
ه��و(اهلل) بو�صفه �صورة املقد�س يف التاريخ الديني
يف انه دينامية لأ�سئلة الإن�سان الوجودية التي نبوبها
ال��ذي ع�بر عنه ب��ـ(ال��ق��ران) اذ حفر يف مفاهيم هذا
حتت عنوان
التقدي�س ومعطياته امليتافيزيقية وفر�ضية ان�سنته
 - 1ا�سئلة التجريب النقدي
ومناق�شته م�س�ؤولية موت
االن�������س���ان ودوام������ة احل���رب
وا�سبابها يف مواجهة بح�سب
ال��ق��ان��ون ال��و���ض��ع��ي وحت��ت
مفهوم الطلب والعر�ض ،وعقد
اتفاق بني املقد�س (ال��رب)
واالن�سان (امل��ر�أة) يف حتدي
ان يوقف املوت و�إمهاله ()24
�ساعة لإجابة هذا الطلب واال
تركت عبادته  .وهذا ال�س�ؤال
ذو ال�سلوك امل��ت��ج��اوز على
الذات االلهية بح�سب ال�سياق
ال���ت���داويل ل��ع�لاق��ة االن�����س��ان
بـ(اهلل) .
ل��ك��ن��ه يف ����ض���وء امل��ع��ي��ار
م�رسحية يارب للكاتب امل�رسحي علي عبد النبي الزيدي واخراج م�صطفى الركابي ال��ت��ج��ري��ب��ي ف��ر���ض��ي��ة بحث
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العر�ض .وهو هنا يريد ان يقول ان وجودنا الإن�ساين
يدور يف ف�ضاء املوت العبثي ،و�سيعيد ال�س�ؤال بذات
اال�سلوب.
� - 2صدمة التلقي وجتاوز منطق العر�ض امل�رسحي
التي حتقق فعل االت�صال بالعر�ض يف حدود امل�رسح
املعمارية  ،والن العر�ض ينا�ش جدلية امل��وت الذي
ال ي�ؤطر يف مكان او زم��ان فهو حا�رض مع االن�سان
م�سترت احل�ضور يحدد وج��وده بح�سب ما يريد زمنا
ومكانا  ،فهو يريد ان يقول اين تفرون من املوت داخل
او خارج املكان انتم ميتون ،وحتقيقا لهذه الفر�ضية ،
ا�شتغل املخرج على تقنية ان ي�صاحب العر�ض املتلقي
اىل ف�ضائه اخلا�ص به (البيت) مل�شاهدة احلدث ملا بعد
العر�ض وهو هنا يقدم �شكلني من العر�ض االول يف
�صالة العر�ض والثاين خارج دائرة العر�ض بفر�ضية
رقمية .اي انه جعل من �س�ؤال امل��وت �س�ؤاال ديناميا
يرافق املتلقي مثلما املوت �أ�صبح ظال للإن�سان  ،وهو
هنا يعيد �صياغة �س�ؤال القلق الوجودي حول املوت
ال��ذي ي�لازم االن�سان  ،ولهذا افرت�ض تقنية القر�ص
امل�صاحب للمتلقي .والن معنى املوت جمهول  ،فالقراء
النقدية هي غزو املجهول.
 - 3جتليات �س�ؤال التجريب النقدي يف هذا العر�ض
يثري ت�سا�ؤال �إ�شكاليا  :ما الكيفية التي ميكن ان تدرك
ماهية الوجود االن�ساين ،اذا امل��وت حا�رض وموجه
لفعل الإن�سان؟ ،الذي يتمظهر مبفاهيم متعددة .ف�ضال
عن ن�سبية املوقف اجلمايل ،لهذا ا�ستقدم ا�سلوب االزاحة
وامل��زج فيزيح احل��دود بني اال�ساليب الفنية كما يف
الرقمية وال�سينمائية وامل�رسحية
اذ ب��د�أ العر�ض ب�صوت رخيم يقر�أ �آي��ات من القران
الكرمي ثم تظهر على ى�شا�شة الداتا �شو يف اق�صى

مقاالت

مغايرة هو ازاحة لفكرة �سلبية م�صري االن�سان القدرية،
وفر�ضية التجريب هذه اخذت �سياقا معاك�سا يف حماكاة
الواقع وادراك ا�شكاليته ) ماذا يحدث لو مت اخلطاب
ب�شكل مبا�رش مع ال��ذوات التي انهكها امل��وت  ،وعلى
�ضوء فر�ضية ال�س�ؤال النقدي وموقفه اجلمايل املغاير
يف تفكيك تقنية العر�ض لهذه الفر�ضية التجريبية ل�شكل
العالقة بني (ال��رب  xاالن�سان يف مواجهة االمهات
املفجوعات باملوت) وب�سبب ا�شتباك مفهوم املقد�س
عند االن�سان على وف��ق ما ف��رز من تابوهات جعلت
االن�سان على يقني ان��ه دال��ة م��وت  ،وب�سبب تعددية
القراءة ملاهية املوت ،قدم املخرج فر�ضيتني اخراجية
و ب�شكلني :
االول :خارج اخل�شبة التقليدية على وفق ال�شكل اجلديد
ال��ذي اطلق عليه (العر�ض ال��ب��ارد) مبزاوجة التقنية
ال�صورية بتوظيف ال�صورة ال�سينمائية يف العر�ض،فقد
اعد املخرج �رشيطا �سينمائيا ا�ستهالليا للتمهيد ملا
�سيكون العر�ض عليه الذي قدمه املمثل �سنان العزاوي
با�شارات وملفوظ ل�ساين مبا�رش اىل اجلمهور وهو ي�ضع
املتلقي يف توقع اويل . .ولتحقيق هذه الفكرة عمل
املخرج على توزيع قر�ص ( )cdعلى اجلمهور عند
مدخل �صالة العر�ض �ضمنها الكثري من التفا�صيل التي
كثفها العر�ض امل�رسحي والإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن هناك
زمنني م�رسحيني لهذا العر�ض
 - 1زمن العر�ض الرقمي ومدته ع�رش دقائق  ،وزمن
عر�ض اخل�شبة ومدته خم�س و�سبعون دقيقة  ،اذ كان
على املخرج ان يعتمد امل�شهد ال��ذي ج�سده (�سنان
العزاوي) بو�صفه �أ�سلوبا مغايرا للأداء الذي اعتمده يف
العر�ض ف�ضال عن �أن فكرة امل�شهد نف�سها التي افرت�ض
املخرج وقوعها بعد زمن طويل من العر�ض ولي�س قبل
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اخل�شبة مالحظات عن العر�ض ومنها يبد�أ ا�ستهالل
�سينمائي فيليمي يبد�أ مب�شهد ا�ستهاليل م�ستعار من
فليم (هال لوين) للمخرجة اللبنانية نادين لبكي حني
تقوم الن�ساء بكل ال�سبل ملنع حرب ي�سعى الرجال اىل
ا�شعالها حيث تظهر جمموعة من الن�سوة وهي تخطط
ملنع احل��رب باال�ستغالل م��ه��ارات امل���راة اجل�سدية.
ثم تنتقل ب�ؤرة الر�ؤيا �إىل رجل ممدد على �رسير طبي
وبجانبه فتاة (ممر�ضة) لتنتقل ر�ؤيا املكان اىل طبيعة
التوزيع العالمي ل�سينوغرافيا العر�ض الب�رصية �إذ تق�سم
اخل�شبة هند�سيا بني الو�سط والطرف االمين لتكون موقع
جلو�س املر�أة املت�شحة بال�سواد وك�أنها يف حمراب تدعو
ب�صوت متهد خفي�ض ( :جئت اليك يا رب ويف قلبي الف
دمعة وعتاب ،اعاتبك واعاتب روحي ،وات�ساءل  :كيف
لروحي اال ت�ستجيب لدعائي  ،انا االن غريتك يا رب ،يا
رب يجب ان توقف هذا القتل ،الغرق ،احلريق  ،اي قدر
هذا الذي يجعل اوالدنا اللذين نخاف عليهم من الهواء
لقمة �سائغة بفم ا�سماك البحر  ،اي قدر تافه هذا عندما
ن�صحو �صباحا والجن��د �سوى رائحة عطورهم على
فرا�شهم  ...يارب �أنا �أحتدث �إليك ب�صفتي �أكرث الأمهات
دفنا لأوالدهما وكبريهم مل �أجد له عظما واحدا ..يارب
لقد جئتك بتواقيع الأمهات مل نزور وال توقيعا واحدا
ويف كل مرة الن�صاب يكتمل عندك يا غفور ي��ارب...
نريد �أن نقول لك �شيئا مهما با�سمي وا�سم كل االمهات
�سنعطيك مهلة � 24ساعة  ،ان تقول لل�شيء كن فيكون  ،او
ن�رضب عن ال�صالة وال�صيام  .ولن جتد بعد اليوم (�أماً)
ترفع يده بالدعاء اليك يا اقرب الينا من حبل الوريد .
�رشوطنا وا�ضحة ان توقف هذا القتل الذي ي�أكل اوالدنا
 ،ان توقف هجرتهم عن اح�ضاننا . " ....اذ خلق تقابال
ما بني الفنون التعبريية با�سلوب ما بعد حداثوي .وهذا
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ما ك�شفت عنه ا�سئلة النقد التجريبية:
�أ -ك�شف التجريب النقدي يف هذا العر�ض عن �صدمة
للجمهور عندما �شاهد العر�ض البارد الذي تفاعلت به
حمددات ال�سينوغرافيا ال�سمعية والب�رصية واحلركية،
فاف�صح النقد عن افكار العرا�ض ومغايرته اال�سلوبية
�سواء على م�ستوى الفكرة او ا�سلوب العر�ض العر�ض،اذ
افرت�ض �رصاعا بني ارادتني مت�صادمتني ب�شكل عمودي
وافقي بني الذات االلهية ونبي اهلل مو�سى وام مفجوعة
تريد ان تخاطب اهلل ب�شكل مبا�رش عن طريق و�سيطه
مو�سى يف ا�ستعارة اىل ان قد�سية االن�سان وامله ترفع
عنه احلجب التي تعطل االت�صال بينه وبني اهلل.
ب -ان كل فكر نقدي هو فعل جتريبي يك�شف عن املوقف
اجلمايل من الوجود نقديا  .اذ قدم العر�ض بنية فكرية
وفنية �صادمة للمتلقي على م�ستوى البنية الفكرية التي
خلخلت بنية املقد�س وعالقتها بواقع االن�سان املعي�ش.
اذ جعل منها وقائع يومية يف حياة اجلمهور يف ازاحة
ملفوهم املقد�س املثايل اىل ان املقد�س احلقيقي هو
االن�سان/الواقع  ،وهذه االزاحة طرحت اال�سئلة امل�ؤرقة
ملاهية امل�سكوت عنه بفر�ضية جمالية تالم�س الواقع
وت�صدمه مبا يغ�ض النظر عنه م�شاك�سا التابوهات التي
يردها اىل �سلبيته القدرية  .وهنا نقول ان:
ت -ك�شف التجريب النقدي يف هذا العر�ض عن رف�ض
ونفي للحقائق االزلية .وما االحتجاج الذي اعلن عنه
ظاهريا ال يتجاوز حدود احل�س العاطفي .التي كانت
تقنية انزياح باجتاه اجلديد.
ث -ك�شف التجريب النقدي ان جوهر فكرة الرب  /القدر
وهم اجنزه احل�س االن�ساين لتقوي�ض واقعه يك�شف عنها
العادة بناء مدرك جديد.
ج -ك�شف التجريب النقدي يف هذا العر�ض عن مفهوم
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مغاير وهو ان الواقع هو املزيف  ،وان الفن حقيقة
مطلقة النها تتيح ت�شيحها لتنتج فهما جديدا  ،بينما
الواقع يرف�ض الت�رشيح ب�سبب برغماتيته االيدلوجية
والثقافية. .
ح -ك�شف التجريب النقدي عن انزياح مقولة انا افكر انا
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موجود اىل انا اموت انا موجود بني املقد�س واالن�سان،
الن املقد�س ميت يف العر�ض ومو�سى وع�صاه املعطلة
وظائفها بالكامل .واالن�سان هو احلي الذي ال تتعطل
وظائفه.
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التشفير في مواجهة العنف الرمزي
في نصوص الكاتب سالم الزيدي
كـ ــاظم الالمـ ـ ــي

عانى الكاتب �سامل الزيدي كثرياً وهو يخو�ض غمار
احل��ي��اة و�سط �أم���واج ثقافية واجتماعية و�سيا�سية
متناق�ضة يراها كل يوم بارتفاع وانخفا�ض تتال�شى
�ساعة وتتوهج من العدم �ساعة اخرى مما جعله �صاحب
قلم مر�صاد يلتقط ما تناثر امامه من احداث ال ميلك
املجتمع امامها قدرة على فك خوارزمياتها و�شفراتها
املتنا�سلة كونها �أك��وادا مبهمة ال تتجلى �إال امام من
ا�ست�شعر �آالم غريه وان بدا نوراجليا يجهل م�صدرها
لكنه ميلك الأدوات املبتكرة لعالجها بتحليل اجتماعي

ونف�سي يحيط بالداء و�صاحبه بلغة ر�صينة وحمكمة
ونافذة فهو ومن خالل ما كتب واخرج طيلة عقود يرى
ما مل يره الآخر.
وال�س�ؤال من �أين �أتى الزيدي بهذا املهمة او الوظيفة
الأخالقية �أوال واالبداعية ثانيا ليتبنى كل حيثياتها؟
بالت�أكيد هو معني بذلك كله نتيجة امتالكه خل�صي�صة
التفكري التي اهملها غريه ليفجر عديد �شكوكه ب�أ�سئلة
تطال �صحة م�سار قطار هذا العامل واعتداله يف �سكة
يراها منحرفة او على �أق��ل تقدير م�شوهة لذا حاول
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،احلا�رض  ،الثقافة  ،احل�ضارة كل ذلك يتعمد التحر�ش
بها و�سلخها عن حقيقتها ودفعها باجتاه اخلطيئة التي
خل�صتها باخلوف والقلق وال�شعور بالذنب الذي يعترب
بداية تف�سخ االن�سان وتال�شيه ..انطلقت البطلة بنا
حاملة خطواتنا باجتاه ك�شف احلقائق من خالل جزئية
مهمة بلورت الثيمات الدرامية حولها ليعلو �صوتها
ب�رصاخ ي�صفع وجوهنا ب�أن هناك ان�سانا يتوجع يحتاج
م�سامعكم ال مواقفكم على الأق��ل يف الوقت الراهن ..
فتاة ببطن منتفخ يتقدم روحها ،ي�شي للجميع بفاح�شة
يت�صيدها جمتمع يتحدث اكرث مما يفكر وان فكر فبنا�ؤه
وان بدا �شاهقا فهو ه�ش ال يقوى �أمام احلقائق  ..وك�أن
اجلميع عندما يرى ان�سانا بنف�س ظروف �شخ�صيتنا
البطلة تعلو هالهله وتن�رشح ا�ساريره فهناك من وجدنا
ر�أ�سه ك�شماعة نعلق عليها اخطاءنا التي �صنعها �ضعفنا
وهزميتنا امام ال�شيطان من ادم وحتى اخر من يودع
املناف�سة التي ا�سمها احلياة .تنه�شها الأ�سئلة املرتابة
امل�شككة فرتد ب�أنني �إن�ساين �أبدع الزيدي يف �صياغته
(يبدو �أن اللعبة �ستنتهي �...ألي�س كذلك؟)  .تريد ان تقول
ل�ست مالذا لظنونكم املرتابة انا ثوب ابي�ض وهنا يبدع
الزيدي يف تر�سيم ح��دود احل��وار ب�شكل نوافذ ترحب
بالقادم لفهم حياته من خالل �شخ�صية بطلتنا فرتى هذا
احلوار حوارا ذاتيا تارة بني االنا وال�شخ�صية وذاتيتها
املتخيلة يف ذهن الكاتب والدفوعات املت�شكلة من هذا
احلوار يف جانبي احللبة التي بيئتها النف�س الب�رشية
ويف تارة �أخرى يبدو احلوار ب�صدام مع الآخر املت�شكل
ب�صور عدة  ,الأ�رسة  ,واملجتمع ,والدين ,والقانون فرتاه
ٍ
ي�أخذ م�سارا فل�سفيا حمريا ويف �أحيان كثرية جتده
يقرتب من املذهب العبثي العدمي الذي يراه البع�ض
�سف�سطائيا غري جمد لكن احلقيقة التي البد لها ان تكون

مقاالت

بن�صو�صه املت�ضمنة هذه الت�سا�ؤالت الفل�سفية والتي
�أتت على �شكل �إجابات �ضمنية وان بدت م�شفرة يف طرح
بدائل حل�ضارة �سقيمة بداء ع�ضال ت�ضع هذا القطار
يف �سكته ال�صحيحة التي ا�ستقت اعتدالها من ا�ستقامة
العامل احلقيقية التي يدافع عنها الزيدي منذ ان اكت�شف
قدرته على الت�أثري يف قرائه  .ولعل م�رسحيته " حنان
قطا" متثل ملا اوم�أنا اليه انفا اذ جت�سد حقيقة مواقفه
اجتاه ما يعي�شه االن�سان العاملي منطلقا من ذاته لذلك
ترى العنوان ي�أخذ اهتماما ملحوظا من قبل املهتمني
والنقاد واملتابعني العتبارات درامية وفنية منها �أن
العتبة الأوىل لولوج ن�صو�صه هي العنوان والذي من
خالله ي�أخذ بتالبيب املتلقي وك�أنه يحاول تفخيخ
ال��واق��ع املقروء له ودفعه �أي القارئ ول��و عنوة �إىل
مناطق فكرية ح�سا�سة ملنحه دربة وعناية ب�أدواته
البالغية على النقا�ش وا�ستقاء الدرو�س وفهم احلياة
فكان عنوان الن�ص "حنان قطا "والذي يحيلنا �إىل
طبيعة طائر غري داجن ارتبطت حيثيات حياته بجانب
مهم من ظروف حياة ال�شخ�صية الرئي�سية التي جعل
بناءها الهرمي ت�ستطيل قاعدته انعكا�سا لهذا الطائر
ال��ذي يعي�ش يف جماعات كثيفة وبرعاية وح�ضانة
خا�صة من الأبوين للبيو�ض حتى موعد فق�سها وخروج
طائر يرث �صفاتهما وه��ذا ما كانت تتمناه وت�أمله
ال�شخ�صية الرئي�سة التي �أت��ى واقعها رياحا بغري ما
ت�شتهي ال�سفن فابتليت بالوحدة واليتم واملر�ض ولوال
ه��ذا االب��ت�لاء ملا اقحمت نف�سها بهذه املواجهة مع
القارئ يف �رسد جنونها وعديد �آالمها وكما قيل يف
الأثر (لو ترك القطا ليال لغفا ونام) فاحلياة مبجونها
و�سفالتها تق�ض م�ضجع حياة هذه ال�شخ�صية املبتالة ..
املجتمع  ،الدين  ،الدولة ،ال�سيا�سة  ،االقت�صاد  ،املا�ضي
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ان كل هذا هو انفعال الأمل داخل الروح وت�ضاري�سها
املعقدة كلما ا�شتد الأمل ات�سعت م�ساحة الوجع وال�رصاخ
ليغدو �أحيانا عالمة �ضعف ان�ساين امام ما نفثته افعى
احلياة ال�سامة يف تفا�صيل هذه الروح املعذبة فيت�شكل
احاديثا ال رابط لها ال �صحة لها ال واقعية ال قيمة لها
مما يتولد لدى البع�ض �إدراك خاطئ �أن الإن�سان كائن
مزاجي ال يقوى على الثبات  ،متناق�ض وباخل�صو�ص
عندما يو�ضع يف زاوية معينة من االتهامات واحلقيقة
غري ذلك فالإن�سان يف طبيعته ال يقبل االتهامات وامر
طبيعي �أن ي�رشع بالدفاع عن نف�سه امامها والتي يراها
باطلة وان بدا ممثال بارعا كاذبا مدعيا .جل�أ الكاتب
�سامل الزيدي لأن( يغ�ش�ش) بطلته بالهم�س يف �أذنها
ببع�ض قواعد اللعبة االجتماعية من كف يد الأذى عن
�صفعها بقوله كيف للإن�سان �أن يكون �أقوى وا�شد؟ كيف
له �أن يق ّلل من عبوديته للظروف التي حتيطه كمح و�سط
بي�ضة  ..كيف؟ .مبا �أنها ام��ر�أة منكوبة تريد اخلال�ص
ا�رسه الزيدي يف
من اوجاعها عمدت �إىل اال�ستماع ملا ّ
قوقعة روحها جل�أت للحكي او ال�رسد ب�إيجاد م�ستمع
افرتا�ضي قد جتد لديه بع�ض الفرج الذي ت�أمله لتتقي�أ
ما مر بها من �أمل وك�أنها تخربنا هل هناك من يتذكر ما
�أنا عليه هل يعي ما اعنانيه هل يحذر م�ستقبال؟ ..لذلك
وهي امام خطيئتها متثل لها العامل بات�ساعه خرم ابره
�ستطل من خالله معتربة هذا اخلرم لي�س ذاك اخلال�ص
احلقيقي امن��ا هو املتفرج او امل�ستمع االفرتا�ضي ..
وه��ذا ما بنى عليه �سامل الزيدي �أدوات���ه للت�أثري يف
املتلق معتربا �إياه " كدمية ال�صرب" حينما ي�ضخ اليها
االم��ه فيمتلأ بها لينفجر رف�ضا بوجه الظلم ينفجر
حقيقة بوجه الزيف الذي نعي�شه .كما عودنا الكاتب
يف �أكرث كتاباته امل�رسحية ب�أيديولوجية معينة مثلت
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ثيمة عميقة ا�ستقاها من ا�صل العامل ووج��وده اله�ش
خا�صيتها االنتظار الذي ا�صبح ثقافة يتبناها الكثري
ل�ضعف ما يف االقناع وعدم العثور على بدائل تغري من
وزن املعادلة واخلروج بنتائج مثمرة ملقيا بظالل هذا
االنتظار يف روح البطلة التي اعتقدت يف حلظة ما ان
انتفاخها كجندي فاحت مرده اىل خطيئة ارتكبتها مع
حبيبها الذي يكربها عمرا و وجدت فيه بع�ض االبوة
التي افتقدتها على عجل يف اول م�ضمار احلياة امللتهب
 .حاولت اقناع نف�سها ب�أن هذا االن�سان البد وان يعود
لريمي قمي�صه الأبي�ض على طهرها  ،لكن امل��ؤمل يف
هذا االنتظار ان النداء بدا ي�أخذ بالتال�شي يفتقد لقوته
املنا�سبة يف �إي�صال فونيمات انينها بتعجيل قدوم
حبيبها من غيبته الكربى التي ا�ستعذب فيها خفاءه
وانعدام وجوده  ..انتظارها قاتل فهي تتلظى على �رسير
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ال��ذي يحلم بعودته عراقه احل�ضاري امل��دين املعافى
ل�سابق �أيامه يف التوهج و�سط العامل لكنها وكما هو
معتاد لدى الزيدي انه �صاحب ادانات للزمن با�شكالياته
املتعددة من خالل �شخ�صيات م�ضطهدة فهي �أي البطلة
كثرية ال�شكوك بهذا الزمن يف ان ين�صفها ولو بالعمر
مرة � -سي�أتي �شيء جمهول يقتحم ال َّنا�س� ...سي�أتي...
�ستاتي �سفينة كبرية تطفو على املياه وهي بقولها هذا
رغم يقينها الداخلي بعدم اجلدوى وعبثية الزمن لكنها
حتاول االحتيال على نف�سها و�إقناع هواج�سها التي
تبلورت كم�شكلة عاملية خل�صها الروائي الرو�سي (ليو
تول�ستوي) و�إعالن عقيدته يف االن�سان و�شعوره املالزم
ل��وج��وده (اخل��وف من احلياة وم�صريها) يف كتابه
*مذكرات جمنون* ،حيث يقول" :ملاذا هذه احلياة؟
ّ
�أللموت؟ �أال نتحر ح��االً؟ ك�لا� .إنني خائف� .ألأنتظر
املوت حتى حني؟ بل �إنني �أخاف ذلك �أكرث� .إذن يجب
�أن �أعي�ش .ولكن ملاذا؟ �ألكي �أموت؟ ومل �أ�ستطع �أن �أجنو
من تلك احللقة املفرغة .و�أخذت كتاب ًا وقر�أت ،ون�سيت
نف�سي للحظة� ،إال �أنني عدت مبا�رشة �إىل الرعب وال�س�ؤال
ال�سابقني .وا�ضطجعت و�أغلقت عيني ،ومل يقل الأمر
�سوءاً" .رغم كل االنفعاالت التي مرت يف ا�ستعطاف القدر
لبعث احلياة يف احلياة ورغم حماوالت البطلة والكاتب
يف معاجلة الإ�شكاليات بعمومياتها من خالل االنتظار
لكن احلقيقة تدمغ الواق وتعلن �أننا نعاين التدوير يف
حياتنا كنفايات تعالج لتخرج �شكال اخر �ستعود حتما
نفايات �أخرى لتعالج وهكذا ويف اخلتام يعلنها الزيدي
�رصاحة وعلى ل�سان بطلته املنكوبة ب�أننا خملوقات
تعي�ش تقلبا وب�شكل متتايل ومتوايل بني ثالث متاهات
 - ..ميالد ...اقرتان ...موت...

مقاالت

من دبابي�س تريده ان ي�أتي ويلجم افواه املتكلمني عنها
بدء من ذويها .ويف حماولة من الكاتب لت�أكيد
بريبة ً
اننا نعي�ش الكذب والتناق�ض من خالل �رسدنا لأحداث
هي يف ا�صلها لغرينا ورمبا فعال هي حقيقتنا التي
لوناها ببع�ض الرتو�ش تطلق بنا اختها الكربى وامها
االفرتا�ضية نحو الطبيب ملعاينتها وفك طال�سم حقيقة
هذه البطن االخذة يف االت�ساع لتغمر العامل بظلها وكم
كانت جميلة تلك االخبار القادمة من الطبيب على ل�سان
الببغاوات على قلب الأخ واخته ب�أن اختهم ال�صغرية
لي�ست حامل فهي مازالت بكرا تلقفوا اجلزء الأول من
الت�شخي�ص وط��اروا به للعامل وجمتمعهم اله�ش ب�أن
اختهم طاهرة واقفلوا اذانهم ومل يكملوا �سماع كلمات
الطبيب الذي قال ان �سبب االنتفاخ هو ال�رسطان الذي
�أ�صيبت به هذه الفتاة ال�شابة الربيئة وهو ديدن الإن�سان
و�أنانيته غري ال�سوية ليرتك هذا الكيان الإن�ساين نهبا
متوا�صال للأمل الذي لي�س لنا القدرة على مبارحته او
ال�سماح له بهجرتنا هي االن تواجه ظلما اق�سى و�أ�شد
وانكى م�صدره بطنها التي م��ازال��ت منتفخة وهذه
املرة لي�س ب�سبب ما اودعه احدهم يف رحمها كما يف
ال�سابق بل ب�سبب االفة التي الزمت نون الن�سوة يف بلدنا
املبتلى اال وهو ال�رسطان الذي �سي�صد عنها كل رجال
الكون ولن يقبل بها �أي من الب�رش مع عمر افرتا�ضي ال
يتجاوز الأيام لتعود من جديد تفتعل االنتظار وك�أنها
تتو�سل بكل قوى الأر�ض وال�سماء مل�سح ر�أ�سها والقول
لها اذهبي ف�أنت �آمنة مطمئنة � -س�أذهب �إىل ال�شاطئ
لأر�سل ال�شموع له ادمنت التجوال على جروف الأنهار
تبعث ال�شموع ال�ستجاع حبيبها املنتظر ورمبا هي ال
تنتظر �شخ�صا بعينه فرمبا هو انتظار من �صنع الكاتب
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نجم والي :
أنا روائي قصص الحب المستحيلة ..
ونسائي موجودات حولك!!.
حاورته د .ع ــالية خـ ـ ــليل

يف خ�ض��م التح��والت ال�رسدية التي تع�ص��ف براهن الرواية العراقي��ة والعربية ،ثم��ة �أ�سئلة تبد�أ وال
القراء  -يف معرف��ة جوهر تلك التحوالت و�أهميته��ا يف �صنع مزاجنا،..
تنته��ي عن �شغفن��ا  -نحن ّ
م��زاج الق��ارئ الذي نريد له �أن يكون واعيا على الدوام ،وحاذق��ا يف تتبع م�سارات ذلك ال�رسد الذي
عمد �إىل تك�سري التابوهات القدمية – القارة والرا�سخة –  ،ونعني على وجه التحديد تابوهات الهوية
واجل�س��د والدين وال�سيا�س��ة ،..وقد عمل جنم وايل على االنهمام بالكتاب��ة يف مو�ضوعات مثلها ،يف
حماول��ة منه لت�أ�سي�س مناذج من روايات مهمة تن�شغ��ل بالتاريخ واملعرفة والتحوالت االجتماعية
احل��ادة واملوجع��ة .عن كل ذلك ،وع��ن �آليات وتقانات الكتاب��ة ال�رسدية ،وعن املنف��ى ودور الن�رش
والرتجمة  ،يف حوار مع الروائي املغرتب جنم وايل

28/2021

AL ADEEB AL IRAQI

األوربيون يعيشون اليوم في
الفردوس ،لكنهم سبق لهم
وأن عاشوا جحيمين ،الحرب
العالمية األولى والحرب
العالمية الثانية ،وأفران الغاز،
وقبلهما حرب الثالثين ...
وحروب ًا أخرى ال ُتحصى ،الرواية
تذكرهم بحروب نسوها ،وحروب ًا
أخرى قادمة إليهم،
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 التاريخ ،الذاكرة ،الهوية ثالثية معرفية ان�شغلت بهامدر�سة احلوليات الفرن�سية اجلديدة وكان من �أهم
طروحاتها الإفادة من نظرية ال�سرد يف درا�سة التاريخ،
جاء على ر�أ�س تلك املدر�سة الفيل�سوف الفرن�سي (بول
ريكور) ،يف رواياتك ال�صادرة بعد  2003وبداية من
"مالئكة اجلنوب" تويل اهتماما كبريا لل�سرد التاريخي
وعالقته بذاكرة الأفراد واجلماعات تبدو وك�أنك تتبع خطى
هذه املدر�سة ،هل �أنت قارئ لريكور �أو �أحد منظري مدر�سة
التاريخانية اجلديدة ؟

 مبنا�سبة ح�صولك على جائزة" برونو كراي�سكي" للكتابال�سيا�سي  2014عن روايتك "بغداد – مالبورو"  ..هل

حوار

جن��م وايل  :جمي��ل �أن��ك ت�أتني على ذل��ك .مل �أق��ر�أ حرف ًا
واح��داً مم��ا كتب��ه ب��ول ريك��ور .وياليتن��ي كن��ت �أجي��د
اللغ��ة الفرن�سية لكنت ق��ر�أت جملة احلولي��ات الفرن�سية.
�أن��ا حينم��ا �أ��شرع بالكتابة� ،أدخ��ل املكت��ب� ،أجل�س �إىل
الطاول��ة ،ولي�س �أمامي غ�ير �صفحات بي�ض��اء نا�صعة،
فق��ط �شخو�ص الرواية و�أحداثها �أمامي .كل ما له عالقة
بالتنظ�ير ونظري��ات ال��سرد ال عالق��ة يل ب��ه .التن�سني
�أن منظ��ري ال��سرد يف الع��امل يبنون نظري��ات تطبيقية
عل��ى ما هو موجود لديه��م من رواي��ات ،ولي�س العك�س،
كم��ا يح��دث عندن��ا ،حيث تنظ�يرات فقط م��ن دون ذكر
�أمثل��ة تطبيقية ملمو�س��ة .و�إذا كان ما �أكتبه يتطابق مع
مدر�سة الفيل�سوف الفرن�سي بول ريكور ،فهذا يعني �أن ما
يقول��ه هو �أمر �صحيح ،للأ�س��ف مات الرجل  ،2005ومل
يت�س��ن له الإط�لاع على روايات��ي ،و�إال ل�ضمنها خمتربه
التطبيق��ي .رمب��ا �سيفعل ذلك �أحد تالمي��ذه� .سننتظر� .أنا
�صربي طويل طول �شجر احلور!.
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جاء ح�صولك على اجلائزة تعبريا عن مزاج ما بعد احلداثة
الذي يقول بت�آكل نظرية الأجنا�س الأدبية ،وحلول نظرية
اخلطاب متعددة املرجعيات التداولية والثقافية بديـ ــال
عنها ؟ ،وماذا عن مملكة املتخيل ..هل �آلت �إىل ال�سقوط ؟
جن��م وايل  :ال �أدري ،لكنه��م يف �أوروب��ا عموم��اً ،غالب�� ًا
م��ا يعنون بالكت��اب الرواية ،وه��و �أمر مث�ير للإلتبا�س
�أحيان��اً .حتى جائزة الرواية الأملانية والتي هي جائزة
�سنوي��ة مبثاب��ة البوك��ر الأمل��اينُ ،ت�سمى ر�سمي�� ًا جائزة
الكتاب الأملاين (دويت�شة بوخ براي�س) 2016 ،كنت �أحد
املحكمني ال�سبعة للجائزة ،ور�أيت بنف�سي عدد الكتب غري
الروائية الت��ي و�صلتنا ،وكان علين��ا �أن نزيحها جانباً،
على الرغم من �أن الذين تقدموا بكتبهم للجائزة اعتمدوا
عل��ى ا�س��م اجلائ��زة .رمب��ا تك��ون مالحظت��ك �صحيحة،
رواي��ة "بغ��داد  -مالبورو" ،هي رواي��ة م�ضادة للحرب،
تدع��و لل�س�لام .وال�سالم يف النهاية موق��ف� ..صحيح �أنه
فل�سف��ة حي��اة ،لكن �أي�ض ًا ل��ه عالقة بال�سيا�س��ة ،من هذا
بالت�أكي��د ج��اء �إجم��اع �أع�ض��اء جلن��ة حتكي��م اجلائزة
الت�سع��ة باختي��ار الرواي��ة م��ن ب�ين قراب��ة  300عمال
مر�شحا للجائزة يف ذلك العام" ،جنم وايل يعلمنا كيفية
العي���ش يف اجلحي��م" ،كتبت جلنة التحكي��م يف حيثيات
اجلائ��زة ..الأوربيون يعي�شون اليوم يف الفردو�س ،لكنهم
تل اللحم أدخلتني
صالون األدب العالمي
من دون دعم من
دولة.

�سبق له��م و�أن عا�شوا جحيمني ،احل��رب العاملية الأوىل
واحل��رب العاملية الثانية ،و�أفران الغ��از ،وقبلهما حرب
الثالث�ين  ...وحروب�� ًا �أخرى ال تحُ �ص��ى ،الرواية تذكرهم
بح��روب ن�سوها ،وحروب�� ًا �أخرى قادم��ة �إليهم ،تذكرهم
مباذا يعنيه اجلحيم.
 عقد الثمانينيات الذي عُنيت به كثريا� ،شغلت املر�أةالعراقية فيه م�ساحة ممتدة �ضمن الف�ضاء االجتماعي
ونه�ضت بدور بارز يف �إدارة �ش�ؤون الأ�سرة واملدر�سة
وم�ؤ�س�سات العمل الأخرى تزامن ذلك مع اختفاء الرجل
يف ظل دوامة احلرب لكنك عندما كتبت عن املر�أة يف ذلك
العقد حتديدا مل تهتم �إال باجلانب اجلن�ساين من تكوينها
الثقايف واالجتماعي ،حياتها اجلن�سية خا�صة ملاذا اخرتت
هذه ال�صورة للمر�أة يف عقد احلرب املدمرة ؟
جن��م وايل  :عل��ى ال�سط��ح �صحيح م��ا تقولين��ه ،ذلك ما
كان ي��دور يف الظاه��ر ،لكن يف العم��ق ،كان يدور عامل
�آخ��ر .ال�سلطة البعثية حول��ت العراق �إىل ماخور كبري من
ال�سبعينيات ،وكان عل��ى املر�أة �أن تعي�ش هذه ال�ضغوط،
من ناحية �إ�رصارها على احلرية واال�ستقالل االقت�صادي
م��ن �سلط��ة الرجل ،وم��ن ناحي��ة ال�ضغط ال��ذي مار�سته
عليه��ا �سلطة احل��زب التي ه��ي �سلطة ذكوري��ة بالعمق.
كان احلبيب وال��زوج والأخ والوالد واالبن يقاتلون على
اجلبه��ة .وكان عليه��ا ه��ي حتم��ل كل امل�س�ؤوليات ،من
�إعال��ة الأ�رسة ،تربية الأطف��ال ،وال�صرب على عدم �إ�شباع
رغباته��ا اجل�سدي��ة ،ومقاومة كل ال�ضغ��وط التي تقرتب
م��ن االغت�ص��اب التي مار�سه��ا عليها امل�س���ؤول احلزبي
والأمن��ي .الأزمة االقت�صادية ،الف��راغ العاطفي ،احلاجة
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 و�صفت يف الأو�ساط الأدبية والنقدية العربية ب�أنكروائي "�شيعي" بعد ن�شر رواياتك الثالث الأوىل الالئي
دافعت فيهن عن حقوق ال�شيعة املنتهكة من قبل ال�سلطة
البعثية احلاكمة ..بينما الذي يقر�أ رواياتك ،يالحظ �أنك
ال توافق �إجماع الر�أي ال�شيعي يف الأحداث التاريخية
احلرجة ،فمثال انتقدت يف" تل اللحم" انتفا�ضة اجلنوب
بعد حرب حترير الكويت1991وكنت بال�ضد من الإجماع
الذي يقول �إن هذه االنتفا�ضة ايجابية ..ورغم بع�ض
ال�سلبيات ،فقد �أثبتت �أن �شيعة اجلنوب �أمة حية قد ال تقبل
بدرجة الذل والعبودية يف جميع الأحوال ..ويف رواية
"بغداد مارلبورو" كان بطلك ال�شاعر ال�شيعي اجلنوبي

حزينا يف حلظة �سقوط التمثال يف
التا�سع من ني�سان !2003؟.
جنم وايل  :تخيل��ي! �أنت حتكمني على
الرواي��ة �أنه��ا ال تواف��ق �إجم��اع الر�أي
ال�شيعي ،تقولني ذل��ك عام  2021وبعد
 18عام�� ًا من حكم الأح��زاب الإ�سالمية
ال�شيعي��ة للع��راق ،وقبلك يف ع��ام 2001
ومبا��شرة بعد �صدور الرواية ببريوت ،كتب
روائ��ي عراقي غ�ير �شيع��ي كان يقيم وقتها
بدم�ش��ق ..كتب مقا ًال ن��شره يف جريدة العرب
الدولي��ة رقم واح��د ،احلياة ،اتهمني باالنحي��از لل�شيعة،
طبع ًا تخريجات الكاتب املذكور �ساذجة وطائفية مهما
�أدع��ى العك�س .وكم �أنا �سعيد بذكرك "تل اللحم" ب�أنها ال
تواف��ق �إجماع الر�أي ال�شيع��ي ،لأنها رد غري مبا�رش على
اته��ام الرواي��ة بال�شيعي��ة و�إن ت�أخر وج��اء بعد ع�رشين
عام��اً .وعل��ى فك��رة وللمفارقة كت��ب باح��ث ا�رسائيلي
مع��روف دكتور رون�ين زوئني يف �أطروح��ة دكتوراه له
ع��ن الأدب العراقي ،قائم��ة لكتاب غري �شيعة ا�ضطهدهم
�أي�ض��ا �ص��دام ،ف�صنفن��ي ككات��ب �سن��ي .وكم �أن��ا �سعيد
ب��كل ه��ذه الت�صنيفات .لأن من ال�صع��ب ت�صنيفي �ضمن
طائف��ة .ال ت�ضحك�ين �إذا قل��ت لك� ،أن زميل��ة لك دكتورة
�أدب �س�ألتن��ي ذات مرة وبعد �أن ق��ر�أت تل اللحم (وبغداد
�س�يرة مدين��ة ور�أت �ص��وري و�ص��ور الأ��سرة)� ،إذا كنت
�صابئي�� ًا مندائي�� ًا �أو م�سيحيا؟ وكما تري��ن ،الرواية التي
افتتح��ت القرن احلادي والع�رشي��ن ب�شكلها وم�ضمونها،
الرواي��ة الت��ي �أطل��ق عليه��ا كات��ب �س��وري "الرواي��ة
الوح�شية" ملا فيها من �صدم ،وهي ع�صية على التطويع

حوار

اجل�سدي��ة� ،ضغ��ط العم��ل ،ناهي��ك عن
امل��وت الذي يدور على اجلبهة ،وكلها
عوام��ل حول��ت اجل�س��د �إىل جم��ال
لال�سته�لاك� .أم��ا احل��ب ف�أ�صب��ح
�أمني��ة م�ستحيل��ة جماله��ا احلل��م
وح�س��ب� .أنظري للنتيج��ة اليوم،
بعد  2003ل ّفوا الن�ساء بحجاب
مثق��ل ،ك�أن ج�سده��ا دن���س ال
غ�ير .ك�أن الرج��ال يف الع��راق �أرادوا
معاقب��ة �أنف�سهم ملا يعانون من �شع��ور بالذنب ،ك�أن
الرجال يف العراق يخافون من ذئبيتهم الكا�رسة .لأنهم
ال يثقون ببع�ضهم لدرجة �أن الأخ ي�رسق �أخاه .ال يثقون
حتج��ب املر�أة حت��ى �أمام �أخ
يف امل��ر�أة ،و�إال م��ا معن��ى ّ
زوجها! يف جمتمع م�رشوع��ه �إلغاء اجل�سد ،مرة باحلرب
وم��رة بتعليبه ،البد و�أن يربز في��ه اجلانب اجلن�ساين يف
املقدمة.
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جله��ة معينة ،لطرف واح��د ،وتلك هي قوته��ا .تل اللحم
�أدخلتن��ي �صالون الأدب العاملي من دون دعم من دولة
�أو خلي��ج ،وما كان��ت فعلت ذلك ،ل��وال امتالكها تعددية
الأ�صوات هذه .تعددية الأ�صوات هي معيار على جمالية
عمل �أدب��ي ،عل��ى �إن�سانيته ،دميوقراطيت��ه .املجتمعات
العربي��ة تع�شق �أحادي��ة ال�صوت� .أنه �ص��وت الديكتاتور
بالأح��رى .للأ�س��ف يف الع��راق ه��ذا ه��و ال��ر�أي الغالب.
�أن��ت ت�ستخدمني م�صطلح "�إجماع ال��ر�أي ال�شيعي" هكذا
بب�ساط��ة ،لأن الع��ادة يف الع��راق به��ذا ال�ش��كل .اجلميع
يتحدث��ون ع��ن �إجم��اع ال��ر�أي ،وه��م يتحدث��ون يف
احلقيق��ة عن ر�أيهم .لقد فهمن��ا يف العراق الدميوقراطية
عل��ى �أ�سا���س �أنها حك��م الأغلبي��ة ،ر�أي الأغلبي��ة .بينما
الدميوقراطي��ة بالن�سبة يل هي حماي��ة حقوق الأقليات.
عل��ي "روائي الأقلي��ات" ،و�أن
يف الغ��رب مث� ً
لا يطلقون ّ
لكي
املج��ال الروائ��ي ال��ذي �أجنزت��ه ه��و ف�سح��ة
تق��دم الأقليات �صوته��ا ،تتعاي�ش وتت�صارع
مع بع���ض .الرواية اجلي��دة بر�أيي هي التي
تك�رس الإجماع ،هي التي تطرح االختالف.
الك��ون ،الطبيع��ة ت�أ�س�سا على االختالف،
الفواك��ه ،اخل��ضرة ،الثم��ار ،احليوانات،
الطي��ور ،وحل�س��ن احل��ظ الب��شر �أي�ضاً،
كله��م يتحركون يف مملكة االختالف.
احلياة ب�ص��وت واحد ممل��ة وفا�شلة.
الرواي��ة اجليدة واملمتع��ة هي التي
حتتفي باالختالف ،باحلياة..
املح�صل��ة �أن روائي�� ًا �إ�شكالي�� ًا
يختل��ف عليه النقاد والدار�سون،
كل واح��د منه��م ي�صنفه �ضمن
طائف��ة ،ه��و بر�أي��ي روائ��ي ي�سري
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عل��ى الطري��ق ال�صحيح .كاتب مبدع ،وه��و كاتب خارج
عل��ى كل قبيل��ة وطائفة .ه��و كاتب يف ت�شاب��ك دائم مع
احلا��ضر .مب��ا يف ذل��ك حا��ضر الطائف��ة �أو القومية �أو
البالد التي ينتمي �إليها.
 يف مقالة لك يف �أحدى ال�صحف و�صفت رواية"فرانك�شتاين يف بغداد" للروائي (�أحمد ال�سعداوي) الرواية
العراقية الفائزة بجائزة البوكر العربية �سنة  2014ب�أنها
رواية �شفاهية .ماهي ت�صوراتك عن الفرق بني الروايتني
ال�شفاهية والكتابية؟.
جن��م وايل  :مل �أق��ل ذل��ك �أب��داً ،لأين مل �أق��ر�أ الرواي��ة .هذا
مو�ض��وع ق��دمي ال �أريد اخلو�ض فيه من جدي��د� .أنا قر�أت
خ�براً عن الرواي��ة ،وذكرتني ثيمة الرواي��ة مع ثيمة فلم
�شاهدته �أكرث من مرة ،فكتبت عن ذلك ،وكتبت رابط الفلم،
فل��م "االنبع��اث" ري�سوريك�ش��ن ،من بطول��ة و�إخراج
و�سيناريو املمثل الأمريكي الفرن�سي
كري�ستوف�ير المربي��ت .وال��ذي
بطل��ه مفت�ش �رشط��ة (المربيت)
يبحث عن �سفاح كلما يقتل �أحداً،
يقتط��ع ع�ضواً من ج�س��ده ،ويكتب
بال��دم يف مكان اجلرمي��ة "ال�ش�سمة
ق��ادم" ،بعدها يكت�شف��ون �إن القاتل
يري��د تركي��ب �إن�س��ان ليخ��رج للعامل
وينتق��م! وملن ي�ش��ك مبا �أق��ول� ،أدعوه
مل�شاه��دة الفل��م .الذي��ن �شاه��دوا الفل��م
�أي��دوا ما كتب��ت� .أكرث من ذل��ك لي�س لدي
ما �أقوله.
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القراء من لغات أخرى
يقرأون رواياتي كأنها
روايات تخصهم رغم أنها
تدور في العراق.
 يبدو يل �أن ن�ساء رواياتك ميثلن ال�صورة الأنثوية لنجموايل ،فهن على الأغلب كائنات ج�سدية ،ملحدات دينيا،
متهكمات �سيا�سيا،غري مباليات بالأعراف والتقاليد ،ما
حدود عالقتك بال�شخ�صيات التي تتناولها.

التكرار والإطالة �سمة بارزة يف رواياتك ،تدور ق�ص�صك
على نف�سها مثل دوران قطب الرحى ،هل جاء ذلك تيمنا
بالأ�سلوب امللحمي يف الكتابة الق�ص�صية حيث تتوالد
الق�ص�ص من بع�ضها وتتكرر با�ستمرار؟ �أم �أنت ابتدعت
لنف�سك هذه الطريقة التوليدية يف الكتابة ؟
جن��م وايل  :بال�ضب��ط  ،املالح��م والأ�ساط�ير ت��دور بهذا
ال�ش��كل ،و�أنا مل �أبت��دع هذه الطريقة التوليدي��ة� .أنها من
�إب��داع احلياة .وق�ص�صي مرمية هن��اك يف احلياة� ،أرمي
حجراً و�سيقع حجرك على ق�صة.
ت�شري للرتاث العربي �إ�شارات خاطفة يف رواياتك �سواء

�أكان الرتاث ن�صو�صا �أو �شخ�صيات �أو �أفكار ،هل تعد نف�سك
من هذا اجلانب روائيا عامليا تكتب باللغة العربية فح�سب ؟.
جن��م وايل  :عند كل رواية �أكت��ب �أملك هذا ال�شعور� ،إنني
كاتب عاملي فقط� ،إذا رويت حيوات �شخو�ص ،م�صائرهم
يف العم��ق تعني ب��شراً من قوميات وجمتمع��ات �أخرى.
ثيم��ات مثل احل��رب ،اخلوف ،امل��وت ،احل��ب ،الكراهية،
اجل�س��د ،اجلن�س ،ال�س�لام  ...هي �أ�سئل��ة وجودية كبرية ال
تع��رف قومي��ة �أو ديانة �أو جن�س ،وح�س��ب جتربتي ،لأن
روايات��ي مرتجم��ة �إىل لغات �أخرى ،كلم��ا كانت طريقة
ال��روي مقنعة مب��ا حتويه من ت�سل�س��ل وت�شابك ومعرفة،
كلم��ا كان��ت طريق��ة ال��روي ممتع��ة ب�أ�سلوبه��ا الدائري
وتداخله��ا يف هذه احلالةُ ،تن�س��ي القاري� ،إن احلدث دار
يف ه��ذا امل��كان �أو ذاك ،القراء من لغات �أخ��رى يقر�أون
روايات��ي ك�أنه��ا رواي��ات تخ�صه��م رغم �أنه��ا تدور يف
العراق .و�إذا ر�أيت ذات يوم �أنني بحاجة ل�شخ�صية عربية
تراثية� ،إذا وجدت حاجة فعلية ،فلن �أتردد عن فعل ذلك.
 �أعد رواية "مالئكة اجلنوب" من �أهم الروايات العراقية�شكليا و�أ�سلوبيا غري �أن فيها عيبا �شاخ�صا وهو انحيازها
للأقلية اليهودية التي عا�شت يف اجلنوب حتى حدوث
التهجري الق�سري لهم بعد حرب � ، 1947أثار هذا االنحياز
حفيظة العديد من النقاد العراقيني والقراء يف الوقت
ذاته ،هل تقر ب�أن اللهجة الدعائية لق�ضية اليهود وتهكمك
املعلن من الأديان والطوائف الأخرى يف اجلنوب قد قلل
من قيمتها الأدبية والثقافية ،ولو قدر لك �إعادة كتابتها
ثانية رمبا �ستكتبها ب�أ�سلوب �آخر �أكرث ان�صافا واعتداال يف
الطرح؟.

حوار

جن��م وايل  :ال �أظن ذلك .ن�سائي موجودات حولك� .أبحثي
عنه��ن ،جتدينه��ن يف كل م��كان .م��ن اخلط�أ الظ��ن ذلك.
تل��ك ت�أويالت من طرفك ووجه��ة نظرك ،الأف�ضل ،القول:
ن�س��ا�ؤك قوي��ات ،مقاوم��ات� .أو كما تقول �س��ارة يف �إثم
�سارة  :يقاتلن ال�صخر بج�سد من زجاج.
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جن��م وايل  :عيب��اً؟ �أ�ستغ��رب من��ك ه��ذا التعب�ير .وك�أن
الطائف��ة اليهودي��ة مل يكون��وا عراقيني� .أن��ا حتدثت عن
�شخ�صي��ة الدكت��ور داوود كيب��اي ،ال��ذي كان يرف���ض
م�رصاً على البقاء يف العراق،
الهج��رة �إىل �إ�رسائيل ،كان
ّ
داوود كيب��اي ال��ذي كان مبثابة ق ّدي���س ،كان يقول يف
الرواي��ة "�أن��ا عراقي قب��ل �أن �أك��ون يهودي��اً" ،وتقولني
عيب��اً؟؟ ا�س���أيل ال�شي��وخ من النا���س من �س��كان العمارة
الأ�صلي�ين ،وا�سمعي ماذا �سيحدثون��ك عن داوود كيباي
وبقي��ة يه��ود العم��ارة� .إذا كان االنحي��از عي��ب ،فرواية
مالئك��ة اجلنوب يف هذه احلالة فيها عيوب كثرية .فيها
االنحي��از لطائف��ة ال�صابئة املندائيني ،بطله��ا الرئي�سي
ه��و ن ّقا���ش الذه��ب ن��ور م�لا �إبراهي��م ،انحي��از للع��امل
عبداجلبار عبدهلل (�صابئي �أي�ضاً) ،فيها انحياز لل�صداقة
النموذجية العابرة للطوائف بني داوود كيباي (يهودي)
وكاك��ه عبداهلل (كردي) ،و�سيد عي�س��ى ال�ساعاتي (عربي
�شيع��ي) ،كما فيها انحي��از للن�ساء �أي�ض��اً .لكن االنحياز
الأك�بر يف الرواية هو ملدينة عماري��ا كما ت�صورت تلك
املدينة التي عا�شت قرون ًا طويلة هناك يف جنوب البالد
قبل �أن يتهدم �رصحها.
�أم��ا ال�شق الأخري من ال�س�ؤال فه��و تخريجة من عندك ،ال
عالقة لها بالواقع .عل��ى العك�س ،القيمة الأدبية للرواية

يف تزاي��د و ُتق��ر�أ حت��ى الي��وم ،كُ تب عنها ع��دد كبري من
النق��اد ،ور�سائ��ل الإعج��اب الت��ي ت�صلني م��ن القراء ال
تحُ �ص��ى ،والق��راء هم الذي��ن يهمونني يف املق��ام الأول.
الق��راء يف العراق ،لك��ي ال �أذك��ر االحتفاء الذي
خا�ص��ة ّ
تلقته الرواية عند ترجمتها �إىل لغات �أخرى ،والدرا�سات
النقدية التي كُ تبت عنها يف البلدان العربية ويف �أوروبا.
يف �أملانيا كتبت �إحدى الناقدات  :جنم وايل يكتب رواية
العراق �أخرياً!
 �سمعتك مرة تتهكم من تقنية ( امليتا �سرد) وتعدها �أ�سلوبابائدا �أو غري جمد يف الكتابة ال�سردية ،هذه التقنية و�صفتها
بك�سر للوهم الق�ص�صي وتعرية لتقنيات الكتابة و�آليات
التمثيل ال�سردي� ،أراها وا�ضحة يف �أغلب رواياتك ويف
ق�ص�صك الق�صرية كذلك ،ملاذا التقليل من �ش�أن هذه التقانة
املهمة و�أنت ممن خا�ض فيها كثريا؟
جن��م وايل  :لأن احلدي��ث يف الع��راق ع��ن ه��ذه املدر�سة
يق�ترب من اله��ذر .حديث مم��ل� ،أغلب م��ن يتحدثون به
عاطلون عن النقد.

 احلب بني املر�أة والرجل مو�ضوعة مركزية يف �سردياتكجميعها ،وق�صة احلب يف الرواية هي
جذوة احلكاية واك�سري ال�سرد ،لك ًنك تكتب
كل رواياتي هناك مستويان ،مستوى
– غالبا  -ق�صة حب جمه�ضة عاطفيا،
يدور في الواقع ،يحاول أن يجهض
ي�صادر جماليتها القمع والديكتاتورية،
الحب بين الرجل والمرأة ،ومستوى
ق�ص�ص م�شبعة برغبات اجل�سد ،تغلب
آخر يدور في التوازي هو عند اإلثنين،
عليها �سمات ال�شك والقتامة وال�شعور
اإلصرار على الحب.
بالي�أ�س من امل�ستقبل ،هل تعتقد �أنك
جنحت يف كتابة ق�صة حب حقيقية ،وهل
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حتب �أن تو�صف بالكاتب الرومان�سي؟

 ت�شيع يف رواياتك جميعها الدعوة للإحلاد يف الدين،ونبذ فكرة الله �إذا كانت حتمل معاين الت�سلط والإكراه..
هل نبذ الدين والتدين قناعة �شخ�صية تريد �أن تبثها بني
ق ّرائك؟ �أم �أن نبذ الدين ميثل لك جزءا من فل�سفة الرواية
بو�صفها مولودة الليربالية املناه�ضة ل�سلطة الدين؟.
جن��م وايل  :يف كل رواياتي ال �أبث قناعات �شخ�صية ،بل
�أت��رك ل�شخ�صياتي احلرية .ف�أن تك��ون �إحدى �شخ�صيات
روايات��ي ملح��دة ،ال يعن��ي �أوتوماتيكي�� ًا �أنن��ي ملح��د،
و�إال ف���إن ذل��ك �سيعن��ي باملح�صل��ة� ،أن وج��ود قات��ل،
جم��رم ،عاهرة� ،شي��خ دي��ن يف الرواية ،ميث��ل �شخ�صية
الكات��ب نف�س��ه ..كال ،الأمر له عالقة بتعددي��ة الأ�صوات
وبالتكني��ك يف الرواية نف�سها .ها �أنت تالحظني بنف�سك،

حت��ى نبذ فكرة اهلل ت�أتي يف الروايات يف عالقتها بنفاذ
فكرة الت�سل��ط واالكراه ،باملنا�سب��ة كان �صاحب النوبل
الربتغ��ايل (خوزية �ساراماغو) وحتى وفاته يدعو جلعل
فك��رة الإحلاد �ضم��ن حقوق الإن�سان .فيم��ا يخ�صني �أنا
وكما الحظتي �أنت بنف�سك� ،أن نبذ الدين ميثل عندي جزءا
م��ن فل�سفة الرواي��ة بو�صفها مولودة الطبق��ة املتو�سطة
واملدينة والليربالي��ة املناه�ضة ل�سلطة الدين ،و�أظن من
يعي���ش يف الدول العربية والع��راق ب�صورة خا�صة ،حتت
�أنظمة فا�سدة وقمعي��ة تدعي الإميان ،البد له و�أن يكتب
بهذا ال�شكل.
 وجدتك مهتما ب�شعرية اللغة ال�سردية يف رواياتك الأوىل"احلرب يف حي الطرب" "مكان ا�سمه كميت" و"تل اللحم"
وجمموعتك "فال�س مع ماتيلدا" ي�ستهويك الو�صف املجازي
للم�شاعر والأحداث ،ويغريك �سبك اجلملة ومتانة تركيبها،
�أما يف �أعمالك الالحقة على �سبيل املثال �" :إثم �سارة" فان
لغتك يف هذه الرواية �أقرب لليومية منها للأدبية ،حتى �إنك
ال تلقي باال للنحو وال�صرف؟ ملاذا �أخذت لغتك تنحو باجتاه
اللغة املحكية يف الآونة الأخرية ؟.
جن��م وايل  :رمبا للأمر عالقة ب���أن عاملنا اختلف ب�شكل
رادي��كايل يف الق��رن الواح��د والع�رشي��ن ،وحت��ى اللغ��ة
اختلف��ت ،ورمب��ا ال ،ال �أدري ،و�أن��ا ا�شك��رك عل��ى ه��ذه
االنتباه��ة ،لأنني حينما �أكتب� ،أكت��ب م�سحوراً بال�رسد،
�أقع حتت وط�أة ال�رسد وال �أنتبه ماذا ينتج بعده.
 اثنيتَ على ما كتبته عنك يف �أطروحتي للدكتوراه،و�أ�شرت فيه �إىل �أنك تعد رائدا يف �شكل من الكتابة
الفو�ضوية يف الرواية العراقية؟ بر�أيك �ألي�س من واجبات

حوار

جنم وايل  :ويف نف�س الوقت تنت�رص عندي �إرادة احلب يف
النهاي��ة ..يف كل رواياتي هناك م�ستويان ،م�ستوى يدور
يف الواق��ع ،يحاول �أن يجه�ض احلب بني الرجل واملر�أة،
وم�ستوى �آخر يدور يف التوازي هو عند الإثنني ،الإ�رصار
عل��ى احلب ،وليكن ما يك��ون يف النهاية .حتى �إذا انتهى
العا�شق��ان �إىل امل��وت .جتدين ذلك بو�ض��وح يف "مكان
ا�سم��ه كمي��ت" و(ماج��دة و�صال��ح) يف ت��ل اللحم (جنم
ومراي��ا) يف مالئك��ة اجلن��وب ،و�إن كان ق�صة احلب هنا
ثالثي��ة ،فالأ�صدق��اء الثالثة ينت�رصون عل��ى كل �أهوال
احلي��اة يف النهاي��ة ويقيمون �سوية يف مق�برة االنكليز.
�أم��ا �إذا كن��ت �أح��ب �أن �أو�ص��ف بالكات��ب الرومان�سي �أم
ال ،فه��ذا �أم��ر �أتركه للق��ارئ ،يف كل الأح��وال �أنا روائي
ق�ص�ص احلب امل�ستحيلة.
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جن�س الرواية االهتمام بالأخالق العملية
ونظام القيم يف املجتمعات وال باجرتاح
�أفق مثايل للم�ستقبل ؟
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واحداً "غات�سب��ي العظيم" ل�سكوت
فيتزجرالد..
 يف ختام رواية" �إثم �سارة" هنالكملحق �أكدت فيه �أن �شخ�صية (�سارة)،
الفتاة ال�سعودية واقعية ولي�ست متخيلة.
و�أنك قابلتها يوما و�أعطتك دفرت مذكراتها،
ما فائدة هذا امللحق لقارئ الرواية؟ هل تلك
حماولة لتربئة امل�ؤلف من �أي خلل �أو �ضعف
يف �سرد الق�صة؟.

جن��م وايل � :أن��ا قلت �أن��ك كتبت ما
معن��اه ،هذا روائي يق��ول لكم من
البداي��ة �أن��ا جئ��ت لك��ي �أه��دم،
انتبه��وا .وم��ن يتعم��د ال�صدمة،
ي�سعى لبن��اء بديل جدي��د .و�أنا
ال �أق�ترح البدي��ل ،بقدر ما �أث�ير الأ�سئلة،
�أه��دم قناعات موجودة ،عوامل ًا حت��ى الآن مقبولة لدى
النا���س ،وقائع ًا يظنها النا�س حقائ��ق مطلقة � ...ألخ� ،أنا
يف النهاي��ة مثل الأطف��ال� ،ألعب ب�شكل ج��دي .هل ر�أيت
الأطف��ال وهم يلعبون؟ يبنون وما �أن ينتهون من البناء
يهدمون ما بنوه للتو ،ثم ليبد�أوا من جديد ،ويف كل ذلك
ترينه��م يتحدث��ون مع �ألعابه��م بجدية� .أن��ا �ألعب ب�شكل
جدي.

جن��م وايل  :كال� ،أن��ه حماول��ة من��ي لتو�ضي��ح بع���ض
النواق���ص وااللتبا�س��ات يف الرواية ،رمب��ا هي حماولة
�أي�ض�� ًا للتغطي��ة ،للتمويه على �شخ�صية �س��ارة احلقيقية
الت��ي اعتمدت عليها بكتابة الرواي��ة ،.من يدري� ..أنا كل
رواي��ة عندي تختلف عن �سابقاتها ،لكن جميعهن حملن
ملحق ًا يف النهاية .تلك هي طريقتي بال�رسد.

 �أجد تناق�ضا بني و�صفك بالروائي الطليعي"الفو�ضوي"وبني اهتمامك بال�سرد التاريخي ونقد �سيا�سة بلدان ال�شرق
الأو�سط� ،،ألي�ست الطليعية مقرتنة بالرواية التجريبية
الفرن�سية والأمريكية اللتني ال تعب�آن باحلدث وال�شخ�صية؟

 �أرى �أنك ت�ستخدم الكتابة املر�صو�صة من �أعلى ال�صفحة�إىل �أ�سفلها من دون ترك فراغات على ف�ضاء ال�صفحة لي�أخذ
املتلقي فر�صة اللتقاط �أنفا�سه والت�أمل يف الأحداث ،ما هي
ت�صوراتك عن الإيقاع ال�سردي� ،إيقاع الفكرة ،الف�ضاء؟.

جنم وايل  :ولكن من �أين جاء هذا التخريج � :أن الطليعية
مقرتن��ة بالرواي��ة التجريبي��ة الفرن�سي��ة والأمريكي��ة
اللت�ين ال تعب���آن باحلدث وال�شخ�صية؟! ه�لا �سميتي يل
بع���ض عناوين هذه الروايات؟ ح�سب ما �أعرف� ،أن �أغلب
ركزت على
الرواي��ات الأمريكي��ة على وجه اخل�صو���صّ ،
أ�سمي عنوان ًا
مو�ضوع��ة احلدث وال�شخ�صية ،ويكف��ي �أن � ّ

جن��م وايل  :غالب�� ًا ما �أكت��ب و�أنا �شبه خم��در ،غارق يف
ال��سرد� ،أكت��ب ،ومو�سيقى كل كلمة ت��رن يف �أين ،ف�أكتب
و�أكتب ،في�أتي ال�رسد بهذه ال�صورة املر�صو�صة.
 " �إذا كان العامل م�ستودعا للحيوانات ف�إن العراق مركزه"هذه العبارة من روايتك "بغداد مارلبورو" ،دائما ما ت�شتم
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بلدك بعبارات مثل التي �أوردتها يف �أغلب رواياتك ،ظاهرة
�شتم ولعن البالد بارزة يف ن�صو�ص الروائيني املغرتبني
على وجه اخل�صو�ص .ب�صراحة و�أرجو �أن ال يغ�ضبك
كالمي� ،أيليق باملثقف �أن ي�شتم بلده يف نتاجه الأدبي ،
بينما يعتز الب�سطاء واملهم�شون بوطنهم وي�ضحون يف
�سبيله بحياتهم ،ومل يفكروا يوما ا�ستبداله ببلد �آخر!؟.

 يف جمموعتيك الق�ص�صيتني" فال�س مع ما تيلدا" و"ليلة ماري الأخرية" �أالحظ �أنك ت�شتغل على املو�ضوعات
ذاتها يف رواياتك "ذاكرة احلرب ،خراب الأمكنة  ،تعا�شق
املتخيل مع �سرية امل�ؤلف الذاتية ،امتداد الزمن �إىل �سنوات
وعقود ..ما ر�ؤيتك ال�شكلية لل�سرد الق�صري؟.
من يحب البد
أن يغضب من
حبيبه في بعض
األوقات.

جن��م وايل  :كتابة الق�صة الق�ص�يرة متعة كبرية ،للأ�سف
ب��د�أت باالختفاء عن امل�شهد يف العق��د الأخري من القرن
الع�رشين .يف �أوروبا و�أمريكا مل تعد كتابة الق�صة تقليداً
�شائعاً .البع�ض ُيرجع ذل��ك لتطور الع�رص وتعقد احلياة،
و�أن ق�ص��ة ق�ص�يرة ال تلب��ي املتطلب��ات ،البع���ض الآخر
ُيرجع ذل��ك �إىل �أ�سباب اقت�صادية ،لها عالقة يف ال�سوق.
ال �أدري.
 ق�صة "�صحبة" �ضمن جمموعة "فال�س مع ماتيلدا" ،ق�صة�ساحرة ،.ق�صة ذلك ال�صبي الذي يقوم بتو�صيل ال�سكارى
من البار �إىل بيوتهم بوا�سطة حمار� ،أخذتها من الواقع
العراقي الغرائبي بطبيعته �أم جاءت من وحي اخليال؟
جن��م وايل  :يف البداي��ة كان كل ظن��ي �أنن��ي كتبتها من
وح��ي اخليال .وحينما زرت الب�رصة يف  2004بعد 23
عام ًا م��ن الغياب ،وعودتي الق�صرية من املنفى� ،س�ألني
بع���ض الأ�صدقاء يف الب��صرة ،وكانوا قد قر�أوا جمموعة
"فال���س م��ع ماتيل��دا" الت��ي ت��دور ق�ص�صه��ا كلها يف
الب��صرة ،وق�صة �صحبة بالذات� ،س�أل��وين من �أين عرفت
مبهن��ة ال�صبي��ان الذين يو�صلون ال�س��كارى على احلمري
�أيام احلرب وبعدها يف �سنوات احل�صار؟.
 ظاهرتان بارزتان يف الرواية العراقية يف الوقت الراهن،هما الرواية الن�سوية وال�شبابية ،هل تقر�أ الرواية الن�سوية
العراقية املعا�صرة؟َ ،منْ يعجبك من الروائيني ال�شباب
وتعتقد ان جتربته مهمة وم�شابهة لتجربتك؟.
جن��م وايل  :للأ�سف ل�ست على �إط�لاع كبري مبا ُين�رش يف
الع��راق ،ولأ�سباب لها عالق��ة بتوزيع الكتب ودور الن�رش

حوار

جن��م وايل � :أن��ت ت�سمينه��ا �شتيم��ة ،و�أن��ا ا�سميها تعبري
ع��ن حالة غ�ض��ب �أمام م��ن نح��ب .و�أعتق��د �أن الب�سطاء
واملهم�ش�ين يف وطنه��م ،ال ي�ترددون م��ن الإع�لان عن
غ�ضبه��م بهذا ال�شكل .ال�شتيم��ة يف العراق جتدينها حتى
يف حال��ة املدي��ح .ومن يحب الب��د �أن يغ�ضب من حبيبه
يف بع���ض الأوق��ات .م��ن ناحية �أخ��رى� ،أظ��ن �أنني �أقل
الك ّت��اب يف املنف��ى �شتيم��ة ،عل��ى العك���س .ه��ل ن�سيتي
�أي�ضاً� ،أنني ال �أ�شتم النا�س� ،أ�شتم نف�سي فقط؟
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عندن��ا ،وح�س��ب م��ا �سمح��ت يل الظ��روف
تابعت جتربة كاتب�ين �شابني (ه�أ ،ال �أدري
�إذا كان��ا ما ي��زاالن �شاب�ين) الأول �إبراهيم
الغالبي وروايته "اعرتافات كائن" ،و�ضياء
اخلالدي ،وجدت جتربتيهما مهمة وم�شابهة
لتجربت��ي بتناوله��ا ثيم��ة العن��ف .للأ�سف
مل اق��ر�أ لالثنني منذ خم���س �سنوات �أي عمل
جدي��د .وتلك ه��ي امل�شكلة يف الع��راق ،عدم
املوا�صلة ،و�آم��ل �أال يكون االثنان وقعا يف
�رشاكها!
 تل اللحم افتتحت بها القرن احلاديوالع�شرينُ ،ن�شرت  2001يف دار ال�ساقي
ببريوت ولندن ،وحتدثت بها عن تعدد الطوائف واملذاهب
واختالف الهويات يف العراق .وقبلها احلرب يف حي
الطرب ،وكانت �أول رواية يف العراق عن احلرب ُتكتب من
وجهة نظر خارج وجهة نظر ال�سلطة ،فهي رواية م�ضادة
للحرب ..من �أين ي�أتي هذا التفرد عن باقي الروائيني؟ هل
هذه هي ميزة الروائي جنم وايل� ،أن يكتب رواية مميزة؟
جن��م وايل  :من��ذ �أن ب��د�أت الكتاب��ة وكان يل كم��ا �أتذكر
خم�س��ة ع�رش عام ًا حينم��ا كتبت �أول ق�ص��ة ق�صرية يل،
و�أن��ا �أفك��ر� ،إذا �أردت �أن �أكون كاتب�� َا فالبد يل و�أن �أكتب
�شيئ�� ًا خمتلف�� ًا عم��ا ُين��شر .كان يف ذهني ه��ذا ال�س�ؤال
ال��ذي رافقني منذ بداي��ة قراءاتي ل�ل�أدب العاملي ،ترى
مالذي يجعلنا نقر�أ ل�شك�سبري ،دو�ستويف�سكي ،ت�شيخوف،
بل��زاك� ،أرن�س��ت همنغواي ،جون �شتاينب��ك ،وليم فوكرن،
فران��ز كاف��كا ،ريلك��ة ،الب�ير كام��و ،ج��ان ب��ول �ساتر،
فرجين��ا وول��ف و�سيم��ون دوبوف��وار  ..وغريه��م ،ملاذا
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جون �شتاينبك

فرجينا وولف

نقر�أهم وهم قادم��ون من �أرا�ض بعيدة ،من
قومي��ات �أخ��رى ،كتبه��م ُترتج��م �إىل لغات
عاملي��ة عدة؟ وكان اجل��واب � :أنه اختالفهم
ونظرته��م للع��امل ،بالت��ايل املوا�ضيع التي
كتب��وا عنه��ا ال عالق��ة لها مب��كان وزمان،
اخلوف ،احلب ،امل��وت ،ال�رش ،اخلري ،احلرب،
ال�س�لام ،كل تل��ك الأ�سئل��ة الوجودي��ة الت��ي
ت�شغ��ل الإن�س��ان ،فقط �أنهم ي��روون ذلك عن
طريق �شخ�صي��ات �سلوكها متميز عن �سلوك
علي �إثارة
الآخرين .ولكي �أكتب عم ً
ال مميزاًّ ،
الأ�سئلة الوجودية ذاتها ،بالطريقة اخلا�صة
بي بالروي.

 احلرب يف الطرب هي �أول عمل �أدبي عراقي مرتجم �إىللغات �أخرى .هل ت�شعر بالفخر بذلك؟.
جن��م وايل  :لي�س ذلك وح�س��ب ،بل ك�أنه��ا �ستثبت تقليداً
عن��دي الحقاً .الرواي��ة �صدرت برتجمته��ا الأملانية من
قب��ل امل�ستعرب الأملاين يورغ��ن باول عام  ،1989ويف
ن�صها الأ�صلي العربي يف دم�شق عام  ،1993على الرغم
م��ن �أنني انتهي��ت من كتابتها ع��ام  ،1985لكن رف�ض
دور الن�رش العربية خلوفهم من نظام �صدام ح�سني ،حال
دون ن�رشه��ا ..وحت��ى عندم��ا ُن�رشت بطبع��ة جديدة عن
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�س��ات والن�رش يف بريوت وعمان،
عام ُ 2013منعت يف الأردن.
 هل ت�شعر بالفخر بذلك؟جن��م وايل  :طبع�� ًا ا�شع��ر بالفخ��ر .لك��ن �أود �أن �أ�ضي��ف
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معلوم��ة ب�سيط��ة .رواية احلرب يف ح��ي الطرب ،هي �أول
رواي��ة عراقية ُترتج��م �إىل لغات �أخ��رى ،وللمفارقة �أنها
�أي�ض�� ًا ثالث عمل عراقي ُيرتجم �إىل لغ��ات �أخرى ،العمل
الأول ه��و �سومري ملحمة جلجام�ش ،الثاين عبا�سي �ألف
ليل��ة وليلة ،والثالث يف الق��رن الع�رشين :احلرب يف حي
الطرب!.

جنم وايل  :هارون ملك احلكايات كما جاء يف الن�صو�ص
الدينية املقد�سة القدمية .مو�سى مرادف لل�صورة ،و�أخوه
ه��ارون مرادف للكلم��ة ،للحكي� .أنه ج��زء من جنم وايل
ال��ذي يلع��ب مثلما الأطف��ال يف ال��سرد الروائ��ي ،يلعب
بجدي��ة .يف النهاي��ة ميكن �أن نقول �أي�ض��اً ،هارون وايل
هو م��رادف للروائي العليم �أي�ضاً ،الأن��ا الأخرى للقارئ
الذي �أخذه يف رحلة ال�رسد معي.

 �سعاد والع�سكر روايتك الأخرية ،هل �صحيح �إنك عانيت�صعوبة يف ن�شرها؟
جنم وايل  :نعم ،ال دار ن�رش عربية �أرادت املغامرة بن�رشها
(دار ال�ساق��ي ،اجلدي��د ،امل��دى ،الرافدي��ن� ،صف�صاف��ة....
�ألأخ) ،مازلت احتف��ظ بردودهم ،خافوا من ن�رشها .وكم
�أن��ا �سعيد ملغامرة دار �سطور بن�رشه��ا .الرواية ا�ستقبلت
ب�شكل رائ��ع ،وكتب عنها النقاد بحف��اوة .الطبعة الأوىل
نف��دت منذ فرتة .وهاهي الطبع��ة الثانية ت�صدر ببريوت
وبغ��داد .ننتظر الطبع��ة الثالثة وطبعات �أخ��رى قادمة.
وت��واً �ص��درت الرتجمة الأملاني��ة ،و�ستلحقه��ا ترجمات
�أخ��رى .كل ذل��ك ومل مي��ر على �ص��دور الرواي��ة �أكرث من
�سبعة �شهور.
 هل هناك رواية جديدة لنجم وايل ؟جن��م وايل  :نعم  .رواية مو�ضوعتها �أي�ض ًا التمرد ..تروي
ق�صة �شخ�صية ن�سائي��ة عراقية هذه املرة ،و�ستكون بعد
"�إثم �سارة" و"�سعاد والع�سكر" الثالثة من �ضمن ثالثية
كتبتها عن الن�ساء ،ن�ساء متمردات ،ن�ساء يقاتلن ال�صخر
بج�سد من زجاج!.

حوار

 منذ رواية �صورة يو�سف ال�صادرة  ،2005وهي �أي�ض ًا�أول رواية عراقية ُتكتب عن بغداد ما بعد  ،2003منذ هذه
الرواية ويف جميع رواياتك التي �صدرت بعدها ،نلتقي
ب�شخ�صية احلكواتي "هارون وايل" الذي يروي الأحداث،
هل هارون وايل هو الأنا الأخرى للروائي جنم وايل؟
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الشعر العراقي وعصاب هيدغر

علي ح�سن الفواز

هن��اك مقولة ل"هيدغر" ت�ؤ�س�س �أطروحاتها على �صورة
هولدري��ن ال�شعري��ة يف العق��ل النق��دي ،وعل��ى اهميت��ه
بو�صفه "�شاعر ال�شعراء" كما ي�سميه ،والتي جعلها رهانا
عل��ى ربط تخيل��ي مابني ال�شعر والفل�سف��ة ،او بني ال�شعر
واجل��ود .هذه املقولة وت�أويالته��ا لي�ست نقدية خال�صة،
وال فل�سفي��ة ،بق��در ماهي تعب�ير عن "م��زاج م�ضطرب"
يجد يف �شعري��ة هولدرين امل�ضطربة ما "يوقظ" رغبته،
�أو غوايت��ه� ،أو نزعت��ه يف الك�ش��ف عن ماه��و وجودي او
ع�صابي فيما هو �شعري..

اللغ��ة بيت الكائن ،ه��ذا التو�صيف املخات��ل ،لي�س بعيدا
ع��ن املقول��ة الأوىل� ،إذ اراد هيدغر من خ�لال هولدرين
رب��ط ال�شعر باخليال الفائق ،وبالوج��ود الذي ي�صطنعه،
وم��ن خالل تو�صيف ينزع اىل رب��ط ال�شعرية باملقد�س،
وامليتافيزيق��ي ،ومبا ماهو يف جوه��ري يف ال�شعر ،مبا
في��ه " اجلنون املتعايل" ال��ذي يعي�شه ،والهذيانات التي
تتبدى من خالله��ا اقنعة"الكينونة" التي حتملها اللغة،
وطاقته��ا اخلفي��ة يف التمثي��ل والتعب�ير ،ويف الرغب��ة
ال�شهوانية لل�سيطرة على العامل /الوجود من خالل اللغة
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اىل "كائن"هالم��ي� ،أو اداة �سحري��ة لنواي��ا وم�صال��ح،
وحتى لرغبات ع�صابية كتلك التي كان يعي�شها هيدغر،
او قد تكون لعبة كما ي�سميها فيتغن�شتاين..
ترحيل املقاربة الهيدغري��ة اىل ف�ضاءات النقد العراقي،
�ستك��ون م�صدر قل��ق ،والتبا�س ،فهي ت�سح��ب من الناقد
ر�ؤيت��ه الفاح�ص��ة لل�شع��ر ،ولت�ض��ع مكانه��ا مرجعيات
ايديولوجي��ة او نف�سي��ة او حتى مر�ضية ته��دف لت�شكيل
"هوي��ة" افرتا�ضية لل�شاعر ،وملجاله ال�شعري ،و�سيكون
�شع��راء مثل بدر �شاكر ال�سياب� ،أو مظفر النواب او �سعدي
يو�س��ف او نازك املالئكة او البياتي وغريهم �أمام قراءة
�ضدية ،و"مغالبة" نف�سية ،وايديولوجية ورمبا جندرية،
ت�ضعهم �إزاء ماي�شب��ه "العنف" القرائي� ،إذ تتخفى داخل
لغتهم رم��وز ،وعالمات ،و�شف��رات الوعية ،تتحول حتت
قهر القراءة اىل ع�صاب ،ليبدو ال�سياب مري�ضا وع�صابيا
وعراقوي��ا مثل هولدري��ن ،ولتتحول ن��ازك املالئكة اىل
كائ��ن جن��دري مغل��ق ،وان لغته��ا حتم��ل يف �صندوقها
ا��سرار وعق��د من ال�صعب ف��ك الغازها خ��ارج القامو�س
اخلف��ي للن�سوي��ة ،وحتى �سعي��د يو�سف ينزع عن��ه النقد
رومان�سيت��ه الثوري��ة و"نربت��ه اخلافت��ة" كم��ا �سمته��ا
فاطم��ة املح�سن ،اىل "ن�برة �صائتة" خملوط��ة بالعنف
االيديوجلي والثوري ،وبنزق الكائن احلزبي الذي يتكىء
على قامو�س فيه من الع�صاب بقدر مافيه من ال�سحر.
ولع��ل �شاع��را مثل مظفر الن��واب �سيك��ون برايغما نقديا
للمقارب��ة "الفل�سف�شعرية" بو�صف��ه �شاعرا ميلك هيجانا
ثوري��ا ،ور�ؤي��ا فا�ضح��ة لل��ذات العربي��ة ،ولهويته��ا
املت�شظي��ة ،وه��ذا م��ا يجعل��ه �أك�ثر متثي�لا للقامو���س
الهيدغ��ري يف نظرته اىل �شعر هولدرين ،الذي ميثل قلق
الأم��ة االملانية وان لغته م�سكونة برغبتها الدفينة التي

أما بعـــــــــد

ذاتها.
يق��ول ح�سونة امل�صباحي عن ه��ذه العالقة "�إن هايدغر
ي�سع��ى �إىل ط��رح ق�ضي��ة هام��ة للغاي��ة ،ال تتعل��ق فقط
بطبيع��ة العالقة عنده ب�ين الفل�سفة وال�شع��ر ،وال بت�أثري
ال�شع��ر عل��ى م�س�يرة فيل�س��وف ،و�إمن��ا بع��دد الت�أثريات
املحتمل��ة لل�شع��ر عل��ى كل م�س��ار مهم��ا كان��ت نوعيته
و�أهداف��ه" �إذ تتحول النظرة الفل�سفي��ة اىل مقاربة تقوم
عل��ى ك�شوفات عميق��ة ،لي�ست بعيدة عن �أزم��ة الأن�سان،
وال ع��ن ا�سئلت��ه الوجودي��ة ،وم��ن منطلق يجع��ل �سحر
ق�صائ��ده (يق�ص��د هولدرلني) ال يت�أ ّتى م��ن الت�أكيد على
ذات��ه ،و�إمنا لأنها �شاه��دة على "ته�شم ال�ش��كل الإن�ساين
لوح��دة احلي��اة م��ع نف�سها ،ولوح��دة ال�شاعر م��ع كل ما
يعي�ش��ه .ولأن ال�شع��ر ت�شكيل للحياة ،ولي���س جمرد ن�سخ
ملعرف��ة م��ا حت��ى ول��و كان��ت �إالهي��ة" وه��ذا مايجعل
الق��راءة اكرث ا�ستعدادا للتحول اىل "�سلطة" او اىل رهان
عل��ى �صناع��ة خطاب ،يتج��اوز لغة النق��د ،والعالقة مع
الآخر ،اىل مقاربة عقد ال��ذات املهوو�سة ،وعرب حموالت
ق��د يكون فيها "مر�ض"هولدرين ،هو املر�ض الوجودي،
�أو النزع��ة التمثيلي��ة لأزمة الإن�س��ان االملاين يف مرحلة
مابع��د احل��رب العاملي��ة الأوىل ،ع�بر خط��اب هزميته،
وعق��دة هويت��ه ،وا�ستالب��ه ،وعرب مايتب��دى يف التمثيل
اللغوي من ت�شظٍ للهوية ،ووملحنة "كينونتها" �إذ حت�رض
اللغ��ة يف ه��ذا ال�سي��اق بو�صفه��ا بيت��ا مغلق��ا او جماال
ت�سعى عربه العادة ت�أ�سي�س �سلطتها.
والتخيل��ي لعالقة ال�شعر بالفل�سفة،
ه��ذا الفهم اال�شكايل،
ّ
�أو حت��ى باللغ��ة م��ن ال�صع��ب �أن ي�ضعنا �أم��ام خارطة
وا�ضحة ال�ستعم��االت البالغة واملج��از ،او حتى لقراءة
"الأن�ساق امل�ضمرة" يف الأفكار� ،إذ ميكن للغة �أن تتحول
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يختل��ط فيه��ا املقد���س وامليتافرييقي ،رغ��م مايحوطه
م��ن ه�شا�شة وجودي��ة فا�ضحة ،وحتى البيات��ي ال�شاعر
املدين��ي� ،سيج��د نف�س��ه �أم��ام ق��راءة حتف��ر يف متون��ه،
لتك�شف عن ازمته مع التاريخ ،واملر�أة واملدينة واملنفى
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واللغة ،و�ست�ضعه �أمام ك�شوفات افرتا�ضية ،رغم احتيال
البيات��ي لإخفائها� ،إال �أنه��ا �ستف�ضحه بو�صفها �شكال او
قناعا لع�صاب ال�شهوة او االيديولوجيا..

