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ضوء خافت ..

الثقافة الناعمة ..
رمب��ا يكون العامل العربي �أكرث ا�ستهالكا للم�صطلحات ،ت��داوال وان�شغاال وتعار�ضا وت�ضادا
بالوق��ت نف�س��ه! ولع��ل م��ا يتحل��ق يف حق��ول الثقافة عل��ى انب�ساطها م��ا ي�شي به��ذا االمر.
ومقاالت حول الثقافة واملثقف و�صوال
ومناق�شات
كتابات
أطنان من ال��ورق يف
ٍ
ٍ
ٍ
ا�س ُتهلك��ت � ٌ
ْ
مير من بني �أ�صابعنا
ر
االم
لكن
بعده.
ما
اىل
وتطلعا
الثقايف
والنقد
الثقافي��ة
الدرا�س��ات
اىل
َ ُ
وك�أنن��ا نتعامل م��ع �صياغة الفكرة وتقدميه��ا ال الوعي بها ب�صفتها نتاج��ا حتميا لتحول
فكري.
ثم��ة اخت�لاف �أكيد ب�ين االثنني .نح��ن يف االوىل نبقي عل��ى منهجية التفكري و�ص��د�أ االداة
م��ع تناولنا �أحدث املفاهيم .املفاهيم التي �أُنتجت بطريقة تفكري تالئمها ،والعك�س �صحيح
متاما اي ان طريقة التفكري انتجت مفاهيم ،ترى ايهما ينبغي �أن نتفح�صه؟
"و�ضع املثقف" يف هذه
هذا يقودنا اىل �سل�سلة من املقاالت نثري فيها �أ�سئلة غري منطية عن ْ
املرحلة التي اكت�سبت طابعا خمتلفا عن �سابقاتها ،وقد ال ترتتب عليها �أية �إجابات!
نريد ان نفت�ش عن طبيعة اجراءاتنا "�أعنى النخبة املنتجة للخطاب الثقايف" ونحن من�ضي
في��ه مهددي��ن كيان��ات الثقافة العراقي��ة ب���أدوات الثقافة نف�سه��ا فيما يع��رف ب "الثقافة
الناعمة".
الثقاف��ة الناعم��ة بواب��ة االف�صاح عن عامل يت�ش��كل داخليا يف ذهن املثق��ف العراقي ،وقبل
ان ن�أت��ي على حتليل هذه اجلملة �سيك��ون مهما ان نحدد فهمنا للثقافة الناعمة من دون ان
ي�أخذنا امل�صطلح اىل جتاذبات وتفرعات ال تنتهي
الثقاف��ة الناعمة جزء م��ن ت�صورات جوزيف ناي عما يطلق عليه بـ��ـ "القوة الناعمة" وتقع
حتديدا �ضمن ما يقوله "جاذبية ثقافة بلد ما" وي�ضعها الحقا ب�صفتها م�صدرا ثالثا لت�شكيل
الق��وة الناعم��ة بعد القيم وال�سيا�س��ات اخلارجية ،مع مالحظة ان ه��ذه اال�س�س تعمل ب�صفة
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هيئة التحرير

أما قـــــــبل

م�شرتك��ة يف اغل��ب االحي��ان .هنا ال نري��د ان�شاء انطب��اع اويل حول ا�ستثم��ار الر�ؤية اعاله،
ورمب��ا �سنعمد اىل تو�سي��ع الفهم الذي ميكننا من الوقوف على ما نظن انه مناطق رخوة يف
التعامل بالإ�شارة اىل قدرة الثقافة الناعمة على ممار�سة دور ا�سا�سي يف تغطية ن�شاطاتها
عن طريق ا�ستعارة االدوات امل�شرتكة يف التفكري او ما ي�سميه بورديو ب "العنف الناعم"؟
لقد تلقى املثقف العراقي يف العقدين االخريين على االقل ،انواعا �شتى من مناهج ونظريات
وادوات حتلي��ل ذهب��ت ب��ه اىل انتاج ت�ص��ورات ا�سهم��ت و�ست�سهم الحقا يف تفكي��ك الثقافة
العراقي��ة واحالته��ا اىل هيكل غري قادر عل��ى التمثل بدال من اال�سه��ام يف بنائها ،وهو �أمر
�سيك��ون حم��ط اهتمامنا الحق��ا لئال يفهم من �سياق الكالم غري ما نرم��ي اليه .فالإ�شكال ال
يب��دو يف املنهج او النظرية بقدر ما يكون مرتكزا يف طريقة التعامل معه بالدرجة اال�سا�س
وبالق��درة على ت�صديره بدرجة اخرى .وبالوقت ذات��ه فتحت خميلته واثارت �شهية التفكري
لديه بالقدرة على متثل ثقافة العامل املحيط مبا يف ذلك الثقافات ال�شعبية التي تعد احدى
اه��م �صياغ��ات الهوية الوطنية ،لكنه��ا قد ت�ؤدي اىل نتيجة معكو�س��ة بح�سب ما الحظنا يف
بع�ض اخلطابات .وميكن اال�شارة هنا اىل ع�رشات االمثلة لوال انقطاع �سياق احلديث.
�إن الثقافة الناعمة فيما نريد �إثارة اال�سئلة فيها ال تتحدد فيما �أوم�أنا اليه فقط .فجزء مهم
ج��دا منها يت�شكل مبا ميكن �أن ن�سميه حوا�ض��ن ثقافية لها �إذ تعمد اىل خلق مهيئات ي�ستقر
عليه��ا وفيها اخلط��اب الثقايف ويبدو مقبوال ومرغوبا فيه ،ويعم��ل بالوقت ذاته على ك�سب
ود الق��ارئ �أو املتلق��ي ب�صفة �أعم وهو ما يعني �أن ثمة �شبكة معقدة ومنظمة �إىل حد وا�ضح
تقوم بتغطية م�ساحات هذا العمل.
يالحظ املتابع �أن الرتاكم الذي ح�صل على مدى قرن كامل من عمر النقدية العربية احلديثة
�أنت��ج خطاب��ات معقدة جدا ومل يع��د بالإمكان �إعادة الت�أ�سي�س ،لك��ن حتما بالإمكان تعديل
امل�سار
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اإلنسانية في (قيادة األعمى) لـ (حنون مجيد)
انطباعات وخواطر
د .خليل حممد �إبراهيم

(قيادة الأعمى)؛ �آخر ق�صة ق�صرية؛ يف جمموعة (حنون
جميد) الق�ص�صية الق�صرية املعنونة( -:تاريخ العائلة)،
ت�ض��م اثنتي ع��شرة ق�صة ق�صرية؛ م��ن ق�ص�صها
والت��ي
ُّ
املتو�سطة الطول ق�صة( -:قيادة الأعمى)؛
ِّ
بط��ل ق�صة (قي��ادة الأعم��ى) الأول /املب��صر\ ُيفاجئ
قارئ��ه ب�أن��ه ال يع��رف كي��ف ق��اده حلم��ه �إىل �صديقه
الأعم��ى الذي م��ات منذ �سنني" -:ال �أع��رف كيف قادين
حلم��ي هذا،اىل هذا الرجل الأعم��ى الذي عرفت فيما بعد
� ،إن��ه �صديقي الذي م��ات منذ �سنني لأقوده اىل الأر�ض ،
وهو على مبعدة اربعة �أو خم�سة طوابق عني".
مهمة؛ قلَّما يعرتف بها /يف ال�سطور
فالقارئ ب�إزاء �أمور ّ

قا�ص ُيريد الت�شويق� ،إال �إذا كان يعرف ما عنده
الأوىل\ ٌّ
م�شوقات غريها.
من ِّ
�إن��ه ُيق��رر /وهو ُيه��دي ق�صته\ �أنه يف �شب��ه حلم ،حني
يقول" -:طواف يف ما ي�شبه احللم"
‘"اىل روح �صديق��ي الأغل��ى الراح��ل اجلمي��ل ح�سن��ي
النا�ش��ئ"‘  ،فهو ُيق��رر /هنا\ �أنه يف �شب��ه حلم ،بل يف
(حلم) /كما تق َّدم\ �أفهو يف حلم �أم يف �شبه حلم؟!
ويق��رر �أن ه��ذا احلل��م؛ ق��اده �إىل �صديق��ه الأعمى /وهو
ُ
البط��ل الثاين للق�صة\ فالبطل الأول /املب�رص ،والراوي
العليم ،والوحيد للق�صة\\ حامل ب�صديق له� ،أعمى؛ مات
منذ �سنني.
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الدراسات

�أم��ا الآن /يف احللم\ فهو على ارتفاع ب�ضعة طوابق من
ق�رص" -:البناء املرتفع الذي ي�شخ�ص فوقه �أ�شبه بهيكل
قائ��م يف العراء،يجوب بني جنباته الف��راغ  ،وهو وحيد
يتلم���س بح��ذر �شائك موا�ضع قدميه عل��ى طريق جانبي
يحف،كالطوق،بالبناية من خارجها وال �سبيل له
�ضيق ّ
ّ
اىل غريه لكي يهبط الأر�ض"
وهو يو�شك �أن ي�سقط من هذا املرتفع العظيم ،لوال وجود
م��كان عل��ى م��ا ُيحي��ط بالبن��اء؛ ي�ستطيع الإم�س��اك به،
واملحافظ��ة على توازنه ب�شيء من املعونة ،وهذا احلال؛
يوج��ب� /إن�ساني��اً\ على املب�رص؛ �أن ُيع�ين الأعمى على
الهبوط ب�سالم؛ دون معرفة �أحدهما بالآخر.
وه��ذا املب��صر؛ ُيح��اول /فعالً\ فع��ل هذا ا�ستن��اداً �إىل
إن�سانيت��ه ،لأن البط��ل الث��اين ،ال يع��رف بوج��ود الأول،
�
ّ
كم��ا �أنه ال يوج��د �شهود على هذا املوق��ف ،فهذا الفعل/
ين منذ البداية؛ يجود به
على هذا الأ�سا�س\ موق��ف �إن�سا ٌّ
متمر�س يف الإن�سانيةُ ،يريد على �إن�سانيته؛ �شيئ ًا
�إن�س��ان
ِّ
من ال�شكر.
ال ُيب�ِّي�نِّ البط��ل الأول �أن��ه ق�� ّدم للأعم��ى �شيئ�� ًا �أكرث من
املهمة؛ احلامية له م��ن احتماالت ال�سقوط
التوجيه��ات
ّ
الكث�يرة ،،فك�أنه ملزم بتقدميه��ا ،وكان /ب َن َف�س روائي\
يروي تفا�صيل الأحداث التي ال ُتفقد الق�صة توازنها ،بل
ُت�ضفي عليه��ا روح ًا و ّثابة خائفةً ،ب��ل خميفة للمتل ّقي؛
تنق��ل له توتر البطل الأول ،وخوف��ه على َمن يف الأعلى،
فكيف حال َمن يف الأعلى فعال؟!
القا�ص
�إنه��ا ملفارقة عجيب��ة؛ �أن ي��رى املتل ّقي خ��وف
ِّ
عل��ى املق�صو�ص��ة ق�صت��ه؛ �أكرث م��ن ر�ؤيته م��دى خوف
املق�صو�ص��ة حالته" -:هو يف الأعل��ى و�أنا يف اال�سفل�،أ
نظ��ر اليه بتوتر م�شوب بقلق �شدي��د و�أناديه موجه ًا �إياه

اىل حي��ث ينبغ��ي ل��ه �أن يتح��رك �إىل الأم��ام�،أو ينعطف
باجتاه اليمني او ال�شمال".
يت�ص��ور املتل ّقي؛ �شدة تو ُّت��ر املتح ّدى؛
�إنه��ا لغريب��ة؛ �أن
َّ
ا�ستن��اداً �إىل تو ُّت��ر الآم��ن ،ث��م ا�ستجاب��ة املتح�� ّدى مل��ا
يتحداه؛ اعتماداً على توجيهات الآمن.
م��ن هن��ا كان امل�ؤلِّف غ�ير حري�ص على م��واد الت�شويق
أه��م �صفاتهم��ا ،وما
الأوىل بحي��ث يحج��ب البطلَ�ين ،و� َّ
ُيعاني��ه البط��ل الأعم��ى؛ من ارتف��اع ،وم��ا �إىل ذلك من
و�سائ��ل الت�شوي��ق الت��ي مت�ل�أ /ع��ادة\ ال�سط��ور الأوىل
م��ن الق�ص�ص الق�ص�يرة؛ مما يوحي بغ��زارة ما يف َن ْف�س
م�شوقات ،ف�إذا كان م�ؤلِّ��ف الق�صة وراويها،
ال�س��ارد من ِّ
به��ذا امل�ست��وى من التمكُّن م��ن �أدات��ه الق�ص�صية ،فماذا
مينعه من الت�ألُّق؟!
و�إذا كان /مع ذلك\ بهذا التوتر\ فما حال القارئ؟!
وماذا ينتظره من الرهبة واخلوف؟!
و�إذا كان ه��ذا هو حال الآم َنني /الراوي ،واملتل ّقي\ فما
حال فاقد الأمان؟!
كان على البطل الأول؛ توجيه البطل الثاين؛ �إىل الأ�سلوب
التحرك على الطري��ق ال�صعب ،بينما كان
ال�صحي��ح؛ يف
ُّ
والت��صرف كم��ا ت�أتيه
عل��ى الث��اين؛ اال�ستم��اع اجلي��د،
ُّ
فم��ن يدري م��ا النتائج" -:يف نقطة
التوجيه��ات ،و�إالَ ،
كاد يه��وي منه��ا وه��و يف �سبيل��ه املتع�ثر اىل االر�ض،
هتفت به عالياً؛ قف"‘ ترى �أيهما كان �أكرث قلقا؟!
ُ
املتنبه
الآم��ن الذي عل��ى الأر�ض؛ املوجه ل�صاحب��ه؟ �أم
ِّ
مل��ا هو فيه من خطر؛ امل�ستجي��ب لنداء َمن ُيناديه؛ دون
ما معرفة مبا �إذا كانت توجيهاته �صائبة �أم ال؟!
لك��ن َم��ن ي�ضمن للبط��ل الأول؛ و�صول �صوت��ه �إىل �أذنيَ
البطل الثاين؟!
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�إنه��ا م�شكل��ة حقيقية ،بل َم��ن ي�ضمن للبط��ل الثاين؛ �أن
ت�ستحق القبول؟!
�إر�شادات البطل الأول؛ �إر�شادات
ُّ
�إنه��ا م�شكلة �أخرى ،ومع ذل��ك" -:توقف كاحلجر  ،لكنه
ح�ين ا�ست��دار نح��وي �أو اىل النقط��ة الت��ي انطل��ق منها
ال�صوت�،صوتي�،أره��ف �سمع��ه جم��دداً �أو �أعلن عن ذلك
لي�سمع من جديد ن�صائح جاءته  ،ال يدري َمن هتف بها
اليه من االر�ض".
عل��ى الرغم من كل التوتر الذي واجهه البطل الأول ،فقد
حقق� /إن�سانيا\ ما ُيريد �إذ تو َّقف البطل الثاين ا�ستجاب ًة
لن�صيحت��ه ،م��ع �أن �أيا منهما؛ مل يع��رف �صاحبه ،فك�أن
ع��رف متل ّقي��ه يف ال�سط��ر الأول عل��ى �أنهم��ا
الروائ��ي َّ
�صديق��ان ،لكن��ه عاد لإخف��اء هذه احلقيق��ة الق�ص�صية،
لهدف قد ي�أتي فيما بعد.
يب��دو البطل الثاين يف احللم /بعد امل��وت\ �أعمى /كما
هو حاله يف �آخر حياته\ ينتظر امل�ساعدة ،وهذا الرجل/
متطوعا؛متوتراً قلقا
البطل الأول\ ُيق ِّدم هذه امل�ساعدة؛
ِّ
 ،و�إىل ه��ذا ،فم��ا �أجم��ل �أن يكت�شف الإن�س��ان الطيب؛ �أن
مط��ر م�ساعدت��ه يق��ع حيث ينبغ��ي �أن يقع؛ عل��ى �أر�ض
�إن�ساني��ة؛ �صاحل��ة لزراعة الطي��ب ،فقد َعلِ��م �أن الأعمى
�سم��ع ن�صائحه حني وقف ،لكنه مل يعر�ض تلك الفرحة،
أهم؛ هو �أن عليه االتزان ،بحيث ال
الن�شغال��ه ب�شيء �آخر � ّ
ي َّتجه مييناً ،كي ال ي�سقط ،كما �أن عليه �أال ي َّتجه �شماال/
ي�ساراً\ لئال ي�سقط كذلك ،فكيف؟!
كيف ي�سقط �إذا ا َّتك�أ على اجلدار يف الي�سار؟!
وما ردة الفعل التي ت�سقطه لو وقعت؟!
القا���ص الفا�ض��ل؛ معني ب�أم��ر �آخر/
ه��ذا م�شع��ر ب���أن
َّ
م�سكوت عنه\ للمتل ّقي �أن ينتبه له ويكت�شفه يف تالفيف
الق�صة�" -:إرفع قدم��ك الي�رسى عالي ًا وب�صورة منا�سبة

AL ADEEB AL IRAQI

29/2021

AL ADEEB AL IRAQI

الداخلي ،فمن
الأعم��ى عليه ،فحينما ال يع��رف هو ال�سلم
ّ
الطبيع��ي �أن الأعم��ى /الذي بل��غ كل ه��ذا االرتفاع\ ال
ِّ
الداخل��ي ،وقد قرر
َّم
ل
ال�س
ه��ذا
مثل
يوجد
وكيف
يعرف��ه،
ّ
القا�ص � /سابقاً\ �أنه ال �سبيل للأعمى غري هذا الطريق؟!
ُّ
ال�سلَّم ،ال�ستعمله.،
هذا
بوجود
أعمى
ل
ا
عرف
ولو
ُ
و�إذ يعر�ض الراوي هذا ،ف�إنه ال ين�سى �إثارة متل ّقيه حني
ي�شغل��ه بعقبة جديدة؛ تقف يف طريق الأعمى؛ تتم َّثل يف
ْب� يف طريق نزول
ث�لاث فتيات �صغريات عاريات؛ يلع� نْ َ
إحداهن؛ تو�شك
وجودهن ،و�أن �
نبه الراوي �إىل
ّ
ّ
الأعم��ىُ ،ي ِّ
�أن ت�سق��ط ،ال ب�سب��ب الأعمى ،لكن ب�سبب م��ن �صديقتها،
فالعمى لي�س عمى العني ،بل هو عمى القلب.
ين متام�� ًا من
وي�صي��ح البط��ل الأول بالفتي��ات ،فيختف� َ
املنظ��ر ،وم��ن احلل��م ،وه��ي حال��ة مث�يرة فع�لا؛ ملفتة
للنظ��ر ،فم��ن املحتم��ل �أن ت�سق��ط �إحدى الفتي��ات خلط�أ
ترتكب��ه� ،أو للم�س��ة غري مق�صودة م��ن الأعمى� ،أو خلوف
عليهن،
منهن �أو �أكرث؛ م��ن هذا الأعمى الط��ارئ
واح��دة
َّ
ّ
فال��روح الإن�ساني��ة؛ وا�ضح��ة يف كل ه��ذه االحتم��االت
به��ن ،له معناه الكبري،
املرعب��ة ،وعدم ا�صطدام الأعمى
ّ
فعل��ى الرغم من كل الظروف التي ُيعانيها ،فهو حري�ص
على �صغريات النا�س ،فال��راوي ،ال ُيقدِم َنف�سه /وحده\
ين النف�س مثله ،وهي فكرة
�
إن�سانيا ،بل ُيق ِّدم الأعمى �إن�سا َّ
ّ
مت�صوراً مدى
مرت بخاط��ري ،و�أنا �أقر�أ الق�ص��ة
ِّ
جميل��ة؛ َّ
اهتمام القا���ص بامل�شاعر الإن�سانية؛ �إىل جانب جمرى
نهر ق�صته ،فلو �أراد الإثارة /جمرد الإثارة\ لأ�سقط فتاة
�أو �أك�ثر من ه��ذا االرتفاع العايل ،فك��م من االحتماالت؛
ميكن �أن حتدث؟!
كان بالإمكان �أن ت�سقط الفتاة التي الحقت دميتها ،كما
كان ممكن�� ًا �أن ت�سقط ه��ي �أو غريها ،بلم�سة من قدم هذا

الدراسات

 ،رفع��ت �صوتي ثانية ثم ع ّلقت  ،وال تتحرك حتى تتثبت
م��ن موقعه��ا  ،وت�شب��ث م��ا �أمكن��ك باجلدار،عندئذ حرك
اليمنى  ..احلجر الذي امامك عال بع�ض ال�شيء  ،وو�ضعه
يف ه��ذا الطريق عبث غري طريف .حرك ج�سدك بت�ؤده وال
مت��ل نحو اليم�ين �..إياك وناحي��ة اليمني،كذلك ال تبالغ
باملي�لان نح��و الي�سار�..إنك يف املرك��ز ا ّالن  ،وكن يقظ ًا
يف كل خطوة تخطوها "‘.
وعيِه،
و�أ�شع��ر �أن تركيزه على هذه الق�ضي��ة؛ ناجت عن ال ْ
فكري��ا ،وا�ضطرابه بني
فلع��ل لديه �شع��وراً بقلق الأعمى ّ
اليم�ين والي�س��ار ،لذلك يكرر حتذيره له م��ن امليالن �إىل
اليمني ،كما ي�ؤكد حتذيره من امليالن �إىل ال�شمال ،ف�إن مل
يك ُْن فكر الأعم��ى مق�صودا ،فلعله يتح َّدث �إىل العراقيني؛
بتطرف الكثري منهم
يتطرفوا� ،إذ رمبا �شعر
راغب��ا يف �أال
ُّ
َّ
وقت كتابة ه��ذه الق�صة يف عام  ، 2006بل َمن ي�ضمن
�أن��ه ال يق�صد �أبناء �شعب��ه /ومنهم �صديقه\ مك ِّني ًا عنهم
بهذا الأعمى الذي هو واقع ،والذي هو رمز؟!
التط��رف؛ �شبيه ًا بعم��ى القلوبَ (،ف ِ�إ َّن َها ال َت ْع َمى
�أال ترى
ُّ
ْ أَ
ال�ص ُدو ِر) ؟!
ُوب ا َّلتِي فيِ
ُّ
ار َو َلك ِْن َت ْع َمى ا ْل ُقل ُ
ال ْب َ�ص ُ
التط��رف ال��ذي ُيع� رِِّّب� عن��ه
فلعل��ه يك ّن��ي بالعم��ى؛ ع��ن
ُّ
امل�سلمون ب(ال ُغ ّلو).
نبه �إىل ذلك،
يت�صور البع�ض �أن �صديقه
قد
ٍّ
متوف ،و�أنه ُي ِّ
َّ
التطرف؟!
فكيف ُيح ِّذره من
ُّ
الت�رصف
�إن اختيار (احللم) ليكون زمان ق�صته؛ ُيتيح له
ُّ
حترك قدم �صاحبه/
ُّ
والت�ص��ور ،وهو ُيعبرِّ عن ع��دم دقة ُّ
ورمبا �شعبه.
وعلى �أية حال ،تظهر تفا�صيل وا�ضحة؛ ُتعبرِّ عن الن َف�س
داخلي؛
الروائ��ي ،عن��د القا���ص  ،فهو يت�س��اءل عن �سلَّ��م
ّ
ينبغ��ي �أن يك��ون موجوداً ه��و ال يعرفه ،ول��و عرفه لدلَّ
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الأعم��ى املت�أرجح ،والذي ال يرى ما �أمامه� ،أو لأي �سبب
�آخر.
وهذه الفتاة ال�ساقطة؛ قد تتك�سرَّ �أو متوت ،بل قد يتل َّقفها
�أح��د املت�سكِّعني يف باحات الق�رص ودهاليزه وجمازاته،
فتنج��و على ي َديه ،وتبقى االحتم��االت من الكرثة بحيث
ُيث�ير كل منه��ا ما ُيثريه م��ن الإدها���ش والإرعاب ،لكن
القا���ص الب��ارع ،الت��زم خط الق�ص��ة؛ مركِّ��زا على جناح
الأعمى والفتيات يف اال�ستماع �إىل �إر�شاداته ،واال�ستفادة
منه��ا�" -:أهتف ب��ه ان ينتبه ،ف�أي ع�ثرة بواحدة منهن
يل وي�ؤ�رش بيده � ْأن �إين �أ�سمع
تودي بحياته ،وهو ي�ستمع ا ّ
واتتب��ع االر�ش��ادات‘ ،فاحل��وار بينهم��ا قائ��م على نطق
البط��ل الأول ،وا�ستم��اع البطل الثاين ،وا ِّتب��اع �إر�شاداته
ا�ستن��اداً �إىل �إ�ش��ارات ت�ص��در عنه؛ يراها ال��راوي البطل،
وي�ستمر فيما هو عليه من �إر�شاده"
ُّ
واملتحركني
الق�رص،
يف
املوجودين
أن
�
ب��
ال�شعور
لِيبقى
ِّ
يف جنبات��ه؛ �إمنا ه��م تف�صيلة من رواي��ة؛ اخ ُتطف منها
ف�ص��ل؛ مل يج��د َمن ُيجري علي��ه التعدي�لات الكافية ،ثم
ذهبت تلك الرواية ،فلماذا ذهبت؟!
فرت؟!
و�إىل �أين َّ
�س�ؤاالن؛ ال جواب /عندي\ عنهما.
والر ُج��ل قائال" -:مل يلفت
ويتح�� َّدث
ُّ
القا�ص عن الق�رص َ
نظ��ري اخل��راب الواق��ع علي��ه ،وال هذه اجلماع��ات التي
جت��ول فيه� ،إمن��ا كل ما �شد نظري اليه ه��و و�ضع الرجل
علي
الغريب ،وكيف ح ّل هناك دون �سواه ،والطريقة التي ّ
ان اتبعها لأنقذه من هاوية ،هو لو تركته ،م�رشف عليها
".
يوجه �أعمى ،لكنه ما يزال ال يعرف
�إذن ،فه��و يعرف �أنه ِّ
يوج��ه �صاحب��ه الأعمى ،ليت�س��اءل عم��ا �أو�صل هذا
�أن��ه ِّ
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الر ُج��ل الغري��ب؛ �إىل حي��ث ه��و ،وم��ن ثمة كي��ف ميكنه
َ
�إر�شاده ،فهنا تت� ّأكد �إن�سانية البطل الأول الرائعة.
�إن��ه ُير�ش��د َر َجال �أعمى ال يعرفه ،ل��و تركه ،ملا كان عليه
لا �أعمى هو امانة
عت��ب ،ومع ذلك ،فهو يعتقد ‘" �إن رج� ً
بي��د الرجل املب��صر ،هك��ذا ارى ولذلك ف���أن دوري هنا
ال لو هبط��ت به الأر�ض ب�س�لام ،فع�ساه ان
�سيك��ون جمي ً
ي�شكرين �شكراً �أجمل ".
و�أيا كانت الإجابة عن �أي من هذين ال�س�ؤالَني ،فاملقتب�س
ال�ساب��ق؛ يوحي ب�شعور القا�ص  /البطل الأول\ بحاجته
�إىل �شك��ر الأعمى ،و�أمله فيه ،وه��ي م�س�ألة طبيعية ،ف ُهم
(من مل ي�شكر النا���س ،مل ي�شكر اهلل) ،وهو �أمر
يقول��ونَ -:
طبيعي ،لأنه مل يع َتد ال�شكر ،فهذه الق�ضايا؛ اعتيادات.
ّ
"و�أك�ثر م��ن ذل��ك‘ ،ب��ل رمب��ا �س�أم�س��ك بيده،واعرب به
ال�ش��ارع اىل تل��ك الكازين��و القائم��ة و�سط م��رج ت�رضب
عليه��ا ال�شم���س من جوانبه��ا ،فتحيله��ا اىل قطعة ف�ضة
تعوم يف اخ�رضار عارم"...‘،الخ.
ين نبي��ل �آخر؛ ناجت ع��ن روح  ...ما يزال
�إن��ه �شع��ور �إن�سا ٌّ
يحتف��ظ بها من��ذ طفولته ع�بر �ستني �سنة� /أي��ا ما كان
احلقيقي؛ يف
�سب��ب ذل��ك التحدي��د\ فك�أنه ُيق�� ِّدم عم��ره
ّ
ف�ترة كتابة الق�ص��ة ،و�أظنه��ا تف�صيلة �أخ��رى ُتلمح �إىل
�ش��يء مفقود يف الق�صة ،و�إن كان يرب��ط هذه التف�صيلة،
بقيادته الأعمى �إىل تلك الكازينو /الأمل\ وما ميكن �أن
ي�سمع��ه منه م��ن حديث جميل� ،أو غري ذل��ك ،فهو /حتى
يوجهه\ �أكرث من
الر ُجل /الذي ِّ
الآن\ ال يعرف عن ه��ذا َ
�أن��ه �أعمى؛ جمرد �أعمى على مرتف��ع خميف؛ حمتاج �إىل
م�ساعدة.
يوجهه هو �صديقه،
مل ينتب��ه الراوي /بعد\ �إىل �أن الذي ِّ
ف�أية م�شاعر �إن�سانية؛ تزخر بها هذه الق�صة؟!
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طبيعي��ة؛ �رضوري��ة ،وال �رضر
عراقي
�أ�شعر �أنها مزي��ة �إن�سان
ٍّ
إنها لمفارقة عجيبة؛
فيها.
حم��ب للم�ساع��دة
طبيع��ي؛
ٍّ
ّ
خوف
ي
المتلق
يرى
أن
"�أوهّ �..إن عل��ى االن�س��ان �أ ّال
�أ�ص�لا ،بعي��داً عن الغب��ار الذي
ِّ
المقصوصة
على
القاص
يطمئن كث�يراً م��ا دام هو على
جنبيه" -:رمب��ا �س�أ�سمع
يعل��و َ
رؤيته
من
أكثر
قصته؛
قيد احلياة ..
من��ه حديث ًا جمي�لاً� ،شكوى ما
فمتى يطمئن؟!
اعرتاف�� ًا بح��ب م�ض��ى ،ك�شف�� ًا
مدى خوف المقصوصة
ه��ل يطمئ��ن عن��د امل��وت� ،أو
حلال��ة عم��اه ،ث��م ��سر طريقه
حالته .
بعده؟!"
اىل �أعلى الق��صر وعودته منه.
و�إذ يتخ ّلى الراوي عن منلوجه
ولك��ي �أك��ون دقيق ًا ف�أن��ا �أحب
الداخل��ي ،ف�إن��ه يع��ود �إىل �صاحبه املتعلِّ��ق بني طوابق
احلديث مع مثل ه�ؤالء ،وتعجبني قدراتهم العجيبة على
ّ
حفظ اال�ص��وات ومعرفة �أ�شخا�صها ،وك��م كنت حري�ص ًا
الق��صر؛ املت�ألِّ��ق ب�أ�ض��واء قلم��ه‘ -:ل��و ت�سمعن��ي جيداً
لقل��ت �شيئ�� ًا طريفاً،ف�أن��ا �أع��رف � ّأن �أمثالك
ل�ضحك��ت �أو
على �أن يكون يل �أ�صدقاء كرث منهم .وغالب ًا ما كنت افكر
َ
َ
ينط��وون عل��ى ا�شياء مث�يرة ،لي�س �أقلها حذلق��ة الل�سان
يف �أن ه��ذا ي�شكل امتيازاً م��ن امتيازات الرفقة اخلال�صة
و�رصاحة اجلنان والتحرر من املحذور يف بع�ض املزاح
لا عل��ى م��ا ي�ؤك��ده من نك��ران ذات
وب��راءة النف�س،ف�ض� ً
اخلفيف‘..
تق��وم على تقدمي العون وغري ذلك من اغراءات �أخر تلون
فال��راوي؛ يع��رف �شيئ�� ًا من �صف��ات �أمثال ه��ذا الأعمى
�صورتك يف ب�صائر ه�ؤالء ".
املتعلِّ��ق يف الف��راغ ،فلو �سمعه جيدا ،ل�ضح��ك� ،أو لأبدى
وه��ي م�شاعره الذاتية التي ي َّتجه به��ا �إىل املتل ّقي بعيداً
�شيئ�� ًا م��ن الظ��رف ،لأن جماعت��ه معروف��ة مبث��ل ه��ذه
ع��ن الأعمى املتعلِّق بجانب م��ن جوانب الق�ص املرتفع،
املثريات ،ولعل��ه مل ُيخطئ ،فالكثري م��ن ذوي الإعاقة/
والطام��ح �إىل الن��زول من��ه �إىل ه��ذه الأر�ض ،ب��ل لعلها
وعلى الرغم من الكثري مما ُيعانونه\ �إيجابيون؛ ظرفاء؛
داخلي؛ ي َّتجه ب��ه الكاتب �إىل َن ْف�سه؛ جاعال �إياها
منلوج
ّ
�ضاحك��ون؛ مثريون؛ مم��ا يعني دقة معرفت��ه بهم ،فهو
متل ّقي�� ًا مل��ا يجول يف ذهن��ه ،ف�أين وج��د املتل ّقي ،حتى
يع��رف� /أو ُيري��د معرف��ة الكث�ير منهم\ ويب��دو �أن ذلك
ُيفكِّر يف حمادثته؟!
متحق��ق له ،و�إال ،فمن �أين له هذه املعرفة التي ُيعار�ضه
يل ال ُن ْبلن
الراوي لبطل ،ال ُيق ِّدم نف�سه �إن�سان ًا �
إن�ساني ًا مثا َّ
ّ
فيها الكثريون؟!
عاديا؛ تحُ ِّرك��ه امل�شاعر
مبق��دار ما ُيق�� ِّدم نف�سه �إن�سان�� ًا
ّ
ويدلل على ذلك بح�سن ا�ستجاباته
واحلاج��ات ،فكما �أن هذا الأعمى؛ حمتاج �إليه كي ُينزله
ومع ذلك ،ف�إنه ي�سمعهُ ،
مل��ا ُي�شري به عليه ،وعرب �إ�شاراته بيده اليمنى ،فال ُيبدي
من �أعلى �إىل الأر�ض ب�سالم ،فهو /كذلك\ حمتاج �إىل �أن
ما يدلُّ على ظرافته ،فلماذا؟!
ي�سمع منه ال�شكر ،وهو يعرف �أن عنده /وعند �أمثاله\ ما
ه��ل هو اخل��وف ال��ذي مينعه من ذل��ك الظ��رف؟! �أم هي
يمُ تعه ،فهو مفيد؛ م�ستفيد؛ يف الوقت نف�سه ،وهي م�س�ألة
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الهاوية� ،أ�ضعف منك او ل�سقطت
‘.
�إنه��ا ل�شجاعة بالغة من الراوي
ح�ين يعرتف باحتم��ال �ضعفه
ل��و كان يف مكان��ه ،وكان يرى
الهاوية التي حتته
مل ْثل
لكن ،كيف يعرتف الراوي ِ
الر ُج��ل الأعم��ى /يف مِ ْثل
ه��ذا َ

الظروف املانعة؟!
ول��و تغ�َّي�رَّ ه��ذا احل��ال /ح��ال
على الرغم من كل
الأعم��ى\ فه��ل �سيع��ود �إىل
التوتر الذي واجهه
مم��ن ال ميلكون
ظرف��ه؟! �أم هو َ
البطل األول ،فقد حقق/
من الظرف �شيئا؟!
إنسانيا\ ما ُيريد.
و�إذا مل يكُ��ن الأعم��ى يف ظرف
بالتظ��رف� ،أفلي���س
ي�سم��ح
ُّ
إيجابي��ا يف حركت��ه الدائب��ة،
�
ّ
هذه الظروف\ بهذا؟!
لتحقي��ق رغبات��ه؛ عل��ى الرغ��م م��ن كل ه��ذه الظ��روف
كيف يعرتف له ب�أنه لو كان مكانه ،لكان �أ�ضعف منه؟!
املع َّقدة؟!
يخ ْف عليه /وهو يف مِ ْثل هذا االرتفاع\ �أن يتخاذل،
أظن �أحداً يعرفها ،ولو عرفها الراوي العليم،
�أمل َ
هي �أمور ،ال � ُّ
في�ضعف ،فينهار ،في�سقط من حيث هو؟!
ملا فاته الإخبار بها.
وعلى كل حال؛ يعود الراوي �إىل متل ّقيه /الذي ال يعرفه\
ويع��ود الراوي �إىل �إر�شاد ه��ذا الأعمى ،بعد �أن ح َّدثه عن
�أو �إىل َن ْف�سه متح ِّدثا �إليها‘ -:الريح قوية ،ت�رضب ج�سده
م�شاعره جتاه جماعته-:
وحت��اول �أن تنت��زع عن��ه مالب�س��ه لكنه يتق��دم ،وها هو
"نع��م ،ت�ستطيع �أن جتل���س الآن� ..أن تويل ظهرك اجلدار
يتجاوز الطاب��ق الأعلى يف التفاف م�ستمر ،و�أنا �أحاكيه
وت�أخ��ذ �أنفا�س�� ًا عميقة وجتعل من ه��ذه العرثة التي هي
يف االلتفاف مثله ،حركة بحركة‘
عب��ارة عن دكة كونكريتي��ة بني �ساقي��ك اذ متدهما فال
�إذن ،وم��ع �أن الأعم��ى يف الأعلى ،ف�إن ال��راوي يرى �أنه
ت�أخ��ذك هذه الريح ..انت تدرك �أكرث مني وانت يف عالك،
ُيحاكي��هُ /ي�شابهه\ يف احلركة؛ مع �أنه يف الأ�سفل؛ على
أخف
�ش��دة الريح التي بد�أت ته��ب الآن ،واالن�س��ان فوق � ّ
الأر���ض ،فالعوائ��ق موج��ودة؛ يف طري��ق كل منهم��ا-:
نبهه �إىل ما ق��د يغيب عن خاطره؛
من��ه حت��ت ،‘..فك�أنه ُي ِّ
‘بالرغم م��ن العوائق الكثرية التي وجدتها يف طريقي،
يف مثل تلك الظروف ال�صعبة".
مث��ل كت��ل �أحج��ار �ضخم��ة ت�ساقطت من اع��ايل طوابق
ومث��ل �أي معلِّق بارع على لعب��ة كرة قدم؛ مثرية؛ ي�صف
الق��صر وتناثرت عل��ى الطري��ق امللتفة حول��ه ،و�أ�سالك
متعجبا من
ال��راوي ح��ركات ه��ذا الأعم��ى يف الأعل��ى؛
ِّ
ال هنا وممتدة على هيئة موانع هناك،
حركات��ه ،و�سكناته ال�شجاع��ة�‘ -:أراك نه�ض��ت� ،إذن � ّأي
�شائك��ة مرمية كت ً
فلقد وا�صلت الزحف معه يف حمية بالغة ،مق ّدراً �صعوبة
مق��دام �أن��ت لتواج��ه العا�صفة ؟ ��سر. .لي�س علي��ك ا ّال ان
طريقه التي هي غري �صعوبة طريقي .لقد ارتهنت اىل هذا
تقتح��م م�ص�يرك ب�شجاعت��ك ،و�إ ّال فم��ن ي�ضم��ن ه��دوء
الرجل �إرتهان ًا م�صريياً‘
وم��ن يعاهد َم��ن على ا�ستتب��اب االنواء؟ ولو
العا�صف��ةَ ،
نع��م؛ هم��ا طريقان خمتلف��ان ،وا�ضح��ا االختالف ،لكن
كن��ت مع��ك �أنا الذي �أق��ودك لرمبا كنت ،و�أن��ا ارى عمق
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هي االخ��رى قريبة مني ولكنها خمتلطة بظالل ال ت�شف
�أحدهم��ا /مع ذل��ك\ ُيعني الآخ��ر ،كم��ا �أن الآخر؛ يقبل
عنه��ا �رسيعاً� ،إمهلني حلظ��ات و�س�أعرفك‘ ،فهل املب�رص
اال�ستعانة به ،فاخت�لاف الطريق ،لي�س دليال دائما على
احلي ،ولو مات �أعمى؟!"
�رضورة االختالف.
َمن يرى بعي َنيه؟! �أم هو املتيقظ ّ
و�إىل ه��ذه اللحظ��ة الق�ص�صي��ة؛ يبقى ال��راوي مرت ِّددا-:
و�إذ يتح َّدث الراوي عن َن ْف�سه؛ جتده يتح َّدث عن الأعمى/
‘وع�س��ى ان تك��ون ه��و �صديق��ي ذاك ال��ذي كان ي��ردد
وعما ُيعانيه\ �أو يتح َّدث �إليه� /أو �إىل نف�سه عنه\ فهو ال
ّ
االغاين معي ويح��ب �صوتي بجنون ف�أمتادى يف الغناء
وجهه
إذا
�
إال
�
حوله
ي��دور
ما
أو
�
حركاته
من
حركة
ي�ترك
َّ
له ،له وحده‘
حوله��ا� " -:أعط��ى وجه��ه ناحيت��ي غري مب��ال باخلطر
هن��ا ،ب��د�أت تو ُّقع��ات ال��راوي ،ف�إذا ب��ه يب��د�أ حديث ًا عن
املحدق به� ..صحت عالياً؛ �إنتبه� ،إنك تكاد تطري‘ ،وكيف
�صديق��ه ال��ذي تب�� َّد ْت له �ص��ورة غائم��ة عن��ه ،فقد كان
ال يطري؛ والريح عالية عاتية؟!‘فال تغامر ،تعلق مبوقعك
معجب ًا ب�صوت الراوي ،وكان الراوي؛ ُيغ ّني له ،له وحده،
واذا �شع��رت بالراح��ة و�صفاء الر�أ�س ا�ستم��ر ..قال؛ �إنني
فلماذا؟!
ا�سم��ع �صوت��ك جي��داً الآن ،قل��ت؛ م��ا الذي ج��اء بك اىل
�أمل يك��ن ل��ه غريه م��ن الأ�صدق��اء؟! �أم كان ل��ه �أ�صدقاء،
هذا املكان ؟ ق��ال؛ �أت�س�ألني و�أنت املب�رص؟ قلت؛ ح�سن..
لكنهم غري معجبني ب�صوته؟!
ل��ك ما تريد �أن تقول ،ولكن �أم��رك غريب  .قال �أي غرابة
و�إذا كان له �أ�صدق��اء �آخرون غري معجبني ب�صوته ،فهل
يف االم��ر ،قل��ت؛ ان تك��ون وحدك هنا ،فوق ه��ذا الق�رص
ال له؟!
ويف مث��ل ه��ذه االيام ،ق��ال ،جئت �أط��وف .تطوف حول
كان �صديقه /الذي ي�سمعه وحده\ مجُ ام ً
لعل��ه كان ُي ّلب��ي� /إن�ساني��ا\ رغبة �صاحب��ه يف الغناء،
ماذا �س�ألت ،ر ّد؛ �أطوف حول حلمك ،بل لعلي جئت �أطوف
في�ستمع �إليه؛ معجب ًا فعال� ،أو ُم َّدعي ًا الإعجاب؟!
في��ه" ،لأول مرة /يف الق�صة\ يجري بني البطلَني حوار؛
الغال��ب �أن ه��ذا مم��ا ال يعرفه ال��راوي ،ول��و عرفه ،فهل
فيه �أحاديث و�أ�سئلة ،لكن ال�س�ؤال ال يجد قبله ما يدل على
يعرتف به بهذه الب�ساطة؟!
�أن��ه �س�ؤال ،بل يغل��ب �أن ي�سبقه فعل القول ،يظهر من هذا
َمن يدري؟!
احلدي��ث؛ �أن الأعمى؛ يعرف احلقيق��ة خرياً من املب�رص،
و�ضم��ن احل��وارات الت��ي بد�أت
فه��و يعلم �أنه يطوف حول حلم
ت��دور بينهم��ا؛ حت�� َّدث الراوي
�صاحبه ،بل يطوف فيه ،بينما
َ
بأمر
معني
القاص
إن
َّ
للأعمى عن فتاة جميلة �أحبها
ال يعرف املب�رص /حتى الآن\
م��ع �صدي��ق ل��ه ،كان��ا ميوتان
امليت؛
آخر /مسكوت عنه\
�شيئا ،ف ُهم يزعم��ون �أن ِّ
فيه��ا ،و�أنهما ر�أي��ا فلما هنديا
احلي ،وبالتايل،
ّ
للمتلقي أن ينتبه له
�أكرث يقظة من ّ
ا�سم��ه (�سن��كام) فيه م��ا ُي�شبه
فهو �أع��رف باحلقيق��ة� ،أو �أقدر
ويكتشفه في تالفيف
ه��ذا ،و�أنهم��ا مل ُي�ص ِّدقا �أن �أحد
على معرفته��ا " -:تقدم قليالً،
القصة.
ال�صدي َق�ين تن��ازل ع��ن الفتاة
لك��ي �أتب�ين وجه��ك ..مالحمك
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ل�صاحبه ،و�أن لهما �صديقا بينَّ لهما �إمكان ذلك يف الأمم
العظيم��ة ،و�أن �صدي��ق الراوي؛ تخ ّلى له ع��ن تلك الفتاة،
ان�سجام�� ًا مع ما جرى يف ذلك الفل��م ،ولي�س غريبا ،فقد
كتب (جنيب حمف��وظ) روايته البديعة( -:خان اخلليلي)
م�رصي قبل  /2006تاريخ كتابة
حتولت �إىل فلم
ٍّ
حيث َّ
ق�صة (قي��ادة الأعمى)\ وفيها يتخ ّل��ى (�أحمد عاكف)/
�أح��د �أبط��ال رواي��ة (خان اخلليل��ي)\ لأخي��ه (ر�شدي)/
البط��ل الآخر للرواية\ ع��ن حبيبت��ه دون �أن ُيخربه� /أو
أحبها قبل��ه؛ �إيثاراً لأخيه على َن ْف�سه،
ُيخ�بر �سواه\ ب�أنه � َّ
ل��و �أُ�ش�ير �إليها ،ل��كان �أقرب ،وم��ع ذلك ،فه��ي تفا�صيل
ت�صل��ح لكتاب��ة ق�صة �أخ��رى� ،أو ِلبِناء ف�ص��ل من ف�صول
رواية ثانية.
و� ّأي ًا كان الأمر ،فقد بد�أ البطل الثاين /الأعمى\ بالك�شف
عن نف�سه" -:رفع يديه عالياً..كاد يحلق يف الف�ضاء،قال.
�شيء غريب لعن اهلل العمى الذي جاءين �آخر ايامي،فهذه
ق�صتنا،ان��ا ح�سن��ي النا�ش��يء و�صديق �أثري عل��ى نف�سي
لعل��ه انت،كان يدعى ب�إ�سمني يعرف��ه نا�س بهذا ويعرفه
�آخ��رون بذاك .قلت وقد تاقت روحي للقياه،اذاً �سانتظرك
حت��ى تهبط،و�س�أق��ودك اىل تلك الكازين��و التي ال يعرف
لا ما ،هناك �سوف ي�ستم��ع كل منا للآخر
امل��رء فيها مل� ً
وي�صغي �إليه،اذ �سيق�ص عليه �أبلغ ق�ص�صه " .
على هذا ،ال يكون (ح�سني النا�شيء)؛ هو الذي تط َّفل على
ال��راوي /يف حلم��ه\ حب ًا ل��ه ،فح�سب ،لكن��ه /يوم كان
�شاب�� ًا على قي��د احلياة ،وكان ذا ب�رص\ ه��و الذي تخ ّلى
ّ
ع��ن حبيبته ل�صاحبه ،ف� ُّأي �إيثار هذا لو كان حقيقة غري
ق�ص�صية؟!
�إنها من �أرفع حاالت الإن�سانية.
و� ُّأي اع�تراف باجلمي��ل؛ م��ن ق َِبل ال��راوي ،به��ذا الف�ضل
ل�صاحب الف�ضل؟!
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�إنه لي�س جمرد اعرتاف بف�ضل.
�إنه حالة �إيثار �إن�سانية ،قد يكون لها �أمثال يف الروايات
والوقائ��ع ،لكنها تبق��ى �إن�سانية على �أعل��ى امل�ستويات؛
تف�ض�لاً ،واعرتاف�� ًا به��ذا الف�ضل ،فلو كان ب�ين غريهما،
ُّ
فلرمبا ح��دث غري هذا ،ولأختلف ال�صديق��ان ،ف�إذا قبلت
الفت��اة �أحدهم��ا ،كرهها الث��اين ،وماذا ميك��ن �أن يرت َّتب
على مثل هذا من �إثارات ،بعيداً عن الإيثار؟!
"ورددت ثاني��ة� ،إن كان ذل��ك ي�رسك فل�س��وف �أنتظرك،
ُ
و�إ ّال ف�أن��ت الآن يف م�أم��ن ،فلق��د ه��د�أت الري��ح وب��د� َأت
تلت��ف ،مت��ى ت�س�ير ومتى
تع��رف كي��ف تخط��و وكي��ف
ّ
تتوق��ف ولرمبا ان هبطت تفتحت عيناك  //ح�سن انتظر
وال تربح مكانك .
ق��ال ذل��ك وجع��ل ي�سري هادئ�� ًا مطمئن��اً ،ث��م �أردف؛ لو
تع��رف كم بي من اللهفة لأجل�س يف كازينو وا�ستمع اىل
حديث �صديق ..لقد غاب عني الأ�صدقاء للأ�سف‘ ،وكيف
ال يغيب الأ�صدقاء؟!
�أين ميكن �أن يوجدوا يف ظروف مثل ظروف هذا الأعمى
امليت؟!
ِّ
نحن م��ا نزال نظن �أننا على قيد احلي��اة ،ون�شعر ب�شعور
(عمرو بن معدي كرب الزبيدي) وهو يقول-:
الذي َن �أُحِ ُب ُه ْم
َذ َه َب ْ
ال�س ْي ِف َف ْردا
َ
وب ْ
قي ُت مِ ثْلَ َ
ميتا؟!
فماذا يقول الذي نظ ُّنه ِّ
ح��ب �أن يلتق��ي ب�صديق��ه /ال��ذي عرف��ه\ يف تلك
ه��و ُي ُّ
الكازينو التي لعله��ا اجلنة� ،أو لعلها الكازينو الذي كانا
يذهبان �إليه يوم كان على قيد احلياة.
‘الآن يحق يل �أن �أ�رسع اليك .
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ق�صته بقوله-:
"�أن��ا �صديق��ك � ،صديق��ك اخل�ؤون الذي يق��ودك اللحظة
�سامل�� ًا اىل االر�ض ،بع��د �أن ترك لك احلب��ل على الغارب
لتموت يف ال�سماء " ؟!
لق��د حت َّدث��ت الق�صة ع��ن �أعمى ،كم��ا حت َّدث��ت �إىل �أعمى
القا�ص البارع ،وقد ك�شف
فعال ،فكان العمى �أحد �أدوات
ِّ
ع��ن �إن�ساني��ة رائعة؛ ظهرت ل��دى ال�شخ�صي َتني ،لكنها مل
ُتق�� ِّدم موقف ًا مبا�رشاً� /أو غ�ير مبا�رش\ من العمى نف�سه،
معني�� ًا بالعمى ،مبقدار عنايته/
فالقا���ص البارع ،لي�س
ُّ
ّ
ين النزع��ة ،ويكفيه هذا،
�إن�ساني��ا\ ب�أعمى �إن�س��ان؛ �إن�سا ِّ
فهو موقف لبيب.

الهوام�ش
 - 1تنظ��ر الق�ص��ة يف تاريخ العائلة ،ق�ص�ص ،حن��ون جميد؛ الطبعة الثانية؛ 2010؛
دار ف�ضاءات للن�رش والتوزيع ،عمان؛ �ص.204 195
 - 2ح�سن��ي النا�ش��ئ :قا���ص روائ��ي عراقي؛ �ضعف ب��صره يف �آخر حيات��ه؛ و�سي�أتي
ذل��ك قرب نهاي��ة الق�صة ،تويف يف ع��ام 2001؛ كان �صديقا للروائ��ي القا�ص (حنون
جمي��د) �صاحب ق�صة (قيادة الأعمى ،لذلك �أهدى له الق�صة؛ من هنا ،فبطال الق�صة هما
امليت الذي ي�ستجيب
(حنون جمي��د)؛ املب�رص احلي؛ القائد ،و(ح�سن��ي النا�شئ)؛الأعمى ِّ
للإر�شادات.
 - 3كما هو مثبت يف �آخر الق�صة؛ �ص.204
 - 4احلج :من الآية 46
 - 5خان اخلليلي ،رواية ،جنيب حمفوظ؛ دار ال�رشوق.
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هتف��ت به ب�أق�صى ما ا�ستطيع �إطالقه من �صوت  ،حذار،
مت يل الك�شف؛ ف�أنت �صديقي
حذاريا �صديقي حذار..الآن ّ
املي��ت ح�سن��ي النا�شيء ال��ذي م��ا �أزال احتف��ظ بحذائه
اال�س��ود اجلديد ال��ذي �أهدتني �إياه زوج��ك الوفية بعد ان
مت " .
�أما �أنها وفية ،فهي وفية ،لأنها و َّزعت حاجيات زوجها
بع��د موت��ه على �أ�صدقائه ت��ذكارا ،فكان من��اب الراوي؛
حذاء �صديقه الأ�سود اجلديد؛ الذي احتفظ به ،ومل يلب�سه/
كما يبدو\ اعتزازاً بذكرى ل�صاحبه ،وهذا ممكن واقعيا،
لكن �إىل ماذا يرمز احلذاء الأ�سود املهدى ،لو كان رمزاً؟!
و�إىل م��اذا يرم��ز بكون��ه (�صديق��ه اخل�ؤون) ح�ين ُينهي

17
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الش ْعر َي ُة التأويلية
ِ
الشعرية
في اللحظة
ّ
�أ�سام ـ ـ ـ ــة غان ـ ـ ـ ــم

ال�شعر هو حلظة وجودية – ذاتية خال�صة  ،يجب �أن يعطي
يف ق�صيدة  ،ر�ؤية �صورية تعتمد على املتخيل والواقعي
للع��امل وللإن�س��ان  ،من خالل البحث ع��ن اللحظة  ،لي�س
للحظ��ة ذاتية ملتهب��ة  ،متوهجة  ،اللحظة
يف حاج��ة اال َ
الت��ي ت�صن��ع الف��ارق  .لذا فه��و يخلق اللحظ��ة ال�سحرية
ليك��ون املعن��ى  ،فالواق��ع احلقيق��ي للزمن
االيحائي��ة ،
ّ
يكمن يف زمنية اللحظة وال يوجد خارج اللحظة اال العدم
ركبة :
 ،علي��ه فاللحظة ال�شعرية ه��ي �إذن " بال�رضورة ُم ّ
انها تحُ ِ ّرك ال�شعور  ،تربهن  ،تدعو  ،ت�ؤا�سي � ،إنها مذهلة
ُر�سخة ،بزمن
واعتيادي��ة  ،وللإم�س��اك به��ذه اللحظ��ة امل َ
حلظات تامة  .اننا  ،واحلالة هذه
لينجز
ٍ
ارجتاع��ي ي�أتي ُ

 ،نحي��ا مت�أخرين  ،اللحظات التي كان �سيتحتم علينا �أن
نحياها "  ، 1ولأنها حلظة وعي يعتمد على ر�ؤية باطنية
متتابع��ة  ،تتوق��ف حني تتكامل الق�صي��دة  ،والن كل ما
ينف��ي التاري��خ اخلا���ص  ،كل ما ينق�ض قيم��ة املا�ضي
وامل�ستقب��ل يف �آن واحد ،يوحد يف اللحظة ال�شعرية  ،لأن
ذاتن��ا " ال تع��ي نف�سه��ا �إال يف اللحظ��ة احلا�رضة فكيف
ال نالح��ظ ان اللحظة احلا�رضة هي املجال الوحيد الذي
ُي��درك في��ه الواق��ع  ،ذل��ك انه ينبغ��ي لن��ا �أن ننطلق من
انف�سن��ا ال ثبات الوجود حتى ولو �أدى بنا ذلك فيما بعد
�إىل التخل���ص م��ن ذاتن��ا "  . 2ويرى ادوني���س �أن ال�شعر
ر�ؤي��ا حتاول الت�شكل ولن تت�ش��كل ،حتاول االكتمال ولن
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حتق��ق له هذا التمايز اجلمايل  .هنا الطرح يفر�ض علينا
تكتم��ل  ،لأنها تظ��ل م�رشوع ًا م�ستقبلي ًا غ�ير منجز ،و�إن
ري��ة ؟ انه��ا تتجلى يف "
وع��ي " ال�شاعر لذاته ال يبد�أ من التاريخ� ،أو من املا�ضي
�أن نت�س���أل  :كي��ف تتجل��ى ال�شِ ْع َ
جمرد بديل عن
 ،ب��ل يبد�أ من ذاته نف�سها – وذاته يف يقظة دائمة  ،ففي
ك��ون الكلمة تدرك بو�صفها كلمة ولي�ست ّ
امل�سمى وال كانبثاق لالنفعال  .وتتجلى يف كون
ال�شيء
كل حلظة  .يعي�ش ويفكر ويخلق ك�أمنا للمرة الأوىل  .فهو
ّ
الكلمات وتركيبها وداللتها و�شكلها اخلارجي والداخلي
ال ي�ؤرخ بل ي�ستبق " . 3
جمرد �أمارات خمتلفة عن الواقع  .بل لها وزنها اخلا�ص
ري��ة ه��ي نظرية لدرا�س��ة الأن�ساق احلاكمة يف
�أن ال�شِ ْع َ
وقيمتها اخلا�صة " .6
بناء الن�ص الأدبي  ،و�أمناط اخلطاب الأدبي الفاعلة فيه.
رية عند جريار جينيت فيختلف تعريفه
رية  ،جمموعة
لهذا جن��د تودوروف يحدد يف اط��ار ال ْ
�أما مفهوم ال�شِ ْع َ
ِ�شع َ
عن كل الدار�سني له � ،إذ يقول " لي�س الن�ص هو مو�ضوع
مظاه��ر وم�ستويات لدرا�سة الن�صو�ص �،إذ يعتقد بثباتها
جام��ع الن���ص � ،أي جمم��وع اخل�صائ�ص
ال�شعري��ة  ،ب��ل
وا�ستقراره��ا يف اخلط��اب الأدب��ي  ،ويق�سمه��ا اىل ثالثة
ُ
ن�ص على حدةٍ .
حم��اور  :اللفظ��ي – الرتكيبي – الداليل  ،ول��و علمنا �أن
العامة �أو املتعالية التي ينتمي اليها كلُ ٍ
ونذكر من بني هذه الأنواع � :أ�صناف اخلطابات  ،و�صيغ
ري�� ُة ت�ش��دد عل��ى وظيف��ة الأدب الت��ي تت�أ�س�س على
ال�شِ ْع َ
التعبري  ،والأجنا�س الأدبية " .7
الوظيف��ة اجلمالي��ة  ،مبعن��ى �أن الأدب يتمي��ز بالوظيفة
رية ،
اجلمالي��ة او ال�شعري��ة  ،الت��ي تقوم على ا�سق��اط املحور
تع��د اللغ��ة ال�شعرية ركن�� ًا �أ�سا�سا مهم ًا م��ن ال�شِ ْع َ
رية على
ال��داليل على املحور الرتكيبي  ،على اعتبار العمل الفني
لذا تك��ون اللغة ال�شعرية حموراً �سائ��داً يف ال�شِ ْع َ
اعتبار ان ال�شعر �أعلى الن�صو�ص الأدبية �شاعرية لأنه " :
" �شيئ�� ًا ا�صطناعي�� ًا � ،أو �إبداع�� ًا �إن�ساني�� ًا ل��ه وظيفــــــة
الف�ضاء الذي تختمر فيه عوامل اجلمال واالثارة واملجاز
جمالي��ة "  ،4ولي���س ه��ذا فح�ســـ��ب ب��ل يعت�بر روم��ان
والتخي��ل وما يكتنفها من �أج��واء �ضبابية ت�أ�رس وجدان
يـــاكوب�س��ون (  ) 1982 - 1896الوظيف��ة ال�شعري��ة "
ال�شعرية
عن�رصا فريدا  .عن�رصا ال ميكن
املتلقي " � ،8إن اللغة ّ
يف اثن��اء ا�شتغالها على اللغة
اختزاله ب�ش��كل ميكانيكي اىل
الش ْعر َي ُة تشدد على
ِ
وبناء ال�ص��ورة ال�شعرية تعمل
عنا�رص �أخ��رى  .هذه العن�رص
التي
األدب
وظيفة
على هدم املنطق وتفكيك بنية
ينبغ��ي تعريت��ه والك�ش��ف
الوظيفة
على
تتأسس
ال��كالم وبنية الن�ص ال�شعري ،
ع��ن ا�ستقالل��ه " ، 5وبال��ذات
األدب
أن
بمعنى
،
الجمالية
لت�ؤ�س���س منطقها اخلا�ص بها
ا�ستقاللي��ة العن��صر اجلمايل.
او
الجمالية
بالوظيفة
يتميز
 ،والي��ات وتقني��ات ا�شتغالها
وه��ي تبح��ث يف العنا��صر
اي�ض�� ًا  ،وبذل��ك تنقل اللغة من
املحقق��ة للجمالي��ة ال يف
الشعرية  ،التي تقوم على
الوظيف��ة التفاعلي��ة القائم��ة
ال�شع��ر فح�سب ب��ل بالأجنا�س
اسقاط المحور الداللي
عل��ى الو�ض��وح اىل الوظيف��ة
الأدبي��ة كلها م��ع احتفاظ كل
على المحور التركيبي
ال�شعري��ة القائمة على االبهام
ن��وع بقوانينه اخلا�ص��ة التي
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والت�ضلي��ل ال��داليل � ،أي �أن اللغ��ة ال�شعري��ة
تعم��ل على ن�سف وهدم الوظيف��ة التفاعلية
للغ��ة كو�سيل��ة نق��ل معرفي��ة  ،ولي���س ه��ذا
رية املهمة
فح�سب  ،بل � ّإن من اجنازات ال�شِ ْع َ
ج��داً  ،هي انفت��اح الن�صو���ص الأدبية على
الت�أوي��ل م��ع املحافظ��ة عل��ى خ�صو�صي��ة
كل منهم والتمت��ع بجماليته والرتكيز على
اوج��ه االختالف فيهم  ،ومبا �أن اللغة بنظر
الت�أويل هي دائم ًا مو�ضع ت�سا�ؤل  ،وخا�صة
اللغ��ة ال�شعرية التي ال تف�صح عن نف�سها اال
من خ�لال الرموز واملج��ازات واال�ستعارة،
مم��ا يفت��ح املج��ال للت�س��ا�ؤل والتوا�ص��ل ،
وه��ذه مهم��ة عملي��ة الت�أويل  ،رغ��م انها "
تهت��م باملعنى الوا�سع للكلم��ة بالوظيفة ال�شعرية ال يف
ال�شعر فح�سب  ،حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف
االخ��رى للغ��ة  .وامنا تهتم بها �أي�ض�� ًا خارج ال�شعر " ، 9
فمو�ض��وع ال�شعرية لي�س ال�شعر وامن��ا الوظيفة ال�شعرية
وخ�صائ�صه��ا  ،ول��ذا تبق��ى ال�شعري��ة نت��اج الت�أوي��ل ،
والت�أوي��ل ي���ؤدي اىل ال�شعري��ة  ،رغ��م �أن الن�ص ال�شعري
ينه���ض عل��ى الت�أوي��ل  ،بالت��وازي م��ع �شعريت��ه  ،م��ع
ا�ستثم��اره لهذه الطاق��ات ال�شعرية كلم��ا اراد �أن يتعمق
يف الن���ص  .بالرغم من �أن املدل��ول ال�شعري يتميز ب�أنه
" يحيل وال يحيل  ،مع ًا � ،إىل مرجع َم ّعني � ،إنه موجود
وغ�ير موجود  .فهو يف الآن نف�سه كائن وال كائن  .يبدو
ُ
�أن اللغ��ة ال�شعري��ة يف حلظ��ة اوىل َتع�ّيننّ ُ ما ه��و كائن ،
يعين��ه ال��كالم ( املنط��ق ) كموج��ود � ،إال �أن هذه
�أي م��ا ّ
املدل��والت التي ‘ ت ّدع��ي ‘ الإحال��ة �إىل مراجع حم ّددة ،
يعينها الكالم (املنطق )
ُتدمج يف داخله��ا فج�أة �أطراف ًا ّ
ك�أطراف غري موجودة " . 10
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وه��ذا م��ا جن��ده يف لغ��ة ال�ص��ور ال�شعري��ة
الواقعي��ة املخيف��ة ل��ـ موفق حمم��د  ،عندما
ق��ام با�سطرة هذا الواق��ع ب�إ�ضافة فانتازيا
�سينمائي��ة حمال��ة اىل م��ا وراء الواق��ع يف
رومان ياكوب�سن
خا�صا به يت�شكل
ت�شكيلها له  ،ليعطي معنى ّ
يف ذهن املتلقي من خالل الت�أويل :
يف براد املوتى
وبعيون مرعوبة
ميز وجه اخيه يف جبهته املثقوبة
فر�أى اما معطوبة
وغرابا ينقر يف عني ابيه .
�إن العملية الت�أويلية تعيد بناء الن�ص وفق
غا�ستون با�شالر
ر�ؤية امل� ّؤول  ،وهذا معناه �أن هنالك ر�ؤيتني
 ،ر�ؤي��ة امل�ؤل��ف – ال�شاع��ر  /الن�ص  .و ر�ؤي��ة امل� ّؤول –
الناق��د /الن�ص  ،فتك��ون نقطة التقاهم��ا اذا يف الن�ص ،
ويف ه��ذه احلال��ة يكون امل�ؤلف ق��د غادر الن���ص بينما
امل���ؤول  /الناق��د قد ب��د�أ يتعامل مع الن���ص  ،ولتحقيق
ر�ؤي��ة امل�ؤول تكون من خ�لال قراءة على قراءة وهذا ما
ي�سع��ى اىل حتقيقه النقد الثقايف �إذ يبحث عن كل ما هو
ري��ة الت�أويل من املوجهات
م�ست�تر وخمفي  ،لذا تعد �شِ ْع َ
االب�ستمولوجي��ة يف احلفر والتنقي��ب للن�ص الذي يعتمد
يف حتقي��ق جناح ت�أويله على عملية قرائية متتلك اليات
ثقافي��ة فاعل��ة ور�صين��ة ت�سع��ى اىل فك �شف��رات الن�ص
و�س�بر اغواره وك�ش��ف الغمو�ض ال��ذي يكتنف م�ضامني
الن���ص  ،من هنا يفر�ض الت�أويل نف�سه اداة لقراءة ال�شعر
املعا�رص باالنفتاح على الآخر .
رية
وباال�ستن��اد اىل النق��د الثقايف ن�ستطيع دمج ال�شِ ْع َ
الت��ي ت�شتغ��ل بفاعلية على درا�سة االن�س��اق واخلطابات
املتواج��دة يف الن���ص  ،بالعملي��ة الت�أويلي��ة التي تعمل
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ن�ستطي��ع العثور فيه��ا ( �أي ال�صورة ال�شعرية ) من خالل
عل��ى اع��ادة بناء الن���ص  ،عندئ��ذ من خالل ه��ذا الدمج
املخيل��ة املكثف��ة على الكثري م��ن ال��دالالت –الرمزية ،
تتحقق لنا امكانية العبور اىل اللحظة ال�شعرية  ،ومعرفة
املتج��اوزة للع��ادي اىل االيحاء واال�ش��ارة  ،تكون اللغة
املناب��ع التي ت�ستند عليها اللحظة التي هي  :املعرفية و
فيه��ا ه��ي الو�سيل��ة والغاي��ة  ،لأن اللغة عن��ده تتجاوز
اجلمالي��ة  ،والعمل على حترير الطاقة ال�شعرية املختبئة
ذاته��ا  ،وذلك عندما ت�ؤ�س�س وط��ن يف اللغة  ،فمن خالل
لتفت��ح لن��ا �آفاقها نح��و التع��دد الداليل وتع��دد املعاين
الواقعية تنبثق الفانتازيا ال�سحرية :
واخت�لاف الت�أويالت وتباين ال��ر�ؤى  ،من هذا املنظور ،
الن�ساء يدل ْف َن من
�صباحات  ،فقد ر�أينا
�آغفري يا
ُي َع�� ّد الت�أوي��ل كما يقول ريكور " عم��ل الفكر الذي يقوم
ٌ
َ
ملقى بني خالخيل ُه َن على
والنهار
الليل �إىل الليل ،
عل��ى تفكيك املعن��ى الكام��ن يف املعنى الظاه��ر  ،على
ُ
ً
أرحامهن
يجمعن �
هادئات
مل ْن َعطف  .ر�أينا الن�ساء
ن��شر ُم�ستويات الداللة الكامنة يف الداللة الأدبية ". 11
ٍ
ا ُ
َ
َ
ني الدم
وذلك باالعتماد على عملية الفهم التي تناولها غادامري
كما َي ْج َم ْع َن الك ََما – يف ال�سِ الل  ،و�سمعنا رن َ�صخب اىل حيث
يف ال ِفلْز  ،و�صعو َد الأر�ض دومنا
ب�شكل ُمو�سع باعتبارها ركنا ا�سا�سا  ،فالفهم عنده يبدو
ٍ
املوج دوارق ُه حتت ُج َز ِة
ويك�رس
الهواء ،
الهواء
ين�سى
َح َدثا يرتبط بفع��ل التاريخ كما يقول يف كتابه احلقيقة
ُ
ُ
ُ
َ
ت�رص �أيها
الذبيح ِة � .آغفري يا
واملنه��ج  " :علينا �أن نف ّكر يف الفهم بح ّد ذاته ال بو�صفه
�صباحات ْ ،
ُ
واخ ْ
الرتجمان :
فع��ل الذاتية  ،بق�� ْدر ما هو �إدراج يف َح�� َدث تراث  ،حيث
ُ
دم ،
�ستمر
كلُ � ٍآت ُ
ُي�ص��ار اىل تو�سي��ط املا�ض��ي واحلا��ضر ب�ش��كل ُم ّ
دم . 13.
ه��ذا ما يجب �أن نع�ترف به يف النظري��ة الت�أويلية التي
كلُ � ٍآت ُ
ه��ذا م��ا ع�بر عن��ه غا�ست��ون با�ش�لار يف ادراك َداللة
ُت�سيطر عليها افكار الإجراء واملنهج "  ، 12فالفهم يعني
الكلم��ة ال�شعري��ة � ،أي فينومينولوجي��ا اخلي��ال  ،لأن
ا�ستيعاب املعنى  .يعني ر�ؤية ال�صورة ب�شكلها احلقيقي،
ال�صورة ال�شعرية  ،عندما "
يعن��ي االمل��ام ال�شام��ل بكل اجلزئي��ات للخ��روج بر�ؤية
الق�صي��دة عنده هي التي َتلد ُ
تتح��ول �إىل ُو ُجود جديد ِل ُل َغ ِت َنا  ،وتعبرّ ُ ع َنا وهي تحُ َولُنا
مكثفة عميقة ذات فهم ًا اف�ضل واعمق .
�إىل م��ا ُتعرب عنه  ،وبكلمات �أخ��رى � ،إنها يف الآن نف�سه
لا � ،شع��ر �سليم بركات يحت��اج اىل ُم َتلَقٍ ُم َ�ض َعف،
فمث� ً
عم��ل التعب�ير وعمل ُوجودن��ا  ,العبارة تخل��ق ُوجوداً . .
عمي��ق الثقاف��ة  ،مت�أني��ا يف قراءته  ،يبح��ث عن املعنى
�إننا عاج��زون عن التفكري يف
اخلات��ل  /املختف��ي يف م��ا
ف�ضاءٍ م��ا قد يكون �سابق ًا عن
وراء املعن��ى الظاه��ر  ،لأن
تكون اللغة الشعرية محور ً
ا
لُغتن��ا اخلا�ص��ة "  .14وبذل��ك
ال�شاعر �سليم بركات ،ي�ستخدم
ً
على
ة
ي
ر
ع
الش
في
ا
سائد
ِ
ْ
َ
ُ�ضعف
لغ��ة خا�ص��ة ب��ه ،متتل��ك
يتحقق عمل امل� َؤول امل َ
أعلى
الشعر
ان
اعتبار
كم��ا ا�سلفن��ا يف اكت�ش��اف
�صف��ات ال ي�شارك��ه به��ا �أحد:
املعن��ى امل�ضمر لأن��ه املعنى
التمي��ز  ،التف��رد  ،االخت�لاف،
النصوص األدبية شاعرية.
احلقيقي .وبهذا يكون املتلقي
اخل�صو�صي��ة  ،الده�ش��ة ،

29/2021

22

AL ADEEB AL IRAQI

اب��راج امل��وت " � ،صورة �شعرية
مطالب�� ًا برف��ع م�ست��وى قدرته
موضوع الشعرية ليس
مثقل��ة بال��دالالت – الرمزي��ة ،
عل��ى اكت�ش��اف ف�ض��اءات اللغة
الشعر وانما الوظيفة
ف��كل كلمة فيها ق�صي��دة  ،وكل
وت�أويله��ا  ،وذل��ك لأن��ه مل يعد
،
وخصائصها
الشعرية
بي��ت يحت��اج اىل مرجعي��ات :
خارج العمل ال�شعري بل ي�صبح
نتاج
الشعرية
تبقى
ولذا
تاريخي��ة – �سيا�سي��ة –ثقافية
حموراً مهم�� ًا يف ت�شكيل الر�ؤية
يؤدي
والتأويل
،
التأويل
 �سو�سيولوجية  ،ففيها يتج�سدال�شاملة للعمل .
الواقع العربي املظلم ،منذ الردة
يع ُد ادوني�س من �أهم ال�شعراء
الى الشعرية.
االوىل  ،وو�أد احللم يف العقيدة ،
الع��رب يف الع��صر احلدي��ث
و�ضياع الأمل يف النبوة :
و�أكرثه��م اث��ار ًة للج��دل  ،كونه
الرمل ايامه الثقيل ْة
�شاع��راً حداثي ًا متم��رداً على املنظوم��ة ال�شعرية العربية
� ُ
أ�سمع �صوت ًا ٌ
يجر على ّ
�أ�سمع �أحالمه القتيلة
� ،إذ يع�� ُد الت�أوي��ل والرم��ز م��ن �صمي��م جترب��ة ادوني�س
كل ْح ٍلم قبيلة
كون��ه �شاعراً ت�أويلي�� ًا بال جدل  ،وتعد ال�ص��ور الت�أويلية
حناجر م�شدود ُة احلبالٌ �صال ُة :
واخليام
–الرمزية يف �شعره من �أهم العنا�رص يف الق�صيدة لديه ،
ٌ
ُ
بالع�شب
" َع ّلقينا هنالك  ،بالنخلفهو يتخذ يف معظم اعماله ال�شعرية الت�أويلية – الرمزية
ُ
حيث احلياة
ابعاداً متعددة ت�ؤدي اىل تعدد املعاين  ،لأن الكلمة عنده
واربطينا اىل املا ِء ...
م�صاغ��ة �أ�سا�س ًا لتكون متعددة املع��اين ،وهذا ما يجعل
عا�صم  ،والنبيون ماتوا " . 15
ماء  ،ال
الق�صي��دة ممل��وءة بالر�ؤي��ة الت�أويلية الت��ي تت�شظى عند
" ال َُ
رية والت�أويل واللحظة .
الق��راءة  ،كما يق��وم الت�أويل عند ادوني���س على الرمزية
لنعد الآن �إىل العالقة بني ال�شِ ْع َ
رية والت�أويل هي بامتياز عالقة
والغمو���ض  ،فاملف��ردات ال�شعري��ة الغام�ض��ة املبطن��ة
�إن العالق��ة بني َ
ال�ش ْع َ
تكام��ل � .إن الت�أويل ي�سبق ال�شعرية ويليها يف الآن نف�سه
بالت�أويل حتتاج اىل ناقد يعمل فيها على قراءة ت�أويلية
نحتها ح�س��ب متطلبات التحليل امللمو�س
ُم ْعمق��ة تبحث ع��ن امل�ضمر واخلات��ل وامل�ست��ور اي�ض ًا ،
 ،فمفاهي��م مت ُ
 ،وال ي�ستطي��ع التحلي��ل بدوره �أن يتقدم خطوة واحدة �إال
بهدف الو�صول �إىل دالالت عميقة  ،لاللتقاء عند املعنى
طنع َها املذهب "  .16وهذا ال
يج�سد الفكرة
ي�ص ُ
با�ستعمال الأدوات التي ُ
احلقيقي فهو يعمل من خالل هذه ال�صور �أن ّ
مينع من �إن نقوم بالتمييز بني اهداف ال�شعرية واهداف
التي يطرحها ويبثها يف الق�صيدة  ،فهو ينطلق من الواقع
الت�أويل متييزاً دقيق ًا .
اىل احللم  ،حلم الق�صيدة ذاتها  ،كما قال � " :أنا من احللم
رية باللحظة ه��ي بامتياز عالقة
� ،أري�� ُد �أن تك��ون الق�صي��دة حلم�� ًا "  ،لي�س ذل��ك فح�سب ،
وكذل��ك عالق��ة ال�شِ ْع َ
تداخ��ل وتفاع��ل  .لأن اللحظ��ة ال�شعري��ة تحُ ْ �س��ب عل��ى
فهو يقوم بتحميل الق�صيدة وظيفة ا�ضافية ثقيلة عندما
رية تحُ ْ �سب على
يدفعها للمحاولة عل��ى تغيري الواقع ولي�س تف�سريه فقط
اللحظ��ة التاريخية الكتابية بينم��ا ال�شِ ْع َ
اللحظ��ة التاريخية القرائية  ،وال تت��م عملية التفاعل اال
 ،كم��ا ا�شتغال على ذل��ك يف ق�صيدة " ف�صل ال�صعود �إىل
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�شعرية
ق��درة ال�شاعر على التعبري عن ه��ذا التفاعل بلغة
ّ
لا اىل املج��از  ،واال�ستع��ارة والت�شبيه يهدف
ت�ستن��د مث� ً
ا�ستثارة �إح�سا�س املُتل ّقي وا�ستجابته " . 19
هن��ا يحت��اج املُتل ّقي اىل اكرث من هذا ال�رشح لل�صورة
ال�شعري��ة املقت�ض��ب  ،لالطالع و االمل��ام على جوانبها
كاف��ة وعلى �أ�ساليب بنائها  ،فه��ي " تركيب لغوي يقوم
ال�شاع��ر ع��ن طريقه��ا بت�صوي��ر معن��ى عقلي��ا وعاطفيا
متخي�لا لوج��ود عالق��ة ب�ين �شيئ�ين  .وتع��د العن��صر
اجلوه��ري يف لغ��ة ال�شع��ر  ،فه��ي �أداة ال�شاع��ر للت�صوير
والتخييل  ،وتكون �إم��ا ح�سية مدركة باحلوا�س مبا�رشة
ذهنية من �صنع اخليال و�إما جمرد �شكل من ا�شكال
و�إما
ّ
التزيني البياين .تبنى ال�صورة ال�شعرية ب�أ�ساليب متعددة
من �أهمها  :امل�شابهة والتج�سيد والت�شخي�ص والتجريد "
. 20
تب�ين لن��ا �أن طبيع��ة العالق��ة ب�ين اخلي��ال وال�صورة
ال�شعرية هي طبيعة االنتماء والتحقق والإجناز  ،ونعني
ّ
بذلك �أن اخليال ال ميك��ن �أن ي�شتغل ويتحقق اال بوا�سطة
ال�ص��ورة  ،بل االك�ثر من هذا " فالتخي��ل نوعان  ،تخيل
ا�سرتجاع��ي يق��وم عل��ى ا�ستع��ادة �ص��ور ما�ضي��ة متثل
م��دركات �سبق��ت معرفته��ا  ،وتخيل ابداع��ي يقوم على
�أن�ش��اء �صور جديدة  ،وتتجلى
فاعلية الإن�سان حني يتجاوز
واقعه  ،ويتطل��ع اىل م�ستقبله
 .وه��ذا التخي��ل املب��دع ال
ين�ش���أ من ع��دم و�إمن��ا ي�ستمد
عنا�رصه من معطيات الواقع
" .21
�إن اخلي��ال يق��وم من خالل
ال�شعري��ة بعملي��ة
ادوني�س ال�ص��ورة
ّ

الدراسات

م��ن خالل جدلية قرائية – متحركة  /كتابية – �ساكنة،
فلحظة الكتابة ت�سبق دائما حلظة القراءة  ،لذا �إن الناقد "
يقول �شيئ ًا �آخر ال يقوله العمل املدرو�س عندما تن�ضاف
املجردة  ،حتى و�أن ا ّدعى قول ال�شيء
الكتابة �إىل القراءة
ّ
نف�س��ه "  .17وه��ذا م��ن نتائ��ج جماليات حلظ��ة القراءة
رية ) .
امل�ؤدية الــى الكتابة النقدية ( �أي الكتابة ال�شِ ْع َ
�إذاً  ،العالق��ة ب�ين ال�ص��ورة ال�شعري��ة واللحظة  ،عالقة
قائم��ة عل��ى كثاف��ة الرم��وز وال��دالالت وااليح��اءات ،
املتعددة  ،املفتوحة على كافة اخلطابات  ،والتي يعتمد
عليها ال�شاعر  ،ويعرب ادوني�س عن ذلك حينما يقول " �إن
م�س�ألة التعبري ال�شع��ري م�س�ألة انفعال وح�سا�سية وتوتر
ور�ؤي��ا  ،ال م�س�أل��ة نحو وقواعد  ،ويع��ود جمال اللغة يف
ال�شع��ر اىل نظ��ام املف��ردات وعالقاته��ا  ،وه��و نظام ال
يتحك��م فيه النحو  ،بل االنفعال �أو التجربة "  . 18وعلى
هذا الأ�سا�س ت�صبح التجربة ال�شعرية قائمة على اختزال
الزم��ن وتكثيف��ه  ،فالأ�سالي��ب ال�شعري��ة تق��وم بتق��دمي
املراحل الزمنية الثالث بر�ؤية واحدة  ،مع االعتماد على
الذاك��رة اي�ض ًا  ،فال�شعر يرتبط بالزم��ن ارتباط ًا عميق ًا ،
ي�صل اىل حد التماهي بني ال�شاعر والعامل والآخر .
ال�شعرية ؟
� ّأما ما العالقة اجلدلية بني اخليال وال�صورة ّ
لق��د ب��د�أ ظه��ور م�صطل��ح
ال�ص��ورة ال�شعري��ة �أواخ��ر
القرن التا�س��ع ع�رش  ،وانت�رش
مب�سمي��ات ع��دة  :ال�ص��ورة
ّ
الفني��ة – الت�صوير يف ال�شعر
ّ
أدبية  .وال�صورة
– ال�صورة ال ّ
ال�شعرية ه��ي " عملية تفاعل
ّ
متبادل بني ال�شاعر واملٌتل ّقي
جريار جينيت
للأفكار واحلوا�س  ،من خالل
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املوتى.
االحم��اء  /امل�س��ح  ،فعند �أعادة الت�شكي��ل  ،يكون قد قام
يا للحروب تطرق عليك الباب يف خجلٍ � ،أيها املوت ،
ب�إلغ��اء ال�سائ��د وامل�أل��وف و�ش��كل املفرت���ض واملمك��ن
لت�ش ِغلَكَ ك�أنثى بحديثِ ال ّذكر  ،يا لهباتِك التي ال تقدمها
واملختل��ف  " ،واذا كان اخلي��ال يبدع ال�ص��ورة وي�ؤلفها
ميزق
عند اجناز هند�سة خا�صة للعوامل املتخيلة  ،ف�أن ال�صورة
ال�سطر املحم��ول على يديك وهو ُ
مرت�ين  ،يا لدوي ّ
الكتابة !و . 23 .
ال�شعري��ة باملقابل هي التي تخرج هذه العوامل من حالة
�إن ا�شكالي��ة العالق��ة القائمة ب�ين ال�شاعر والن�ص يف
الإم��كان اىل حالة التحقق والوجود  .فال�صورة ال�شعرية
عر���ض املعنى وبني امل�ؤول والن���ص يف البحث عن هذا
ال جدي��داً ال يخ�ضع اطالق ًا
ميكنن��ا �أن نبني عامل ًا متخي ً
املعن��ى  ،تكون من خ�لال الر�ؤية الت�أويلي��ة املبنية عن
ير�ش��ح بكائنات الده�شة
ملنطق الكائ��ن واملعي�ش وامنا
ْ
طري��ق اال�ستيع��اب والفهم � ،أي فهم املعن��ى  ،من خالل
والغرابة و�سحر الكهنة " . 22
العالق��ة اجلدلية الت��ي تن�ش�أ حاملا تب��د�أ القراءة من قبل
ويف احلداث��ة تلع��ب ال�صورة دوراً مركزي�� ًا �أ�سا�سي ًا ،
امل���ؤول للن�ص  ،لأن املعنى لي���س �شيئ ًا معطى ي�ستخرج
وخا�ص��ة يف ق�صيدة الن�ثر  ،ففي دي��وان ادوني�س " هذا
م��ن ن���ص  ،ب��ل يتم جتميع��ه من الرم��وز وااليح��اءات ،
ه��و ا�سم��ي " ي�ستند عل��ى ال�ص��ور املت�شظي��ة التي متنح
فاملعنى ُي ْبن��ى بوا�سطة ا�سرتاتيجيات القراءة الت�أويلية،
املٌتل ّق��ي ت�أوي�لات متع��ددة لفهمه��ا من خ�لال جمعها
باعتب��ار ذل��ك ��ضرورة للك�ش��ف ع��ن املعنى  ،بق��در ما
بط��رق خمتلفة  ،وكذلك يف ق�صائد دي��وان �سليم بركات
هو فعل لإنت��اج الدالالت املمكنة من ال�ص��ور ال�شعرية ،
" طي���ش الياق��وت "  ،نرى التجاوز ال��ذي يعتمد ب�شكل
والت�أوي��ل هنا  ،يعني متابعة طريق املعنى نحو املرجع
رئي���س يف بناء االفكار على ال�صورة اي�ض ًا  ،بلغة مكثفة
 ،مبعنى نحو اال�شياء والعامل  " ،تلك هي القوة املرجعية
متميزة  ،وهو يذهب اىل التعاي�ش بني املتناق�ضات  ،مما
الأ�صيل��ة للن���ص "  ، 24وبحي��ث تك��ون اي�ض�� ًا الوظيفة
يتيح ت�أوي�لات متعددة لفهم ال�صورة عن��ده  ،امل�شبعة "
املرجعية يف نظرية القراءة .
�أي ال�ص��ور" بالإيح��اء الرمزي م��ع متا�سكها يف الباطن
ل��ذا يفر���ض عل��ى املتلق��ي
ولكنها م�شتتة غري مرتابطة يف
�أن ي�ساه��م كم��ا ال�شاع��ر  ،يف
الظاهر :
�صناع��ة املعن��ى  ،وه��ذا يجعل
ال �أيها املوت فتن�سى
ت�شيخ طوي ً
ُ
على المتلقي أن يساهم
م��ن املتلق��ي �أن يك��ون اك�ثر
موت ين�ساه املوتى .
�أنك ُ
كما الشاعر  ،في صناعة
ح�ض��وراً يف انت��اج الدالل��ة
�ص��وف �أغرب �أو
وجمازا ُت��ك من
ٍ
المعنى  ،وهذا يجعل من
ولي���س يف الك�شف عنها فح�سب
من قطن مبلول � ،أيها املوت .
اكثر
يكون
أن
المتلقي
منكوب
ا�سمك
 ،وكذلك يحول القراءة اىل عملٍ
ُ
جمرا ُتك منكوب ُة ُ .
ّ
حضور ً
الداللة
انتاج
في
ا
يتق�ص��د انتاج الدالل��ة ال�شعرية
تدون به
ك
رب
 .وحِ
ُ
الليلي  ،الذي َ
ّ
عنها
الكشف
في
وليس
ب�إبعاده��ا االيحائي��ة الكثيف��ة
املمرات
يفتح
فرادي���س الأكي ِد ُ ،
ّ
فحسب.
 ،ومل��ا كان��ت اللغ��ة الت��ي يف
– يف ال�سط��ور –ل�شمو���س
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إشراقـات الروايـة العراقيــَّـة
ّ
النقدي
المنهجية واإلجراء
ساءلة
الم َ
ّ
بين ُ

تلخ�صه��ا
تنطل��ق ه��ذه الدرا�س��ة م��ن ر�ؤي��ة حم��ددة ّ
نقدي��ا يف �ضوء
ن�صا ًّ
الت�س��ا�ؤالت الآتي��ة :كي��ف ندر���س ًّ
نوعية  ،ومراحل
إجرائي��ة
خا�صة ،و�أدوات �
ا�سرتاتيجي��ة
ّ
ّ
ّ
ّ
منهجي��ة حم ّددة ؟ والإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت بال �شك.
جتذبنا نحو معرفة ال�ضواب��ط والأُ�س�س التي يقوم عليها
م�صطل��ح (نق��د النق��د) ؛ �إذ ت�ش�ير املعطي��ات الت�أريخية
املدونة واملتي�سرّ ة �إىل � َّأن عامل الأدب قد عرف النقد منذ
ّ
القدم ُ ،ث َّم �رسعان ما عرف هذا العامل نقد النقد من دون
�أن ُتطلَق عليه هذه الت�سمية  ،وكان ذلك يف بالد الإِغريق
يف القرن الرابع قبل امليالد(.)1
أهمية بالغة يف ال�ساحة
وقد اكت�سب م�صطلح (نقد النقد) � ّ

وعربيا؛ �إذ تناول الكثري من الباحثني هذا
غربيا
النقدية
ًّ
ًّ
ُ
امل�صطلح بالدرا�س ِة والتحليلِ  ،مع بيان �أ�س�سه  ،وتو�ضيح
لا عن اختالف��ه عن م�صطل��ح النقد ،
ح��دود عمل��ه  ،ف�ض� ً
(خطابا
ع��ر َف (الك�سندر رو�سكو) نقد النق��د بو�صفه
ً
فقد َّ
ال
ماورائي��ا يرتهن وجوده بوجود خط��اب �آخر)( ،)2ف�ض ً
ًّ
تتج�سد يف (��شرح اخلطاب املو�ضوع
التي
وظيفت��ه
عن
ّ
وتف�س�يره)( ،)3ويبدو � َّأن التعري��ف ال�سابق ي�شوبه بع�ض
يخ�ص وظيفة نقد النقد؛ �إذ
ال�سيما فيما
الق�صور املعر ّ
يف َّ
ُّ
النقدي ،
ال تقت��صر وظيفته على ��شرح وتف�سري اخلطاب
ّ
املنهجية له ،وبيان الإجراءات النقدية
�إنمّ ا بيان الأُ�س�س
َّ
ود ّقته��ا من حيث ا�ستخدام امل�صطلحات التي تنتمي �إىل
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 ،والوق��وف عل��ى �أدواته��ا
النقدي املُوظَّ ف يف
املنه��ج
ّ
ٌّ
باكتشاف
معني
النقد
نقد
إجرائية  ،ف�ضلاً عن كونه
ال
أدبي.
ّ
قراءة اخلطاب ال ّ
ُ
،
ولى
األ
النقدية
القراءة
معايير
ت� ُّأمل يف النقد ،فهو يختلف
الفرن�سي
ركز الناق��د
وق��د ّ
ّ
عن��ه يف الكينون��ة والهوية
(تزفيت��ان ت��ودوروف) يف
واستشكاف خباياها  ،وتوضيح
املنهجي والتوظيف
والبناء
كتابه املو�سوم بـ(نقد النقد
مبادئها  ،والوقوف على
ّ
املفاهيم��ي( ، )7وانطال ًق��ا
رواي��ة تعلُّ��م) عل��ى اجلانب
اإلجرائية  ،فضلاً عن
أدواتها
ّ
ّ
م��ن � َّأن ل��ك ِّل منه��ج نق��د �أو
إجرائ��ي م��ن
التطبيق��ي وال
ّ
ّ
تأمال في النقد.
كونه ُّ
ممار�س��ة نقدي��ة خطابه��ا
دون الوق��وف عل��ى اجلانب
خط��اب كُ لِّي
املت�شع��ب من
النظ��ري مل�صطل��ح (نق��د
ٍ
ِّ
ّ
 ،و� َّأن ل��ك ّل ناق�� ٍد خطاب��ه
النق��د) �إ ّال يف �إ�ش��ارات
�رسيع��ة  ،وعابرة منه��ا �(:أ َّنني �أرغب يف حتليل التيارات
اخلا�ص املتم ّثل يف مفاهيمه �أو فيما ميار�سه من هيمنةٍ
إنتاجية  ،نتوقف يف ه��ذه الدرا�سة عند
�ضم��ن حقول��ه ال
الآيديولوجي��ة الك�برى له��ذه املرحلة ،كم��ا تتج ّلى من
ّ
ال�سعيدي)
العراق��ي (محُ ّمد ر�شيد
النقدي للناقد
اخلطاب
خ�لال التفكُّر ح��ول الأدب واختيار التفك��ر النقدي)(، )4
ّ
ّ
ّ
العراقي��ة يف
يف كتاب��ه املو�س��وم بـ(�إ�رشاق��ات الرواي��ة
فهو يط��رح ر�ؤية تطبيقية بامتياز م��ن خالل ا�ستجواب
ّ
مفتت��ح الألفية الثالث��ة) ال�صادر عن من�ش��ورات االحتاد
النقدي ملجموعة حم ّددة من ال ُك ّتاب امل�شهورين.
التفكري
ّ
ُ
الع��ام للأدب��اء وال ُك َّت��اب يف العراق ع��ام  ، 2020لنح ّدد
عربيا فريى د.حممد الدغمومي � َّأن (نقد النقد فعل
� َّأم��ا ًّ
املنهجي��ة بغي��ة الو�ص��ول �إىل
مفاهيم��ه و�إجراءات��ه
حتقيق واختبار ،و�إعادة تنظيم املادة النقدية بعي ًدا عن
ّ
يتمي��ز بها هذا اخلطاب  ،والك�شف عن
ال بنقد �آخر
أدبي �إ ّنه يقوم فع ً
اخل�صو�صية التي ّ
ّ
� ِّأي ا ّدعاء مبمار�سة النقد ال ّ
ت�ضم َنها هذا الكتاب.
املالمح والر�ؤى التي
 ،و�صلته بالأدب غري مبا�رشة)( ، )5وي�ؤكِّد (د.عبد العظيم
َّ
ُ
العراقية) عل��ى نظام
�أ ِّ�س���س كت��اب (�إ�رشاق��ات الرواي��ة
إجرائي يف
التطبيقي وال
ال�سلطاين) على ح�ضور اجلانب
ّ
ّ
ّ
هيكلي قوامه الدرا�سات املنف�صلة الق�صرية،
نق��د النقد بقولهّ �( :إن ن���ص نقد النقد الأدبي
ّ
�أو نظام املقاالت امل�ستقلة  ،ويبدو � َّأن عنوان
�إنبن��اء على نقد �أدبي �سابق له ،و� ْإن اختلفت
منهجية
الكتاب ال يف�صح عن ر�ؤية نقدية �أو
درج��ة الإنبناء من ممار�س��ة لأُخرى  ،ولكي
ّ
تدل
كافيا البد
بحثي��ة وا�ضح��ة ؛ فلفظ��ة (�إ�رشاق��ات) ّ
أدبي فهما ً
ّ
يفهم ّ
ن�ص نقد النقد ال ّ
عل��ى انبعاث نور من الع��امل غري املح�سو�س
ن�ص
�أن ُيف َه��م بو�صف��ه
ً
خطابا انبن��ى على ٍّ
�إىل الذهن  ،وه��ي بذلك بعيدة عن التوظيف
نقدي �سابق
أدبي �سابقٍ له � ،أو
ٍ
خطاب ٍّ
ٍّ
نقدي � ٍّ
النق��دي امل��راد �إي�صال��ه �إىل القـــ��ارئ َ ،ب ْيد
معني
له) ( .)6ويتبينَّ مما �سبق � َّأن نقد النقد
ّ
ٌّ
ُ
� ّأن الناق��د ح�� ّدد جمال ا�شتغال��ه يف الرواية
باكت�ش��اف معايري الق��راءة النقدية الأوىل ،
ملتزم��ا بذل��ك
العراقي��ة حتدي�� ًدا  ،وكان
وا�ست�ش��كاف خباياه��ا  ،وتو�ضيح مبادئها
�سالم عبود
ً
ّ
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الفني  ،وهذه املتغريات –
متغريات ت�ش ّكل لبنات بنائها
التحدي��د يف الدرا�سات واملق��االت التي وردت يف كتابه
ّ
بح�س��ب الناقد – (املكان  ،احلرك��ة  ،وال�سكون  ،الأفكار
مقدمة
مهمة ــ و�أق�صد هنا
ّ
الذي خال من عتبة افتتاحية ّ
صر
الن�صي��ة �أو �إهمالها
�ص��وت ال��روي  ،ال�شخ�صي��ات الأخ��رى)  ،ف��ك ّل عن�� ٍ
الكت��اب ــ فعدم وجود ه��ذه العتبة ِّ
رئي�س��ا يف بناء
م��ن العنا��صر ال�سابق��ة متث��ل
النقدية ؛ ل َّأن مقدمة الكتاب
يف�ض��ي �إىل غمو�ض الر�ؤي��ة
ّ
حم��ركً ا ً
ّ
الروائية.
ال�شخ�صيات
مبثاب��ة مفت��اح يلج م��ن خالل��ه الق��ارئ �أو املتل ّقي �إىل
ّ
ويوا�ص��ل الناقد مب��د�أ املوازن��ة بني ال�شخ�صي��ات الذي
أهميتها
�أج��زاء الكتاب وتق�سيماته الأُخ��رى  ،ف�ضلاً عن � ّ
اتخ��ذه يف ه��ذه الدرا�سة  ،م��ن خالل بي��ان طرائق بناء
يف بيان ر�ؤية امل�ؤلف ومنهجيته وبيان املعوقات التي
وا�ضحا
ال�شخ�صية يف روايتي (� ّأيوب و�شلومو) ؛ (�إذ يبدو
واجهته يف ت�أليف الكتاب.
ً
ّ
الفرق بني �شخ�صيتي (� ّأيوب و�شلومو) من حيث عمل ك ٍّل
(ال�سعي��دي) كتابه بدرا�س��ة حملت عنوان
يفتت��ح الناقد
ّ
منهم��ا  ،ف��الأول فلاّ ح مرتب��ط ب�أر�ضه ،والث��اين يجوب
(القلق ...الوج��ود درا�سة يف بن��اء ال�شخ�صية الروائية) ؛
الأر�ض بح ًثا عن م�صادر نعمته  ،فكان َث ّمة فرق يف ميل
�إذ يعتمد على مبد�أ املوازنة يف درا�سته هذه بني روايتي
ال�شخ�صية الأوىل �إىل ال�سكون والثانية �إىل احلركة)(.)9
(�شلوم��و الكردي و�أن��ا والزمن ) ورواية (� ّأي��وب)  ،يقول
ويختت��م الناق��د درا�ست��ه بالت�أكي��د عل��ى
الناقدّ �( :إن مو�ضوع هذه الدرا�سة هو كيفية
العوامل الف ّنية اجلانبي��ة التي ت�سهم �إىل ح ّد
�شخ�صيتي البطلني  ،وت�أثري املعطيات
بناء
ّ
كب�ير يف بن��اء ال�شخ�صي��ات الروائي��ة ؛ ل ّأن
الداخل��ة يف �صناعتهم��ا  ،والعالق��ات التي
(�شخ�صي��ة البطل ال ميك��ن �أن تعمل لوحدها
وا�ضح��ا منذ البداية
ربط��ت بينهم��ا ؛ �إذ بدا
ً
ُ
مبعزل عن املعطيات الفنية الأخرى) (. )10
� ّأن اال�س��م الذي اخت��اره امل�ؤ ّلف��ان للبطلني
ويف املقال��ة النقدي��ة الت��ي ج��اءت بعنوان
مل ي��� ِأت اعتباطً ��ا ؛ �إذ � َّإن (اي��وب) ي�ستح�رض
(ع��ذوق الذه��ب الأحم��ر ثنائي��ة املدينة يف
م�ساف��ة ال�ص�بر ال�شا�سع��ة من دالل��ة اال�سم
للروائ��ي عبد اخلالق
رواي��ة �أطرا�س الكالم)
الت��ي حتي��ل عل��ى ال�شخ�صي��ة الديني��ة
ّ
ايكو
امربتو
الركاب��ي ،يتن��اول الناق��د ه��ذه الرواية من
للنب��ي � ّأي��وب (علي��ه ال�س�لام) ،
التاريخي��ة
ّ
ّ
مكاني��ة �أ�ش��ار �إليها
منطلق��ات �أو حم�� ّددات
للعراقي يف
لتت�ص��ل باملعان��اة امل�ستم��رة
ّ
ّ
الروائي
الركابي يف روايته لبيان مدى تعلُّق
وطن��ه �أو يف الغربة ّ � ،أما (�شلومو) فهو ا�سم
ّ
ّ
مبدين��ة (بدرة) ذات الظِّ �لال الوارفة الدائمة
العربية (�سليمان)
ين يقابله يف اللُّغ��ة
ع�برا ّ
ّ
ويلخ�ص الناق��د ر�ؤيته يف البناء
وهو ا�سم �أحد �أنبياء بني �إ�رسائيل املعروف
اخل��ضرة ّ ،
الف ّن��ي للرواي��ة بالآت��ي( :تبدو ه��ذه الرواية
بالغنى والقدرة والقوة وت�سخري اهلل له قوى
اق��رب للواقعية ،وت�سجيل ح��وادث ت�أريخية
الطبيعة) (.)8
لأهميته��ا يف احلياة االن�ساني��ة للعراقيني ،
تخ���ص بناء
ويط��رح الناق��د ر�ؤي��ة مغايرة
ّ
تودوروف
تزفيتيان
اهتم الكاتب
ال�شخ�صي��ات يف الرواية  ،معتم ًدا بذلك على
ولأ ّنه��ا ّ
غطت مرحلة ت�أريخي��ة ّ
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روائي��ا ؛ �إذ � َّإن ( �سيط��رة املو�ض��وع
امل��ادة
بتوثيقها معتم ًدا الأرخنة �أو ت�سجيل م�شاهد
ً
واهتم��ام الكاتب �إىل ح ّد كبري بكيفية �إعطاء
ت�أريخي��ة) ( ،)11ويب��دو � َّأن الناق��د �أغف��ل
املوا�ضي��ع ق��وة ت�أثري يف الق��ارئ من حيث
االجتماعية ،
احلديث عـــــــ��ن �أبعاد املكان
ّ
املبالغ��ة يف االحداث � ،أو اال ّت��كاء على قوة
والهند�سية  ،كما
أريخي��ة ،
ّ
والنف�سي��ة  ،والت� ّ
ّ
الو�ص��ف واال�ستعانة بالإن�ش��اء والتعبريات
�أغف��ل احلديث عن حمتويات امل��كان ب�شكلٍ
مم��ا ين�سي��ه ب��ل يدفعه
مو�ضوع��ي  ،ف��كلُّ م��ا تناول��ه وه��و يعالج
اللُّغوي��ة املوروث��ةَّ ،
ّ
روائي��ا)(، )12
لتجاه��ل طرق تقدمي امل��ادة
تكرر
باهتة
مفاهيم
ة
د
ع
عن
عبارة
امل��كان
ّ
ً
ّ
حممد الدغمومي
وعلى الرغم من كرثة التفا�صيل التي ذكرها
ذكرها يف �أكرث من مقالة يف الكتاب.
الناق��د بخ�صو�ص طرق تقدمي امل��ادة �إ ّال � ّأن
وم��ن جانب �آخ��ر ي�س ّلط الناق��د ال�ضوء على
يتم
العمل
ال�شخ�صي��ات املحوري��ة يف الرواي��ة والتي
الروائ��ي ،والتخطيط امل�سبق له ال ّ
ّ
ال�سطحية  ،ويبدو � َّأن الناقد هنا
بهذه الآلي��ة
ي�صفه��ا بـ(الأبطال) وعلى الرغ��م من �أُفول
ّ
الروائي،
يحاول التقليل �أو التهمي�ش من دور
احلداثوية،
م�صطل��ح البط��ل يف ال�رسدي��ات
ّ
ّ
وم��ا يقدمه من جهد كب�ير يف �صياغة عمله
تعبريا
�إ ّال � َّأن الناق��د ي�ستخ��دم هذه اللفظ��ة
ً
يف كبري ال
إبداع��ي  ،فالرواية
ال
ع��ن ال�شخ�صيات الفاعل��ة يف الرواية  ،ويف
م�رشوع معر ٌّ
ٌ
ّ
ميكن � ْأن ُيخ َت��زل بتربيرات معينة ؛ ذلك ل ّأن
حقيق��ة الأم��ر � َّأن احلديث ع��ن ال�شخ�صيات
عبدالعظيم ال�سلطاين
الروائي الكتابة
الر�ؤي��ة الف ّنية تفر�ض عل��ى
املحوري��ة يف الرواي��ة يع�� ُّد حدي ًثا يف غري
ّ
ّ
ُ
بطريق��ة معينة دون �أخرى ال جمال فيه��ا لتقليد روائي
حم ّل��ه ؛ ل َّأن الناق��د �ألزم نف�س��ه ــ ومنذ العن��وان الرئي�س
كتابية معينة.
�آخر �أو ا ّتباع مو�ضة
للمقال��ة ـ��ـ باحلدي��ث ع��ن امل��كان �أو املدين��ة بو�صفها
ّ
وي��رى الناق��د يف مكان �آخر م��ن مقالت��ه � ّأن (هذا النوع
وا�سعا جتري فيه الأحداث من جهة  ،وبيان مدى
ف�ضاء
ً
ً
أهميته من الق��درة على
الركابي) بامل��كان من
الروائ��ي (عب��د اخلال��ق
انهم��ام
م��ن الكتاب��ة الروائي��ة يكت�س��ب � ّ
ّ
ّ
الف�ص��ل بني امل�ؤ ّلف وب�ين الراوي لتقدمي ع��دد �أكرب من
خالل التو�صيفات التي �أطلقها على الأمكنة يف الرواية.
�أن��واع ال�شخ�صي��ات)( ، )13ويف حقيق��ة الأم��ر � َّأن ع��دد
ويف مقال��ة نقدي��ة �أُخ��رى بعن��وان (�شعري��ة البطول��ة
ال�شخ�صي��ات يف الرواي��ة يحتك��م �إىل عنا��صر �أُخرى ال
اجلماعي��ة يف رواي��ة رمي وعيون الآخري��ن) يق ّدم الناقد
عالقة ل��ه بالف�صل بني امل�ؤلف وال��راوي  ،و�إنمّ ا يتح ّقق
ق��راءة يف رواية الأديب (عبا���س احل ّداد) بو�صفها رواية
الروائي.
ذلك من �أجل غايات ف ّنية يق�صدها
النظري
متع��ددة الأ�ص��وات  ،لكن الناق��د �أهمل اجلان��ب
ّ
ّ
النقدي يف هذه املقالة �أو القفز
ويبدو � َّأن غياب املنه��ج
من خالل ع��دم التطرق مل�صطلح (تع��دد الأ�صوات) وما
ّ
وا�ضحا عندم��ا جن��د � ّأن الناق��د يتحدث عن
علي��ه ب��ات
طرح��ه (ميخائي��ل باخت�ين) يف هذا املج��ال  ،ويو�ضح
ً
م�صطلح (اللاّ تاريخية) الذي يراد به ربط �أحداث الرواية
الناق��د يف مفتت��ح مقالت��ه �أ�سب��اب ع��دم عناي��ة معظم
أريخية مبعناه��ا العام ،
ك ّت��اب الرواي��ة بالطريق��ة الت��ي يت��م فيهـــــــــ��ا تق��دمي
ب�سق��ف ت�أريخ��ي �أو ب�أح��داث ت� ّ
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تناولَه��ا العديد من الباحثني وال ُّن ّق��اد ؛ فاللُّغة ال�شعرية
ف�ض�ًلااً عن حماول��ة �إيجاد تنا�صات ب�ين عنوان الرواية
َ
الن�صية التي تعمل
وعناوي��ن �أعمال تلفزيونية �شهرية مث��ل (الذئب وعيون
يف الرواي��ة جمموعة من اخل�صائ�ص ّ
الروائي نحو االنحراف الأ�سلوبي.
بالن�ص
عل��ى االرتقاء
املدينة  ،والن�رس وعيون املدينة).
ّ
ّ
ال�شعري يف لغة نرثية تتقارب �أن�ساقها ولغة ال�شعر(، )15
ويف مقالت��ه النقدية التي حملت عنوان (رواية الكوت
والتمرد على ال ّلغة التقريرية واليومية ؛ �إذ
بفعل التجاوز
 ،التع ّدد الأ�سلوب��ي يف رواية عني ال�سمك للروائي �صالح
ّ
ق�رسا يف حالة
العب��ودي) يحاول الناقد درا�سة الرواية يف �ضوء املنهج
دائم��ا �إىل (و�ضعنا ً
ت�سع��ى ال ّلغة ال�شعرية ً
من الوعي واالنتباه)(.)16
خمل�صا ملقوالته عل��ى مدار املنت
الأ�سلوب��ي الذي بق��ي
ً
ويف م��كان �آخ��ر م��ن املقالة ي�ؤكد الناق��د على التنوع
النق��دي  ،عل��ى الرغم من غي��اب امل�ست��وى النظري لهذا
ّ
الأ�سلوب��ي يف لغ��ة الرواي��ة م�ستن��داً بذل��ك �إىل ثقاف��ة
املنه��ج  ،ي��رى الناقد � َّأن لغ��ة الرواية (تتمي��ز ب�أ َّنها لغة
العلمي الذي ينعك�س
ال�شخ�صي��ات وم�ستويات حت�صيلها
الفني البعي��دة عن فنون
�صحفي��ة �أو هي لغ��ة النرث غري
ّ
ّ
ّ
ـ��ـ ب�لا �شك ــ عل��ى لغتها (ح�ين تنقل لغ��ة �شخ�صية ذات
البالغة والتي ال وظيفة لها �إلاّ تو�صيل املعلومة والفكرة،
وعي ب�سيط هي دنيا � ،آ�ش ...ا�سكتي هي العامية العراقية
وهي الوظيفة الأ�سا�س للُّغة  ،وهذا هو املطلوب من اللُّغة
ال�شعرية
وم��ن الكات��ب يف كتابة الرواية ؛ ب��ل � َّإن ال ّلغ��ة
مكتوب��ة ب�شكل قابل للفهم من غ�ير العراقي تنتقل بلغةٍ
ّ
خمتلط��ة بلغ��ة �أخ��رى ذات وع��ي �أعل��ى) ( ، )17مبعن��ى
ه��ي ثقل وواجب غ�ير �رضوري ،جعل��ت النقد احلديث ال
�آخ��رَّ � :إن ال�شخ�صي��ات يج��ب �أن تنط��ق بح�س��ب ثقافتها
ال�رسدي��ة التي هي
ال�صفات
ّ
ي��رى فيه��ا �إلاّ ما يق ّلل م��ن ّ
العامية التي تغرق
وم�ستواه��ا الفك��ري  ،لكن بعي ًدا ع��ن
الروائ��ي)( ،)14ويبدو
للن���ص
من املكون��ات الأ�سا�سي��ة
ّ
ّ
ّ
والروائي يف املح ّلية  ،وحت ّد من انت�شاره
أدبي،
النقدي ال�سابق يحت��وى جملة من املغالطات
الن���ص
� َّأن
ّ
ّ
ّ
ّ
الن���ص ال ّ
عربيا ب�سبب عدم فهم ال ّلغة املتداولة.
والتناق�ضات ! فكيف لنا القبول والت�سليم بالر�أي القائل
ًّ
لن يجد مت�أمل املقالة النقدية املو�سومة بـ(احلوارية يف
باخ�تراق ال ّلغ��ة ال�صحفية ميدان الرواي��ة  ،وكيف ميكن
كبريا
للغة الروائية � ْأن تكون بعيدة عن الفنون البالغية  ،وهل
عناء ً
حري للروائي طه حامد ال�شبيب) ً
رواي��ة طني ّ
يف الوق��وف عل��ى الأهداف
ح ّق ًا � َّأن ال ّلغة ال�شعرية ت�ش ّكل
امل��راد حتقيقه��ا م��ن جهة
ال يجب التخ ّل�ص منه يف
ثق ً
يبدو َّ
أن الناقد أغفل الحديث
لا عن الوقوف
الرواي��ة  ،و�أو ّد هن��ا الت�أكيد
الناقد  ،ف�ض� ً
االجتماعية
عن أبعاد المكان
ّ
عل��ى املنطلق��ات املنهجية
عل��ى � َّأن معظ��م الدرا�س��ات
،
ة
والتأريخي
،
ة
والنفسي
،
ّ
ّ
الكفيلة بتحقيق هذه الغاية
النقدية احلديثة
واملق��والت
ّ
الحديث
أغفل
كما
،
ة
والهندسي
ّ
؛ �إذ يف�ص��ح العنوان الرئي�س
ت�ؤك��د عل��ى مب��د�أ التق��ارب
بشكل
المكان
محتويات
عن
للمقال��ة ع��ن الإف��ادة م��ن
والن�ثري يف
ال�شع��ري
ب�ين
ٍ
ّ
ّ
ّ
.
موضوعي
حواري��ة ميخائي��ل باختني
الأدب حت��ى ب��دا تداخ��ل
 ،وعل��ى الرغ��م م��ن انع��دام
االجنا���س ظاه��رة كب�يرة
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رواي��ة ط�شاري  ،فهي (متتد عل��ى م�ساحة زمنية تقرتب
املدخ��ل النظ��ري للمقال��ة وع��دم ا�ستخ��دام امل�ص��ادر
م��ن ثالث��ة �أرباع القرن من��ذ هجرة العائل��ة امل�سيحية ،
واملراج��ع التي تخ���ص املو�ضوع جن��د � َّأن الناقد ي�صدر
عائل��ة الدكت��ورة وردية بطل��ة الرواية م��ن املو�صل �إىل
احكام��ه النقدي��ة من��ذ مطلع املقال��ة ؛ �إذ ي�ؤك��د على � َّأن
بغ��داد �سن��ة 1931م �إىل ا�ستقرار الدكت��ورة املهاجرة يف
بن��اء الرواية (جاء بطريقة تقليدية فه��ي رواية ال�صوت
باري���س يف ح��دود �سن��ة .)21( ) 2011ومم��ا ي� َؤخ��ذ على
راو حمدود العلم  ،يعلم بقدر
الواحد يقوم بروي �أحداثها ٍ
الناق��د يف ه��ذه املقالة انتقاله للحدي��ث عن عن�رص �آخر
دورا �شبي ًها ب��دور التابع يف
ال�شخ�صي��ة  ،بل �إ َّنه ي���ؤ ّدي ً
من عنا�رص البناء الفني هو املكان (تق�سمت الرواية �إىل
رواي َتي (دون كيخوت � :رسفانت�س) وا�سم الوردة  :امربتو
َ
 ٤١ف�ص�ًلااً  ،ال حتم��ل عناوين ،كما خلت من كلمة ف�صل ،
�أيك��و � ،إلاّ �أ َّنه ال يظهر وال دور ل��ه يف الأحداث �أب ًدا  ،لكن
ب��ل هي معلمة ب�أرق��ام فقط  ،مت�سل�سلة من  44 - 1وهذه
دوره يت�ضح يف الروي احلواري الذي يخاطب فيه البطل
مكانية وهي :
مق�سمة بدورها على ثالثة مواقع
قبل �أن يخاطب املتل ّقي)( ، )18ويف مكان �آخر من املقالة
ّ
الف�صول َّ
يرى الناقد � َّأن هذه الرواية (تق ِّدم �أُ
�أولاً  :العراق بق�سمني  :بغداد والديوانية.
لن�ص متباين
منوذجا ٍّ
ً
ثانيا :فرن�سا وكندا.
ملتب�س ه��و الرواية متعددة الرواة)(، )19
ً
ًّ
�شكليا يف نوع ّ
(عم��ان) ،ومل ترتبط
الن�صني
ويبدو ًّ
جليا للقارئ مدى التناق�ض الوا�ضح بني ّ
ثال ًث��ا :ف�ص��ل يتيم موقعه امل��كاين ّ
ع�شوائي��ا مث��ل ع�شوائية
ت�ضمن��ت
ن�سبي��ة  ،ب��ل
بعالق��ة
ال�سابق�ين  ،ورمب��ا يعود ذل��ك لعدم و�ض��وح الر�ؤية لدى
ًّ
ّ
ّ
تقدميه��ا)( ، )22ويب��دو � َّأن كالم الناقد يف الن�ص ال�سابق
الناق��د فيما يخ�ص مق��والت (باختني) يف احلوارية مما
ج��اء يف غري حم ّل��ه ،وبعي ًدا ع��ن الر�ؤي��ة املنهجية التي
إجرائي للمقالة و�أظهرها
انعك���س �سلبي ًا على امل�ستوى ال
ّ
�أل��زم نف�سه بها من خ�لال العنوان الرئي���س واال�ستهالل
بطريقةٍ غري دقيقة للقارئ.
التقدميي للمقالة بالوقف على الزمن يف الرواية  ،وبيان
مهمة جاءت بعنوان (�شجرة احلكايات
ويف مقالة نقدية ّ
التقانات املرتبطة فيه.
البناء الزمني يف رواية ط�شاري) ي ّتخذ الناقد من عن�رص
ويف مقالة نقدية حملت عنوان (الفنار ال�ضائع التحوالت
ال لقراءة الرواية ؛ �إذ يرى � َّأن (الرواية تبد�أ من
الزمن مدخ ً
ال�رسدية يف رواية فهر�س) يتتبع الناقد التطور الأ�سلوبي
موق��ع زمني مت� ّأخر بالقيا�س �إىل امل�ساحة الزمنية التي
والفن��ي للروائي �سنان انط��وان يف روايته (فهر�س) ُ ،ث َّم
�ستغطيه��ا الح ًقا  ،وتتوزع مقاطعها ال�رسدية على واحد
ّ
يحاول املوازنة بينها وبني
و�أربع�ين ف�ص�ًلااً معنونات
روايات��ه الأخ��رى (وحدها
رقمي��ا)( ،)20ويف م��كان
الرؤية الف ّنية تفرض على
ًّ
�شج��رة الرم��ان يام��رمي)؛
�آخر من املقالة ي� ّؤكد الناقد
ّ
الروائي الكتابة بطريقة معينة
�إذ يذه��ب �إىل � َّأن (خمالف��ة
�سعي��ه احلثي��ث  ،والتزام��ه
دون ُأخرى ال مجال فيها
الوه��م ه��و �أح��د حماورها
بتتب��ع وحتلي��ل
الدقي��ق
ّ
لتقليد روائي آخر أو ا ّتباع
الف ّنية  ،وه��و جزء قد يكون
امل�ساح��ة الزمني��ة الت��ي
معينة.
ة
كتابي
موضة
ّ
الأهم م��ن م�س�يرة التجديد
ا�ستغرقته��ا الأح��داث يف
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ثانيا من الن�سوية  ،ذلك �إذا اعتربناها كتابة
ً
امل��ر�أة ع��ن هم��وم امل��ر�أة  ،فم�ؤ ّل��ف الرواية
رج��ل يكتب ع��ن هم��وم امل��ر�أة)( ،)25ويف
حقيقة الأمر � َّأن م�صطلح الن�سوية �أ�صبح من
امل�صطلحات الوا�ضح��ة يف النقدية العربية
والعراقية ،فهو ي�شري �إىل ك ّل ما يكتبه الرجل
يف
وامل��ر�أة عن املر�أة  ،وقراءة اخلطاب الثقا ّ
�سنان انطون يف �إبداع املر�أة  ،مما يمُ ّكن من ك�شف وتعرية
الثقاف��ة وتفكيكها وهدمها م��ن �أجل �إر�ساء
متقبلة للم��ر�أة  ،ورفع
قي��م
ثقافي��ة جدي��دة ّ
ّ
التهمي���ش والإق�صاء عنها َ ،ب ْي��د � َّأن الن�سوية
نقدي��ا يف تن��اول
ال ميك��ن ع ّده��ا
منهج��ا ًّ
ً
الن�صو�ص واملوا�ضي��ع ؛ �إذ �إ ّنها مل ترتقِ �إىل
منهجا له �آليات��ه الوا�ضحة ؛ �إذ ميكن
ع ّده��ا
ً
ع ّدها ممار�سة ثقافية تر�صد بع�ض املظاهر
التي حتتويها الن�صو�ص الإبداعية املتنوعة
ك�ص��ورة امل��ر�أة وح�ضوره��ا يف الن�صو�ص
وامل�سائل التي تتعلق بحقوق املر�أة ورفع احليف عنها.
ويف م��كان �آخر م��ن الدرا�سة يناق���ش الناقد ما يطلق
مهتمة
بـ(تنا�ص ال�شكل) ؛ �إذ يرى � ّأن الرواية (تبدو
عليه
ّ
ّ
الطباع��ي ،ووج��ود
بال�ش��كل العتماده��ا متيي��ز ال ّل��ون ّ
(املذك��رات واحلكي)،
�رسديني
للن���ص،
ّ
ونوعينْ
َ
َّ
َّ
ّ
راوي�ْي�نْ
لك��ن املالح��ظ ع��دم تنـــــــــا�س��ب ال�ش��كل ال��سردي مع
املو�ضوع) (.)26
ويف مقالت��ه النقدي��ة املو�سوم��ة بـ(ال ّلغ��ة احلائ��رة بني
الف�صح��ى والعامية) يتناول (ال�سعي��دي) رواية ال�صليب
حل��ب بن غربي��ه للروائي فه��د الأ�س��دي ؛ �إذ يت�ساءل عن
�سبب اختيار العنوان ب�صيغته التي ظهر فيها على غالف
الرواي��ة عن��وان رئي�س (ال�صليب) ،وعن��وان فرعي (حلب

الدراسات

والتنويع يف الت�أليف ؛ �إذ ت�سعى هذه الرواية
�إىل �إقن��اع قارئها ب�أ ّنها خيال حم�ض ،وما
ميكن �أن يتطابق مع الواقع فيها هو حم�ض
�صدفة)(.)23
ويف مكان �آخ��ر من املقال��ة يناق�ش الناقد
املبن��ى امليتا�رسدي يف الرواي��ة  (،فعنوان
الرواية فهر�س م�ستعار من الرواية الداخلية
عراق��ي مقي��م مع
أكادمي��ي
 ،وبط��ل الأوىل �
ّ
ّ
عائلت��ه يف �أمريكا منذ عام ١٩٩٣م  ،ويعمل
عل��ى كتابة رواية عن �شخ���ص يبيع الكتب،
املتنب��ي  ،وفهر�س
تع��رف عليه يف �ش��ارع
ّ
ّ
الثاني��ة ه��ي الرواي��ة الداخلية الت��ي كتبها
أكادميي
بائ��ع الكت��ب (ودود) و�أعطاه��ا لل
ّ
يفرق
لغر���ض ترجمته��ا وهما متداخلت��ان ّ
بينهم��ا لون اخل��ط ؛ اخل��ط الغام��ق لرواية
أكادمي��ي)()24
ودود والع��ادي لرواي��ة ال
ّ
بالتط��رق �إىل
 ،ويختت��م الناق��د مقالت��ه
ّ
النهاي��ات املتع�� ّددة للرواي��ة بو�صفه��ا تقان��ة حديث��ة
اعتمده��ا (انط��وان) يف روايته  ،وم ّثلت يف الوقت نف�سه
ال�رسدية عنده.
حتوالت الكتابة
ّ
حتول مهم من ّ
ّ
ويف درا�ست��ه النقدية املو�سومة بـ (على تخوم الن�سوية ،
وتنا�ص ال�شكل يف رواية ه�سي�س
حداثة الت�أليف وندرته
ّ
اليمام للروائ��ي �سعد �سعيد) يحاول الناقد قراءة الرواية
وف ًق��ا ملعطي��ات متع�� ّددة ومتنوعة ح ّدده��ا يف العنوان
تنا���ص ال�شكل)
الرئي���س (الن�سوي��ة  ،حداث��ة الت�ألي��ف ،
ّ
قرائيا لهذه الرواية  ،ففي اجلزء الأول من
لتكون مدخلاً
ًّ
الدرا�سة يرى الناقد � ّأن (م�صطلح الن�سوية غري متفق عليه
متاما ،والذي يحظى مبرادفات ومفاهيم متع ّددة � ،أو � َّإن
ً
جزءا
مو�ض��وع ه�سي�س اليم��ام وجن�س م�ؤ ّلفه��ا يجعلها ً
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تخ���ص البناء
؛ لأ َّن��ه مل يذك��ر �س��وى هذه الإ�ش��ارة التي
ب��ن غربي��ة)  ،لي�ؤكد عل��ى � ّأن حماولة ت�أكي��د اال�ضطهاد
ّ
الزمن��ي يف الرواي��ة  ،وبذل��ك ج��اءت املعاجل��ة النقدية
�سيتعر�ض له بطل الرواية الإ�شارة التوكيدية من
وال��ذي
ّ
ّ
الروائ��ي مبتورة ،
الن���ص
ملفه��وم الزم��ن ومت ّثالت��ه يف
العنوان(.)27
ّ
ّ
وغري وا�ضح��ة حيث توقف �صاح��ب املقالة على بع�ض
ويتاب��ع الناق��د حتليله للرواي��ة بعي ًدا ع��ن املنهج الذي
املفاهي��م النقدية الت��ي ال تقي�س مه��ارة الروائي وتبني
�أل��زم نف�سه فيه من��ذ العن��وان بدرا�سة اللغ��ة يف الرواية
قدراته الفنية العالية  ،لينتقل بعد ذلك �إىل االجتاه الآخر
(تنتم��ي الرواية �إىل الرواي��ة الريفية  ،بيئ ًة �أو مكا ًنا كما
يف مقالت��ه الذي حت ّدث فيه عن عالقة املواطن وال�سلطة
�أ َّنه��ا قريبة من الأيديولوجي��ا القائمة على ال�رصاع بني
من خالل بيان مواقف ال�شخ�صية املحورية وبيان مدى
املق�سمة عل��ى �أ�سا�س اقت�صادي ،
الطبق��ات االجتماعية
ّ
جراء �إيداعها ال�سجن
ووظف خ�صو�صية اجتماعية)(.)28
و� ْإن ا�ستفاد امل�ؤلف ّ
الظلم واال�ضطهاد الذي تعر�ضت له ّ
عاما ب�سبب �شتم احلكومة ؛ �إذ ي� ّؤكد
ويختتم الناقد قراءاته للرواية باحلديث عن لغة الرواية
ملدة طويلة تبلغ (ً )25
على � َّأن (احللقة املفرغة للعالقة بني املواطن وال�سلطة مل
؛ �إذ ي��رى � َّأن الرواي��ة (ج��اءت ببع�ض الألف��اظ واالمثال
يجعل م�سار �أحداث الرواية مثل م�سار ال�ساعة  ،بل اعتمد
العامية وه��ي يف الوقت عينه ت�ستخ��دم ال ّلغة الف�صحى
اال�سرتجاع��ات �أو املونت��اج بقط��ع الف�صل
ل�شخو���ص �آمي�ين)( ،)29ويب��دو � َّأن الناق��د
قب��ل نهاية م�شه��ده و�إكمال��ه يف ف�صل �آخر
جتاوز املقوالت والآراء النقدية التي ف�صلت
 ،فق��د احتف��ت الرواية باالنتق��االت الزمنية
الق��ول يف توظيف ال ّلغ��ة ونوعها يف ال�رسد
ألعاب��ا مثرية للده�شة ،
واحل��وار ،واقت�رص عمله عل��ى حتديد بع�ض
املتقن��ة و� ْإن مل تكن � ً
لك ّنه��ا م�صنوعة بحرفي��ة حداثية وا�ضحة ،
العامي��ة املُوظَّ ف��ة يف
الأمث��ال والكلم��ات
ّ
ومما ي� َؤخذ
الروائي.
الن�ص
منذ نقطة بدايتها الزمنية)(َّ ، )31
ّ
ّ
الروائية
عل��ى الناقد �إهمال ذك��ر الن�صو�ص
ويف مقالت��ه النقدي��ة املو�سوم��ة بـ(الدائرة
ّ
 ،واالقتبا�س��ات التي ت�ؤك��د ما ذهب اليه يف
املغلق��ة املواط��ن وال�سلط��ة يف الرواي��ة)
حممد ر�شيد ال�سعيدي حتليل الرواية  ،وهن��ا يجب الت�أكيد على � َّأن
 ،يق��ر�أ الناق��د رواي��ة الطري��ق �إىل امل�شنق��ة
الن�ص
النظري دون مقابلته مع
اال�سرت�سال
للروائ��ي حممد �شاك��ر ال�سبع يف �ضوء ر�ؤية
ّ
ّ
الروائ��ي حم�� ّل الق��راءة ال ميك��ن � ْأن ي�ض��ع
حم��ددة ت�سري يف اجتاهني � ،أحدهما (الزمن
ّ
القارئ يف حدود التل ّقي.
املو�ضوعي
يف الرواي��ة) والآخ��ر (التحلي��ل
ّ
ويف مقالت��ه النقدي��ة الت��ي ج��اءت بعنوان
للرواي��ة) ففي االجت��اه ال ّأول يرى الناقد �أن
(الن�س��اء واحل��رب يف رواي��ة ام��ر�أة وخم�س
موقع
مدورة تنطل��ق �أحداثها من
ٍ
( الرواي��ة َّ
ن�س��اء للروائ��ي �سالم عب��ود) ينطل��ق الناقد
زمن��ي ه��و عين��ه ال��ذي �ستنتهي ب��ه)(، )30
ّ
م��ن ر�ؤية مغايرة عم��ا وجدناه يف مقاالته
(ال�سعي��دي) ي�سع��ى �إىل تكثي��ف
ويب��دو � َّأن
ّ
ال�سابق��ة ؛ �إذ تك�ش��ف هذه املقال��ة عن ر�ؤية
واخت��زال الر�ؤى والأف��كار اخلا�صة بالزمن
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عل��ى �س��ت ن�س��اء ؟ �أم � َّإن الن�ساء
وا�ضح��ة يف تن��اول الرواية
كيف لنا القبول والتسليم
��ن بط�لات الرواية مما
ودرا�سته��ا  ،ف�ضلاً عن الد ّقة
ال�س��ت ُه َّ
بالرأي القائل باختراق ال ّلغة
يجعله��ا رواية جماعي��ة)(، )34
املنهجي��ة الت��ي تظه��ر منذ
ّ
،
الرواية
ميدان
الصحفية
ويذه��ب الناق��د �إىل � َّأن اختي��ار
العنوان الرئي���س والعناوين
الروائية
للغة
يمكن
وكيف
ه��ذا العن��وان للرواي��ة مرجع��ه
الفرعية للمقالة ؛ �إذ ي�ستعني
ْ
الفنون
عن
بعيدة
تكون
أن
خل��ق الت�شوي��ق ال��ذي �سيتم�سك
الناق��د عل��ى امت��داد مقالته
ب��ه الق��ارئ للك�ش��ف ع��ن �سبب
ببع���ض النظ��رات النقدي��ة
البالغية ؟
التفريق بني امر�أة ما عن خم�س
الهادف��ة الت��ي ت���ؤازره يف
ُ
ن�ساء �أخريات.
نقدي ذي طبيعة
خلق حتليلٍ
ّ
ُ
وم��ن جه��ة �أخ��رى يناق�ش الناق��د تع�� ّدد ال��رواة واللغة
مو�ضوعي��ة  ،يف مق ّدم��ة املقالة  ،ي��رى الناقد
منهجي��ة
ّ
ّ
ووجهات النظر يف الرواية  ،ويرى (� َّأن ال�س�ؤال املتخ�ص�ص
� َّأن الرواي��ة ت ّتخ��ذ م��ن (ع��دن) عا�صمة اليم��ن اجلنوبي
يبق��ى حول احلاجة �إىل ا�ستخدام �شكل التق�سيم بالأرقام
�رسدية  ،وت�ستثم��ر واقعة ت�أريخية ح�صلت يف
جغرافي��ة
ّ
والعنون��ة ب�أ�سم��اء ال�شخ�صيات واال�ستعان��ة بالعناوين
منت�صف ثمانينيات القرن الع�رشين هي ال�رصاع امل�س ّلح
ُ
الأخرى �أو الهدف من ذلك اال�ستخدام  ،ففي حالة العنونة
بني جناحي احلزب اال�شرتاكي اليمني والذي كان يحكم
ب�أ�سماء ال�شخ�صيات لالقرتاب من الرواية متعددة الرواة
ن�ص �آخر نقر�أ (كانت
اليمن اجلنوبي حينه��ا)( ، )32ويف ّ
ا�سم��ا ،عنوا ًنا �سيقوم
امر�أة وخم�س ن�ساء رواية �إدانة احلرب والك�شف عن عوامل
�سيق��وم كل ٍ
راو يحمل ذلك الف�صل ً
ه��و بحكي الف�صل ورواية �أحداث��ه ب�ضمري املتك ّلم  ،وهو
امل��ر�أة واهتماماته��ا احلياتية  ،من خ�لال ثيمة مركبة
الفا�صل الأكرث دقة يف هذا املو�ضوع)(.)35
ه��ي احلروب ومعاناة الن�س��اء اثناءها و�إن كانت احلرب
وواحديتها
ويك�ش��ف الناقد �أحد �أ�سب��اب العناية بال ّلغ��ة
مقت�رصا على وقت احلرب ،
ق�ص�يرة وجعلت زمن الرواية
ً
ّ
ال��سردي �أال وه��و (�شيوع البط��ل املث ّقف يف
الن���ص
يف
وهو رمبا ما مل ي�سم��ح للرواية باالت�ساع ور�صد معاناة
ّ
ّ
الرواي��ة العربية  ،واالهتم��ام الوفري للم�ؤلف بلغته  ،وقد
الن�ساء يف املجتمع اليمني �أو االن�ساين)( ،)33ويف حقيقة
وا�ضحا التفريق يف لغات ابطال الروايات حتى
ال يكون
يتلم�س الق��ارئ يف هذه املقالة ا�شارات وا�ضاءات
ً
الأمر ّ
تل��ك املكتوب��ة ب�صيغة تعدد ال��رواة � ،أو تلك التي اهتمت
الن�سوي يف
وا�ضح��ة متيل نحو الإفادة من مقوالت النقد
ّ
�صعبا
بالتفري��ق يف الر�ؤية رمبا يبقى التفري��ق اللغوي
الك�شف عن املخبوءات يف الرواية قيد القراءة.
ً
ف�ضلاً عن عدم االهتمام به)(.)36
ويف عن��وان فرع��ي للمقالة النقدي��ة يطلق علي��ه الناقد
ويف خامت��ة املقالة يتو�ص��ل الناق��د �إىل نتيجة م�ؤداها
ثري��ا الرواي��ة) يناق�ش بناء
(بالغ��ة الإف��راد واجلمع يف ّ
(ع��دم توف��ر ال�شخ�صي��ات الن�سوي��ة يف الرواي��ة عل��ى
ال�شخ�صي��ات الن�سوي��ة وعالقته��ا بالعن��وان الرئي���س
تناق�ض��ات فيم��ا بينه��ا  ،فكري��ة خا�ص�� ًة � ،أو من خالل
للرواي��ة (ملاذا ام��ر�أة وخم�س ن�ساء  ،يفرت���ض � َّأن الأكرث
االنتم��اء �إىل طريف احل��رب مثلما مل تنوجد فيها مواقف
دقة وحتى بالغة هو �ست ن�ساء  ،وهل اخت�رصت الرواية
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مت�أ ّثرة بالطبقات االجتماعية
�رصاع اجتماعي)(.)37
َّ
ّ
النظري دون
إن االسترسال
 ،ف�ض�ًل�اً عن لغ��ة الرواية التي
ويف املقالة الأخرية من كتاب
ّ
الروائي
النص
مع
مقابلته
ّ
تق��وم عل��ى الرتاث م��ن خالل
الناق��د حممد ر�شي��د ال�سعيدي
ّ
ْ
أن
يمكن
ال
القراءة
محل
الإتيان ببع���ض املفردات من
املو�سوم��ة بـ(الرواي��ة والبيئة
حدود
في
القارئ
يضع
زم��ن م��ات واندث��ر (�إذ يحيل
يف رواي��ة الف�ص��ول الأربع��ة)
ّ
التلقي.
الن�ص ال�رسدي منذ بدايته على
يق��ر�أ الناق��د ه��ذه الرواي��ة
ال�تراث ويتج ّل��ى ذل��ك حتدي ًدا
م��ن خ�لال بي��ان العالق��ات
بت�سمي��ة البطل�ين – بر�ؤي��ة
املتبادلة بني الن�ص وخارجه
ت�أليفي��ة تتمث��ل بال�تراث( -قي�س وليل��ى)  ،و�إىل جانب
؛ �إذ ي� ّؤك��د عل��ى (جتني�س هذا العم��ل الأدبي الذي ال يبدو
ذل��ك دخول ال ّلغ��ة الهجينة ذات الهوي��ة املفقودة  ،فلغة
رواي��ة بق��در كون��ه ق�صة طويل��ة ن�سبي�� ًا لع��دم احتوائه
العامية  ،واالمثال
امل�رصية
الرواي��ة مزيج بني الكلمات
تتط��ور بجانب احلدث
عل��ى �شخ�صي��ات و�أح��داث �أخرى
ّ
ّ
ّ
العراقي��ة واملف��ردات �أو امل�صطلح��ات االجنبي��ة)(، )39
وال�شخ�صي��ات الرئي�سة)(.)38ويق��ف الناق��د يف قراءت��ه
ّ
إجرائ��ي من مقالته
وبه��ذا يجمع الناق��د يف امل�ستوى ال
التقليدي
للرواي��ة على ق�ضايا متع ّددة من �أبرزها البناء
ّ
ّ
الروائ��ي ،ودرا�سة
للن�ص
بني الدرا�س��ة اجلمالية الف ّني��ة
للرواي��ة والثيمة امليتة – بح�سب و�ص��ف الناقد ــ لكرثة
ّ
ّ
إبداعي.
املجتمع املحيط والذي �أنتج هذا العمل ال
حب
ق�صة ٍّ
تناولها عرب الزمان واملكان ،فهي قائمة على ّ
ّ
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إشارية الوصف لرؤى العمة زهاوي

ا�سماعيل ابراهيم عبد

متهيد
(هوة) اهماله للتعاي�ش الفذ بني
من �ضمن غفالت ال�رسد ّ
اجلم��ال واخليال العلمي يف �صياغة ر�ؤى جميدة جديدة
للرواية .
جدي��ة لتجاوزها
ان ه��ذه الغفل��ة مات��زال دون حماولة ّ
 ,فل��م يتج��ه ال��سرد العربي نح��و ا�ستثمار طاق��ة العلوم
الك�برى يف التخيل وا�ست�رشاف قوانني الظواهر عرب هذه
ال ـ
الطاق��ة كم�صدر مهم من م�صادر الإلهام الروائي ـ مث ً
على الرغم من بع�ض املحاوالت اخلجولة هنا او هناك .
ون��رى ان خ�صوبة اخليال وطاقة الت�صور تتوازى حثيث ًا

م��ع جدة وجودة �أي ابداع ان�س��اين  ,فكلما تو�سع اخليال
مع توفر الظروف الأُخرى  ,كلما زادت درجة عمق ت�أثري
النم��وذج الإبداعي على ال ُق ّراء .ب�ين ايدينا رواية (عمتي
زه��اوي)( ) للكات��ب خ�ض�ير فلي��ح الزي��دي حت��اول ان
(ه ّوة) الغفلة على الرغ��م من ان الكاتب
ت��ردم جزءاً م��ن ُ
مل يخ�ص�صه��ا لهذا الغر�ض متام�� ًا  ,لكنه ق�صده كم�صدر
�أ�سا���س لال�شتغال بالت�ضافر مع تقنيات واغرا�ض �أُخرى
للرواية .
نلف��ت النظ��ر اىل اخت�لاف تطور ه��ذه الرواية ع��ن بقية
رواي��ات الروائ��ي خ�ضري فلي��ح الزي��دي  ,كونها ابتعدت
ع��ن (امليتا ��سرد) بالتعوي�ض عنه بتعدد ال��رواة وتغري
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�أو ًال  :الإ�شارة ال�شيء
ت�صاع��د وتتوا�صل بانفتاح
ان للأ�شي��اء والأحداث لغ��ة ّ
للمروي��ات الو�صفي��ة مثاله
ق��ويل  ,وه��ي لغ��ة ا�شاري��ة
ّ
ف�ض��اء الرواي��ة امل��ادي ال��ذي يت�أل��ف م��ن (ال�ص��ور ,
والر�سوم ،وملمو�سات املكان) .لنتابع اجراءات اال�شارة
ال�شي مبوجب الآتي :
�أ ـ التحول
لال�ستم��رار يف �إذكاء فه��م فل�سف��ة (اال�ش��ارة ال�ش��يء)
�سن�ستقرئ املقطع الآتي :
ال :
يروي ح�سن العمة قائ ً
[الب�أ�س بفكرة الن��وم ل�ساعات �أخرى قليلة كبديل لفكرة
االنتح��ار اجلنونية  ..قبل النوم بقلي��ل �أت�أمل احلياة من
الناف��ذة املطل��ة عل��ى ال�ساحة  ,اذ تقل حرك��ة املارة يف
مي��دان " ال�ساعة ال�صفرية " ,كلما تقدم الظالم املطعون
ببيا�ض ال�ضباب...

ال�ساع��ات تنام يف الظ�لام  ,فكرة لطيفة  ...يف �آخر الليل
ترتج��ل �ساع��ة كرنت�ش عل��ى ال�سل��م خل�سة لرتق��د �أ�سفل
ال�برج� ...أح�سب ان ج�سده��ا امل�ستكني يئن من تعب لكنه
ينب�ض يف بطء] " "2ـ
يحت��اج هذا املقطع اىل �شيء م��ن التو�ضيح  ,لأجل هذا
نقول :ــ
ان الق��ول للراوي الأول من جلنة الأو�صياء التي �شكلتها
(العمة زهاوي) لتنفيذ و�صيتها  ,وهو ابن �أخيها امللقب
ب��ـ (ح�س��ن العم��ة)  ,اي ابن �أخ العمة زه��اوي  ,ومرويته
ه��ذه �إفادة للرد عل��ى املناوئني له �أم��ام حمكمة توزيع
ث��روة املعمارية (زهاوي) .يقع حتت عنوان الباب الأول
لـ (اجلنة).
واجلن��ة ت�شكيل هند�س��ي تنفذه �رشكة زه��اوي العاملية
لهند�س��ة العمارة  ,وه��و ال�رصح املتخيل ال��ذي �سي�صري
حم��ور �أحداث املروي��ة مبا فيها موت العم��ة  ,والتناحر
والتناف���س واحل��رب ـ يف املواق��ف ـ ب�ين جمي��ع �أطراف
الرواي��ة م��ن ال�شخو���ص وال��رواة  ,واملقطع لي���س �سوى
الب��اب الفرع��ي  ,اذ ان الب��اب الأك�بر فتح��ه ال�صحف��ي
املخ��ضرم �صموئي��ل جون���س ـ م��ن �صحيف��ة ال��ـ (ديل
تلكراف) مبقال�ين الأول عن تركة العمة زهاوي والثاين
ع��ن فريق��ي التناف�س عل��ى ال�ثروة وادارة ال�رشكة .ومبا
يتعلق ب��ـ (الإ�شارة ال�شيء) نرى ان املقطع املثبت �أعاله
ميثل باب ًا �أولي ًا فقط  ,فهو بوح فردي �شبه غنائي يت�شبب
ب�ساعة (كرينت�ش) ال�شهرية بدقاتها املعروفة وتاريخها
ال�شائ��خ ـ كم��ا يت�ص��وره (ح�سن العم��ة)  ,لكن��ه �سيوجه
العناية اىل فل�سفة ال�شيء اال�شـــارة بجزئه الأخري ..
لو دققن��ا باملقطع ال�ساب��ق من جانب الو�ص��ف ال�شيئي
جترنا نح��و الفي�ض النف�سي
اال�ش��اري لوجدنا اال�شارات ّ
اخللي��ط م��ن الأ�سى والفرح  ,الف�ضيل��ة والدناءة  .ان ذلك

الدراسات

م�ستوى �رسدهم لغة وداللة .
كما ا�ستثم��رت الرواية �رسدية الهند�س��ة املعمارية دون
العل��وم الأُخ��رى  ,كونه��ا �أ�صع��ب العل��وم و�أقربه��ا اىل
املتخيل الريا�ضي التجريدي .ان هذه الرواية قد اختارت
ان تك��ون رواي��ة و�صف ا�ش��اري لأفكار عالي��ة الإب�صار
دون االهتمام املبالغ فيه لطاقة احلدث  ,وحافظت على
فاعلية ال�ش��د والت�شويق حتى النهاي��ة عرب غزارة وكرثة
وغرابة الأف��كار .ومن جانب �آخر حافظت على توا�صلها
وات�صاله��ا برواي��ات الروائي ال�سابقة ع�بر م�ستوى لغة
التب�سي��ط املعمق للأفكار  ,واال�ستم��رار يف خلط احلقول
فني ًا  ,والتوج��ه اىل القراء بلغة وا�ضحة خالية
املعرفية ّ
من اللحن  .لنتابع ذلك على النحو الآتي :

39
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يتجلى يف :
ـ النوم واالنتحار رفيقان غري متناظرين وال متقاربني ,
امنا هما ا�شارتان حلايل الفرح والأ�سى.
ـ ت�أم��ل احلي��اة من الناف��ذة وحركة املارة م��ن ال�ساحة
ب�رصيان مموهان لذات الطبيعة النف�سية املغرمة
حاالن
ً
بتداخل الأ�سى والفرح.
ـ تق��دم الظ�لام والطعن ببيا�ض ال�ضب��اب حاالن للنف�س
الب�رشية يف �سوادها الرذيل وبيا�ضها امل�ؤمل.
ـ ن��وم ال�ساع��ات ولطاف��ة الفك��رة ح��االن م�ستحي�لان
ال�ضط��راب النف���س وقلقها حول �أيهم��ا الأف�ضل  ,انفتاح
الزمن �أم التفكري اجلدي بتوقيفه عند حلظة العجز.
ـ ترج��ل ال�ساعة وا�ستكانة اجل�س��د والنب�ض البطيء  ,تلك
ا�شارات بعيدة تختزل ع��شرات الأحداث لق�صة مر�ض او
قت��ل (العمة زه��اوي)  ,واال�شارات الث�لاث متثل التحول
الكب�ير للإ�شارة من ماديته��ا (ال�ساعة  ,اجل�سد  ,النب�ض)
اىل القيمــــــ��ة الروائي��ة ل��ـ (�ص��ورة ور�س��م وملمو�سات
مكان) ،
ـ ان اال�ش��ارة املتحولة من الو�ص��ف اىل دالالت الو�صف
�أقام��ت ج��سر امل�ضمر الداليل ب�ين املعن��ى يف الذهن ,
واملعنى يف التدوين ال�شيئي.
ب ـ تكثيف الروى
يف روايت��ه (عمت��ي زه��اوي) يوا�ص��ل الروائ��ي خ�ض�ير
فلي��ح الزيدي م�رشوع ا�شتغاله الو�صفي من خالل القول
الروائ��ي ذي اللغة الإ�شارية املك ّثف��ة  ,على وفق توا�صل
مربم��ج ب��ر�ؤى ونظ��م لغوية جتعله ق��ادراً عل��ى احتواء
املواربة الو�صفية لل�رسد .
ان اال�شتغ��ال الإ�شاري للغة الو�ص��ف ال�شيئي  ,الهند�سي
يتقي��د ب�سط��ح معنى واحد فق��ط  ,فلغته لغة
خا�ص��ة ـ ال ّ
توا�صلي��ة  ,مغ�ّي�رّ ة ملتجه��ات الفه��م  ,ومغ�ّي�رّ ة
داللي��ة
ّ
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ال�ستجاب��ات القراءة  .لننظ��ر يف [ :يوا�صل م�سرت يوهان
حديثه الفل�سفي :
" املنق��ب ع��ن اجلم��ال يف حاج��ة اىل مقيا�س "رخرت"
ليكت�ش��ف نعوم��ة ال�ص��وت و�سح��ره وي�سجل ل��ه درجة ,
َب َّحت��ه و�سح��ره درج��ة �أخ��رى  ,مق��دار الطل��ة واحل�ضور
واجلاذبي��ة  ,درج��ة �أُخرى  ,رائح��ة الأنفا�س يف ال�شهيق
والزف�ير درج��ة .هكذا جتتم��ع درجات اجلم��ال]" "3ان
املقط��ع حمم��ل بكثاف��ة جمل متث��ل م�ستوي��ات الروي .
لنذكر بع�ض ًا منها :
1ـ التوا�ص��ل الكثي��ف :وهو يف املقط��ع يتعلق ب�رشوط
قا�سي��ة للجم��ال يكثفها م�س�تر يوهان بلفظت��ي مقيا�س
رخرت.
2ـ تعي�ير الفه��م  :الفهم هنا تعب�ير ينطوي على �إعطاء
عالئق جديدة لعنا�رص جم��ال الأُنثى  ,لها بعدان مادي
فيزيائ��ي  ,و�آخر ح�سي نف�سي  ,وكالهما مطليان بغالف
فل�سفي كعالقة الدرجة اجلمالية ببحة ال�صوت وجاذبية
احل�ضور و�سحر الطلة.
ُ
3ـ اال�ستجابة � :ستخ�ص متعة القارئ يف ت�صور الأنثى
بتل��ك ال�صف��ات م��ن جان��ب املظه��ر وال�ص��وت وت�ش��كل
ال�شخ�صية.
ج ـ التو�صيل املوارب
ان اللغ��ة اال�شاري��ة املوارب��ة لي�ست بال قوان�ين متام ًا ,
�إذ ه��ي تركيب م��و ّزع بني الداللة الك�برى (وطنية زها)
ال�صياغية (متون
 ,والدالل��ة الرديف��ة (اجلن��ة) والدالل��ة
ّ
الكلية ملنطق
و�صياغ��ة الر�ؤي��ة) امل�ستحدث��ة  ,والدالل��ة ّ
لغة الروي .
[ال �أع��رف كي��ف �أ�رشح له��ا ـ ح�سن العمة ي��شرح للمي�س
هند�س��ة العمارة الذكي��ة ـ نظرية العم��ة وم�سرت يوهان ـ
به��ذا ال�ش���أن  ,حتما انه��ا �ستدوخ من ت�شع��ب التفا�صيل
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ثاني ًا  :الإيقاع الوظيفي
هو �إيقاع (لتكرار) وظيفة الأحداث على امل�ستوى الفكري

الدراسات

ويتبخر عطرها اخلالد  ,لكني قلت لها :
ـ يعن��ي ا�ستغ�لا ًال كلي�� ًا لفك��رة الفراغ��ات وامل�ساح��ات
والف�ض��اء ب�شكل م�ستحدث .العمارة من وجهة نظر العمة
منحوت��ة فني��ة غاية يف اجلمال  ...ه��ي فكرة اال�ستغالل
الأمث��ل للف�ضاء وا�شغال البيئ��ة املتحركة  ...انها الرائدة
ـ يق�ص��د العمارة الذكية للعمة زهاوي ـ يف اقتالع جذور
ف��ن العمارة من هيمن��ة الذكورة اخل�شنة  ,حتى جعلت ...
ف��ن العمارة ال�سائل��ة �أُنثى ت�ستعد لت�أدي��ة رق�صتها على
امل�رسح] ""4
ـ دالل��ة املوارب��ة الكربى  :تخ���ص فن الت�صمي��م ال�سائل
للعمارة الذكية  ,تل��ك التي ي�صعب �رشحها و�أ�صعب منه
فهمه��ا  ,هند�سة وف��ن العمارة ب��كل اعجازها هي لعقل
عبقري عراقي ( ,املهند�سة زهاوي)  ,املواطنة املنحازة
ب�شغف جليل لق�ضايا بلدها.
ـ داللة املواربة الرديفة  :تتمثل بال�رشح املقارب ملاهية
تفكري املهند�سة زهاوي .
ـ دالل��ة موارب��ة ال�صياغ��ة  :انه��ا دالالت تعتمد التمويه
عل��ى هي��كل التج�سيم املتخيل عرب عالئ��ق لغوية داللية
تخ���ص ن�سوي��ة اللفظ من منط غريب :ـ��ـ الهند�سة م�ؤنث ,
زهاوي م�ؤنث  ,العمارة م�ؤنث  ,ملي�س املت�سائلة م�ؤنث ,
ويراد لـ جنة الت�صميم ان يكون �أُنثى راق�صة على م�رسح
ُ
 .ان الإ�شارات جتعل الرواية هذه ُت�صيرّ �آليات اداء اللغة
الهند�سي��ة مو�ضوع�� ًا لفهم الإ�ش��ارات الداللية املتنامية
ك�إيق��اع كمي قيمي النت�شاء نغم متخيل  .كما �سرناه يف
املحور القادم.
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[ا�ستكان��ة ال�ش��اي وماعون��ه
والزمن��ي م��ا يجع��ل �أداءه��ا
لم يتجه السرد العربي
ال�صغ�ير املر�س��وم يف و�سط��ه
م�ستويات تداول ُي َع ِّمد الأُ�سلوب
طاقة
استثمار
نحو
حورية طائ��رة باللون ال�شذري
الفردي بقاع��دة (البث الروائي
في
الكبرى
العلوم
 ,يحي��ط به��ا االط��ار الذهب��ي
مرحلة
م��ادة حياتية حقيقي��ة ّ
واستشراف
التخيل
الذي ي�شع على وجهها اخلمري
من واقعها نحو تخيلها)  ,لغته
 ,فيم��ا امللعقة الذهبي��ة بر�أ�س
مزي��ج م��ن الظاه��رة الذهني��ة
قوانين الظواهر عبر هذه
الطاوو���س ت�ستقر ب�ش��كل مائل
والظاه��رة االن�سانية ال�سلوكية
الطاقة كمصدر مهم من
عل��ى حاف��ة اال�ستكان��ةُ .ي َع�� ُّد
للفع��ل احل�ض��اري (هند�س��ة
مصادر اإللهام الروائي.
طق�س ال�شاي ه��ذا من طقو�سها
العم��ارة ال�سائل��ة)  ,الت��ي هي
�أُ
املقد�سة التي ورثتها عن بيتهم
من��وذج يجم��ع ال��ر�ؤى اىل
ٌ
القدمي يف قل��ب بغداد القدمية .
الأدوات املادي��ة يف �آن واح��د
�رسي للأفكار اخلارقة
�ضم��ن دينامية الإيقاع  ..لنوزع �إيقاعات الفعل الروائي
يتحول الطق�س تدريجي ًا اىل ملهم ّ
التي تفكر فيها يف تلك اللحظات اال�ستثنائية] ـ""6
على النحو الآتي :
يوح��ي هذا الإيقاع بتكرار وظيفة زمن �شاي الع�رص عرب
1ـ التكرار الوظيفي الفكري  ..لنقر�أ :
اال�ستع��ادة الت��ي �صارت طق�س�� ًا يتكرر كل ي��وم  ,يحفظ
[يف ي��وم  ...من �أيام البحث عن فكرة منا�سبة للت�صميم ,
للزم��ن وظيفت��ه اجلمالي��ة ـ الفيزيائي��ة كظ��رف للحظة
اذ بها كلفت ـ بكتاب الحق ـ ق�سم املرجعيات االلكرتونية
الإبداع امللهمة.
جلل��ب كل الت�صورات والأخيل��ة والأحاديث وما ورد يف
3ـ التكرار الوظيفي التداويل  ..لنقر�أ :
الكت��ب املقد�سة  .كما اطلعت على ملخ���ص لرحلة النبي
[ادرك��ت ما تريد  .انها حت��اول ك�رس اخلطوط امل�ستقيمة
يف اال��سراء واملع��راج  ...وملخ�ص �آخر عم��ا �أفا�ضت به
ُ
يف فك��رة الت�صمي��م واال�ستعا�ض��ة عن بني��ة الكونكريت
ر�سالة الغفران] " "5ـ
الأ�ص��م باحلديد كلي�� ًا  ,لكن الق�ضي��ة ومالب�ساتها تكمن
نفه��م ان تك��رار البح��ث عن منف��ذ معقول ل��ـ (جنة على
يف الفك��رة الهرمية املعمارية اخليالي��ة وطبقات اجلنة
الأر���ض) ي�صري �إيقاع ًا فكري�� ًا م�شرتك ًا يتكرر يف (الكتب
ومنازله��ا املت�أرجحة يف الف�ضاء  .كانت اخليوط الأوىل
املقد�سة  +ورحلة النب��ي يف اال�رساء واملعراج  +ر�سالة
للفكرة ه��ي �إيجاد الطريق للبحث ع��ن بنية غري م�ألوفة
الغف��ران)  ..وتل��ك �أُ�صول مل�صادر ثالثة تع��ود اىل فكرة
تخ��رق فيه��ا الأمن��اط الكال�سيكي��ة ال�ستقام��ة الأ�شكال
الت�ص��وف الال عرفاين  ,كونها ن�صو�ص�� ًا تخ�ضع للذائقة
الهند�سي��ة املعت��ادة] ـ " "7تتك��رر وظيفة الت��داول لهذا
اجلمالي��ة حت��ى يف متونه��ا العبادي��ة  ..وق��د �ص��ارت ـ
الإيق��اع ع�بر عملي��ة الت�سهيل امل�ستم��ر للغ��ة الهند�سة
كوظيف��ة ـ مهيمن�� ًا فكري ًا على هي���أة �إيقاع كوين يتالءم
املعماري��ة  ,وع�بر التذكر مبواد البن��اء ال�شائعة لتقريب
مع فكر وتدبر اخليال اجلامح جلمال هند�سة العمارة.
العمل من الفهم ال�شعب��ي  .وعرب تطوير الت�صور املتخيل
2ـ التكرار الوظيفي الزمني  ..لنقر�أ :
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6ـ طبقة تكرار ال�صور الذهنية  ..لنقر�أ :
[حدثتني ـ يق�صد العمة زهاوي ـ يف جل�سة �شاي م�شرتكة
ع��ن فكرة الع��زل اخلارج��ي والداخلي الت��ي كانت فكرة
ا�سطورية .
�أهل اجلنة ال ي�سمعون بكاء �أهل النار مطلق ًا قبل حتولهم
و�شمولهم بالعفو الإلهي  .كانت فكرة العزل اخرتاع ًا َم َّه َد
له��ا �رسقة الأفكار العظيمة فيما بعد  ,العزل يف الألياف
الزجاجي��ة  ..الذي جعل من عم��ارة اجلنة بقبتها � ...أكرب
قبة على الأر�ض] ـ" . "9
تت�ألف هذه الطبقة من �إيقاع تكراري  ,يتناظر مع نف�سه
مبقابل��ة جداري��ن للزجاج الليف��ي  ,ثم تقاب��ل طية �أهلِ
اجلن��ة �أهلَ الن��ار دون ان يروه��م او ي�سمعوهم  ,وتقابل
طي��ة الأفكار املخرتعة عمارة اجلنة  ,وتقابل طية اجلنة
�أكرب قبة عل��ى الأر�ض  .وكنتيجة طبقية ي�صبح ا�سم هذا
الإيق��اع ايقاع التناظر الرباع��ي � ,أهم ميزة له انه �صور
ذهني��ة ذهالي��ة تنثال ع�بر خيال جامح ق��د ينطلق اىل
املطلق الت�صوري.
7ـ طبقة تكرار ال�صور ال�سلوكية  ..لنقر�أ :
[�شممت منها رائحة  ,يبدو انها رائحة املوت ...
ملاذا جل�ست على كر�سي امل�ؤ�س�سة واهملت نف�سك كل هذا
الزم��ن الطويل؟ �أم��ن �أجل ذاتك التواق��ة للعظمة؟ طز يف
العظم��ة يا عمت��ي .ن�سيت حق ج�س��دك وغرائزك وروحك
علي��ك  .مل��اذا يا عمت��ي؟ ...ان��ا م�ستعد خل�ص��ام اجلميع
م��ن اجل انقاذ امل�ؤ�س�سة مثلم��ا اخربتني عيناك يف �آخر
نظرة] ""10
م��ا مت تن�صي�ص��ه هنا هو مث��ال واحد لك��ن الرواية تعج
ب�أمثال��ه بحي��ث ال توجد �صفح��ة دون ان تت�ضمن طبقة
م��ن تكرارات��ه  .امله��م ان ه��ذا الإيقاع ـ هنا حتدي��داً ـ له
الطيات  ,فال�شم يرتبط بطرف املوت  ,واجللو�س
عديد من ّ
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جل��ذب القارئ وترغيبه بغواي��ة الغرابة  ,وعرب الغمز اىل
التخل��ف العاملي لف��ن العمارة .مبعن��ى ان هذه الوظيفة
ت�شط��ر الإيقاع اىل �أربع وظائ��ف  ,تت�ضامن مع بع�ضها
دون ان تفقد روحها العملية �شبه امل�ستقلة.
4ـ طبقة تكرار البث احلياتي ..لنقر�أ :
[بع��د م��رور فرتة ق�ص�يرة م��ن الراح��ة واال�ستجم��ام...
ا�ستطاع��ت العم��ة الو�ص��ول اىل ت�صمي��م منا�س��ب ل��ـ
(جنة ار�ضي��ة) خالدة  ...جنة واقعية خ��ارج الت�صورات
الرومان�سية  ...وما هذه اجلنة العراقية �إلاّ حمطة ي�ستذكر
فيه��ا العباد ما �ستك��ون عليه احلي��اة يف الأعلى] ـ" "8
يق��وم ه��ذا الإيق��اع على تك��رار قيم��ة احلي��اة الواقعية
القائم��ة على �أ�سا���س متعة العمل وتقدي���س الإله ال غري
ذل��ك  ,ومثل هذا �سيرتك النا���س طبقات  ,كل واحد منهم
يحت��از على تك��رار لقوة التم�سك بحي��اة الأر�ض بطريقة
العلى
الع ّباد يف ُ
منفردة  ,بذات القوة التي �سيكون عليها ُ
الرباين  .مبعنى ان طبقات الإيقاع �ست�ؤلف طبقة منفردة
وظيفي�� ًا  ,ع��دا الوظيف��ة اال�سا�س للطبق��ة يف ان�ضمامها
للكل ال�شامل من ُبنى االيقاعات الل�صيقة ببع�ضها.
5ـ طبقة تكرار البث املتخيل  :هي طبقات موزعة على
�أطياف :
* ال�شه��داء الرم��وز  :مييزه��م ال��كارت الذهب��ي ,وت�سمى
مكانته��م العظم��اء ,و�أر���ض جنته��م الفردو���س  ,متث��ل
حالهم �ص.64
* طبق��ة الأرواح العط�ش��ى  :تخ�ص املجاهدي��ن ال�شهداء
الأوائل متثلهم �ص.68
* طبقة الت�أهيل  :متثلهم �ص.69
* طبق��ة احلور الع�ين  :وهي خم�ص�ص��ة لل�شعب العراقي
والفل�سطين��ي  ,متثلهم ال�صفحات  , 72 ,71 , 70وهم ال
يحا�سبون ب�سبب ال�شقاء الذي حلق بحياتهم.
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حكايته اجلمع بني املق��ال يف اجلريدة ( ,االداة) والنفع
يرتب��ط بالإهم��ال  ,واالهم��ال يرتبط بالت��وق للعظمة ,
غ�ير النزيه يف تقب��ل ر�شوة ح�س��ن العمة بح�س��ب ادعاء
والن�سي��ان يرتبط باجل�س��د والغرائز وال��روح  ,واخل�صام
ال�صح��ايف الربيط��اين الآخ��ر ديفي��د �إب��رام  ..حكايت��ه
يرتبط ب�إنقاذ امل�ؤ�س�سة  ,والنظرة الأخرية ترتبط بو�صية
�رسبه��ا عرب مقولت��ه املخت��صرة  :بعري العم��ة العراقية
زهاوي حل�سن العمة.
ّ
يحم��ل ذهب�� ًا وي���أكل العاق��ول .وب�ين ان العم��ة  :تركت
تل��ك املتوالي��ات خربي��ة ع��ن �سل��وك اجتماع��ي ح��دث
م�ؤ�س�سته��ا ال�شهرية نهب��ا للوارثني  ..ومعه��م الأو�صياء
و�سيحدث ل�شخو�ص م�ؤ�س�سة العمة زهاوي.
وثلة من الطامعني.
8ـ طبق��ات العمارة ال�سائلة  :انها طبقات �صنعها الأثر
2ـ م�س�تر يوه��ان الأمريكي  :هو م��ن �أكرث ال�شخ�صيات
امل�شرتك تكرار الإيقاع��ات ال�سبعة التي مررنا بها  ,مع ًا
�أث��راً وغمو�ض�� ًا  .لدي��ه خ�برة هند�سي��ة عالي��ة  ,ول��ه
 .انه��ا تت�ضاف��ر خللق عم��ارة متخيلة لها �صف��ة الإبداع
ق��درة فائقة عل��ى التفاو�ض م��ع املتعاقدي��ن والزبائن
العقل��ي الوجداين  ,وهي عم��ارة ذهنية جمالية متجددة
وال��شركات الأخرى  ,وهو املته��م بالعالقات امل�شبوهة
ال��ر�ؤى ال حدود ل�صورتها  ,تت�س��ع وت�ضيق مبوجب �سيل
م��ع املخاب��رات الأمريكي��ة واجلماع��ات الإرهابي��ة ,
التخيل القرائي للمتلقي.
ويرت�أ���س �رشك��ة للممث�لات االباحي��ة  ,وه��و املناف���س
القوي حل�سن العمة يف اال�ستيالء على �رشكة العمة.
ثالث ًا  :التوليف احلكائي
3ـ ح�سن العمة  :هو ال�شخ�صية الأقرب للعمة  ,واملر�شح
ان ي�ص�ير مدي��راً �أوح��داً ل�رشك��ة العم��ة  ,وه��و اب��ن �أخ
ان التولي��ف احلكائ��ي ت�رصي��ح يعتن��ي باحلك��ي �شب��ه
العم��ة  ,ربته لي�صري املهند�س الب��ارع ك�إ�رشاف ال غري ,
الإظه��اري بامل�ستوى الثاين ِللُغة الو�صف � ,أي امل�ستوى
وليكون خليفتها الوحيد من بني اقربائها .
التوليفي للمروية والأدوات فقط .
�سيلع��ب دوراً رئي�س�� ًا يف ترتي��ب و�صي��ة العم��ة وتنفي��ذ
لنتق���ص حكاية (عم��ارة اجلنة) عرب تولي��ف ال�شخو�ص
َّ
امل�شاري��ع بع��د وفاته��ا  .ان
اال�سا�سي�ين  ,كي��ف ينظ��رون
�أك�ثر �أدواره و�ضوح ًا هو اجلمع
مل��شروع وحكاي��ة عم��ارة
نلفت النظر الى اختالف
ب�ين االدارة (ك�أداة)  ,ون��وازع
اجلن��ة  ,وم��اذا ينتظ��رون م��ن
تطور هذه الرواية عن
ال�سيط��رة وط��رد املناف�س�ين
م�ؤ�س�سة العمة زهاوي للأعمال
بقية روايات الروائي خضير
واال�ستحواذ على الن�ساء خا�صة
الهند�سي��ة � .سيتحك��م بنظرن��ا
فليح الزيدي  ,كونها
املوظفة ال�سورية فائقة اجلمال
له�ؤالء امل�ستوى اللغوي اجلامع
سرد)
(الميتا
عن
ابتعدت
ملي���س احلم��وي  ,كتولي��ف
ب�ين احلك��ي واداة ال��روي ,
بتعدد
عنه
بالتعويض
و�صفي حلاله العام .
(الو�صف)  ..لنتابع :
مستوى
وتغير
الرواة
4ـ ح�س��ن ر�ض��ا غن��اوي :
1ـ ال�صح��ايف االنكلي��زي
مهند���س �ش��اب  ,م��ن �أ�ص��ل
�صموئي��ل جون���س  :تت�ضم��ن
سردهم لغة وداللة
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الزي��ف الدين��ي ب�أ�س��و�أ �ص��وره
عراق��ي  ,عبقري  ,له دور رئي�س
يحيد
ان المحتوى الذي
ّ
(التخلف والتط��رف والإرهاب)
يف اال��شراف عل��ى تنفي��ذ �أكرب
االيديولوجيا سينحاز الى
كـ (اداة ونفع معاً).
و�أدق امل�شاري��ع الت��ي �إبتك��رت
للتقنية
الغلبة
تتويج
 8ـ ال�صحايف االنكليزي ديفيد
ت�صاميمه��ا العم��ة زه��اوي .
ويتبنى
والتكنولوجيا
�إب��رام  :ه��و الن��د ال��ذي نا�صب
ا�ستثمر وظيفته (اداة) للو�صول
للتخيل
الموسع
االنطالق
الأو�صي��اء واملتناف�س�ين عل��ى
اىل (توليف) حكاية زواجه من
ث��روة العم��ة زه��اوي .ا�ستثمر
ملي�س احلموي .
اجلري��دة (اداة) وف�ضح التالعب
5ـ احل��اج �صربي الكرخي  :هو
بو�صي��ة العمة  ,واملمار�سات غري القانونية حل�سن العمة
�أه��م مهند���س تنفي��ذي ل�رشكة العم��ة زه��اوي  ,له عدة
و�صموئيل جون�س ( ,كتوليف حكائي) يخ�صه.
زوج��ات دون فائدة حقيقي��ة منهن � ,إذ ي�صاب بعنة بعد
الت�صور
* ميكنن��ا الق��ول ب��ان ه��ذا امللخ���ص َب�َّينَنَّ َ لن��ا
�صدمت��ه بخيانة زوجت��ه الأوىل  .يت��زوج بلمي�س زواج ًا
َ
اال�شه��اري ل��كل �شخ�صي��ة عل��ى ح��دة  ,والت�شاب��ك م��ع
دون جم��اع  .ميوت يف نهاي��ة الزمن املخ�ص�ص لإجناز
ال�شخو���ص الآخري��ن روائي ًا  ..وانن��ا بامللخ�ص املذكور
عم��ارة اجلن��ة يف الع��راق .ا�ستثم��ر موهبت��ه الهند�سي��ة
تعرفن��ا على اال�ش��ارات الأ�سا�سية للو�ص��ف الروائي لأن
واموال��ه (اداة) ل��ـ (تولي��ف) حكايات زيجات��ه املتعددة
امللخ���ص �أوج��ز �صفات وخوا���ص الفاعل�ين يف الروي
على الرغم من عِ نته التي تعرفها زوجاته.
والتدوين.
6ـ ملي���س احلموي  :املوظفة اجلميل��ة � ,سكرترية العمة
* ما الذي تخربنا به هذه اخلارطة؟
زه��اوي  ,جت��يء م��ن �سوريا الجئ��ة بع��د اغت�صابها ثم
نرى ان هذه اخلارطة ُتلخ�ص فعل ال�شخ�صيات الأ�سا�سية
زواجه��ا غ�ير الناجح  ,ث��م تهاجر بج��واز �سف��ر �أُختها .
ال ع��ن كونها تختزل
مر
عو���ض ع��ن مقوالت ه�ؤالء  ,ف�ض ً
و ُت ّ
يراوده��ا احل�سن��ان ليف��وزا بج�سده��ا (االداة) ,ال��ذي ّ
الكثري جداً من الأحداث  ,وت�سهم يف ترتيب هيكل الروي
بتج��ارب عدي��دة مل تفق��ده جمال��ه واغ��راءه  .تزوج��ت
 ,على انها كذلك ا�شارات كربى توجه ال�رسد الروائي اىل
باحل��اج �صربي وعندم��ا مات تزوجت بح�س��ن غناوي ,
غايات الروي املتعددة بعدد ال�شخو�ص الثمانية.
ويق��ال  ..يف �أيام هجوم �أهل اجلنة على موقع قبة اجلنة
* ثم��ة �إحلوظ��ة  :ان جمي��ع ال�شخو�ص طامع�ين ب�إدارة
واحتالله��م ل��ه  ,هاج��رت اىل امري��كا (كتولي��ف نفعي)
ال�رشك��ة عدا احلاج �صربي  ,وانهم جميع ًا �أذكياء  .وعلى
مبعون��ة م�س�تر يوه��ان لتعم��ل ب�رشكت��ه كفت��اة بورنو
الرغم من �أطماعهم فهم جميع ًا �أحبوا العمة كثرياً.
(اداة ونفع معاً) .
ومن جهة نظرتنا فـ  :ه�ؤالء جميع ًا �أ�شخا�ص م�صنوعني
7ـ �س��ي عم��ر زري��ق التون�سي  :جاء م��ن تون�س وارتبط
 ,تختل��ف درج��ة االقن��اع به��م  ,وبج��دوى فاعليته��م
بالأعم��ال اخلريي��ة للم�سلم�ين يف بريطاني��ا(ك�أداة) .
بال��روي  .وانهم يفتقرون اىل املزيد م��ن الن�سوية ـ بعيد
يق��ال انه ارتب��ط بالإره��اب العاملي واملخاب��رات التي
قيمة وفعل العمة زهاوي = لزها حديد.
يديرها م�سرت يوهان  ,كـ (توليف نفعي) للحكي  ,ميثل
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1ـ الت�شب��ه بالتمث��ال املتم��رد
في روايته (عمتي
لتك��ون عالق��ة
يعط��ي ف�سح��ة
رابع ًا  :النمو الت�أويلي
زهاوي) يواصل الروائي
ّ
داللي��ة ب�ين املظه��ر الكتاب��ي
خضير فليح الزيدي
امللمو���س للتمث��ال والنح��ات
ان ال�صياغ��ة الرتكيبي��ة
مشروع اشتغاله الوصفي
املنت��ج له  ,مبقاب��ل قدرة الفرد
للتدوي��ن الروائ��ي تعل��ن ع��ن
من خالل القول الروائي
على التحرر .
ت�ش��كل (امل�ضمر القابل للت�أويل
اإلشارية
اللغة
ذي
2ـ الرتويج لفكرة الفردية التي
املتع��دد  ،وو�ص��ف الت�أوي��ل
ّ
وفق
على
,
فة
المكث
تزي��ح العالئ��ق االجتماعي��ة
املتنامي).
ونظم
برؤى
مبرمج
تواصل
و ّت ُع ّده��ا فك��رة قامع��ة  ,وهذه
هذا الن��وع من التنام��ي تناولٌ
ً
فك��رة ذهنية يقابله��ا م�شاعية
مت��اح ل��كل ق��ارئ ول��كل ن�ص
لغوية تجعله قادرا على
م�شاغب��ة غري حم��دودة لل�سلوك
ـ بح�س��ب م��ا �س�نراه اجرائي�� ًا .
احتواء المواربة الوصفية
احليات��ي الواقع��ي كونها تلغي
ولكون الت�أويل ينمو ويت�صاعد
للسرد
القي��م والف�ضائ��ل ب�ضمنه��ا
فيو�س��ع تفا�صيل��ه � ,سنعم��ل
ف�ضيلة العلم.
عل��ى جتزئ��ة هذا النم��و بح�سب
املرحلة الثالثة الت�أويل اللفظي  :يف هذه املرحلة تتعدد
نح�س بها ت�أخذ بالتتايل على الوجه الآتي
املراحل التي ُّ
عالقات الدالئل لثالثة احتماالت ت�أويلية لنقر�أ :
:
[ه��ذا الكون ي�شوبه نق���ص (ما) يف فكرته احلالية ولي�س
املرحل��ة االوىل  :الت�أوي��ل الب�سي��ط  .اي القري��ب الل�صيق
للفرد ان يكمله �إلاّ بالفردية العظيمة "] "13
باملعن��ى الوا�ض��ح �شبة التداويل  ,مثال��ه ما ينقله ح�سن
له��ذا املقط��ع �ساح��ة عر���ض ته��دي اىل االحتم��االت
ر�ضا غناوي عن يوهان يف مقابلة متلفزة  .لنتابع :
الت�أويلية الآتية :
[الف��رد كائن بهي وح�س��ن الطلعة ويفك��ر ب�شكل خارق]
 1ـ االن�سان الفرد هو مركز الكون.
""11
 2ـ التكون االن�ساين ي�سد النق�ص الكوين الذي ال يخ�ضع
املرحل��ة الثانية الت�أويل الرتكيب��ي  :وهو يتحمل التعدد
للقانون الب�رشي الو�ضعي .
الحتمالني من الرتكيب الت�أويلي لنقر�أ :
 3ـ العزل��ة الفردي��ة هي �أعظم ما ميكن ان ُي�صلح اخللل
مت��رد على َن ّحاته .يحق له االحتفاء
[ ـ الف��رد ـ هو متثال ّ
احل�ضاري على امل�ستوى النف�سي والتقني.
بفرديت��ه لينع���ش فك��رة العزلة م��ن جديد  ,بع��د تدهور
املرحل��ة الرابعة ت�أويل املدل��والت  :وهي ت�ضمر دالالت
فك��رة املجتمعات التي تعمل على �إب��ادة الذات املنفردة
لأكرث من ثالثة احتماالت :
و�صهرها يف روح اجلماعة الطاغية] " "12ـ
[كان��ت الو�صايا على �شكل نقاط ع��شر  ,تبد�أ بكلمة " ال
تركي��ب اجلم��ل اع�لاه يتحم��ل ان ن�ؤول��ه عل��ى نح��و
"  ,ال تفك��ر او ت�ؤم��ن اال منف��ردا  ,ال تنم اال منفردا  ,ال
االحتمالني الآتيني:
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عقد للم�س�ؤولية الأُ�رسية.
4ـ ادام��ة اجلن�س الب�رشي �ستكون خمتربية على الأغلب
 .اي ال ي�شرتط ان ينتمي الطفل اىل �أبوين.
ال ع��ن الأُ�رسة ت�سمح بعالقات
5ـ الدول��ة التي حتل بدي ً
زواج متعددة ال تتقيد ب�أي نوامي�س.

خام�س ًا  :ثقافية الو�صف
ان للتح��ول الفكري يف الروي جم�س م��زدوج من جانب
الو�صف اخلا�ص بالتبادل الثقايف � ,إذ ان املحتوى الذي
يحي��د االيديولوجي��ا �سينحاز اىل تتوي��ج الغلبة للتقنية
ّ
والتكنولوجي��ا ويتبنى االنطالق املو�س��ع للتخيل الفني
 ,وباجتم��اع ق�ضيتي م�ضمون الف��ن وبيئة التكنولوجيا
ب�إيديولوجي��ا عامة يت�شكل قِوام فن��ي هجني ملا ي�سمى
بالتوثي��ق الروائي امل�ضل��ل� .سنتابع ه��ذا الت�شاكل على
وفق املبادئ الآتية :
�أ ـ التفكري الثنائي
عندما ن�ؤمن بوج��ود �إ�شكال معريف يف الثقافة الروائية
ف�سن�ؤم��ن بوجود تفكري ثنائ��ي يخ�ص الو�صف بطبقتني
م��ن االداء اللغ��وي  ,هم��ا ال�شائع االجتماع��ي وامل�ضمر
الفن��ي  ,عليه �سيكون االجراء الن�ص��ي القادم حكم ًا بني
الن�ص والفهم  ..لنقر�أ :
ينق��ل ح�سن ر�ض��ا غناوي عن العمة زه��اوي يف و�صف
حالها يف �أَحد جتلياتها :
دام ب�ين الطبيع��ة
دخل��ت يف
[ ـ تق��ول العم��ة ـ
ٍ
ُ
��صراع ٍ
والف�ضاء وواقع الأر���ض املدن�سة بخراب الإن�سان عليها
انت��صرت عليه��ا يف ح�س��اب ريا�ض��ي مبتك��ر .
 ,حت��ى
ُ
الريا�ضي��ات احلديث��ة ه��ي ��سر ه��ذا الك��ون املرتابط ...
متكن��ت من اكت�شاف اخلط�أ املثري �أخ�يراً  .الكوكب الدائر
ُ

الدراسات

ت���أكل اال منف��ردا ,وال متت اال منف��ردا  ,وال ت�سافر اال ,...
مع �رشوحات مطولة لكل فقرة]"14
1ـ النق��اط الع��شر حتيل اىل التذك�ير باملبادئ الأربعة
ع��شر للرئي���س الأمريك��ي ول�س��ن  ,الت��ي �أوج��دت مب��د�أ
ال�سالم العاملي.
2ـ ال��ـ الءات ه��ذه تذك��ر ب��ـ الءات اال�ست�س�لام العرب��ي
ال
بع��د حرب1967مع ا�رسائيل  ,وهي هن��ا تعطي ت�أوي ً
م�ضاداً من جانب النتائج العملية بح�سب الرواية.
3ـ ال�رشوح��ات املطول��ة تذكر بالهذر ال��ذي يهدف اىل
متيي��ع و�إ�ضاع��ة اله��دف احلقيقي م��ن املب��ادئ الع�رش
للنقاط الع�رش.
4ـ النق��اط الع��شر تغطي احتم��االت االم�لاء التع�سفي
للفك��ر الأمريكي اجلدي��د ( ,العوملة) .املرحل��ة اخلام�سة
الت�أوي��ل النا�ض��ج  :وهي مرحل��ة ُينقل به��ا الت�أويل من
االحتماالت املحددة اىل التعدد الال حمدود لالحتماالت
الت�أويلية� .سنذكر منها خم�سة احتماالت  ,ونرتك للقارئ
حرية و�ضع االحتماالت الأُخرى التي تخ�ص قواه الذكية:
ينقل عن يوهان ان املذيع �س�أله :
[ـ كي��ف ن�ستطيع  ...ان نحافظ عل��ى اجلن�س الب�رشي من
االنقرا�ض.....؟ يجيب :
ـ يحق له ان يعي�ش يف ف�ضاء العزلة الرحب ...
ـ ميك��ن املحافظة على �إدامة اجلن���س الب�رشي من خالل
عقد القران املحدود] " 15ـ
ميكننا تق�صي احتماالت الت�أويل على النحو الآتي :
1ـ ف�ض��اء العزلة يعادل احلرية املطلقة يف التخلي عن
قوانني املجتمع كقانون الأُ�رسة .
2ـ الت�ضحي��ة بالأُ��سرة وادراج الرتبي��ة والتن�شئ��ة
ملوظيفني ر�سميني تعوي�ض ًا عن ح�ضانة العائلة.
3ـ القِ��ران املحدود قِران ملمار�س��ة اجلن�س ال�رسيري ال

47

29/2021

48

AL ADEEB AL IRAQI

3ـ ان امل�شه��د وما يقرتحه من
وال��ذي نعي�ش على �سطحه قائم
ان التزاوج بين مادية
تكنولوجي��ا ميثل تباد ًال ثقافي ًا
على الت��وازن الدقيق من جهة ,
العمارة
وصورة
البناء
للت��داول الثنائ��ي ب�ين طبقتي
والتناظر م��ن جهة �أُخرى  ,لكل
تهجينا
يمثل
السائلة
اللغة وامللمو�س التقني .
خ��ط هند�سي فيه ثم��ة خط �آخر
الفن
لصالح
للهندسة
4ـ التب��ادل املعلومات��ي هن��ا
يناظ��ره ح�س��ب النظ��ام الكوين
لرؤى
الهندسة
وشحن
ميثل تو�صيف ًا للمعرفة العاملية
للتناظ��ر الطبيعي وغري املرئي
اجلديدة.
 .هذه هي لذة العمل ...
فنية مستقبلية نافعة.
5ـ املقط��ع �أع�لاه يحي��د
م��ن �أجل ه��ذا خلقن��ا اهلل لنعيد
االيديولوجي��ا الفكري��ة ل�صالح
اجلم��ال اىل من�صته احلقيقية...
احلرية الثقافية للتقني واجلمايل.
كوك��ب الأر�ض قائم على �أبجدية التماثل املح�سوب عرب
ب ـ حتييد االيديولوجيا
وحدة الزم��ن  .التماثل ال وجود فيه للخط�أ يف تفا�صيله
ينقل عن م�سرت يوهان ملخ�ص ًا عن فكرة اللذات وال�سنكل
مطلق��ا � ...أُحاول يف كل مرة حماكاته بنظامه احل�سابي
للعازبني � ,إذ يدعو اىل :
الدقيق] ""16
[تروي���ض الذات يف كب��ح اللذة داخل ن��واة الغريزة  ,بل
لن�ؤ��شر تقني��ات التكنولوجيا املعا��صرة وامل�ستقبلية ,
طال��ب  ...باغتي��ال منظم لنواة الغرائ��ز يف مهدها داخل
وهي بح�سب املقطع �أعاله :
النف�س املتهورة م�شجع ُا على �إخ�صاء الذكور العظماء ...
((تقنية ال�سيطرة عل��ى الطبيعة والف�ضاء وواقع الأر�ض.
كان حديثه من�صب ًا يف تو�ضيح مبت�رس للفل�سفة الع�رصية
تقنية احل�س��اب الريا�ضي املبتكر .تقنية هند�سة التوازن
النعا�ش الذات وانعا�ش واغناء م�رشوع االكتفاء الذاتي]
والتناظر  .تقنية ر�سم اخلط هند�سي الأر�ضي واخلط الكوين
" "17ـ
النظ�ير  .تقنية حتديد النظام الك��وين للتناظر الطبيعي
يالح��ظ عل��ى امل�شهد ان��ه يتخلى عن جمي��ع االلتزامات
غ�ير املرئ��ي  .تقني��ة احل�صول عل��ى معلوم��ات التماثل
االن�سانية مب��ا فيها ايديولوجيا الفك��ر والعلم واالنتماء
الك��وين املح�سوب عرب وحدة الزمن  .تقنية احل�صول على
االجتماعي.
التماثل الذي ال خط�أ يف ت�ضافر تفا�صيله .تقنية ت�سجيل
ج ـ الرتويج للكرثة
النظام احل�سابي الكوين باملحاكاة الدقيقة له)).
يقول احلاج �صربي الكرخي :
بعد النظر بهذه التقنيات �سنخرج بح�صيلة ملخ�صها :
[عم��ل الهي��كل �أ�صب��ح ب��ارزاً يف نهاي��ة املط��اف وف��ق
1ـ انه��ا تقني��ات لأجه��زة �صناعية منها م��ا هو قابل
خمطط��ات الت�صمي��م املعق��دة الت��ي و�ضع ْته��ا العم��ة.
للت�صني��ع ومنه��ا ما ه��و م�ستحي��ل الت�صني��ع  ,لذا فهي
تقنيات م�ستقبلية.
الهي��كل الهند�سي الذي ُر ِ�ص َف ْت دعامات��ه على �شكل �أيادٍ
ترف��ع القب��ة ع�بر حمي��ط م��ن دون زواي��ا  ,ومنحنيات
2ـ الأجه��زة امل�ستقبلي��ة مو�صوف��ة بدق��ة ت�ضاهي تلك
ُ
�أخ��رى �ساندة غاية يف العقيد واجلم��ال اخلارق  ,اكتمل
القابلة للت�صنيع مما يعطي للتخيل قوة ال�صدق الفني.
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والت�ضاري�س.
 3ـ ان الت�شيي��د اجلدي��د ذو كلف��ة عالي��ة ج��داً  ,مل ولن
ت�ؤمن �أر�صدته املالية والنقدية حتت اي ظرف.
 4ـ ان الت��زاوج ب�ين مادي��ة البن��اء و�ص��ورة العم��ارة
ال�سائل��ة ميث��ل تهجين��ا للهند�س��ة ل�صالح الف��ن و�شحن
الهند�سة لر�ؤى فنية م�ستقبلية نافعة.
5ـ ان �صف��ة (مب��د�أ العم��ارة ال�سائلة) انق��ذ املقطع من
طبيعته التقريرية اىل قيمته الأدبية .
هـ ـ التوثيق امل�ضلل
يتلو املذيع تقريراً �صادراً عن احلكومة ـ العراقية ـ :
["غ��داً �أو بع��د غ�� ٍد �ستتحول ه��ذه القطعة م��ن ال�صحراء
"
املقف��رة اىل جن��ة �أليف��ة � ,سيدخله��ا
��ت جنتكم
املنتخب��ون " م��ن العراقيني ب�س�لام  .لقد ُبن َِي ْ
بهذه العمارة الباذخة لتبقى على مدار التاريخ �شاخ�صة
للأجيال  ,ولت��دل على عظمة بلد الأنبي��اء والقدي�سني"]
""20
انن��ا ن��رى ه��ذا اخلرب وثيق��ة تام��ة ال�صدق م��ن اجلانب
املظه��ري  ,لك��ن بالع��ودة اىل املجم��ل الع��ام للرواي��ة
�سنخ��رج بهذه الوثيق��ة من ال�ص��دق التوثيقي اىل الكذب
الوثائق��ي لننجز ال�ص��دق الفني  ,كمعظ��م م�شاهد رواية
عمت��ي زهاوي للروائي خ�ض�ير فليح الزيدي  .مبعنى ان
التوفي��ق امل َُ�شكِك ب�صدق املعلومة يعط��ي دفق ًا ت�شويقي ٌا
متزايداً.

�ساد�س ًا  :ال ع�صمة ّللغة
متي��زت �أعمال الكاتب الروائي خ�ضري فليح الزيدي كلها
بب�ساطة وعمق اللغة  ,وهي بذلك ت�ضيف بالغتني للأدب
الأوىل بالغ��ة التب�سيط  ,والثانية بالغة ال�رسد  ,حتى يف

الدراسات

في��ه الهي��كل الذي يعتم��د خام��ات معقدة م��ن الألياف
أجن��زت جزءاً كبرياً من
الزجاجي��ة بعد جهود م�ضنية � ...
ُ
�رشعت مبكراً  ...يف و�ضع املخططات وفق مبد�أ
عملي ...
ُ
الت�صفري احل�سابي] ""18
ان املقط��ع يح��وي (�أدوات كث�يرة) له��ا مهمت��ان  ,هما
الرتوي��ج للعم��ة كونه��ا العبقري��ة اخلارق��ة امل�ؤ�س�س��ة
حل�ضارة الهند�سية اجلدي��دة  ,والوظيفة الثانية الرتويج
للفع��ل اخلالق للمهند�س الف��ذ الذي بدونه ال ينفذ �رصح
الت�صميم اجلديد  ,اجلنة العراقية .
ويف اجلم��ع ب�ين الوظيفتني �سنخ��رج بوظيفة ثالثة هي
تواف��ق مبد�أ ك�ثرة االدوات واملزاعم م��ع املنهج التفكري
الرباغمات��ي العامل��ي اجلديد الذي يعطي للك�ثرة �أولوية
(قيمة) نفع واجادة.
د ـ التهجني الفني
يق��ول ح�س��ن ر�ضا غناوي عند بدء تنفي��ذ م�رشوع اجلنة
العراقية :
[حاول��ت العم��ة االعتم��اد الكلي عل��ى فك��رة م�ستحدثة
ْ
للبنى التحتي��ة  ,وتلك
م��ن الألي��اف الزجاجية كركي��زة ُ
ق�ضي��ة هند�سي��ة �شائك��ة يف التنفي��ذ خا�ص��ة يف بيئ��ة
�ساخن��ة كالعراق  .ان م�سقفات الألياف الزجاجية تعترب
تكنولوجيا حديثة ج��داً  ,تت�أثر بهجوم الطبيعة واملناخ
ال�رش���س  ,ومبد�أ العمارة ال�سائل��ة ال يتوافق مع الطبيعة
العراقية] ""19
بعد قراءة املقطع �أعاله ي�صري ب�إمكاننا ان نقرر الآتي :
 1ـ ان و�ص��ف البيئ��ة وم�ستلزم��ات البن��اء ه��و و�صف
لهيئات واقعي��ة ولي�س و�صف ًا لعنا��صر متخيلة  ,يعطي
للروي طاقة اقناع منا�سبة .
 2ـ ان الطبيعة يف العراق حق ًا ال تالئم الت�شييد اخلا�ص
بامل�شاري��ع امل�ستقبلية الرائدة  ,كونه��ا قا�سية املناخ ,
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الأعم��ال الال ق�ص�صية .مبعنى انه ال يقر بع�صمة اللغة ,
امنا يتجه نح��و مركزية التكثيف الإعالمي الذي يحاول
ك�رس ع�صمة اللغة ثم ك�رس حدة االنغالق الثقايف .
والن الفن��ون اجلدي��دة تقوم ب���أدوار مهم��ة لإيجاد فعل
ح�ض��اري  ,ث��م فع��ل تقن��ي  ,وم��ن ث��م فع��ل اجتماع��ي
 ,فه��و يتقب��ل فرائ���ض تقني��ات ومنظوم��ات التوا�ص��ل
الإن�س��اين  ,لأج��ل التو�ص��ل اىل نتائ��ج ت�ضامني��ة ب�ين
املنتج�ين وامل�ستقبل�ين  ,وق��د وج��د �ضالت��ه ـ يف ه��ذه
الرواي��ة حتدي��داً ـ عرب (( :عن�رص ال�سخري��ة  ,واملفاهيم
الهند�سة املعمارية ،واعالء �ش�أن الأُنثى  ,وا�ستثمار قوى
اال�ستعمال االلكرتوين)).
لق��د ا�ستثم��ر الروائي تلك املوجه��ات يف الروي بكرثة ,
خا�ص��ة يف امل�شاه��د الت��ي تخ�ص تنفيذ م��شروع اجلنة
العراقية.
ان ال�شي��وع الكبري للموجهات �أع�لاه وو�ضوح �أغرا�ضها
ال يحت��اج اىل مقاطع ن�صي��ة لتوثيقها كونها هي اجل�سد
العام املكون للرواية!.

ثامن ًا  :ف�ضاءات الظل
ب�ين الظل وال�ضالل��ة �سمك خيط ال مرئ��ي ي�ستقل بنف�سه
ف�ض��اء ال حم��دوداً يف الفع��ل احلرك��ي لرواي��ة (عمت��ي
زهاوي).
ُ
ن��رى ان �أوىل الظالل يتحدد باالحتجاب امل�ؤقت للحدث
ب���إزاء امل��دون الثان��وي الذي يت�شع��ب اىل �أربع��ة �أبواب
للجن��ة � .سنالح��ق ف�ض��اءات الظل كهند�س��ة فنية وروي
ر�ؤيوي.
�أ ـ الهند�سة فن ًا
ان ال�ص��ورة لت�صمي��م م�رشوع اجلنة العراق��ي متثل ـ لنا
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ـ ف�ض��اء ير�سم��ه العق��ل املنت��ج لف��ن العم��ارة ال�سائلة ,
ينف��ذه فريق عمل ذك��ي عاملي الق��درات  ,عراقي الذهن
 ,با�ستثن��اء االدارة يف لن��دن .ونعتق��د ان ق��وة االب�صار
والتخي��ل �أنتج��ت هند�سة فنية  ,لها قي��م ثقافية  ,خلفت
بع�ض ًا من املفاهيم امل�ستحدثة ,مثالها :
ـ ال�سن��كل  :وهو م�صطلح يخ�ص املهند�سني العازفني عن
الزواج  .وهو ا�ستعمل بكرثة يف املتون االربعة لـ (�أبواب
اجلنة) .يعود ملخرتعه امل�ضلل م�سرت يوهان.
ـ العم��ارة ال�سائل��ة َ :ن ُع�� ُّد هذا امل�صطل��ح رديف ًا مل�صطلح
ح�ض��ارة زيجمونت بومان ال�سائلة  ,وفيه قيمة لت�أ�صيل
الن�سيج الروائي  ,لأنه �أُ�ستثمر بطريقة بعيدة جداً عن فهم
بومان .
ـ العم��ارة الذكية  :ه��ذا امل�صطلح خمرتع يدل على ذكاء
العمة زهاوي وكادرها الهند�سي وخمططات ت�صاميمها.
ـ طبقات اجلنة  :هو م�صطلح جيء به على �أعتاب �صورة
العلى  ,وفيه الكثري من التنا�ص القر�آين.
طبقات اجلنان ُ
ـ عم��ارة املزجج��ات  :م�صطل��ح مع��روف يف هند�س��ة
العمارة جيء به خدمة للت�أ�صيل واالقناع.
ـ املوا�شري الهالمية  :م�صطلح خمرتع جيء به ليدل على
قوة الإب�صار للخيال اجلامح.
ـ اال�سق��اط الرقم��ي  :م�صطل��ح م�أخوذ م��ن الريا�ضيات
احلديثة ليعطي �صدق ًا علمي ًا للعمارة ال�سائلة.
* يوج��د الكث�ير من �أمثال ه��ذه امل�صطلح��ات  ,اكتفينا
ب�إيراد �سبعة منها للتو�ضيح.
ب ـ الرواية ر�ؤى هند�سية
لو دققن��ا يف هيكل الرواية لوجدناه يتبع ر�ؤية هند�سية
خلط��وط املنحني��ات والدائ��رة  ,فافتت��اح الرواية بر�ؤى
وخ�بر �ضم��ن مقالة �صحفي��ة طويلة ل�صحف��ي م�شهور ,
وختامه��ا بر�ؤى خمالفة ل�صحايف م�شهور �أي�ض ًا  ,يعطي
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ال لثالثة
ان ُت�سه��م يف تغي�ير الفهم القرائي ليك��ون �شام ً
�أهداف هي :
1ـ ت�ضخيم ف�ضاء الر�ؤي عرب الو�صف بطاقاته املتنوعة
لي َع ِّو���ض عن الأحداث الك�برى كالك��وارث التي تخلقها
ُ
الرواية احلدثية.
 2ـ �ست�سه��م الرواية يف �إغناء القيم اجلمالية والثقافية
 ,الت��ي ت�ستنه���ض وعي املواط��ن مبا يحيط��ه وما يقدر
على تغيريه.
 3ـ �ست�سهم الرواية يف احلفاظ على قيمة وترويج �أفكار
احلداث��ة والبناء امل��ادي والوجداين للمتلق�ين بعيداً عن
الرباغماتية ال�سوقية .

االحاالت :
 - 1خ�ضري فليح الزيدي
 ,رواي��ة عمت��ي زه��اوي
,دار م��صر العربية للن�رش
والتوزي��ع  ,القاه��رة ,
� , 2020ص� ,22ص23
 – 2الرواية 23 , 22:
 - 3الرواية27 ,26 :
 - 4الرواية 32 , 31:

 - 5الرواية 44 :
 - 6الرواية52 :
 - 7الرواية 56 :
 - 8الرواية72 : :
 - 9الرواية 73 :
 - 10الرواية -92
 - 11الرواية158 :
 - 12الرواية 158 :

 - 13الرواية 158 :
 - 14الرواية 159 :
 - 15الرواية 159 :
 - 16الرواية 147 :
 - 17الرواية 157 :
 - 18الرواية 204 :
 - 19الرواية 164 :
 - 20الرواية 233 :

الدراسات

فكرة ان الرواية تبد�أ من حميط دائرة لتنغلق على نهاية
املحيط الثاين لذات الدائرة (الرواية)  ,لكن تقا�سم الروي
ب�ين �أكرث من ثماني��ة رواة  ,م�شكلني �ستة ف�صول لأربعة
�أب��واب يعط��ي فكرة ع��ن منحني��ات ال��سرد وتقاطعاته
امللتوية  ,التي تتالءم مع فكرة العمارة ال�سائلة املهتمة
بتذويب احلافات وتطويع الأبنية كلها لل�شكل املنحني.
ج ـ الف�ضاء الأعم
ان اجلم��ع ب�ين ر�ؤى م�صطلح��ات الهند�سة فن�� ًا وفهمنا
للرواي��ة ر�ؤى هند�سي��ة ي���ؤدي اىل خل��ق ف�ض��اء وا�س��ع
ع��ام معرفي ًا يخزن يف متخيل��ه وقيمته الداللية �صنوف ًا
وحق��و ًال معرفية متث��ل خلفيات مكاني��ة زمانية بيئية ,
جتع��ل كل تف�صي��ل او عبارة او ا�ش��ارة يف الرواية تطمع
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اإلنتاج اللغوي
�أحمد ال�شطري

نح��اول يف ه��ذه الدرا�سة ان نقدم مفهوما تنظرييا وتطبيقي��ا مل�صطلح (االنتاج اللغوي) ،والذي نرى ان
له من االهمية ما يجعله جديرا بان ي�أخذ مداه يف درا�سة الن�صو�ص االبداعية مبا ميكن ان يكون حافزا
للتمي��ز والتميي��ز بني املبدعني؛ كي يكونوا منتجني يف احلقل اللغ��وي ولي�س م�ستهلكني فح�سب ،ونق�صد
بامل�ستهلكني �أولئك الذين يعتمدون على اللغة املتوارثة مبفرداتها وتراكيبها امل�ستهلكة دون ان يحفزوا
اذهانه��م ل��زرع ب��ذور جديدة يف حقل اللغة يو�سع م��ن امل�ساحات اخل�رضاء فيه��ا ،ويجعلها اكرث واقوى
مناف�سة للغة ال�صورة التي متتلك قوة جذب هيمنت على اهتمام املتلقي ب�شكل ملفت.
ان م�صطلح (االنتاج اللغوي) الذي جنرتحه هنا هو عملية تتيح للمبدع ان يوجد اماكن اغرائية يف ج�سد
الن���ص االبداع��ي جتعله اك�ثر ادها�شا واقوى ت�أثريا ،وق��د ارت�أينا يف هذه الدرا�س��ة ان ن�شري اىل املالمح
الأ�سا�سي��ة لهذا املفهوم تاركني الباب مواربا للدرا�س��ات التف�صيلية واال�ستق�صائية ان ت�أخذ جمالها يف
تعزيز خطوط تلك املالمح ،و حتديد اجتاهاتها،
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مفهوم اللغة

الإنتاج لغة وا�صطالحا:
االنت��اج لغة :ج��اء يف ل�سان الع��رب" نتج :النت��اج :ا�سم
يجمع و�ضع جمي��ع البهائم؛ قال بع�ضهم :هو يف الناقة
والفر�س.
جت وهي منتوجةٌ...،
� ...أُنت ُِجها اذا ولي��ت َنتاجها ،ف�أنا نا ٌ
واذا ول��دت الناقة من تلقاء نف�سه��ا ومل يلِ نتاجها ،قيل
قد :انتجت ...يقال َن َت َج ْت الناقة اذا ولدت.
وج��اء يف قامو�س املعجم الو�سيط :انتاج :م�صدر �أنتج:
تولد ال�شيء من ال�شيء".
ويب��دو ان هذا امل�صدر هو من منتجات الع�رص .فلم �أجد
يف ل�سان العرب مثل هذا اللفظ.
االنتاج ا�صطالحا :لعل اال�ستخدام ال�شائع لهذا امل�صطلح
ينح�رص بالو�سائل العملية املرتكزة على اجلهد الع�ضلي
والآيل والتي هي غالبا تخ�ص ال�صناعة والزراعة ولذلك
قي��ل بان الفيل�سوف االقت�ص��ادي �آدم �سميث هو �أول من
ا�ستخدم م�صطلح او كلمة انتاج .Production
وع��رف" �آدم �سميث االنت��اج ب�أنه :عب��ارة عن جمموعة
ّ
من اجلهود والن�شاطات الت��ي ميار�سها الإن�سان لغايات
مادية وخلقها ،وي�شم��ل التعريف
احل�ص��ول على �أم��وال
ّ
وال�صناعية"(. )4
الزراعية
هذا املنتجات
ّ
ّ
وال �ش��ك � ّإن هذا امل�صطلح ا�ستخ��دم يف غري ذلك الن�شاط
الآيل والع�ضل��ي لي�شمل االنتاج الفكري ،ومن هنا �رصنا
ن�سم��ع بالإنتاج الفن��ي �أو الإنتاج االعالم��ي �أو الإنتاج
الأدبي وغري ذلك من املنتج��ات الفكرية ،ومن الطبيعي
�أن يك��ون هناك انتاجا لغوي��ا �أي�ضا طاملا هناك حاجة
لذلك فالإنتاج يرتبط ارتباطا تكامليا مع احلاجة.
وبن��اء عل��ى ذل��ك �أنتج لن��ا الع��صر احلدي��ث العديد من
املف��ردات اللغوي��ة �س��واء كان��ت منطوق��ة �أم مكتوبة �أم
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اللغ��ة وفق��ا البن جني ه��ي� »:أ�صوات يع�بر بها كل
قوم عن �أغرا�ضهم» ( .)1وهي وفقا جلورجي زيدان»:
كائن حي نام خا�ضع لنامو�س االرتقاء» ( )2متجدد
قاب��ل للتوالد واالبتكار� ،س��واء كان من خالل نحت
مف��ردات جديدة �أو من خ�لال انتاج عالقات ثنائية
تعتم��د االنزي��اح يف املعن��ى �أو اخل��روج باملف��ردة
اىل املعن��ى املج��ازي له��ا �أو من خ�لال ا�ستيعابها
وتفاعلها مع املفردات الوافدة من اللغات الأخرى.
واللغة مبعناها ال�شام��ل تتعدى مفهوم الكالم الذي
يج��ري عل��ى الل�سان ويخ��رج من الف��م؛ لين�صب يف
ال�سم��ع� ،أو ما تر�سمه احلروف م��ن كلمات و�إن كان
الكالم مبفهومه العام �أو�سع و�أ�شمل من خ�صو�صيات
اللغ��ة؛ كون��ه الف�ض��اء ال�شام��ل للغ��ات املنطوق��ة
جميعها ،غ�ير �أن الكالم ال يخرج ع��ن كونه �صوتا،
� ّأم��ا اللغ��ة فه��ي �صوت و�ص��ورة ،فه��ي ت�شمل حتى
تلك الإ�شارات والعالم��ات التي تظهر على الوجه �أو
اجل�سد �أو على اللوحات الإر�شادية والتعريفية.
وال��كالم كم��ا ي��رى دي �سو�س�ير «��ضرورة لتثبيت
�أركان اللغ��ة ...فال��كالم هو ال�سبب يف تط��ور اللغة:
فاالنطباع��ات التي نح�صل عليه��ا من الإ�صغاء اىل
الآخري��ن تتجمع فت�ؤدي �إىل حتوي��ر ال�سلوك اللغوي
عندن��ا ،فاللغ��ة وال��كالم اذن يعتم��د �أحدهم��ا على
الآخر ،مع � ّإن اللغة هي �أداة الكالم وح�صيلته ،ولكن
اعتم��اد �أحدهم��ا عل��ى الآخ��ر ال مينع م��ن كونهما
�شيئني متميزين متاما»()3
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مر�سوم��ة ،كعالم��ات املرور
والأيقون��ات امل�ستخدم��ة يف
الأجه��زة احلديث��ة وغريه��ا،
فه��ذه و�أمثالها هي لغة يعرب
به��ا ع��ن ارادة م��ا ،ولك��ن
بوا�سط��ة رم��وز ،واللغ��ة يف
�أ�صلها هي جمموعة رموز.
ونح��ن ل�سنا ب�ص��دد اخلو�ض
جان كوهني
يف بح��ث ودرا�س��ة كل ه��ذه
املف��ردات امل�ستحدث��ة ب��ل � ّإن درا�ستن��ا تن�ص��ب بحدود
الكلم��ات الت��ي ننطقه��ا �أو نكتبه��ا باحل��روف العربية
الثم��ان والع�رشي��ن حرف��ا ،ورمبا نح�رصه��ا �أي�ضا بلغة
ال�شعر ،حتى ال نت�شع��ب كثريا يف م�ساحة البحث في�ؤدي
بن��ا اىل اخلروج من الإط��ار الفني اىل الإطار العام الذي
يحتاج اىل م�ساحة وجهد �أكرب.

ما ال�سبب الذي يدعو اىل االنتاج اللغوي؟
اللغ��ة :هي مادة الكالم ،وكل مادة قابلة للبلى او التلف
ما مل جتر لها �أو عليها عمليات �صيانة وا�ستحداث ،ف�إذا
كان��ت املواد التي ن�ستخدمها يف حياتنا تتلف �أو حتدث
فيها عمليات اندثار نتيجة كرثة اال�ستخدام والتداول �أو
التخزين ،ف� ّإن اللغة كذلك ،ورمبا تطول فرتة ا�ستخدامنا
لتل��ك املواد رغم عتقها ،ولكنها ال ميكن � ْأن تكون بنف�س
اجل��ودة �أو ب��ذات الإث��ارة ،و�إن كانت من �صن��ف املواد
املعمرة ،ولكنها وال�شك معر�ضة �أي�ضا لعمليات االندثار
مهما كانت �رسعة حدوثه عليها.
و�أمامن��ا ع��دة �شواهد عل��ى االندثار اللغ��وي تتجلى يف
م��ا نراه م��ن اندثار الكثري م��ن الكلمات تبع��ا للتغريات

احل�ضاري��ة واالجتماعي��ة
م��ع م��رور الزم��ن ،ومل نع��د
ن�سمع به��ا وال نعرف معناها
اال باال�ستعان��ة بو�سائ��ل
التعري��ف ،وه��ذا لي���س عل��ى
نط��اق اللغ��ة الف�صح��ى فق��ط
كي ال يقال لأنها لي�ست لغتنا
دو�سو�سري املحكية ،بل حتى على نطاق
اللهج��ات املحلي��ة ف�إننا جند
ان هناك كلم��ات كان ي�ستخدمها �أجدادنا ولكننا مل نعد
ن�ستخدمها وال نعرف حتى معناها.
وق��د عد ا�ستخ��دام بع�ض ال�شعراء تل��ك الكلمات املندثرة
عيب��ا وو�صفت ب�أنه��ا (حو�شية �أو وح�شي��ة) ،وحتى هذه
املف��ردة (حو�شية) مل يعد لها ا�ستخدام يف لغتنا احلديثة
فا�ستع�ضن��ا عنه��ا بلفظة (غريب��ة �أو قامو�سية)  .ومثاال
عل��ى ذلك .ما "روي ع��ن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
يف زه�ير بن �أبي �سلمى ملا قال فيه :كان ال يعاظل بني
ال��كالم ،وال يتتب��ع ُحو�شِ َّيه ،وال ميدح الرج��ل �إلاّ مبا يف
الرجال )5(".ومن تلك املفردات التي عدت من عيوب �أبي
متام قوله":
همم
ّاء اىل ٍ
ألي�س جل ٌ
أهي�س � ُ
� ُ
آذيها الل ََي�سا
غر ُق العي�س يف � ّ
ُت ِّ
فالأهي�س  :اجلاد والألي�س :ال�شجاع
فهاتان لفظتان م�ستكرهتان.
وقوله:
بنداك يو�سى كلُّ جرح يعتلي
بدردبي�س قنط ِر
ر� َأب الأ�ساة
ٍ
الدردبي�س والقنطر :من �أ�سماء الدواهي" (. )6
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�أح��دا ي�ستخدم مفردة (مع��صر) ومعناها الفتاة املدركة
كما يف قوله:
ولدت ق�ضيتها على حمرابه
و�شبت مع�رصا
وحبت به طفالّ ،
كم��ا ال �أظ��ن �أح��دا االن ي�ستخدم مفردة(ال��دد) ومعناها
اللهو كما يف قول معروف الر�صايف :
هي ال�ساحة النكراء فيها تالعبت
خماريق �ضيم تخلط اجلد بالدد
وكذا الكلمات (خمطوم اخل�شام) واخل�شام :الأنف العظيم
وخمطوم :مقهور �أو مرغم كما يف قوله:
بها كل خمطوم اخل�شام مذلل
متى قيد جمرورا اىل ال�ضيم ينق ِد
و�إذن فنح��ن �أم��ام انح�س��ار متوا�صل يف م�ساح��ة اللغة
وتعداد املفردات ،يوجب على املبدعني �أن يخلقوا روافد
جدي��دة متد بحر اللغة مب��ا يرتاكم فيها من مياه ال�سحب
املاط��رة .واذا كان ثم��ة �صعوب��ة يف �إيج��اد ا�شتقاقات
جدي��دة م��ن ذات املف��ردات ف���إن �إزاح��ة املف��ردات من
معناه��ا الرا�س��خ اىل معنى قريب اليه��ا �سيو�سع بال �شك
من م�ساحة اللغة.
�أنن��ا عندم��ا نقول �إن عملي��ات اندثار جت��ري على اللغة
ال �ش��ك النق�ص��د بذلك اندث��ارا تاما ملا يعرب ع��ن �شيء،
ع ّرف» آدم سميث االنتاج بأنه  :عبارة عن
مجموعة من الجهود والنشاطات التي
يمارسها اإلنسان لغايات الحصول على
أموال ماد ّية وخلقها
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ومم��ا عيب على املتنبي م��ن ا�ستعماله ما ع��دوه غريبا
ووح�شي��ا م��ن الكلم��ات يف قول��ه" :تط���س اخل��دود كما
تط�سن الريمعا
تط�سن� :أي تدق ،والريمع :احلجارة الرخوة.
وقوله:
و�إىل ح�صى �أر�ض �أقام بها
بالنا�س من تقبيلها يللُ
اليل��ل� :إقب��ال الأ�سن��ان وانعطافها على باط��ن الفم ،ومل
ا�سمع يف غري �شعره .وقوله:
ال�شم�س ت�رشق وال�سحاب كنهورا
الكنهور القطع من ال�سحاب العظيمة"()7
وع�� ُّد مثل ه��ذه الكلم��ات وح�شي��ة �أو غريبة ه��و مبثابة
َ
�إ�ص��دار حك��م �إع��دام عليه��ا ودفنه��ا واعتباره��ا ج��زءا
متهرئ��ا يج��ب التخل���ص من��ه .و�إذا كان ه��ذا احلال مع
اللغ��ة قبل �ألف �سنة و�أكرث ،فكيف ه��و احلال معها الآن،
و�إذا كان��ت عمليات االندثار جتري على اللغة؛ فالبد من
عملي��ات منو حتدث يف بع���ض جوانبه��ا ،فكلما �ضاقت
م�ساحة اللغ��ة كلما كانت العملي��ات االبداعية التي هي
مادته��ا �أكرث �صعوبة و�أ�شد حرجا ،ولذا ف� ّإن على املبدع
�أن يج��د له م�صنعا �أو �أر�ضا ينتج فيها ما يو�سع م�ساحة
اللغ��ة وي�ضيف �إليه��ا �أبعادا جدي��دة ت�ساعد يف تعوي�ض
عمليات االندثار املتوا�صلة ،ومن �أمثلة ا�ستمرار عمليات
االندث��ار م��ا جن��ده عن��د �شعرائن��ا املت�أخرين.
فمثال لو �أخذنا من �أحمد �شوقي قوله:
املاذي من
حوالب
ِّ
ال�شيرِّ ّ ْه
زهر الريا�ض َ
ف�لا �أظ��ن �أن �أح��دا يف �أيامن��ا ه��ذه ي�ستخ��دم
مفردت��ي (امل��اذي وال�ش�ِّيرِرِّ ة) والأوىل معناه��ا
الع�س��ل والثاني��ة :اجلميلة احل�سن��ة .كما ال �أظن
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أمام عجلة التطور
المتسارعة البد لعجلة اللغة
أن تدور مواكبة وموازية
لعجلة التطور التقني
والتكنلوجي ،فكل ابتكار
جديد يحتاج الى مفردة تعبر
عنه.
�أو احل��دث ،او الغ��اء تام��ا ملعنى من املع��اين التي يعرب
به��ا املتكلم عن ما يف خلجاته �أو ما يعتمل يف نف�سه �أو
حاج��ة من حاجاته ،بل �إن عملي��ات االندثار يف الواقع
تقل��ل من ك��م املرادفات ملف��ردات اللغ��ة� ،إذ كلما ازداد
ك��م املرادفات للمفردة كلما كان��ت ف�سحة التعبري �أو�سع
و�أي�رس للمبدعني الذي��ن يتخذون من اللغة مادة رئي�سية
لإبداعهم .وم��ن هنا ف�إننا لو ا�ستعر�ضن��ا �أ�سماء ال�سيف
مثال �سنجده��ا تربو على الثالثمائة ا�س��م وكذلك �أ�سماء
اخلي��ول و�صفاته��ا وغري ذلك م��ن املف��ردات ،وكل هذه
التعددي��ة يف امل�سميات واملو�صوفات متن��ح ال�شاعر �أو
امل�ستخ��دم للغة م�ساحة للمن��اورة يف التعبري .وم�ساحة
�أو�س��ع للتحلي��ق يف ف�ض��اء اجلماليات البالغي��ة ،ولعل
ال�شع��راء هم �أكرث حاجة لهذه
امل�ساحة فل��و �أخذنا مفردتي
(اجل��د واله��زل) وبحثن��ا يف
ا�ستخدام��ات ال�شع��راء لهم��ا
وخا�ص��ة يف القافي��ة �سنجد
�أن مف��ردة اله��زل تتغري تبعا
ملتطلبات القافية من (الهزل
اىل ال��دد اىل اللعب اىل اللهو)

دو�سو�سري

كما يف قول ابي متام:
ال�سيف �أ�صدق �إنباء من الكتب
واللعب
يف حده احلد بني اجلد
ِ
وقول حممود �سامي البارودي:
َق َّل ْد ُت ِجي َد المْ ََعاليِ حِ ل َْي َة ا ْل َغ َزلِ
َو ُقل ُْت فيِ الجْ ِ ِّد َما �أَ ْغ َنى َع ِن ا ْل َه َزلِ
وقوله �أي�ضا:
اع َتادَنيِ َز ْه ِوي
اب ْي ُت َب ْع َد الحْ ِ لْم َو ْ
َت َ�ص َ
َ
ْ
اه ِة بِال َّل ْه ِو
ور ال َّن َز َ
َو�أ ْب َدل ُْت َم�أ ُث َ
وقول الر�صايف:
هي ال�ساحة النكراء فيها تالعبت
خماريق �ضيم تخلط اجلد بالدد
ومث��ل ه��ذا كثري يف لغتن��ا �إذ �أ ّنه ي�سهل عل��ى ال�شاعر �أن
ي�ست��ويف املعنى ال��ذي يريد التعبري عن��ه دون �أن يحول
الوزن �أو القافية بينه وبني ذلك.
وال �أظ��ن �أن �أح��دا ي�ستطيع �أن يج��زم بالأ�سباب الكامنة
وراء عملي��ات االندثار التي جتري عل��ى املفردات ،ومن
الوهم القول بان �صعوبة لفظها �أو خفاء معناها هو من
يقف وراء ذلك ،فان مثل هذا الر�أي مردود بان كل معنى
خف��ي يتجلى ويت�ضح وي�سهل م��ع كرثة اال�ستعمال ،كما
نالحظ ذلك مع املفردات االعجمية التي يكرث تداولها بني
النا���س ،حت��ى �أ�صبحت جزءا
م��ن مف��ردات لغته��م اليومية
مث��ل � ،),no ,ok), yesأو
ما ي�ستخدم��ه النقاد وغريهم
م��ن م�صطلح��ات �صعب��ة يف
تلفظه��ا مثل(اال�ستطيقي��ا او
االب�ستيمولوجي��ا ) وغري ذلك
اجود جمبل م��ن م�صطلح��ات ،ولكن رمبا
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كانت عمليات االندثار تلك حتدث لأ�سباب جمالية بحتة
�س��واء كان��ت مدركة �أو غ�ير مدركة �أملته��ا على املبدع
واملتلقي على حد �سواء الذائقة وتقلباتها ،ت�أثراً بالتطور
احل��ضري �أو البيئي .ولع��ل يف ق�صة علي بن اجلهم خري
مثال على ذلك " �إذ ُذكر �أ ّنه ملا جاء اىل بغداد ووقف بني
يدي املتوكل العبا�سي فمدحه قائال:
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�شيئ��ا ف�شيئ��ا .وه��ذا م��ا ي�ساه��م يف حمدودي��ة و�سائل
التعب�ير ل��دى ال�شاع��ر وم��ن ثم فل��ن جتد مه��رة االبداع
الت��ي يف داخله امل�ساحة الكافي��ة لبلوغ �أق�صى طاقتها،
فت�صبح حركتها مقيدة مامل يبتكر ال�شاعر و�سيلة ت�ساهم
يف ات�ساع ميدان اجلري لتلك املهرة اجلاحمة.

ما الذي نق�صده بالإنتاج اللغوي؟

الدراسات

�أنت كالكلب يف حفاظك للو ِّد
قلن��ا �أن معن��ى االنتاج ه��و :تولد �شيء من �ش��يء .وهذا
وكالتي�س يف قراع اخلطوب
املعنى م�ستمد من معنى كلمة نتاج :والنتاج هو التوليد،
�أنت كالدلو ،ال عدمناك دلوا
و�إذن فم��ا نق�ص��ده هو تولي��د لغة من اللغ��ة ذاتها� ،سواء
من كبار الدال ،كثري الذنوب
كان ب�إ�ضاف��ة مفردات جدي��دة� ،أم بتكوين م�صدر جديد
فده�ش احلا�رضون وغ�ضبوا من هذا ال�شاعر الذي ي�صف
مل يكن موجودا� ،أم ب�إزاحة معنى مفردة اىل معنى جديد.
اخلليف��ة بالكلب والدلو والتي�س ،ولكن اخلليفة مل يغ�ضب
و�أمام عجلة التطور املت�سارعة البد لعجلة اللغة �أن تدور
ومل يده���ش بل �أمر لل�شاعر بدار جميلة على �شاطئ دجلة
مواكب��ة وموازي��ة لعجل��ة التط��ور التقن��ي والتكنلوجي،
وترك��ه ليطل��ع على ح�ضارة بغ��داد فرتة م��ن الزمن ،ثم
ف��كل ابت��كار جدي��د يحتاج اىل مف��ردة تعرب عن��ه� ،سواء
ا�ستدعاه فان�شده ق�صيدته امل�شهورة:
كان لهذه املف��ردة جذر يف اللغة كما يف مفردة (�سيارة
عيون املها بني الر�صافة واجل�رس
وقط��ار) ام مل يك��ن (كتلفزي��ون �أو تلف��از �أو �سينما) وقد
جلنب الهوى من حيث �أدري وال �أدري"()8
ي�ستخ��دم للمف��ردة التعريفية باجله��از كلمتني احداهما
و�س��واء �صحت ه��ذه الرواي��ة �أم مل ت�صح ،ف���إن لنا فيها
ذات جذر(هات��ف) و�أخ��رى معرب��ة (موباي��ل) .ورمب��ا
�شاه��د على �أن للتطور احل�ض��اري �أو البيئي �أثر يف تغري
ا�ستخ��دم �أي�ض��ا ـكرث م��ن مفردة
ذائق��ة ال�شاع��ر �أو الأدي��ب �أو
تعريفي��ة كـمفـــــردت��ي ( �سيارة
املتلق��ي ،وال��ذي ي���ؤدي �إىل �أن
�أو عجل��ة) م��ع �إن الأوىل �أك�ثر
ت�صب��ح بع�ض الكلمات �أو بع�ض
اللغة بمعناها الشامل
دقة من الثانية و�أكرث تداوال يف
ال�صفات ثقيلة على ال�سمع وغري
تتعدى مفهوم الكالم
الذي يجري على اللسان � ،أل�سنة النا�س �إال �أن البع�ض يلج�أ
م�ست�ساغ��ة ،وم��ن ث��م ينتج عن
اىل ا�ستخ��دام مف��ردة (عجل��ة)
ذلك اندثار تل��ك املفردات ،ولن
وإن كان الكالم بمفهومه
وخا�صة يف اخلطابات الر�سمية.
يكون لها حمل �سوى القوامي�س
من
وأشمل
أوسع
العام
و�إذا كان املجم��ع اللغ��وي ه��و
وم��ا حوت��ه كت��ب الأول�ين
اللغة.
خصوصيات
اجله��ة امل�رشف��ة �أو املوجه��ة
وي�ضمح��ل ح�ضوره��ا التداويل
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�أو امل�صنع��ة للمف��ردات امل�ستحدثة فيم��ا �سبق ،ف�إن هذا
املجم��ع مل يعد ميتل��ك مثل هذا ال��دور يف الوقت الراهن
كم��ا �أعتق��د ،و�أ�صب��ح التعري��ب �أو اال�ستخ��دام الإعالمي
املعرفة
والإع�لاين هو الأكرث واقعية يف انتاج املفردات
ِّ
باملخرتعات احلديثة.
ومع ذلك ف�إن انتاج اللغة الذي نتحدث عنه و�إن كان هذا
ج��زءا منه ،اال �أن ما نرمي �إليه ه��و ذلك املتعلق باللغة
ال�شعري��ة ،والت��ي هي �أك�ثر قدرة من غريه��ا على عملية
االبتكار وتر�سيخه اوال ،واكرث احتياجا اىل تو�سيع دائرة
امل�ستخ��دم م��ن املفردات ثاني��ا .ومن امل�ؤك��د �إن عملية
انتاج مفردات �س��واء بوا�سطة اال�شتقاق �أم بالإزاحة هي
لي�س��ت �صحيحة �أو ناجحة دائما ،وهي لي�ست مهي�أة لكل
�أحد �أي�ضا ،و�إمنا حتتاج اىل قدرة علمية وفنية و�إدراكية
و�إبداعي��ة ل��دى املنت��ج �أوال ،و �إىل قاع��دة علمية وفنية
�أي�ضا تقنن عملية الإنتاج ثانيا.
فاملهمة لي�ست مي�رسة لكل من �شاء ،ومن ال�صعب القبول
بنتائجه��ا خا�صة م��ن �أولئ��ك الذين يقف��ون بال�ض ّد من
كل ابت��كار مهم��ا كان �ش���أن ذل��ك املبتكر ،ومث��ال ذلك
موقف بع���ض النقاد و�أهل اللغة م��ن ابتكارات املتنبي،
وه��و �صاحب القامة الفارهة �شعرا ولغة ،و�سنورد بع�ض
االمثلة على ذلك:
قال املتنبي:
ُ
وخوف
و�ض النا�س من ُت ْر ٍب
ٍ
�أ ُر ُ
�شجاع من �أمان
أر�ض �أبي
و� ُ
ٍ
فقد جمع �أر�ض �:أُرو�ض قيا�سا ومل ي�سمع قبله كما يقول
املعري
ومن ابتكاراته قوله:
وكان ابنا عدو كاثراه
له ياءي حروف �أني�سيان
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فق��د جاء بكلم��ة � :أني�سي��ان وهي من ت�صغ�ير الت�صغري.
فت�صغري ان�سان هو اني�سان.
وقوله اي�ضا:
فدى َمن على الغراء �أولهم �أنا
القرم
أبي املاج ِد اجلائ ِد
ِ
لهذا ال ِّ
فمفردة اجلائد امل�أخوذة من اجلود ،اعتربها البع�ض من
عيوبه ،ومل يقل بها �أحد من قبله.
ومما عيب عليه قوله:
�إذا كان بع�ض النا�س �سيفا لدولة
ففي النا�س
بوقات لها وطبولُ
ٌ
فقال��وا مل جتمع ب��وق على بوقات امنا يجم��ع باب ُفعل
على �أفعل()9
وقد عابوا على ابي الطيب يف قوله :
يت�صلن لد َّنه
أرحام �شع ٍر
َ
ف� ُ
أرحام مال ما تني تتقطُ ُع
و� ُ
ل��دن ،و�إمنا هو لَ�� َد ْن �أو َل ْدن،
ف�أنك��روا ت�شديد الن��ون من ّ
فقال �أبو الطيب� :إمنا يجوز لل�شاعر من الكالم ما ال يجوز
لغريه ،ال ال�ضطرار �إليه ،ولكن لالت�ساع فيه ،واتفاق �أهله
عليه ،فيحذفون ويزيدون ،وروى �أبياتا:
اذا غاب غدوا عنك بلعم مل تكن
جليدا ومل تعطف عليك العواطف
امنا هو ابن العم ؛ ومنها قول قطري:
غداة طغت علْماء بكر بن وائل
وعجنا �صدور اخليل نحو متيم
وقول لبيد (:در�س املنا بمِ ُ تال ٍِع ف�أبان ) يريد منازل.
ورمب��ا كان املتنب��ي اك�ثر ال�شع��راء جر�أة عل��ى اخرتاع
املف��ردات ،بينم��ا كان ابو متام اكرث ج��ر�أة على اخرتاع
الرتاكيب.
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م��ن ال�شع��راء �أن ي�س�يروا عل��ى
و�إذا كان��ت ح��دود اخ�تراع
إذا كانت حدود اختراع
نهجه��ا ،ويتتبع��وا �أثره��ا ،رغم
املف��ردات �ضيق��ة ،ف���إن ح��دود
فإن
ضيقة،
المفردات
اعتب��ار البع���ض لها عيوب��ا� ،إال
اخ�تراع الرتاكي��ب فيه��ا م��ن
التراكيب
اختراع
حدود
�أن ذائق��ة ال�صان��ع له��ا حك��م
ال�سعة م��ا يجعلها �أكرث مقبولية
ما
السعة
من
فيها
يختلف عن ذائقة املت�صنع ،و�إن
م��ن الأوىل .ولذل��ك ن��رى �أن
زع��م البع���ض �أن �أبا مت��ام كان
ا�ستخدام املخرتع من الرتاكيب
يجعلها أكثر مقبولية
مت�صنع��ا �إال �أن دوام املمار�س��ة
�أكرث �شيوعا من ا�ستخدام بع�ض
من األولى.المحافظة
يجعل كل ما يحتاج �إىل الت�صنع
ما اخرتع من مف��ردات .ونق�صد
طبع��ا بعد �أن تت�رشب به النف�س،
هنا اال�ستخ��دام ال�شعري ،ولي�س
فال يحتاج التكلف لي�صل اىل مراده ،و�إمنا ي�صبح كل ما
املق�ص��ود با�ستخ��دام الرتاكي��ب بعينها و�إمن��ا االحتذاء
ه��و م�ستق��ر يف وجهته واق��ع حتت نظ��ره ،ال يحتاج �إىل
بنمطها .فمن تلك الرتاكيب قول �أبي متام (:)10
ناظور لكي يب�رصه وال و�سائل نب�ش لكي يعرث عليه.
�أما و�أبي �أحداث ِه � ّإن حادث ًا
العي�س للحادث الوغ ِد
بي عنك
و�إذا كان م��ن يظن��ون �أنه��م حرا���س للغ��ة مل يقبل��وا من
َ
حدا َ
املتنبي و�أبي مت��ام ما �أنتجاه ،وعدوه عيبا فيهم ف�إنهم
فو�صف احلادث بانه وغد مل يكن م�ست�ساغا عندهم على
وال �ش��ك لن يقبلوا ممن هم دون ذل��ك� ،أو هم يح�سبونهم
اعتبار ان الوغد �صفة للعاقل
دون ذلك ،ما يخرتعونه من مفردات وتراكيب ا�ستعارية.
وقوله:
ولي���س املق�ص��ود هنا هو فت��ح املج��ال للعابثني بجهل
لدى ملكٍ من �أيكة اجلود مل يزل
ومن دون حكمة وترو ان يفعلوا ما ي�شا�ؤون دون توجيه
على كبد املعروف من فعله برد
وتق��ومي ،ب��ل ان عل��ى الناقد املخت���ص ان ميع��ن النظر
فلم يقبلوا منه قوله ( كبد املعروف).
بعقلي��ة الفن��ان املت�سلح ب��روح الع�رص ،الع��امل ب�أ�صول
وكذلك عابوا عليه قوله:
اللغ��ة امل�ستوعب مل�ساح��ات الت�سام��ح والت�ضييق فيها،
�أنزلته االيام عن ظهرها من
ولي���س املتمرت�س بعقلية منغلقة ترى كل ما هو موروث
بعد اثبات رجله يف الركاب
مقد���س ال مي���س ،وال ذل��ك الناق��د الذي يخ�ش��ى اال�سماء
وقوله:
الالمعة� ،أو يتخي��ل �أن ثمة خط �أحمر يحيط تلك الأ�سماء
ين التي احتلبت
ملا خم�ضت الأما ّ
فرتاه يتهيب اقتحامها .
وقوله:
اثرمت بعري الظلم والظلم بارك
بع�ض مناذج االنتاج اللغوي:
وقوله:
ال ت�سقني ماء املالم
ال �ش��ك �أن ال�شع��راء و�سواه��م مل يقف��وا مكت��ويف الأيدي
وغ�ير ذلك م��ن اال�ستع��ارات التي مه��دت الطريق للكثري
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�أم��ام ظاه��رة االندث��ار
اللغ��وي ،وانح�س��ار م�ساح��ة
َع�� ْد ِو خيوله��م ،ومل يركن��وا
لال�ست�س�لام و االن�صياع لكل
ما هو مرفو���ض من (حرا�س
اللغ��ة) بل انطلق��وا حماولني
اقتح��ام الق�لاع احل�صين��ة،
تارك�ين مل��ن ي�أت��ي م��ن
نزار قباين
بعده��م الف�صل ب�ين حلظات
الن��صر وحلظ��ات الهزمية .واكم��ال وتر�سيخ م��ا ظفروا
به م��ن جيد امل�ستح��دث يف اللغة �أو الرتاكي��ب ،وابتكار
ما تدعو احلاج��ة �إليه ،فلج�أ البع�ض اىل ا�ستخدام بع�ض
م��ا متداول من مفردات يف اللهج��ات املحلية� ،أو �إزاحة
مف��ردة م��ن معناه��ا �إىل معنى قري��ب منه��ا� ،أو ابتكار
عالقة جمازي��ة بني مفردة واخرى ،ولأنهم – ال�شعراء-
ه��م الأج��در ب�إنت��اج اللغ��ة عل��ى اعتب��ار "�أن ال�شعر هو
لغ��ة داخ��ل لغ��ة ،ذل��ك �أن االنزي��اح يف ال�شع��ر لي�س �إال
لغ��ة االبتعاد عن امل�ألوف وال�سائ��د ،ونظام لغوي جديد
ينبن��ي على �أنقا���ض من القدمي ،وب��ه يت�شكل منط جديد
م��ن الداللة ،عن طريق الالمعقولي��ة� ،إذ �إ ّنها هي الطريق
احلتمي��ة الت��ي ينبغ��ي لل�شاع��ر �أن يعربه��ا �إذا م��ا كان
يرغ��ب يف �أن يحم��ل اللغة على �أن ال تقول ماال ميكن �أن
تقوله اللغة العادية �أبدا وفقا جلان كوهن"( . )11ولعل
الق��رن املن�رصم والعقدين احلاليني م��ن هذا القرن هما
االك�ثر بحث��ا وا�ستحداثا وجدال ب�سب التط��ور املت�سارع
للعل��وم والفن��ون والتكنلوجي��ا ،ف��كان ادب��اء ولغوي��و
العربي��ة يف ��صراع وبح��ث دائ��ب ملالحق��ة التطورات
الفكري��ة والفل�سفي��ة واالدبي��ة يف الع��امل ناهي��ك ع��ن
التطور التكنلوجي ،ومع ظهور املدار�س االدبية احلديثة
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كان ال ب��د م��ن حتري��ك الربك
الراك��دة يف اللغ��ة لتتمك��ن
من ا�ستيعاب واحت��واء الدفق
الث��وري للم�شتغلني بها ،ولأن
من ال�صعوبة مبكان �أن نحيط
ب��كل م��ا �أنتج��ه املبدع��ون،
ف�إنن��ا �سن�ش�ير �إىل بع���ض
جورجي زيدان النم��اذج تو�ضيح��ا للمفهوم،
وا�ستدالال عليه.
االنتاج على �صعيد املفردات:
فعل��ى �سبيل املث��ال جند يف ق�صائد العدي��د من ال�شعراء
كما م��ن املفردات امل�ستحدث��ة والتي هي �أما
املحدثني ّ
منقول��ة ع��ن اللهج��ة العامي��ة او مم��ا اوجدت��ه النه�ضة
الفكرية والتكنلوجية .ولعل يف الأمثلة التالية ا�ستدالال
وتو�ضيحا ملا �أ�رشنا �إليه:
يقول ال�شاعر نزار قباين:
 ب�أين لن �أكون هنارمادا يف �سجاراتك
�أيا من فرخ االقطاع يف ذرات ذراتك
امرغ يا امري النفط فوق وحول لذاتك ()12
( �سجاراتك واالقطاع)
 قد يجرح الدنتيل �إح�سا�سهفخففي من قيدك الظامل
من و�شو�شات جنمة
يف �رشقنا م�ستوطنة ()13
(الدنتيل و�شو�شات).
ال يبو�س اليدين �شعري ...و�أحرى بال�سالطني ،ان يبو�سوا يديه
(يبو�س)
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للتدلي��ل على حداث��ة تداولها .ورمب��ا كان تدول بع�ضها
وقول ادوني�س:
�شعرا حم�صورا بهم.
او�شو�شه كل ما بي  :ظني وحلمي
وهن��اك العديد م��ن الأمثلة �س��واء عند ه���ؤالء �أم غريهم
وما لي�س جتر�ؤ �أن تتحدث عنه دموعي()14
م��ن ال�شع��راء ن�ترك ا�ستق�صائه��ا للدرا�س��ات التف�صيلية
(�أو�شو�شه)
واال�ستق�صائية يف هذا اجلانب.
وقول بدر �شاكر ال�سياب(: )15
املاء
الإنتاج على ال�صعيد االنزياحي:
يلتم َ
أ�س ُ
 وطاف معلَّق ًا من دون � ٍّلع��ل م��ن البديهي��ات �أن ي�سع��ى ال�شاع��ر �إىل �إنت��اج
نور حوله ال َز َه ُر
�شنا�شيل ابنة اجللبي َّ
تراكي��ب جديدة من خالل العالق��ات البالغية والنحوية
بي�ضاء)
ندى من اللبالب ت�سطع منه
(عقود ً
َ
ب�ين املفردات ،وه��ي مهمة جمالية تت�ض��ح من خاللها
( �شنا�شيل)
الق��درة الإبداعي��ة لل�شاع��ر ،ولكن يج��ب �أن ال يكون ذلك
كق�ص��ةٍ خ�رضاء �أرج�أها
الكغرق��ى من �سفينة �سندبادـ َّالرتكي��ب بعيدا عن العالقة املنطقية بني املفردات �سواء
وخالها
كان��ت هذه العالقة واقعية �أم جمازي��ة� ،أما انتاج معنى
اىل الغ ِد (�أحم ُد) الناطور وهو يدير يف الغرفه
انزياحيا متفردا للمف��ردات فتلك عملية ابداعية متميزة
ك�ؤو���س ال�ش��اي يلم�س بندقيت��ه ،وي�سعل ث��م يعرب طرفه
وال�ش��ك .ولذلك هي لي�س��ت مهي�أة لكل الكت��اب وال�شعراء
ال�رشفه
وامنا هي مكنة يخت�ص بها املتميزون من املبدعني،
( الناطورـ ال�شاي ،بندقيته)
ولع��ل م��ن فر�ضي��ات احلدي��ث ان نعرف ول��و ب�شيء من
ترتع�ش النجوم
 بالقهقهات من البغايا�...آه!ُ
االخت�صار مب�صطلح االنزياح الذي هو من امل�صطلحات
منها كبلور الرثياّت امللطخ بالدماء
ع��رف بان��ه":
(الرثيات)
ّ
احلديث��ة يف الدرا�س��ات الأ�سلوبي��ة وق��د ّ
القطار
 (�أبي ...يا �أبي)) يف �صفريا�ستعم��ال املبدع ل ّلغة مفردات وتراكيب ا�ستعماال يخرج
ْ
به��ا عما ه��و معت��اد وم�ألوف
((�أب��ي  ...ي��ا �أب��ي) يف �صي��اح
بحيث ي���ؤدي ما ينبغ��ي له �أن
ال�صغار
يت�ص��ف ب��ه م��ن تف��رد وابداع
( القطار)
عندما نقول إن عمليات
وقوة جذب و�أ�رس"()16
ولي���س املق�صود مم��ا �أوردناه
اندثار تجري على اللغة ال
و اذا كان م�صطل��ح االنزي��اح
من �أمثل��ة ح�رص ن�سب��ة ابتكار
اندثارا
بذلك
النقصد
شك
م�صطلح��ا �أوربي��ا حديث��ا ف� ّإن
ه��ذه املف��ردات �أو حتديده��ا
شيء،
عن
يعبر
لما
تاما
ملفهوم��ه ح�ض��وره يف الأدب
به���ؤالء ال�شع��راء فرمب��ا بل هو
تاما
الغاء
او
الحدث،
أو
والنح��و العربي وقد �أطلق عليه
م�ؤك��د ان هن��اك م��ن �سبقه��م
المعاني.
من
لمعنى
الع��دول �أو االلتفات �أو التجاوز
با�ستخدامه��ا �س��واء �شع��را �أم
ومن هنا رمبا جند �أن هناك من
ن�ثرا ،ولكنن��ا اوردناه��ا هن��ا
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ا�ستخدم م�صطل��ح العدول يف ترجمته م�صطلح االنزياح
ع��ن االنكليزية .وم��ا يهمنا هنا من ه��ذا املفهوم هو ما
يتعل��ق بال�صي��غ الرتكيبية ال م��ن حيث البن��اء النحوي
ب��ل من حي��ث البناء اللغ��وي وكذلك ما يتعل��ق باملعنى
املتع��ارف للمفردات� ،إذن فنح��ن نبحث يف ما ميكن �أن
ن�سميهما:
 - 1انزياح مفردي
 - 2انزياح تركيبي
ونق�ص��د باالنزي��اح املف��ردي :ه��و االنح��راف باملعنى
املعجمي املحدد للكلمة اىل معنى جمازي.
ونق�ص��د باالنزياح الرتكيبي :هو ايجاد عالقات حقيقية
او جمازي��ة جديدة ب�ين املفردات عل��ى �صعيد امل�ضاف
وامل�ض��اف اليه او املو�صوف و�صفته او امل�سند وامل�سند
اليه.
و�سن��ورد هن��ا بع���ض النم��اذج لبع���ض ال�شع��راء
للحالتني(الرتكيبية واملفردية):
نزار قباين:
 النار يف جبهتي  ...النار يف رئتيوري�شتي ب�سعال اللون تختنق..
(�سعال اللون) تركيبي
 من لثغة ال�شحرور منبحة ناي حمزنه
 من رجفة املوال منتنهدات املئذنه
(لثغ��ة ال�شح��رور ،بح��ة ن��اي ،رجف��ة امل��وال ،تنه��دات
املئذنة) تركيبي
�أمل دنقل (: )17
 �صارت لهم حطنيمتيمة الغرقى واك�سري الغد العنني
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(الغد العنني) تركيبي
ادوني�س(: )18
 ي�ستعري حذاء الليلثم ينتظر ما ال ي�أتي
 احتمي بطفولة الليلتاركا را�سي فوق ركبة ال�صباح
(حذاء الليل ،طفولة الليل ،ركبة ال�صباح) تركيبي
�أجود جمبل()19
 تلقي اخلفوت عليهم مدية ٌ عربترمح
كما
ي�رص على تزويرهم ُ
ُّ
(اخلفوت ا�ستخدم هنا مبعنى املوت ) مفردي
 �ساروا اىل املنتهى تالمذ ًةلكنهم قبل �شم�سهم ُحذفوا
( احلذف ا�ستخدم هنا مبعنى القتل) مفردي
وم��ا ذكرناه هن��ا من �شواهد لبع���ض ال�شعراء هي جمرد
�أمثلة ميكن �أن ن�ست��دل من خاللها على عمليات االنتاج
املتنوعة للغة ولي�س احل�رص.
اخلامتة:
�إن عملي��ة االنت��اج اللغ��وي مهم��ة حتمي��ة و�رضوري��ة
ملواكبة التطور احل�ضاري من جهة ،ومن جهة �أخرى هي
ت�سهم يف ات�س��اع م�ساحة التعبري اجلمايل يف الن�صو�ص
االبداعية ،كما �إ ّنها تعرب ب�أ�سلوب عملي عن حيوية اللغة
وحياته��ا ،وتكمن اهمية عملي��ة االنتاج اللغوي يف انها
توفر للعملية االبداعية على وجه �أخ�ص م�ساحة وف�ضاء
او�س��ع للتحليق و ا�ضفاء ابعادا جمالية للمنتج االبداعي
تن�سج��م مع التط��ور التقن��ي واحل�ض��اري و اخلروج من
دائرة الرتاكي��ب البالغية املوروثة نحو ف�ضاء جديد من
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العالق��ات البالغي��ة بني املف��ردات؛ لت�ضيي��ق امل�ساحة
االغرائي��ة ال�شا�سع��ة بني جمالية اللغ��ة ال�صورية والتي
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ا�صبح��ت بفع��ل التط��ور التقن��ي متلك قوة ج��ذب كبرية
للمتلق��ي ،وجمالية ال�صورة اللغوية الت��ي بد�أت م�ساحة

الهوام�ش

الدراسات

( )1اخل�صائ���ص -اب��و الفت��ح عثم��ان ب��ن جن��ي-ت -عل��ي
النجار-الهيئ��ة امل�رصي��ة العام��ة للكت��اب -م��صر-ط4-
ج�1-ص34
( )2اللغ��ة العربي��ة كائ��ن حي -جرج��ي زي��دان -املقدمة-
م�ؤ�س�سة هندواي للتعليم والثقافة -القاهرة� 2012- -ص8
( )3عل��م اللغ��ة الع��ام -فردين��ان دي �سو�س�ير -ت د .يوئيل
يو�سف عزيز -دار افاق عربية -بغداد� - 1985 -ص38
( )4مفه��وم االنتاج يف االقت�ص��اد -اميان احلياري – موقع
املو�ضوع2018 -
( )5املوازن��ة ب�ين �شعر اب��ي متام والبح�تري -البي القا�سم
احل�س��ن ب��ن ب��شر الآم��دي-ت -ال�سي��د �أحم��د �صق��ر -دار
املعارف -م�رص-ج 1-ط� 1992- 4-ص293
( )6ينظر املوازنة-ج� 1-ص 300و301
( )7ينظ��ر يتيمة الدهر يف حما�سن اه��ل الع�رص -ابو من�صور
عب��د اهلل الثعالب��ي -ت – د .مفي��د حممد قميح��ه -دار الكتب
العلمية -بريوت -ج1-ط � 1983- 1-ص197
( )8ينظ��ر كت��اب حما�رضة االبرار وم�سام��رة االخيار -حمي
الدي��ن ب��ن عربي -مطبع��ة ال�سع��ادة -م��صر -ج 2-ط1-
� 1906ص3( )9الو�ساط��ة ب�ين املتنب��ي وخ�صومه -علي ب��ن عبد العزيز
اجلرج��اين -مطبع��ة عي�سى الباب��ي احللب��ي -حت-حممد ابو
الف�ضل ابراهيم وعلي حممد البجاوي� 1966 -ص 443

( )10ينظر املوازنة بني �شعر ابي متام والبحرتي -احل�سن بن
ب�رش الآمدي -دار املعارف -م�رص -ط� 4-1992-ص261
وما بعدها
( )11نق�لا عن خديجة بهلول  -جمالي��ة االنزياح اال�سلوبي
يف �شعر ال�سياب -جامعة اجلياليل بونعامة� -ص 70
( )12االعم��ال ال�سيا�سي��ة الكامل��ة -ن��زار قب��اين-
�ص62و65و66
( )13االعم��ال ال�شعري��ة الكامل��ة -ن��زار قب��اين -م��ج1-
�ص-68و95
( )14االعمال ال�شعرية الكاملة اغاين مهيار الدم�شقي وق�صائد
اخرى -ادوني�س -دار املدى – �سوريا – � 2002-ص 76
(� )15شنا�شي��ل ابن��ة اجللبي -ب��در �شاكر ال�سي��اب -م�ؤ�س�سة
هنداوي -اململكة املتحدة� 2019- -ص7
( )16االنزي��اح من منظور الدرا�سات اال�سلوبية – احمد حممد
وي���س -امل�ؤ�س�سة اجلامعة للدرا�س��ات والن�رش-ط1-بريوت-
لبنان�2005- -ص7
( )17ينظ��ر االعم��ال ال�شعري��ة الكاملة -امل دنق��ل -مكتبة
مدبويل -القاهرة –ط� 1987- 3-ص397
( )18الأعم��ال ال�شعري��ة الكامل��ة  -ادوني���س -دار امل��دى –
�سوريا � 2002ص143و167
( )19ينظر ك�أ���س النقرا�ض �ساعي الربيد� -أجود جمبل -دار
ال�شباب للطباعة والن�رش2019 -

29/2021

64

AL ADEEB AL IRAQI

المقالة االدبية..
همومها وانشغاالتها

لي�س من �أهداف هذه الندوة �أن تخت�ص ب�إحياء منطٍ مل يتحدث فيه اح ٌد منذ مدة طويلة ..هناك الت�صارع
الت�سويق��ي والثق��ايف على احل�ضور الكثيف لكتابة الرواية وال�شعر� ،إذ نن�شغل جميعا يف تغليب احدهما
نتنبه �إىل ما يح�صل فيها من حتوالت
على الآخر .لكننا مل نتداول حيثيات وتفاعالت فن املقالة ،ومل ّ
ومتغريات ،مثلما حتدث متغريات كثرية يف جميع �أمناط التعبري والفنون والفكر والفل�سفة
املقال��ة بو�صفه��ا جن�س��ا ادبيا يف تراثنا الثق��ايف مار�ست فع�لا جماهرييا وم�ؤثرا ح�ين �أخذت على
عاتقه��ا نق��د الظواهر لت�صبح م�ساحة من التنوير ال تقل �ش�أنا عن بقية االنواع  .وهي تطورت وت�صاعد
بها الزمن ومنت واحتفى بها اال�ساتذة الكبار خط �رشوع للتعبري عنهم  ،وواجهت اخلفوت ك�ضوء �رساج
وحول م�شاغل
نف��د زيت��ه يف ع�رصن��ا اليوم .هذا الع�رص الذي جع��ل العامل مبقدار كف اليد وا�صابعه��ا ّ
الفك��ر من الورقي��ات اىل الرقميات  ،االمر الذي دفع باملتحم�سني للث��ورة املعلوماتية ان يو�صموا من
ال يتوا�ص��ل م��ع هذا التحول بالأمية الرقمية .فكم كان ت�أثري املعلوماتية على هذا اجلن�س االدبي وهل
افادت املقالة من احلو�سبة ام ال؟.
واملقال��ة بو�صفه��ا نوع��ا ادبيا خ�ضع��ت و�أُخ�ضعت اىل االيديولوجي��ا ،فح�سبها الظم�آن م��اء ظنا منه
باخلال���ص م��ن دون ان يعي �سقوط��ه يف فخ اال�ستهالك  .هذا االمر اف�ض��ى باملقالة اىل النزوع �صوب
ال�سكون بعدما كانت قابعة يف حركية اللغة والواقع.
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ندوة العدد

�إن ع��صر الثقافات ال�سائلة يحمل معه نبوءة املو�ض��ة حيث تربز م�س�ألة التمركز حول ال�سوق والنزعة
اال�ستهالكي��ة وفل�سف��ة الفردانية ،كل هذه اال�شياء افقدت مركزي��ة االن�سان وحولته اىل كائن �سائل يف
حدود البقاء الذاتي فح�سب.
م��ا املقال��ة؟ وما تاريخها؟ ومن ابرز كتابها عربيا وعراقي��ا؟ وهل ا�سهمت يف التنوير خطابا وموقفا
معلنا من احلياة وق�ضاياها؟ وكيف لها �أن تخبو بعد �أن ملأت الدنيا �ضجيجا و�شغلت النا�س؟
م��ا ال��ذي يح�صل يف فن املقالة ؟ بتعبري �أكرث دقة ،هل مازال��ت املقالة ت�ش ّكل عتبة مهمة يف التثاقف
ب�سبب من ا�ستقاللية منط كتابتها عن امناط التعبري االخرى؟ ورمبا تواتر وجودها اليومي واال�سبوعي
والدوري مينحها ذلك ال�سطوع الذي يغري منتجي الثقافة على التم�سك بها واحلفاظ على وجودها من
االندث��ار ،مثلم��ا تتطلب املعرفة احلفاظ عليها من الطارئ على الثقافة .نعم ثمة ما يربر لنا االهتمام
باملقال��ة عل��ى ه��ذا النحو ،كواحدة م��ن اهم خمرج��ات العملية الثقافي��ة .ورمبا يعود ذل��ك اي�ضا اىل
�صحت
ان اجي��اال من املثقف�ين العرب ّ
تربت وترعرت ثقاف ُته��م ب�سبب من مرجعيته��ا (املقاالتية) اذا ّ
الت�سمي��ة .وه��ي مرجعي��ة مكثفة ومنظمة ومتنوعة اىل ح��د بعيد ..نقول لي�س من اه��داف هذه الندوة
االدعاء ب�إحياء هذا النمط ،لأنه حيوي وفاعل وذو �أهمية كبرية يف حياتنا ويف ثقافتنا..
هنا وعند �ضفاف الكالم الذي �أجاد الغو�ص فيه نخبة من الأ�ستاذة الأكادمييني ممن اهتموا باملقالة
تاريخ��ا وتقنيات ومار�سوها كتاب��ة و�أفكارا ت�أخذ جملة الأديب العراقي على عاتقها فتح باب ال�س�ؤال
عل��ى م�رصاعيه للوق��وف على �ساقني اثنني بحثا وت�أويال وا�شتغاال عل��ى املقالة الأدبية ب�أناقة الفكر
واللفظ ،وتكون �ضيفا على قاعة زها حديد يف االحتاد العام للأدباء والكتاب يف العراق املقر العام..
املنت��دون  :الدكت��ور �سعي��د عدنان والدكتور فا�ض��ل التميمي اللذين كانا حا�رضي��ن عمليا يف الندوة،
فيما ح�رض الدكتور عبد القادر فيدوح عرب ف�ضاء ال�شبكة العنكبوتية � ..أدار الندوة الدكتور علي متعب،
وحرره��ا وتداخ��ل فيها الزميالن  :الناقد علي �سعدون والقا�ص ح�سني حممد �رشيف ،يف حوار ترتامى
�أطرافه حتى الو�صول �إىل غايات التواجد هنا بغية �إم�ساك ال�ضوء من ذلك ال�رساج و�إعادة التوهج فيه ..
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االدي���ب العراق���ي  :ه��ذه اجلل�س��ة تكتم��ل ببه��اء
وحتملك��م معنا،
ح�ضورك��م وثقافتك��م و�سيعك��م
ّ
ال�سيم��ا ونحن نعي���ش ايام مهرج��ان اجلواهري
اخلال��د ..وثم��ة �س���ؤال يواج��ه املثق��ف والق��ارئ
العراقي وهو يق��ف �إزاء ثورة هائلة ومتطورة يف
جماالت الكتاب��ة ب�أنواعها حتى كادت ت�ؤثر على
املقال��ة املق��روءة يف ال�صحافة  :كي��ف تقر�ؤون
ذلك؟.
د� .سعي���د عدن���ان :ال�س���ؤال عرب��ي قب��ل �أن يك��ون
عراقي��ا ،ويت�صل ب��الأدب عموما ،ذل��ك �أن ع�رص
املقالة يبد�أ من الع�رشين��ات �إىل الأربعينات ،.ثم
خبت بعد ذلك املقالة الأدبي��ة الفنية باعتبارها
نوع��ا �أدبي��ا .وخ�يرة املق��االت يف �ص��دارة هذا
الأدب ،كان��ت مق��االت احمد ح�س��ن الزيات وطه
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ح�س�ين وامل��ازين يومئ��ذ يف الثالثين��ات كان��ت
حي��زا وا�سعا
الق�ص��ة والرواي��ة مل تكتمال وت�أخذا ّ
م��ن الأدب ..ويف ال�شع��ر كان �شوق��ي ق��د ت��ويف
وحافظ قبله فخلت ال�ساحة لتربز املقالة الأدبية
عن��د طه ح�س�ين والزيات .حت��ى �إن الزيات �أ�س�س
جملة خا�ص��ة باملقال��ة وهي (الر�سال��ة) وبقيت
ت�صدر مل��دة ع�رشين عاما ،جمل��ة ا�سبوعية يقوم
جمدها عل��ى املقالة لك ّتاب كب��ار وحتى �شباب،
وكان وقتها من بينه��م زكي جنيب حممود الذي
ا�صبح فيما بعد كاتبا ممتازا وكاتب مقالة مهما
وكذل��ك عل��ي الطنطاوي من �سوري��ا .ويف العراق
كان ا�ستاذنا الدكتور علي جواد الطاهر وهو ابرز
كاتب مقال وعمل عليها كتابة وتنظريا .
د .عل���ي متعب  :معنى ذل��ك ان ثمة خطني للمقالة
منذ والدتها ؟؟
د� .سعيد عدنان  :نعم  .والفرق
وا�ضح ب�ين املقالة الأدبية
واملقال��ة الت��ي ُتكت��ب يف
ال�صحاف��ة لعر�ض �أي ق�ضية
�أدبي��ة �أو �سيا�سي��ة ..ه��ذه
املقال��ة مازال��ت ُتكتب ،لكن
املقالة الأدبية من حيث هي
ن��وع �أدبي خال���ص يف طور
اال�ضمحالل!.
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بان املقال خب��ت يف اخلم�سينات بعد �أن زاحمت
املقالة الأدبية �أجنا���س �أخرى كالرواية والق�صة
� .أق��ول �إن املقال��ة ال�سيا�سي��ة كان له��ا اثر كبري.
وا��ضرب لك مثل�ين  :الأول حمم��د ح�سنني هيكل
ال��ذي كان م�ؤثرا يف مقاالته التي كانت تن�رش يف
جريدة الأه��رام وكانت تذاع عل��ى �أثري الإذاعات
العربي��ة ومنها الع��راق .وكذلك اجلواه��ري الذي
كان يكت��ب افتتاحي��ات ومقاالت ال �أق��ول ب�أنها
هزت عر�ش امللك و�إمنا عرو�ش وزارات.
د .عل���ي متعب  :وماذا �سنق��ول عن هذه التداعيات
اليوم يف ظل العامل الرقمي ؟؟
د .فا�ضل التميم���ي  :انتهى بنا املقال واملقام �إىل
ع��صر” الع��امل قرية واح��دة “ وال ت��زال املقالة
موج��ودة ،حيث ال ت�صدر جري��دة �إال وفيها مقالة
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د .علي متعب  :و�أين يكمن ال�سبب؟
د� .سعيد عدنان  :املقالة حتتاج �إىل جو من احلرية،
�إىل ج��و وا�سع كما يف الع�رشين��ات والثالثينات..
الأنظم��ة الديكتاتوري��ة ال تن�سج��م م��ع املقالة..
�إ�ضاف��ة �إىل ذلك ف��ان املقالة حتت��اج �إىل معرفة
وا�سعة بالأدب الق��دمي واحلديث ،وكذلك �إىل عرق
من ال�شاعرية ،ولي�س ال�شاعرية التامة ،حيث تقوم
اللغ��ة ال�شاعرية عل��ى الرومان�سي��ة وجتعل اللغة
طرية وجذابة ،مثلما تقوم على اخليال والعاطفة
وهذه الأ�شياء بد�أت تختفي.
د .عل���ي متعب � :شكرا دكت��ور �سعيد عدنان و�س�أبد�أ
م��ع الدكت��ور فا�ض��ل التميم��ي من نهاي��ة �إجابة
الدكت��ور �سعيد باعتباره اهت��م بنظرية الأجنا�س
الأدبي��ة .وقب��ل �أن ننعط��ف �إىل املقال��ة وت�آكلها
�أمام التكنولوجيا� ،أريد �أن
تتحدث لنا ع��ن اجنا�سية
املقال��ة ،وه��ل ممك��ن ان
تك��ون مقال��ة وكف��ى� ،أم
بالإم��كان �أن تتح��ول �إىل
جن�س كتابة؟
د .فا�ض���ل التميم���ي� :شك��را
لك��م  ..وعطف��ا عل��ى كالم
الدكت��ور �سعيد ال��ذي قال
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طبيع��ة ظهورها وهل غري
�أدبي��ة �أو نقدي��ة .ودعن��ا
د .فا�ضل التميمي :
ذلك يف جوهر بنائها ؟.
ن��ضرب �أمثل��ة فمث�لا خذ
د .فا�ض���ل التميم���ي  :هناك
�أي جري��دة خليجي��ة جت��د
فيما مضى كان كاتب
ظهور للمقاالت امل�صورة،
فيها مقال��ة �شهرية حلامت
المقال ينتظر ألسابيع او
�إذ غ��زا الواق��ع الثق��ايف
ال�صك��ر فيه��ا �ش��يء ع��ن
ربما ألشهر لنشر مقالته.
واليوم ال يحتاج إلى
العراق��ي ،وهن��ا �صاح��ب
ال��ذات وال�شعري��ة ونق��د
“فيسبوك
الوقت..
ذلك
املقال��ة يتح��دث م��ن
الواق��ع ..والآن الكات��ب
وتويتر “ يكفل نشرها
خ�لال و�سائ��ل التوا�ص��ل
�أ�صب��ح منفتح��ا عل��ى كل
ببضعة دقائق .وهذا
االجتماعية ،و�أعطي مثاال
�شيء .
يعني بأن القنوات
يتعلق بالدكتور حميد عبد
د .علي متعب  :كيف ؟
انفتحت على مصراعيها
اهلل ..و�أن��ا ب�شكل �شخ�صي،
د .فا�ض���ل التميم���ي  :كاتب
جميع ًا للمقالة.
ا�ستمتع مبقاالته املتلفزة،
املق��ال ين��شر مقال��ه يف
ت�سم��ي مقاالته،
اجلريدة ،وتن�رش يف موقع الكرتوين ...فيما م�ضى
ام املعومل��ة ،و�س��م ما �شئ��ت �أن ّ
فف��ي حديث��ه عن عل��ي ال��وردي ،جل��ب �آالف من
كان كاتب املق��ال ينتظر لأ�سابيع او رمبا لأ�شهر
امل�شاهدي��ن ،وه��ذا يعني ان جماال فت��ح للمقالة
لن�رش مقالت��ه .واليوم ال يحت��اج �إىل ذلك الوقت..
لك��ي تدخ��ل �أفقا جدي��دا .وقبل �أي��ام ن�رش روائي
“في�سبوك وتويرت “ يكفل ن�رشها بب�ضعة دقائق،
ب�رصي مع��روف وهو جابر خليف��ة جابر ،مقالة
وهذا يعني بان القنوات انفتحت على م�رصاعيها
عن حممود عب��د الوهاب وكانت راقية جدا ..كان
جميعا للمقالة.
يتحدث ع��ن حياة حممود عب��د الوهاب ور�صدت
د .عل���ي متع���ب  :تق�ص��د �إن ه��ذا ع��زز مكانته��ا
ع��دد الذين تفاعل��وا و�شاركوا مقالت��ه عن طريق
وانت�شارها وقراءتها ؟.
التعليقات وكانت بالآالف كما ذكرت ...
د .فا�ضل التميم���ي  :نعم وقد ظهرت لدينا مقاالت
د .عل���ي متع���ب  :ذه��ب بن��ا احلدي��ث بعي��دا ع��ن
يومية يطلع عليها عدد هائل �أكرث بكثري مما كان
�إجنا�سية املقالة  .ما تقول فيه ؟.
يطلع عليها �سابقا يف ال�صحف واملجالت.
د .فا�ض���ل التميمي  :فيما يتعلق باملقالة الأدبية ،
د .عل���ي متع���ب  :هل تر�ص��د تغ�يرات وا�ضحة يف
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يفر���ض ه��ذا النم��ط الكتاب��ي
او ذاك عل��ى الكتاب��ة ،حي��ث
تفر�ض اللغ��ة نف�سها على هذا
ال�ش��كل الكتاب��ي او ذاك .وق��د
ذك��ر الدكتور �سعي��د �شيئا عن
ال�شاعري��ة يف املق��ال ،وان��ا
ا�سميه��ا ال�شعرية  ،وهي اي�ضا
��شرط من �رشوط املقالة التي
د .عبد القادر فيدوح :تكت��ب يف و�سائ��ل التوا�ص��ل
االجتماع��ي .ونح��ن بدورن��ا
كباحث�ين علين��ا النظ��ر اىل الف��رق ب�ين اجلن�س
والن��وع والنم��ط وال�شكل وامل�سائ��ل االخرى التي
تتعل��ق بالأجنا�س االدبي��ة احلديثة ..و�صحيح ان
هن��اك من ن�س��ف هذه احل��دود ،لكن يبق��ى علينا
الق��ول بامانة ان��ه ال ميكن للأن��واع اال ان تكون
منطا خا�صا بنوع الكتابة التي تتعلق بها.
د .علي متعب  :ي�شاركنا اي�ضا الدكتور عبد القادر
في��دوح – ع�بر االث�ير – فمرحب��ا ب��ه  ..ونط��رح
�س���ؤاال �إ�شكالي��ا متعلق��ا بالك ّت��اب املاهري��ن يف
كتابة املقالة او العمود ال�صحفي  ،واق�صد النخب
الأدبية من منتجي ثقافتنا ،وهم غري قادرين على
�صنع ر�أي عام ثقايف �أو �سيا�سي �أو اجتماعي من
خ�لال املقالة� .إىل �أي حد ميكنن��ا تعديل بو�صلة
الإنت��اج الثقايف يف فن املقال��ة الأدبية وجعلها
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اذا م��ا كان له��ا ان تعد جن�سا
�أدبيا او غريه� .أعود �إىل نظرية
الأجنا���س االدبي��ة احلديث��ة..
هذه النظرية قامت على �صلب
النظري��ة النقدي��ة الت��ي ق��ال
به��ا الع��رب ،وه��ي ان االدب
جن�س��ان �شع��ر ون�ثر .وال�شعر
مع��روف قطع��ا ،لك��ن الن�ثر
يتن��وع �إىل الر�سال��ة والطرفة
واخلط��ب والو�صاي��ا والوع��ظ
� ....إىل �آخ��ره ..واملقال��ة تنتم��ي بال��ضرورة �إىل
جن���س النرث وهذا ما ال جدال في��ه ،ولكن ما نوع
االجنا�سية التي تذهب �إليها املقالة؟ هل هي نوع
�أو جن�س �أو �شكل من الأ�شكال الأدبية املعروفة؟ ..
باعتقادي ان املقالة هي نوع لأنها تتمتع مبزايا
الن��وع الواح��د ،فه��ي تتمت��ع بالق��صر والذاتي��ة
واملو�ضوعي��ة �أي�ض��ا ،وتتمثل ب�أنه��ا تتحدث عن
ق�ضي��ة ..ه��ذه املزاي��ا الت��ي تتمت��ع به��ا املقالة
الأدبي��ةّ � ،أهلتها الن تكون جم��اورة لأدب ال�سرية
واملذك��رات والأن��واع الأخرى .لكن ه��ذه املقالة
الت��ي ه��ي عبارة ع��ن نوع ،ه��ل هي ن��وع فقط؟
بالت�أكيد ال ،لأنها تنق�سم �إىل �أمناط .فمعروف يف
الأدب العربي هن��اك املقالة التاريخية والنف�سية
وال�س�يرة اىل اخره  .وه��ذا النمط ينق�سم اىل �شكل
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 ،]digmeخا�ص��ة و�أن ثقافة اجليل اجلديد بلغت
حيوية وفاعلة؟
م��ن التعقي��د �إىل �أن �أ�صبح��ت متع��ددة امل�شارب
د .عب���د القادر فيدوح  :هذا �صحيح ،بالنظر �إىل �أن
واملفاهي��م ،ومتفرع��ة �إىل �أط��ر حتكمه��ا ع��وامل
بو�صل��ة الإنتاج الثقايف  -كما تف�ضلتم  -مل تعد
افرتا�ضية ،بفعل تكنولوجيا االت�صاالت الرقمية؛
يف نظ��ري بالكيفية التي ميكن م��ن خاللها ربط
حت��ت م�سم��ى �صناع��ة ال��ر�أي العام ب��ذوق جديد
جمري��ات الأح��داث االجتماعي��ة مب��ا يتوافق مع
يف �شت��ى املج��االت املربوطة بكل م��ا هو رقمي
معايري متطلبات الع�رص ..هذه الأحداث والوقائع
للتعبري عن احلياة اليومية اال�ستهالكية؛ بو�صفها
الت��ي تبدو مت�سارعة ومتالحق��ة ،من دون كابح،
الو�سيط الذي من �ش�أنه �أن يجدد الثقافة مبا يهيئ
وه��ي ال�سمة املهيمنة على الثقافة املعا�رصة يف
املتلق��ي ملرحل��ة جديدة ،ال ت�شبه م��ا عرفناه من
جمي��ع املج��االت .ويف �ضوء ذلك ب��ات اخلطاب
ذي قب��ل ،ويف �ض��وء ذلك �أ�صب��ح نهج البحث عن
الثق��ايف يف �شتى م�ساراته مل ّغ�� ًزا ،بعد �أن تفككت
الو�ص��ول ،كما يق��ول جريمي ريفك�ين Jeremy
املفاهي��م الت��ي �أ�صبحت ت�شكلها مكون��ات �أفكار
� Rifkinأينم��ا ندير �أب�صارنا الي��وم يعد مقيا�سا
ما بعد احلداثة ،وه��ذا يعني �أن الثقافة باملفهوم
للعالق��ات االجتماعي��ة� ،سعيا �إىل �إع��ادة هيكلة
الكال�سيك��ي �أ�صبح��ت غري جمدي��ة يف نظر اجليل
الذهني��ة؛ لتالئ��م عامل��ا
اجلدي��د .ولعلن��ا ن��درك �أن
جدي�� ًدا حت��دده عالق��ات
موجة “املجتم��ع ال�شبكي
د� .سعيد عدنان :
الو�صول بخ�لاف الأفكار
 The Network Sالقدمية ،وم��ن هنا مل تنل
 “ cietyب��د�أت تخل��ق
المقالة شأنها شان
املقال��ة حظه��ا ،بع��د �أن
�أ�سالي��ب جدي��دة لأمن��اط
تحتاج
والقصة
الشعر
انتقلت الثقافة من التملك
حي��اة جدي��دة ،بع��د �أفول
إلى موهبة .فالذين ال
�إىل البح��ث ع��ن الو�ص��ول
“النم��وذج” ،ال��ذي كانت
يملكون موهبة الشعر
بكل الطرق ،وفق ترتيبات
تتبعه النخبة فى الهويات
ال يمكن تعليمهم كيف
خا�ضعة بال�رضورة لنتاج
التقليدية ،و�صعود هويات
يكتبون ..نعم يمكن
الثقافة اجلديدة؛ ومن هنا
جدي��دة �أ�صب��ح يطل��ق
تدريسهم تاريخ الشعر،
بات م��ن ال�صع��ب توجيه
عليه��ا [الرباديغ م Par a
وأغراضه ،وأنواعه.
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و�أتذك��ر ا�ستاذنا املرحوم
الدكتور علي جواد الطاهر
حني حتدث ع��ن اخلاطرة
مدين �صالح  ،و�صفه��ا ب�أنه��ا ربيب��ة
النف���س ،وه��ي الأقرب �إىل
النف���س و�شاعرية النف���س ،وهي ال ميكن ان تكون
مقالة ..واليوم هي �شائعة على الفي�سبوك وتتوجه
اىل ع��دد غ�ير قليل م��ن القراء .وا��ضرب لك مثال
قريبا يعود اىل الت�سعينات ،وهو ان الدكتور مدين
�صالح كتب مقالة يف جريدة اجلمهورية بال�ضبط
يف ع��ام  1996يدعو فيه��ا �إىل �إن�ش��اء منظمة �أو
رابط��ة للدفاع عن حقوق احلي��وان .وبعيدا عن -
�سخرية املقالة  -التي كتبت يف حلظة �إن الو�ضع
الإن�س��اين ي�شف��ق عل��ى املواط��ن العراق��ي  ..وق��د
فعلت املقال��ة فعلها الكبري .ومثل تلك املقالة ،ال
ميكن ان تعدو خاط��رة ل�سبنب :الأول لأنها ت�شغل
م�ساح��ة اكرب من م�ساحة اخلاط��رة ،والثاين �إنها
معني��ة بثقاف��ة الآخري��ن .واخلاط��رة قريب��ة من
النف�س وت�أخذ طابعا ذاتيا خا�صا جدا ..ولكن هل
ميك��ن حتويل اخلاطرة �إىل مقال��ة؟ اعتقد �أن ذلك
ممكن والعك�س غري ممكن.
د .عل���ي متع���ب  :الدكتور �سعيد� ،أ��شرت �إىل ق�ضية
مهمة ،فقل��ت ان املقالة حتمل ق�ضية معينة ،وان
كون��ت مزاج��ا معين��ا يف زمانه��ا .فهل
املقال��ة ّ
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بو�صل��ة الإنت��اج الثقايف
لتعزي��ز فن املقال��ة ،بعد
�أن �أ�صبح��ت الثقاف��ة
حممد ح�سنني هيكل
اجلديدة بعيدة عن الواقع
االجتماع��ي بالتغ�يرات
املتما�شي��ة م��ع متطلب��ات احلياة اليومي��ة ،التي
فر�ضه��ا ن�سق الرباديجم اجلدي��د بواجهة �صناعة
ر�س��م ل��ه هوي��ات
ال��ذوق اجلدي��د؛ ال��ذي ب��د�أت ُت َ
جديدة ،غالبا ما ت�ستند �إىل ما ي�سمى بتكنولوجيا
املعلومات� ،أو جيل ثورة املعلومات.
د .علي متعب  :ومازال يف ذهني �س�ؤال �أخر ميكن
و�صفه بالإ�شكايل �أي�ضا ..فمثال ي�أتي ناقد ويكتب
يف �صفحت��ه ال�شخ�صية ر�صدا لق�ضية معينة بلغة
ممتازة ،فهل ه��ذا املولود اجلديد ينتمي �إىل نوع
مق��ايل؟ وهل ميكن له��ذا الوجود من الوالدات ان
يهدد املقالة؟
د .فا�ض���ل التميم���ي� :أن��ا ا�سم��ي ه��ذا الن��وع م��ن
الكتاب��ة باخلاط��رة .ويتع�ين يف الب��دء ان ن�ضع
فرق��ا بينهما ..واخلاطرة تفر���ض على الكاتب ان
يكتب مب��ا يخطر على باله من مو�ضوعات ،حتى
وان مل تك��ن ذاتية .ولو دققنا يف تاريخ اخلاطرة
يف الع��راق ،فهن��اك عب��د املجيد لطف��ي و�ساملة
�صالح كان لها خاطرة يف جملة �ألف باء بعنوان
(�أرى) وه��ي �أ�سبوعية ال تتجاوز العمود ال�صغري،
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مبق��دور املقال��ة ان تخل��ق ذلك املن��اخ املعريف
وهل مبقدورها ان تنتج تفاعال من قبل اجلمهور
ينته��ي ب�شكي��ل ت�ص��ورات وقناع��ات ثقافي��ة
واجتماعية و�سيا�سية؟
د� .سعيد عدنان  :نعم ،ال �شك بان املقالة اقدر من
غريها على حتريك اجلو الثقايف واملعريف ،وهي
اقدر من الق�صة او الرواية او ال�شعر ..لكن امل�شكلة
تكم��ن يف حاجتن��ا اىل كتاب متمكن�ين من هذا
الفن ،يح�سنون التعامل مع اللغة وعندهم ق�ضية .
د .عل���ي متع���ب  :هنا حتديدا دكت��ور يرتكز �س�ؤايل
على الفقرة الأخرية من كالمكم .فهل ا�ستطعنا -
نح��ن الذين نعم��ل يف الأكادمييات � -أن ن�ؤ�س�س
لذل��ك؟ �أ�ش�ير �إىل �أن الأكادميي��ات يف بع���ض
تدر���س در�سا �إبداعيا ،فعل��ى �سبيل املثال
ال��دول ّ
يت��م اختيار ناق��د يتحدث عن جتربت��ه الإبداعية
وهك��ذا  ..فه��ل مبقدورنا �أن ن�ؤ�س���س در�سا لطلبة
البكالوريو���س معنيا باملقال��ة وخمت�صا برتبية
ذائقة الطلبة ودفعهم �إىل
كتابة املقالة؟
د� .سعي���د عدن���ان  :ال ب�أ�س
بذل��ك ،ولك��ن املقال��ة
�ش�أنه��ا �ش��ان ال�شع��ر
والق�ص��ة حتت��اج �إىل
موهبة .فالذين ال ميلكون
علي جواد الطاهر
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موهب��ة ال�شعر ال ميك��ن تعليمهم كي��ف يكتبون..
نع��م ميك��ن تدري�سه��م تاري��خ ال�شع��ر ،و�أغرا�ضه،
و�أنواع��ه .ولكن �أن يكونوا �شع��راء فاعتقد �أن ذلك
�صع��ب .واملقال��ة �أي�ضا  ..ال ميك��ن �صناعة كاتب
مقالة �إذا مل تكن له موهبة.
د .عل���ي متعب  :تعقيبك هذا ي��ا دكتور يقودنا �إىل
�س���ؤال مهم ج��دا � ،سبق ان طرح��ه الزمالء؟؟ انتم
الآن والدكتور فا�ض��ل والذين مازالوا قيد الدر�س
الثق��ايف والأكادمي��ي  -وع��ذرا عل��ى �رصاح��ة
ال�س���ؤال ال��ذي �أتوج��ه ب��ه �إىل ا�ستاذن��ا الدكتور
فا�ض��ل  ..كن��ت �أخرجت كتب��ا بهذا ال�ص��دد ،فهل
ا�ستطع��ت تربية طالبك على كتاب��ة املقالة وهل
ا�ستطاع الدر���س الأكادميي خلق جيل مهتم بهذا
الفن؟
د .فا�ض���ل التميم���ي � :أقول ب�رصاح��ة ،ومن ح�سن
حظي �إنني تعلمت من �أ�ستاذي علي جواد الطاهر
�شيئا كثريا  ،و�أول ما تعلمته هو االعتناء باملقالة.
وحينم��ا ُعينت ا�ستاذا يف
جامع��ة دياىل ،كان همي
ان �أُعل��ي من �ش�أن املقالة
�شجعت
�أمام طالب��ي .وقد ّ
طالب��ي �أن ن�ص��در جمل��ة
يف الت�سيعنات ،وان نكتب
يو�سف ال�صائغ فيه��ا املقال��ة وبالفع��ل
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د .عبد القادر فيدوح:
ب�أنها منفتحة على ق�ضايا
كت��ب فيها بع���ض طلبتي
كث�يرة وهي مق��روءة من
وه��م الآن �أ�سات��ذة واذكر
غالبا ما يكون اهتمام
قب��ل املهند���س والعام��ل
الدكتور مثن��ى كاظم يوم
الدرس األكاديمي
والفالح ،قريبة من النف�س
كان اح��د طالب��ي ح�ين
بالمقال منص ّبا على
وك�أنه��ا ق�صي��دة ..فعندما
كت��ب مقالة يتح��دث فيها
المرتكزات المستمدة
ال يك��ون الإن�س��ان �شاعرا
عن مقت��ل املتنبي يف دير
من النظريات المعرفية.
وتقاس جودة فن المقال
وميتل��ك نف�س��ا قريب��ا من
العاق��ول ،وق��د و�ضع��ت
في صلته بالمعطى
ال�شع��ر ،ميك��ن �أن يك��ون
املقال��ة يف جيب��ي عل��ى
األكاديمي بالطرح
كاتب مقالة ولكن يحتاج
�أم��ل �أن �أعطيها اىل رئي�س
العلمي،
الموضوعي
�إىل املوهبة.
احت��اد ادب��اء دي��اىل..
د .عل���ي متع���ب  :بع���ض
و�ص��ادف ان ج��اءين
الدرو���س يف الأكادمييات مهمة ،وميكن �أن تكون
مرا�س��ل جريدة �صوت الطلبة على ما اتذكر ..وبعد
قاع��دة لتطوير مه��ارات الكتابة .ه��ل ميكن ذلك
ا�سبوعني ن�رشت املقالة واخدت املقالة اىل عميد
دكتور �سعيد؟
الكلية فخ�ص�ص مبلغ��ا ماليا يومها كان جمزيا،
د� .سعيد عدنان  :عطفا على كالمكم ..يف ال�سنوات
وقد ت�شج��ع الطالب .وه��ذا �ساع��د يف ا�ستمرارية
الأخ�يرة مت��ت �إع��ادة در���س الإن�ش��اء �إىل طلب��ة
الدافع ،وانت تعرف ب�أنني مل �أتخل عن املقال وقد
البكالوريو���س ،فا�ستب�رشنا خ�يرا ،ولكن امل�شكلة
كتبت كتابا ع��ن املقالة عنوانه (جمالية املقالة
تكم��ن يف اهتم��ام الأ�ستاذ الذي يتع�ين عليه �أن
عن��د علي ج��واد الطاهر) والثاين كت��اب (املقالة
يك��ون خمت�صا باملقالة� ..أحيان��ا يتكا�سل بع�ض
جتن�سيه��ا انواعه��ا �شعريته��ا) بامل�شارك��ة م��ع
الأ�ساتذة عن الدر�س ،عن اجناز هذا الدر�س..
الدكت��ورة لطيفة احلمادي من جامعة الو�صل يف
د .عل���ي متع���ب � :س�ؤايل �إىل الدكت��ور فيدوح .ترى
دبي ،وعندي مقاالت عن املقالة .وقد تدري �أو ال
م��ا هو تقييمن��ا الهتمام��ات الدر���س الأكادميي
ت��دري باين اكتب مقالة �أدبية �أو نقدية ت�صدر كل
باملقالة .تعلما ونقدا؟
�أ�سبوعني يف جريدة القد���س العربي ،وهي قريبة
د .عب���د الق���ادر في���دوح :غالب��ا م��ا يك��ون اهتمام
�إىل نف�س��ي واىل روحي .وكما ق��ال الدكتور �سعيد
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من�صبا
الدر���س الأكادمي��ي باملق��ال
ّ
عل��ى املرتك��زات امل�ستم��دة م��ن
النظريات املعرفية .وتقا�س جودة فن
املقال يف �صلته باملعطى الأكادميي
بالط��رح املو�ضوع��ي العلم��ي ،ومب��ا
ي�شفع له كتابة بال�صوغ الأدبي البليغ،
بعيدا عن ال��ذوق العام ،يف حني متيل
املقال��ة يف املج�لات وال�صح��ف� ،أو
حتى يف مواق��ع التوا�صل االجتماعي
�إىل ال�سطحي��ة ،واالكتف��اء بظاه��ر
املو�ضوع ،دون التعمق يف تفا�صيله،
بداف��ع تعميم الفائ��دة؛ لأن اجلي��ل اجلديد مل يعد
يتقب��ل املقالة الر�صينة يف الط��رح ،التي يعلمها
الدر���س الأكادمي��ي� ،إال يف ح��ال كان املتلق��ي
متخ�ص�صا يف جمال الدرا�سات الفكرية والأدبية
على وج��ه اخل�صو�ص ،بالنظ��ر �إىل �أن فن املقال
�ضم��ن هذا الإط��ار يعتمد عل��ى التفك�ير العلمي،
واالهتمام باملو�ضوع الفكري ،الذي يقت�ضي دقة
أن�سب للألفاظ التي ت�ؤدي معنى
العبارة،
ٍ
واختيار � َ
غاي��ة يف الدق��ة ،وهذا كل��ه يتنافر م��ع �صانعي
الذوق اجلدي��د؛ للثقافة اجلدي��دة ،التي تركز على
�رسعة الو�ص��ول� ،أو بالبحث عن التجارب واملتع
اجلديدة .ومن هنا ،ف�إن قابلية تذوق املقال لدى
املتلق��ي العادي بات مييل �إىل كل ما هو خفيف،
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مرغ��وب في��ه ،يتما�ش��ى م��ع �أ�سل��وب
احلياة اجلديدة.
د .عل���ي متع���ب  :م��ن ال��ضروري �أن
ابراهيم املازين ن�ش�ير هن��ا �إىل وج��ود �أجي��ال جديدة
لاب الأدب ..فرمب��ا
م��ن الك ّت��اب وط� ّ
بالإمكان و�ض��ع الطالب يف �أ�سا�سيات
التعام��ل مع املقالة ..فبوجود خم�سني
طالبا م��ن ط�لاب الأدب  ،رمبا �سرنى
ع�رشة منهم ي�ستطيعون كتابة املقالة،
والآخرين ممكن �أن يفهموا او يتفاعلوا
احمد ح�سن الزيات
مع هذا الفن ..
علي �سع���دون  :يف التو�صي��ف املنهجي للدر�س ،
نعلم ان طلبة الدرا�سة الإعدادية منذ الثمانينيات
يدر�س��ون املقال��ة باملنه��ج الدرا�س��ي ،مثلم��ا
يدر�سون الأدب لكن ب�شكل ب�سيط ،وان املقرر كان
يحتم عليهم حفظ فقرات طويلة من املقالة ..وهو
�أ�سلوب تدري�سي ناجح �إىل حد ما ..وعلى �أية حال
ف��ان مو�ضوع املقالة خطري ج��دا ب�شيوع و�سائل
التوا�صل االجتماع��ي التي تن�رش مقاالت �ضخمة
�أنتج��ت ع��صرا جديدا� ،سواء كان��ت تلك املقاالت
لك ّت��اب و�أكادميي�ين معروفني �أو غ�ير معروفني.
فاملقالة لي�ست تلك التي تن�رش يف ال�رشق الأو�سط
فق��ط �أو امل��دى �أو ال�صب��اح وتخاط��ب النخب��ة،.
املقال��ة ه��ي الت��ي تن�شئ �ص��دى وا�سع��ا وت�أثريا
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ندوة العدد

يكتبه ناقد ما يكون �صادما وفيه �صدى وهذا ما
كبريا وهو ما �ألفناه يف عقود ما�ضية..
اعنيه ب�أن املقالة م�ؤثرة �أكرث من الكتاب.
تنبه �إىل م�س�أل��ة مهمة وهي
د .عل���ي متعب � :أن��ت ّ
ثبت يف النقد عندنا ،فكثري
ا�ستثم��ار تل��ك الو�سائ��ل ..فبالإم��كان ان ن�ؤ�س�س
د .علي متعب  :وهذا ما ُ
حرك��ت وبنت �آراء ومواقف وال
مثال جمموعة او (كروب) ا�سمه على �سبيل املثال
ج��دا من املقاالت ّ
�أتذك��ر للأ�سف �أي ناقد كتب �صفحات معدودة يف
“مقالي��ون” يكون معنيا بفن املقالة ،ويبد�أ هذا
اال�ستع��ارة و�ص ّنف��ت كم�ص��در .و�إذا م��ا عدنا �إىل
التجم��ع يك�بر ويكرب ومن �شان��ه ان ي�ؤثر اىل هذا
تاريخن��ا االدبي ومدوناتنا النقدية اىل ما ي�سمى
احلد او ذاك.
بالر�سائ��ل ،فه��ي ت�ؤك��د ذل��ك يف �أن ُيكت��ب �ش��ئ
علي �سعدون  :عفوا دكتور ،عن املقالة الأدبية �أود
بو�صفه موقفا نقديا كاجلاحظ مثال يف ر�سائله.
�أن �أ�ش�ير �إىل عبارة ت�ترد كثريا على �سبيل املثال
د .فا�ضل التميمي :دع��وين �أتذكر �أ�ستاذنا الدكتور
 ،وهي �إن كل من يكتب مقاال نقديا يف الأدب يف
علي جواد الطاه��ر� ،إذ قال ان النقد عندنا بد�أ من
ال�صح��ف اليومي��ة تو�ص��ف مادته بنظ��رة دونية
ال�صحاف��ة ولي�س اجلامعة ،وه��ذا فيه من ال�صدق
فت�سم��ى “مقال��ة نقدي��ة �صحفية” يف ح�ين نقر�أ
الكث�ير ..فل��و اطلعن��ا على
يف الدرا�س��ات الثقافية �أن
جمل��ة الع��رب لوجدن��ا
هذا النقد املب�سرت واملوجز
علي �سعدون
البذرة الأوىل بد�أت من تلك
ه��و امل�ؤ�س���س لكربي��ات
ي�سم��ون
الثقاف��ات النقدي��ة .فمثال
املجل��ة .وكان��وا ّ
موضوع المقالة خطير
النق��د انتق��ادا .وكذلك مع
م��ن �أي��ن يج��يء الق��ارئ
جدا بشيوع وسائل
جماع��ة ح�س�ين الرح��ال
بالوق��ت يف ظ��ل ثقاف��ة
التواصل االجتماعي
التي تنشر مقاالت
وجملت��ه ال�صحيفة ،وفيها
اال�سته�لاك والت�س��ارع
ضخمة أنتجت عصرا
مت��ون ب��ّشررّ ت بنق��د �أدبي
االلكرتوين لق��راءة درا�سة
جديدا ،سواء كانت
جدي��د ي�ستم��د �أ�صول��ه
نقدية يكتبها احد طالبكم
لكتّ
اب
المقاالت
تلك
م��ن الواق��ع واملعان��اة
بخم�سني �صفحة قد ال تقرا
وأكاديميين معروفين أو
وه��ذا م��ا فعلت��ه جمل��ة
م��ن العامة ،وال ت�ؤثر بهم،
غير معروفين.
الأ�سب��وع الت��ي �ص��درت
بينما مقال بعدة �صفحات

29/2021

76

يف بداي��ة االربعيني��ات ..و�أتذكر كذلك
جمل��ة الأق�لام يف ال�سبعين��ات ويف
الثمانين��ات ،كي��ف كان له��ا اثر كبري
يف االنفت��اح عل��ى النق��د وكيف غيرّ ت
املزاج النقدي عندنا.
د .عل���ي متع���ب  :و�إذا م��ا ق�سن��ا هذا �إىل
النقد الأكادميي ؟.
د.فا�ض���ل التميم���ي :دع��وين �أق��ول ب�أن
اجلامع��ة بطيئ��ة يف اال�ستجاب��ة دائما
للأ�شي��اء ،فعلى �سبيل املث��ال� ،إن �شعر
التفعيل��ة ال��ذي ب��د�أ يف الأربعين��ات
مل يكت��ب عن��ه جامعي��ا �إال يف ال�سبعين��ات عل��ى
ي��د يو�س��ف ال�صائ��غ .ولذل��ك اجلامع��ات بطيئ��ة
اال�ستجاب��ة كما �أ�سلفت .ودعن��ي اك�رس مباين هذا
اللقاء بو�صفك حماورا ،وان ا�س�أل متى كتبت �أول
ر�سال��ة ح��ول البنيوي��ة يف اجلامع��ات العراقية.
الت��ي ظهرت يف اخلم�سيني��ات؟ مل يح�صل هذا �إال
يف الت�سعينيات وهذا هو موطن اخللل.
د .علي متعب  :تلك مالحظة دقيقة .لذلك فاملقالة
تتح�س�س بوادر التغيري .
د .فا�ض���ل التميمي :نعم بال�ضبط ،ففي ذلك الوقت
كُ تبت ع�رشات املقاالت بال�ضد من ال�شعر احلر
د� .سعي���د عدن���ان  :وكذل��ك يف م��صر ال��ذي �أثرت
مقاالت طه ح�س�ين واملازين ،الأمر الذي اثر على
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العراقيني اي�ضا.
عل���ي �سع���دون  :اعتق��د دكت��ور ان
املقاربة بني ك ّتاب املقالة امل�رصيني
طه ح�سني والعراقي�ين بحاجة �إىل تو�صيف �أكرث
دق��ة ،وال اعتق��د انه��ا ت�ص��ح كث�يرا.
فت�أث�ير املقالة التي كتبها طه ح�سني
كان قد تفاعل معها اجلمهور على نحو
كبري .حتدثنا قبل قليل ب�ضبط املقالة
بو�صفه��ا النخبوي ولي���س ال�شعبوي.
فالكث�ير م��ن النا���س يف الت�سعينيات
ابت�سام عبد اهلل
كان يقتني جريدة اجلمهورية ،ال ليقر�أ
ال�صفحة الثقافية ،بقدر ما كان يريد قراءة مقال
وعم��ود جمي��د ال�سامرائ��ي وكذلك مق��االت مدين
�صالح وابت�سام عبداهلل يف �إ�صدارات اخرى  .هذه
االعم��دة ومثله��ا ليو�سف ال�صائ��غ وح�سن العاين
و�أم�ير احللو � ،إىل حد ما �شكل��ت عالمة وا�ضحة..
افرق بني املقالة الأدبية بو�صفها مكتوبة
انا هنا ّ
للنخب��ة ،واملقالة اجلماهرية التي ت�ؤثر يف الر�أي
الع��ام ،فالي��وم نفتقد للمق��ال اجلماهريي .وانتم
ك�أكادمييني على من تعولون؟ با�ستح�ضار عقدة
الهاج���س ال�شعبوي بو�صف��ه اجلانب غري الر�سمي
للثقافة والإب��داع ..ازاء خطورة املقالة و�أهميتها
ا�ستح��ضر عب��ارة �سان جون بري���س حني يقول :
“ينبغ��ي ان يع��اد كل �شيء م��ن جديد ،وان مير
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الع��صر احلديث ،ما يعني �أن فن املقالة  -قدميا
 كان يغل��ب علي��ه الطاب��ع الذات��ي ،وه��ذا ما اليتطاب��ق م��ع كت��اب املق��ال م��ن اجلي��ل اجلديد؛
اعتق��ادا من��ه �أن��ه ال جم��ال للإفادة م��ن املقالة
يف �صيغته��ا القدمي��ة بال�صوغ التبع��ي /النقلي،
كم��ا تب�ين ل��ه �أن لي���س هن��اك م��ن ج��دوى من
كتاب��ة املقال على نه��ج ال�سلف يف ظل املجتمع
املعلوماتي و”التكنولوجيا الرقمية”.
د .علي متعب  :وكيف تنظرون اىل “ الكيفية “ ؟؟
د .عب���د القادر فيدوح  :ما يتعلق بكيفية الت�أ�سي�س
لف��ن املقالة عل��ى وف��ق متطلبات الع��صر ،فانه
يتطل��ب كتاب��ة م��ا يت�ص��وره اجلي��ل اجلدي��د من
التغ�ير املت�س��ارع يف احلياة اليومي��ة؛ للإ�سهام
يف التطل��ع �إىل الكيفي��ة التي يحدث به��ا التغيري
يف املجتمع ،وكيف ميكن الت�أثري فيه؛ على الأقل
يف بع���ض جوان��ب التغي�ير ،بعد �أن طغ��ت املادة
عل��ى القيم ،ومن��ت امل�شاعر على ح�س��اب الوعي،
وتعقدت �أمناط احلياة ،وك�ثرت متطلباتها ،التي
فر�ض��ت على اجلي��ل اجلديد �إتب��اع تعاليم الزيف
م��ع �س��وق اال�ستهالك؛ حي��ث كل �شيء �أع�� َّد �سلفا
لال�سته�لاك؛ مب��ا يف ذلك اجلان��ب الروحي ،الذي
حت��ول �إىل �سلع��ة؛ يروج له��ا؛ حت��ى تتما�شى مع
ذوق املقال امللتب�س مع ال�صورة.
د .علي متعب  :وت�صوراتكم عن م�ستقبلها ؟.
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منجل احل�صاد على املح�صول كله بال ا�ستثناء”..
فاملقالة يف فرن�سا �أ�س�ست ثورة ،ويف م�رص كذلك،
فم��ن غري املعق��ول اليوم ويف ظل ه��ذه الفو�ضى
الت��ي مير بها البل��د ال توجد مقال��ة م�ؤثرة ..ففي
و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي ثم��ة م��ن يح�صل
عل��ى  14000تعليق وتفاع��ل .ودعوكم عن توافه
الع�رص ،و�إنت��اج ثقافة التفاهة فيه .هذا ما اقوله
عن اهمية و�سائل التوا�صل وخطورتها.
د .علي متعب  :اذن كي��ف ميكننا �إحيا�ؤها اليوم؟
كيف ميكن الت�أ�سي�س ملرحلة متطورة تتغري فيها
�أدوات املقالة و�أ�ساليبها مبا يتناغم مع متطلبات
الع�رص احلايل؟ وكيف تتوقعون م�ستقبلها دكتور
فيدوح؟
د .عب���د الق���ادر فيدوح  :لل�س���ؤال ع��دة �أخاديد� ،أما
�شقه الأول ،ف�إنه ُيعنى بعالقة املقال باملرجعية
الت��ي ر�سمه��ا الإرث الثق��ايف ع�بر التاريخ ،حني
مار���س قدما�ؤن��ا ف��ن املق��ال ب�أ�ش��كال خمتلفة؛
منه��ا على وج��ه اخل�صو�ص م��ا كان يطلق عليه
بالر�سائل املخت�رصة ،املتداولة بينهم ،على نحو
م��ا جنده  -مثال  -يف ر�سائل �إخوان ال�صفا؛ يف
غي��اب و�سائ��ل التوا�صل الر�سمي��ة ،كما هي عليه
الآن؛ مث��ل ال�صحاف��ة� ،أ�ضف �إىل ذل��ك �أن املقالة
يف الرتاث كانت متيل �إىل الزخرف من املح�سنات
البديعي��ة ،وهو ما ال يتما�ش��ى مع فن املقالة يف
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د .عب���د الق���ادر في���دوح :
ب�ين ،الثقاف��ة الرفيع��ة
ح�سني حممد �شريف :
�أت�ص��ور �أن��ه بع��د جتري��د
والثقاف��ة الو�ضيعة ،بني
الواقع من الوعي النا�ضج،
الوعي ال�سام��ي ،والوعي
االيديولوجا اطاحت
ومن احل�س الثقايف الرفيع؛
بالمقالة بوصفها خطابا
املنح��در ،ب�ين الأ�صي��ل
ق��د يقو���ض ف��ن املقال��ة
ادبيا ،بل هيمنت عليها
والدخي��ل ،ب�ين الالئ��ق
وسحبتها الى منطقتها.
بال�ص��ورة الت��ي عهدناها،
واملبت��ذل� ،إىل غ�ير ذل��ك
وتعوي�ضه��ا بف��ن ال�ص��ورة
م��ن الإبه��ام املتب��ع يف
التي فتحت املجال �إىل كل
فكر ما بعد احلداثة ،ومن
ما يدع��و �إىل خماطبة احلوا���س ب�شكل جاهز عرب
ثم مل تعد الفنون – بوجه عام – حتتفظ مبكانتها
َّ
الإدراك الب��صري؛ م��ن دون وعي نق��دي ،وك�أننا
النزيه��ة ،بعد �أن ه��وت يف هيمنة ثقافة ال�صورة،
بح�سب املفكر الفرن�سي “ريجي�س دوبريه Régis
ووانزلقت مع تكنولوجي��ا التوا�صل؛ وقد عرب عن
 “ Debrayنعي���ش الواقع ال��ذي يدر�س الو�سائط
ذل��ك بدقة جيان��ى فاتيم��و Gianni Vattimo
املادي��ة ،الت��ي يتج�س��د عربها ال��كالم من خالل
حني ر�أى موت الفن �أو �أفوله.
طوف��ان ال�ص��ورة وه��ي حتا��صر �إن�س��ان الألفية
د .عل���ي متع���ب  :اعتق��د ان اال�ست��اذ ح�سني حممد
الثالث��ة يف كل م��كان ،وم��ن ث��م ال غراب��ة يف �أن
�رشيف لديه �شيء يرغب بطرحه.
ُي�ستبدل واقع ال�ص��ورة بواقع فن املقالة ،التي مل
ح�س�ي�ن حممد �شريف � :شك��را لتواجدي معكم ،هذا
تع��د حتقق مطال��ب اجليل اجلدي��د بال�صورة التي
التواج��د الذي ا�ضاف من التوهج لذاتي وذاكرتي
عهدناها.
�شيئ��ا كث�يرا ..و�س�أرك��ز عل��ى ق�ضية واح��دة فقط
د .عل���ي متع���ب  :نفه��م من ه��ذا ان ثم��ة ت�صورات
وحم��ددة فيم��ا تكلمتم به م�شكوري��ن عن املقالة
ممكن��ة احل��دوث للمقالة يف ظل حت��والت ما بعد
والثقاف��ة ال�شعبوي��ة .ف���أرى ان��ه فاتن��ا ان نقول
احلداثة .
ان االيديولوجي��ا متحكم��ة ج��دا بامل��زاح الع��ام
د .عب���د الق���ادر في���دوح  :نع��م فالتط��ور ال�رسي��ع
للمجتمع��ات ،ال �سيم��ا حينما ترتب��ط بامل�صالح
لواق��ع الثقاف��ة �أ�صبح يف تنام م�ستم��ر مع �سوق
االقت�صادي��ة وم��ن �سي��اق الن��دوة واال�ست�شه��اد
اال�سته�لاك ،ال��ذي ب��ات ي�سه��م يف ه��دم احلدود
بنموذج فرن�سا  1968حيث كان اخلطاب الثوري
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انت��اج الثقافة وا�ستهالكه��ا ودفعها للت�سويق لن
تخ��رج مرة �أخرى عن �أهداف ال�سلطات التي تنتج
خطابه��ا لإخ�ضاع الآخرين له��ا ..الآن ونحن يف
ع�رص ما بعد احلداثة كما يذهب النقاد اىل و�صف
ه��ذا القرن بها ،فالكثري من اليقينيات ال�صلبة مت
تقوي�ضه��ا و�إحالل الأوهام كبدائ��ل عنها ،فنحن
يف ع��صر الثقافة ال�سائلة .فو�سائل التوا�صل لها
م��ن الت�أث�ير على الواق��ع �أكرث م��ن �شاعر ر�صني،
وه��ذا يرتبط ب�صناعة الثقافة التي ُتخفي وراءها
ايديولوجي��ا خادعة حمجوب��ة وخمفية مبقوالت
ناعمة.
د .عل���ي متعب � :شكرا الحتادنا  ،احتاد اجلواهري
الكبري  .وال�شكر مو�صول جلميع الأخوة امل�شاركني
يف هذه الندوة  ،..على �أمل �أن يبقى توا�صل الأديب
العراق��ي م��ع �أ�ستاذة �آخرين للعم��ل على حوارات
وندوات من �ش�أنها �إثراء الثقافة العراقية.
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عن��د الطلب��ة م�صبوغ��ا ب�صبغ��ة �أيديولوجية غري
ملتب�سة وكذلك يف ت�رشين  2019وعند اجلواهري
كذلك كان متلب�س��ا بااليديولوجي .ونحن تكلمنا
ع��ن املقال��ة بو�صفه��ا خطاب��ا ادبي��ا ،لك��ن مل
ننعطف اليها بو�صفها عالمة ايديولوجية حاكمة
ومتحكمة .
د .علي متع���ب  :وهل ترى ان االيديولوجيا هددت
املقالة ؟؟.
ح�س�ي�ن حمم���د �شري���ف  :اعتق��د ان االيديولوج��ا
اطاح��ت باملقال��ة بو�صفه��ا خطاب��ا ادبي��ا ،ب��ل
هيمن��ت عليه��ا و�سحبته��ا اىل منطقته��ا .ومم��ا
قال��ه الدكتور فا�ضل بخ�صو���ص ت�أخر الدرا�سات
عندن��ا وبطء ا�ستجابة االكادمييات للت�صدي لأي
ظاه��رة ،هو مث��ال حي على حت ّك��م االيديولوجيا
مبا يدخل �صناع��ة الثقافة االيديولوجية لل�سلطة
احلاكم��ة الت��ي كانت تق��ف وراء ذل��ك� .إن اليات
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سعد محمد رحيم ...
في الذاكرة والوجدان
عبد االمري املجر

 ..نع��م ،هن��اك ا�شخا���ص يبق��ون يف الذاك��رة لكنه��م لن
يكون��وا يف الوج��دان  ...الوج��دان وع��اء خا���ص نعتق��د
انن��ا نحمله ،لكن��ه يحملنا ويتحكم بن��ا ،وي�صيرّ مزاجنا
م��ر يف حياتي انا�س
واحيان��ا مواقفن��ا يف احلياة  ..لقد ّ
كث�يرون ،يف املدر�س��ة ويف اجلي���ش ويف ميادين اخرى
دفعتني لها االقدار ،اتذكر الكثريين منهم ولكن القليلني
منه��م احتلوا وج��داين وا�ستوطن��وه!  ..كانت ظهرية يوم
بغ��دادي عادي من ايام الع��ام  1993حيث كنا نتلم�س
خطواتن��ا االوىل يف ع��امل الكتاب��ة ،وكان املكان مقهى
(ح�سن عجمي) ،حمطة االدب��اء يف بغداد والقادمني من
املحافظات  ..دخل �شاب هادئ ،تعلو وجهة م�سحة خجل

�شفيف ت�شري اىل خلق عال ،كان ي�س�أل عن �أمر ما يخ�صه
 ..وبعد جل�سة ق�صرية غادر املكان ،لكني عرفت انه �سعد
حمم��د رحيم القا�ص الذي اقر�أ له يف ال�صحف ورمبا قر�أ
يل م��ا كنت ا�سميه��ا ق�ص�صا ،ا ّال ان ح��وارا خا�صا بيني
وبينه مل يحدث ،لأننا كنا جمموعة توزعنا على اريكتني
يف عم��ق املقه��ى  ..مت��ر االيام ونتع��ارف اكرث و�رصنا
نهدي لبع�ضنا ما ي�ص��در لنا ،وهكذا تعمق احلوار بيننا،
وق��د كنت �سعيدا بر�أي��ه يف جمموعتي الق�ص�صية الثانية
(ليلة الع�صفور االخري) التي �صدرت اواخر العام 2001
حني قال يل يف مقهى ال�شابندر( ،اهنئك عليها) ،فرحت
لأين اع��رف انه ال يطلق االحكام جزافا ولن يجامل على
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ذاكرة

ح�ساب قناعاته � ..سعد االديب ،يحمل عقل املفكر اي�ضا،
وق��د اجريت مع��ه حوارا ل�صالح جريدة الع��رب اللندنية،
كان العن��وان االعلى الذي و�ضعته ل��ه  ..االديب واملفكر
العراق��ي �سع��د حممد رحي��م ل (الع��رب) .... :احد االخوة
املحرري��ن يف اجلري��دة ر�أى يف االم��ر مبالغ��ة او هك��ذا
ق��ال يل �ضمنا ،بيني وبينه ،لكن��ي اكدت له باين مقتنع
ب��ه مفكرا ،ومل يظهر و�صف املفك��ر مع احلوار بعد ن�رشه
 !..لك��ن �سع��د حممد رحيم ال��ذي مل يعرف به��ذه الواقعة
ال�صغ�يرة ،اراد ان يقول للجمي��ع بانه مفكر� ،سواء قالها
عب��د االم�ير املجر او غريه او مل يقله��ا ،لت�أتي كتبه ذات
الطابع الفكري لتقدمه مفكرا بحق ،وقد توقفت عند اثنني
منه��ا بعر�ضني كانا اقرب اىل املداخلتني اولهما (روافد
النه�ضة والتنوير) الذي �صدر عن دار ال�ش�ؤون الثقافية/
املو�سوع��ة الثقافي��ة والث��اين (ا�ستعادة مارك���س) الذي
كان جت��واال رائع��ا يف حياة مارك���س وجتلياته الفكرية
الت��ي يتوقف عنده��ا �سعد حمم��د رحيم ويعي��د قراءتها
بقلم االديب وعقل املفكر.
عندم��ا كن��ت موظف��ا يف دار ال�ش���ؤون الثقافي��ة ،كان
يت�ص��ل ب��ي هاتفيا با�ستم��رار ،كونه ي�سك��ن وقتذاك يف
دي��اىل قب��ل تقاعده م��ن عمل��ه كمدر�س ،ملتابع��ة كتبه
الت��ي ار�سله��ا لل��دار ،وكثريا ما كن��ت امازح��ه فت�أتيني
�ضحكاته اجلميلة ع�بر الهاتف ،لكنها تكون اجمل حني
يك��ون يف ال��دار عندما ي�أتين��ا لأمر ما ،مث��ل مكاف�أة �أو
غريه��ا ،جنل���س معا يف مكت��ب جملة االق�لام التي كنت
�سكرت�يرا لتحريره��ا ،اذ ا�ستثم��ر وج��وده لنتناق���ش يف
ام��ور �شتى ،وب�صدق كان دائم��ا يعك�س جتليات معرفية
ناجت��ة ع��ن جهد قرائي كب�ير رمبا ارهق��ه مثلما ارهقه
اي�ض��ا نتاج��ه الكتابي الغزي��ر والذي يع��صر معه جهدا
ذهنيا وبدنيا كبريا بال�رضورة ،فكانا ال�سبب يف ال�ضغط
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عل��ى قلبه املرهف ومر�ضه الحق��ا والذي مل ي�شل قدرته
عل��ى االنت��اج وه��و يف حمنة طال��ت وا�ضطرت��ه الجراء
جراح��ة كربى للقلب ،ولعل و�صوله اىل القائمة الق�صرية
جلائ��زة البوك��ر العربية عن روايته (مقت��ل بائع الكتب)
قدمه كاتبا عربيا وف�س��ح املجال امام كتاباته االخرى
التي �سيكت�شف كثريون اهميته��ا ،لأننا وللأ�سف ال�شديد
مل نهت��م باجلوان��ب الفكرية او ن�س��ع لتفعيلها من خالل
احلوار مع منتجي االف��كار ونخ�ص�ص لهم الندوات ،كما
يح�صل مع ال�شعر واالدب ،وهذا من ابرز امرا�ض الثقافة
العراقي��ة ،الن ه��ذه الكتاب��ات ه��ي التي ت�ش��كل الوعي
العايل وت�صنع النخب الثقافية احلقيقية  ..لقد كان �سعد
حممد رحي��م مفكرا ،تلم�ست فيه هذا م��ن خالل كتاباته
قب��ل العام  2000وو�صفته بذلك بثقة ،ومبا اننا مل نقر�أ
كثريا خارج االدب ،كان رد ال�صديق املحرر الذي ا�ستكرث
�صف��ة املفكر عل��ى �سعد طبيعي��ا يف �سي��اق واقعنا هذا،
لكنه فر�ض نف�سه على اجلميع ،ال�سيما ان اهتمام الو�سط
الثق��ايف بال�سيا�س��ة بع��د العام  2003دف��ع بال�رضورة
اىل منطقة الفكر لوجود عمق م�شرتك للمنطقتني ،وبذلك
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وجدت كتابات �سعد وغريه اهتماما الب�أ�س به لكن لي�س
مب�ستوى الطموح.
يبق��ى �سعد حممد رحي��م االن�سان ،وه��ذه ت�ستحق وقفة
طويل��ة ،فكل من يعرفه عن قرب يدرك ويتلم�س االن�سان
اجلمي��ل ال��ذي بداخل��ه ،وم��ن �آي��ات ذل��ك اين مل ا�سمع��ه
يوم��ا ين��ال من هذا او ي�س��يء اىل ذاك كما يفعل البع�ض
يف الو�س��ط للأ�س��ف ،وبدواف��ع الغرية واحل�س��د ،ونتيجة
للإح�سا�س بالفراغ الداخلي ،لقد كان �سعد ممتلئا ابداعيا
وذا ذه��ن متوقد وعفيف الل�سان ،اي تكاملت فيه �صفات
ي�ستحق ان نح�سده عليها ،حيث احل�سد هنا مباح!
رحيل �سعد حممد رحيم خ�سارة حقيقية للثقافة العراقية
ولعل��ه ج��اء يف وقت نحن بن��ا حاجة ما�سة ل��ه ،ولعلي
اتذكره كثريا حني �أ�س���س يف احتاد االدباء (منرب العقل)
الذي يهتم بالفكر والفل�سفة وعقد جل�سات وندوات كثرية،
كان طي��ف �سع��د يح�رض امامي خالله��ا وحني يغادرين
اطل��ق �آهة طويلة  ...واقول مع نف�سي؛ من قرير العني ايها
يذكر
االن�س��ان املبدع واجلميل  ..لأنك تركت اثرا ابداعيا ّ
بك وخلقا رفيعا ا�سكنك الوجدان.
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عب َر العالم ...نوافذ ثقافية
ْ
اإلمبريالية الثقافية

()1

ترجمة :د .خالد �سهر

هن��اك �أ�ش��كال �أخ��رى م��ن الإمربيالي��ة ،مث��ل الثقافية
(�إدوارد �سعي��د  ،)Edward Saidواللــــــــــ�ساني��ة
(فيليب�س��ن  )Phillipson) (2ق��د حظي��ت باالهتمام يف
�سيم��ا منذ ت�سعينيات
الدرا�س��ات ما بعد الكولونيالية ال ّ
الق��رن الع�رشي��ن .يزع��م النقاد ،عل��ى �سبيل املث��ال� ،أنه
ب�سب��ب ال�سرتاتيجي��ات املح��ددة يف ا�ستعم��ال اللغ��ة (
الإنكليزي��ة خ�لال احلقب��ة الكولونيالي��ة ،ويف الإنرتنت
تتعر�ض اللغات املحلية
الي��وم �أو لغة التجارة العاملية) ّ
�إىل الإهم��ال والذبول البطئ .فالق��وة القاهرة ملنتجات
الإ�سته�لاك الغربي��ة ،وطرائ��ق التفك�ير ح��ول اجلم��ال
�أو الأزي��اء �أو حت��ى تنظي��م �ساح��ات العم��ل (ال�رشكات

متع��ددة اجلن�سيات عرب العامل امل�سيطَ ��ر عليها �أمريكياً)
تكف��ل مقدارا من التجان�س الثق��ايف الذي ميحو الأ�شكال
ي�سمى الإمربيالية الثقافية� .إن
الثقافية املحلية – وهذا ّ
تب ّن��ي �شكل الرواية من لدن ك ّتاب غ�ير �أوربيني (�أچيبي
 ،Achebeوراجا راو  ,Raja Raoونكوكي )Ngugi) (3
ي�صلح مثاال على هيمن��ة الثقافة الإنكليزية  /الأوربية.
فالأ�ش��كال املحلية لل�رسد الق�ص�ص��ي – الكاثا ،Katha
والأغني��ة ال�شعبي��ة ،والق�ص��ة  -)Kissa(4ق��د ُن�سي��ت
تذك��ر املا�ضي الثقايف ُن�سيت
متام��ا تبعا لذلك .و�أمناط ّ
عامل على
�أي�ض��ا ،ف�أغنية الكري��وت( Griot )5مل ُ
تع�� ْد ُت َ
�أنه��ا ((تاريخ)) طامل��ا �أن كتابة التاري��خ كانت تتط ّلب

ترجمة

Cultural Imperialism Pramod K. Nayar
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ال�شخ�صيات غ�ير الأوربية
وك ّت��اب �آخ��رون
متابع��ة التقالي��د التي �أر�ساه��ا الأوربيون.
ِ
الت��ي ترغب يف التح��دث والظهور على غرار
والإمربيالي��ة الثقافي��ة ،عل��ى نح��و م��ا
�أ�سيادهم الأوربيني مع احتقارهم لثقافتهم
ا�ستق�صاه��ا الكت��اب والنق��اد الأدبي��ون
التي ترعرعوا يف ظلها .حتى �أ�سماء املنازل
كنكوك��ي و�سعي��د وم��ودرور و Mudro o
�إدوارد �سعيد
يف امل�ستعم��رة ال�سابق��ة �صيغ��ت على غرار
 )roo(6ت�ش�ير �إىل اختف��اء طرائ��ق التفك�ير
الأقالي��م الإنكليزية والعقارات الغربية ،تلك
امل�ستعمرة
املحلية يف العامل ب�ين ال�شعوب
َ
الت��ي يهجوه��ا ر�ش��دي يف رواي��ة ((�أطف��ال
�سابق��ا نتيج��ة للعقود الطويلة م��ن التعليم
منت�صف اللي��ل ))Midnight’s Children
الغرب��ي .و�إن �رسد چينوا �أچيبي كان واحدا
مثل :بكن��كام  Bukinghamو�سان �سو�سي
م��ن ال�رسود املبكرة لتوثي��ق الآثار ال�ضارة
 Sans Souciوفري�س��اي Versailles
للثقاف��ة الإمربيالي��ة حينما ب��د�أت القبائل
و�إي�سكوريـ��ال  .Escorialوتنظ��ر الدرا�سات
تفق��د �شبابه��ا يف طرائ��ق التفك�ير الغربي.
ما بع��د الكولونيالية �إىل ثقاف��ة اال�ستهالك
ُن�سيت الأمثال ،والعالقات املحلية ومظاهر
راجا راو
الغربية/الأمريكي��ة عل��ى �أنه��ا �أداة ممتازة
الإح�ترام جتوهلت واك ُت�سب��ت لغات جديدة
ل��دى الإمربيالية الثقافية لأن ه��ذه الثقافة توفر للتابع
تقتب�س من الإجنيل والك ّتاب الإنكليز بدال من احلكايات
امل�ستعم��ر �سابق��ا املث��ال (الأورو�-أمريك��ي) الأعلى ثم
ال�شعبية والأ�ساطري املحلي��ة ،والأبطال يف نظر ال�شباب
َ
الو�سائلَ ملحاكاته .و ُتظه��ر درا�سات الإعالم املعا�رصة
هم اجلن��ود الربيطانيون ورجال ال�سيا�سة بينما الزعيم،
كي��ف �أن الإ�ستعان��ة بامل�ص��ادر اخلارجي��ة للأعم��ال،
ت�سبب يف
تعر�ض��ا للتجاه��ل مم��ا ّ
وحت��ى رب العائل��ةّ ،
الي��وم ،ومراكز التوظيف (�شوم  ،Shome 2006وبو�سرت
النهاي��ة يف انقط��اع تام ع��ن القرية/القبيل��ة والعائلة.
 )Poster 2013الت��ي تتط ّل��ب التدري��ب عل��ى اللهج��ة
والإمربيالي��ة الثقافي��ة ،هن��ا ،لي�س��ت ح��ول اال�ستغالل
بالأ�سل��وب الأمريكي والإطالع عل��ى الثقافة الأمريكية
احلط من
االقت�ص��ادي للرعايا املحليني بقدر ما هي يف ّ
– وه��ذه هي الإمربيالية الثقافية يف ثوب جديد – قد
التقالي��د املحلية و�إغراء ال�شباب بعيدا عن هذه التقاليد.
�أنتج��ت �أ�ش��كاال جدي��دة
فالإمربيالي��ة الثقافي��ة
م��ن التهج�ين يف ع�رص
ت�شتغ��ل عل��ى الهيمن��ة
كتابة التاريخ كانت تتط ّلب
العومل��ة .يف ال�شع��وب
والت�سلي��م �أك�ثر مم��ا ه��ي
أرساها
التي
التقاليد
متابعة
امل�ستعم��رة �سابق��ا،
عل��ى الق��وة والإك��راه.
َ
الثقافية،
واإلمبريالية
األوربيون.
جت��د حت��ى توجهاته��م
�ص��ور نايبـــــــ��ول
لق��د
ّ
الكتاب
استقصاها
ما
نحو
على
العن�رصي��ة وحتيزاته��م
ور�ش��دي،
،Naipaul
كنكوكي
األدبيون
والنقاد
م��ن
((م�ست��وردة))
ووالك��وت ،ودانكــارميبكا
.
ومودرورو
وسعيد
�أ�سياده��م الأوربي�ين،
)Dangarembga (7
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عل��ى نحو ما جند مث�لا يف ((مزايا الأقرب��اء Relative
 ))Meritsللروائي��ة ال�رسيالنكي��ة املغرتب��ة يا�سم�ين
كونرياتني (:Yasmine Gooneratne )8

(بانغرا���س �صيغ احلياة والتفك�ير الإنكليزية ،ف�إن �أبناء
التحيز الإنكلي��زي املنا�سب جدا
ت�رشبوا
ّ
ع�ش�يرة �أبي ق��د ّ

85

�ض��د اليه��ود  ،Jewsوالفرن�سي�ين  ،Frogsوال�صيني�ين
 ،Chinksوالزن��وج  ،Niggersوالياباني�ين ،Japs
والآ�سيوي�ين  ،Hunsوال�س��ود ،Fuzzywuzzies
والأجان��ب ذوي الب��شرة ال�سم��راء  ،Wogsوبجمي��ع
الأو�صاف)) (� ،1986 ( )9ص .)84

الهوام�ش
( :)1امل�صطل��ح واح��د م��ن ( )146م�صطلحا ي�ضمه��ا كتاب معجم
الدرا�س��ات ما بعد الكولونيالي�� ة The Postcolonial Dictio n
 aryمل�ؤلفه برامود ك .نايار  ,Pramod k. Nayarطبعة ,2015

ترجمة

�أعم��ل عليه ترجمة وحتقيقا وتقدميا .ورد امل�صطلح يف ال�صفحات
( )41-42من الكتاب.
( :)2روب��رت فيليب�س��ن � Robert Phillipsonصاح��ب م�صطل��ح
الإمربيالي��ة الل�سانية يقول يف كتابهPhillipson, R. (1992).(( :
Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University
(( :))Pressتركّ ��ز الإمربيالي��ة الل�ساني��ة على كيفي��ة هيمنة لغات
معين��ة عاملي��ا كالإنكلزي��ة و�سبب تل��ك الهيمنة وعل��ى حماوالت
تف�سريه��ا بطرائق نظرية)) وي�رضب يف موا�ض��ع �أخرى �أمثلة على
التع�س��ف اللغوي وهيمنة الإنكليزي��ة الأمريكية على كل املجاالت
يف ع��امل اليوم ،و�أمثلة للغات �أخرى تتعر�ض للإ�ضطهاد كالكردية
يف تركيا والأقليات الل�سانية يف ال�صني.
(- :)3چين��وا �أچيب��ي  Chinua Achebeروائ��ي نيج�يري يكت��ب
�سيما يف
بالإنكليزي��ة ،ومن �أهم روائيي ما بع��د الكولونيالية ،وال ّ
روايته� :أ�شياء تتداع��ى ( ،Things fall Apart )1958ولها ترجمة
ن�صار.
عربية بقلم� :سمري ع ّزت ّ
 راج��ا راو  )Raja Rao (1908-2006كاتب هندي يكتب الروايةوالق�صة الق�صرية بالإنكليزية ،وباللغة املحلية �أي�ضا.
 نكوك��ي وا ثيونك��و (ول��د يف Ngugi Wa Thiong’o )1938كات��ب و�أكادمي��ي كيني يكت��ب بالإنكليزية وبلغت��ه الأم .من �أ�شهر
روايات��ه(( :حب��ة قم��ح ( ))Grain of Wheat )1967ترجمه��ا �إىل
العربي��ة عبد الك��رمي حمفو�ض ع��ام  ،1983وهن��اك ترجمة �أخرى
ل�سلمان ح�سن العقيدي عام .1987

( - :)4الكاث��ا � :Kathaأ�سل��وب هن��دي يف الق���ص الدين��ي مرتب��ط
بالطائفة الهندو�سية.
  Kissaيف املوروث الهندي هي احلكاية  ،Taleووا�ضح �أن �أ�صلالت�سمية عربي.
( :)5الكري��وت ُ :Griotتطل��ق عل��ى �آل��ة مو�سيقي��ة �أفريقي��ة ،وعلى
املن�شد وامل�ؤرخ واملو�سيقي وال�شاعر امل ّداح يف تراث غرب �أفريقيا.
( )6م��ودرورو ( :Mudrooroo )1938-2019كات��ب روائ��ي
وم�رسح��ي و�شاعر �أ�سرتايل له عدة �أ�سم��اء ولكنه ُعرف بهذا اال�سم،
تركزت معظم �أعماله حول �سكان �أ�سرتاليا الأ�صليني.
( - :)7ف��� .س .نايب��ول ( :V. S. Naipaul )1932-2018روائ��ي
ومدون �أ�سفار وكاتب مقاالت بريطاين ولد يف ترينيداد وتوباكو.
 ديريك والكوت (� :Derek Walcott )1932-2018شاعر وكاتبم�رسح و�أكادميي ،ولد وترعرع يف �سانت لو�سيا  Saint Luciaيف
ج��زر الهند الغربية (�أمريكا) .حا�صل على جائزة نوبل للآداب عام
.1992
 ت�سيت�س��ي دانكارميب��كا  :Tsitsi Dangarembgaروائي وكاتبم�رسح��ي و�صانع �أفالم م��ن زميبابوي ،ولد ع��ام  .1959من �أ�شهر
رواياته :الأو�ضاع املتوترة .Nervous Conditions
( )8يا�سم�ين ككونرياتن��ي � :Yasmine Gooneratneشاع��رة
وكاتب��ة ق�ص���ص ق�ص�يرة م��ن �سرييالن��كا و�أكادميية ،ول��دت عام
ُ ،1935عرف��ت يف �أ�سرتاليا و�أمريكا ويف �أنحاء العامل لإ�سهامها
يف الدرا�س��ات وال�ش���ؤون م��ا بع��د الكولونيالي��ة .ت�ستق��ر الآن يف
�رسيالنكا.
( :)9املخت��صرات املذكورة يف املقتب�س �أ�سماء حتقريية ي�ستعملها
الإنكليز يف عاميتهم للمز الأقليات الأجنبية التي تعي�ش بينهم.
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حوار بين غونتر أندرس وفرانز كافكا " *

ليا فاينشتاين :هل الفلسفة في قلب الخيال ؟
النقل عن الفرن�سية �إىل العربية:

�إبراهيم حممود*

هن��اك �شكل م��ن �أ�شكال الو�ض��وح  ،عندم��ا ي�سعى املرء
الي��وم �إىل فح���ص الروابط ب�ين الأدب والفك��ر  ،لنقتب�س
ا�س��م كاف��كا .من ه��ذا الدليل نرغ��ب يف �أن نب��د�أ هنا :ال
نتخل��ى عنه  ،ولك��ن لنجعلها �إ�شكالي��ة  -ملاذا بال�ضبط
نع�� ُّد كافكا بطبيعة احلال ب�ين �صفوف املفكرين  ،ملاذا
نعت�بر �أن نرثه يفي�ض تلقائي ًا يف جم��ال الأد ب litt é
 rature؟
فر�ضيتن��ا الأوىل ه��ي �أن هذا الفائ�ض م��ن الأدب  ،لدى
كاف��كا  ،يج��ب �أن ي�سم��ى فل�سفة ولي�س فك��راً .ميكن لأي
�شخ���ص يقر�أ كافكا �أن يخترب هذه الب�صمة الفل�سفية� .إنه
مرتب��ط � ،أو ًال  ،بالوج��ود القوي للمفه��وم  ،للتجريد  ،يف

قل��ب اخليال .ت�أمل  ،عل��ى �سبيل املثال  ،يف املثل "�أمام
القان��ون" .كان م��ن املمك��ن �أن يكتف��ي كاف��كا بو�صف
الرج��ل القادم من البلد ال��ذي و�صل �إىل باب يقف �أمامه
حار���س مينعه من الو�صول �إليه .باملعنى الدقيق للكلمة
 ،مل يتغ�ير �أي م��ن ال�رسد .لكن��ه يبد�أ بت�سمي��ة هذا الباب
"باب القانون"  ،قبل �أن ي�ستبدل  ،بكل ب�ساطة  ،ال�شيء
ال��ذي يحمله مفه��وم القان��ون (والذي ميك��ن للمرء بعد
ذل��ك ترجمته بح��رف كب�ير)�" .أمام ب��اب القانون يقف
حار���س .ي��رى احلار�س و�ص��ول رجل من الري��ف يطلب
الو�صول �إىل القانون " .هذا الوجود التجريدي يف ال�رسد
ل��ه ت�أثري يج��ذب الفل�سفة �أي�ضاً :فهو يث�ير احلاجة (على
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جنب��ا �إىل جنب مع الروابط
م��ن الآن ف�صاع ًدا  ،نرى �أنه ً
الوا�ضح��ة ب�ين الأدب والفل�سف��ة يف عم��ل كافكا  ،جرى
ن�س��ج رابط �أكرث تعار�ض��اً :ال�س�ؤال لي�س حماي ًدا  ،واحلوار
ْ
دائما.
لي�س ودوداً ً

غونرت �أندر�س  ،قارئ كافكا:
هل ت�صمد الفل�سفة �أمام اختبار اخليال؟
�سمى كتاب غونرت �أندر�س ،كافكا  ،مع و�ضد� .إنه مت�أثر
ُي َّ
متاما به��ذا التوتر بني الإعجاب و"اال�شمئ��زاز" (الكلمة
ً
قوي��ة � ،سوى �أن �أندر���س ي�ستخدمها) للنجاح الذي عرفه
ه��ذا العمل .يب��دو �أن �أ�سل��وب كافكا يف �أملاني��ا وفرن�سا
م��ا بعد احلرب يخف��ي  ،يف �شكل "احلما���س اجلمايل" و
ال�شعرية"  ،نزعة معينة �إىل التبعية والعبودية
"التغطية ّ
وقبول الذنب  ،رغم �أنه قد يكون غري مربر.
يف مقدمة الكتاب  ،يروي �أندر�س �أنه
�شعر ب�ش��كل من �أ�ش��كال ال�رضورة
للكتابة ع��ن كافكا منذ ثالثينيات
الق��رن املا�ض��ي  -وه��ي �رضورة
فل�سفية وحيوي��ة يف الوقت نف�سه.
يتذك��ر �أندر�س و�صول��ه �إىل فرن�سا
ع��ام  1933كالج��ئ �سيا�سي  ،بعد
��رد م��ن اجلن�سي��ة الأملاني��ة.
�أن ُج ّ
ت�سبب
كان ع��دمي اجلن�سي��ة  ،وق��د
َ
ذل��ك يف فقدانه  ،يف نظر ال�سلطات
الفرن�سي��ة �" ،شخ�صيت��ه وهويت��ه
وحق��ه يف الوج��ود"" .كان الكثري
م��ن و�ضعن��ا �آن��ذاك كافكاوي��اً!
ي�صي��ح �أندر�س .وق��د ُيعت َقد �أنه يف
ليا فاين�شتاين

ترجمة

�أي ح��ال  ،الرغب��ة) للتف�س�ير .تبد�أ بعد ذلك ب�ين الكاتب
والق��ارئ عملي��ة تنطوي على مفهوم مع�ين للحقيقة :ال
ميك��ن التفكري في��ه �إال كمو�ضوع بحث .به��ذه الطريقة ،
�سيعي��د كاف��كا االت�صال بجوهر الفل�سف��ة يف م�صادرها
ُ
عرف على �أنها
الأفالطوني��ة (الفل�سفة  ،عن��د �أفالطون ُ ،ت َّ
رغبة � -إيرو���س  -وبحث عن احلقيقة) .لقد ُ�سمعت هذه
الدعوة على نطاق وا�سع من قبل املعنيني �أوالً :الفال�سفة.
ونرغ��ب هن��ا �أن نبد�أ من قراءة غون�تر �أندر�س"  " 1لأنه
يح��اول ب�أك�ثر الطرق املبا��شرة والأقل دق��ة �أن يواجه
ال�س���ؤال ال��ذي يث�ير اهتمامنا :ه��ل ميكنن��ا �أن نقول �إن
كاف��كا كان فيل�سوف ًا ؟ �أم �إنه عبرَّ عن "�أفكار فيل�سوف"؟
ما عالق��ة ن�صو�صه باحل��ق؟ يطرح �أندر�س ه��ذا ال�س�ؤال
ال من ال�شك.
على كافكا (يف ن�صو�صه) بعنف معني � ،شك ً
ه��ل يرقى �إىل م�ستوى الفل�سفة  ،و�شخ�صياته هم من "ال
ي�ستطيعون �أن يعرفوا" " ،ولي�س لهم احلق يف ال�سعي �إىل
املعرفة"؟
ملوا�صلة ر�سم هذا احلوار التخيلي
ب�ين كاف��كا والفل�سف��ة � ،سنحاول
اال�ستم��اع �إىل �إجاب��ة كافكا :ماذا
يق��ول ع��ن الفل�سفة؟ �سنق�ترح بعد
ذلك ق��راءة ن���ص :اخل��ذروف" La
ي�ص��ور
 " toupie " " 2ال��ذي
ّ
في��ه كاف��كا فيل�سو ًفا  ،وه��و لي�س
بعي�� ًدا ع��ن كون��ه �ساذج��اً� .سنقر�أ
ه��ذا الن�ص يف حماولة للدفاع عن
�إمكاني��ة تف�س�ير فل�سف��ي لكافكا ،
والذي ميكن��ه التغلب عل��ى الطرق
امل�س��دودة الت��ي �سنكت�شفه��ا يف
التف�سري الأندر�سي.
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�أعماقنا  ،بالن�سبة لنا ولنوعنا  ،كان
اجلزء الأ�صعب هو ع��دم الكتابة عن
كافكا" .
هذا الدلي��ل للكتابة ع��ن كافكا �شعر
أي�ضا على �أن��ه �رضورة
ب��ه �أندر���س � ً
فل�سفي��ة .لأن��ه اكت�ش��ف يف الق��صر
" ، Le Châteauالنظ�ير الأدب��ي
للأنرثوبولوجي��ا الفل�سفي��ة [ل��ه]":
"ا�ستحال��ة الو�صول �إىل العامل الذي
امل�ساح ك حف��زين  ،كما
عان��ى من��ه ّ
يق��ول �أندر�س : :لأنه م��ن ر�سوماتي
قدمت بالفعل
الأوىل للأنرثوبولوجي��ا الفل�سفية  ،كن��ت قد
ُ
هذا التعري��ف للإن�سان :الكائن احلي الذي ي�أتي �إىل العامل
املكتمل وغري املح َّدد � ،أي الذي ال يبدو �أنه متجه �إىل
غ�ير
َ
�أي عامل حم َّدد" .
طرح هذا التقارب الفل�سفي م�شكلة لأندر�س  ،الذي ر�أى فوراً
ال من �أ�شكال متجيد
يف ه��ذا الو�صف للوجود الناق���ص �شك ً
عدم االنتماء �إىل العامل  ،وهو ما وجده يف املحاكمة  ،من
خالل هذا الوافد اجلديد ك.
�أحد الأ�سئلة التي تطرح يف مقال غونرت �أندر�س ب�أكمله هو
ما �إذا كان كاف��كا ميكن اعتباره من بني الفال�سفة� .إجابة
وج��دت  ،مليئ��ة بالتوتر �أي�ض��اً�" :إن ا�ستحالة
�أندر���س � ،إن
ْ
الإجاب��ة عل��ى ه��ذا ال�س���ؤال جتعله  ،عل��ى الرغم م��ن ثراء
أخالقيا .ولي�س من
فل�سفيا و�
�آرائ��ه  ،غري قابل لال�ستخ��دام
ً
ً
روائيا
قبي��ل ال�صدفة �أنه لي�س من دون �ش��ك  ،يف الأ�صل ،
ً
باملعن��ى احلايل للم�صطلح  ،فق��د اختار  ،مع ذلك  ،و�صف
الواق��ع وك�شف �أفكاره على �أنه فيل�سوف  ،و�شكل اخليال -
وحت��ى عندما يقول لنا حكاية  ]...[ ،يتخلى عنا مبجموعة
كامل��ة من التف�سريات املقدم��ة يف وقت واحد  ،ولكن دون
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�إعالن ُيعرتف ب�صحته" 3 " .

"اك�شفوا �أفكاره كفيل�سوف"
يت�أل��ف ج��زء م��ن م��شروع �أندر���س
التف�س�يري م��ن و�ض��ع كاف��كا يف
تاريخ الفكر  ،وب�شكل �أكرث حتدي ًدا يف
الفل�سف��ة  ،وب�شكل �أكرث حتدي ًدا  ،فيما
ُ�سم��ي  ،بع��د هيدغ��ر " ،ميتافيزيقيا
الذاتي��ة" .بعبارة �أخرى � ،إنها م�س�ألة
فرانز كافكا و�ض��ع كاف��كا �ضم��ن خط ميت��د من
دي��كارت �إىل هيدغر  ،ومير م��ن كانط ونيت�شه  ،حيث ُينظر
�إىل الإن�س��ان بطريق��ة ب��ارزة ك��ذات  ،ميكنن��ا م��ن خالله
الت�شكيك يف الوجود.
يب��د�أ �أندر���س مبواجه��ة كاف��كا م��ع دي��كارت  ،ويظهر �أن
انعكا�سا للمنطق الديكارتي
هناك يف م�سارات �شخ�صياته
ً
للكوجيتو .لأنها كانت قائمة على اكت�شاف الأنا يف �شفافية
الوع��ي  ،ويف الهوي��ة الذاتي��ة للفك��ر .وتخت�بر �شخ�صيات
أي�ضا اكت�شاف الأن��ا هذا :تتمح��ور الروايات حول
كاف��كا � ً
أي�ضا رحلة داخلية  ،ومواجهة مع
�شخ�صي��ة تكون رحلتها � ً
م�س�ألة الهوية .لكن كلما اكت�شف نف�سه  ،كلما قل يقينه من
وجوده� .إن منطق الكوجيتو معكو�س بكل ب�ساطة :اكت�شاف
الأن��ا له ت�أثري يع��زز ال�شك  ،والذي ي�ؤثر م��ن الآن ف�صاع ًدا
على �إمكانية وجود الذات (�أو الت�أكد من وجوده).
ا�ستن��د �أندر�س �إىل ن�ص من �شباب كافكا  ،بعنوان "مقابلة
م��ع رجل �صالة"  ،حي��ث تقول ال�شخ�صي��ة" :مل يكن هناك
وق��ت �أقنعت في��ه نف�سي بوجودي .ثم يت�س��اءل �أندر�س عن
�أ�سب��اب عك�س "منط��ق الكوجيتو القاط��ع"" :ال�سبب ب�سيط:
يف الأن��ا التي يكت�شفها كافكا  ،يك�شف عن" �أجنبي " .لكن
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االنتم��اء �إىل العامل � ،أم متجيد �شعري للخطوط العري�ضة
لهذا الو�ضع الإن�ساين اجلديد؟

"غري �صالح فل�سفي ًا و�أخالقيا"
تو�ص��ل �أندر���س �إىل الت�أكي��د  ،ال��ذي ال يخل��و من
كي��ف َّ
اال�ستف��زاز  ،على �أنه "غري �صالح م��ن الناحية الفل�سفية
والأخالقي��ة"؟ ه��ل هن��اك عالقة ب�ين احلال��ة اجل�سدية
وامليتافيزيقي��ة للأجنب��ي واملي��ل �إىل الطاع��ة  ،حت��ى
بتميزه بالذنب؟
ّ
أجنبيا ،
يعتمد تف�سري �أندر�س عل��ى املنطق التايل :كونه � ً
واف�� ًدا جدي ًدا  ،فقد ت�أثر �أو ًال برغبته يف االندماج :الرغبة
يف االنتماء �إىل العامل .ومع ذلك  ،ف�إن االنتماء �إىل العامل
يعن��ي معرفة قانون الأر���ض  ،وا�ستيعابه .لذلك �إذا وجد
مذنب��ا  ،على الرغم من �أنك ال تفهم
"ك" ه��ذا القانون
ً
ال�سبب  ،يجب �أن ت�صدقه وتطيعه� .إذن  ،ف�إن �أخالق "ك".
تق��وم على الطاعة .وخطئه  ،وفق�� ًا لأندر�س  ،هو التخلي
ع��ن ال�سلطة الت��ي منحها له و�ضع��ه ك�أجنبي :هو وحده
الق��ادر عل��ى متييز ال�رش داخ��ل ال�سلطة .لق��د ر�آها  ،لكنه
انحنى  ،من منطلق رغبته يف االنتماء � ،إىل قوة كان يعلم
�أنها خاطئة� .إن دوامة الطاعة هذه هي التي جتعل كافكا
"عدمي الفائدة من الناحية الأخالقية" .وهو ما ي�ؤدي به
أي�ض��ا �إىل �إف�ساد "�أفكاره الفل�سفية" .يالحظ �أندر�س  ،مع
� ً
ذل��ك � ،أن جوزيف ك - .هذه امل��رة حول املحاكمة  -مل
يكن �أب ًدا يف الع�ضوية الكاملة .يتحول يف بع�ض الأحيان
لالحتجاج .لكن هذا اخلالف  ،كما يقول �أندر�س  ،يتحول
با�ستمرار �إىل "اته��ام للذات" :ويتزايد الغمو�ض يف عدم
الع�ضوي��ة .ي�ست�شه��د �أندر���س بنهاية املحاكم��ة  ،عندما
قال "ك" للكاهن " ،لكنني ل�ست مذنب ًا  ،هذا خط�أ .عالوة
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الأجنب��ي لي�س لكلمة  ، Seinكما يكتب كافكا " ،معنى
مزدوج��ا يف اللغ��ة الأملاني��ة"�" :أن �أكون هن��اك" و "�أن
ً
تنتم��ي �إلي��ه" .ولكن ال�شخ�ص الوحيد ال��ذي هو جزء من
الكل له احلق يف �أن يقول "مبلغ �إجمايل"" 4 " .
ي�شري م�سار �شخ�صيات كافكا �إىل انعكا�س للميتافيزيقيا
الديكارتي��ة  ،والتي ت�أخ��ذ �شكل �إع��ادة �صياغة العالقة
ب�ين ال��ذات والكينون��ة� .إن منط الوج��ود ال��ذي تكت�شفه
الذات يف كافكا مل يعد منط الهوية  ،بل �أ�سلوب الغرابة �أو
الإق�ص��اء .مل تعد "�أنا" ل��ـ "�أعتقد" تتطابق مع "�أنا"  ،بل
عل��ى العك���س هناك فجوة وا�سعة من ع��دم االنتماء .لأن
"�أنا" ت�صبح مع كافكا "�أنا م�ستبعدة".
غريب��ا يف نف�س��ه؟
م��اذا يعن��ي �أن يكت�ش��ف املو�ض��وع
ً
غالب��ا ما تك��ون �أجانب
�صحي��ح �أن �شخ�صي��ات كاف��كا ً
 :étrangersيف الق��صر  ،يك��ون ك .يف موق��ع مهاج��ر ،
�أي �شخ���ص ي�صل �إىل بلد �أجنبي �سيح��اول الهروب �إليه.
م�ستعم��رة العقاب ُ ،يطل��ق على ال�شخ�صية التي ت�صل
يف
َ
ملراقبة النظام العقابي للم�ستعمرة ا�سم "امل�سافر".
وم��ع ذلك  ،ف�إن ه��ذه ال�شخ�صيات لي�س له��ا ا�سم �أو ا�سم
مبت��ور يبقى فقط احلرف الأول م��ن اال�سم .هذا جزء من
انعكا�س كافكا للكوجيتو :هذه الهوية الذاتية امل�ستحيلة
للمو�ض��وع  ،كم��ا ه��و احل��ال يف كثري م��ن الأحيان مع
كاف��كا  ،م�أخ��وذة حرفي��اً� .إن املزي��د من الهوي��ة يعني
يف املق��ام الأول املزي��د م��ن معايري الهوي��ة ؛ اال�سم هو
املعي��ار الأول للهوي��ة .الغريب هو الذي ي�صل  ،والذي مل
تعد له هوية :جند هنا  ،من خالل حالة كافكا يف تاريخ
امليتافيزيقي��ا  ،القرب احليوي الذي حت�� َّدث عنه �أندر�س
يف مقدمته .تذكر و�صوله �إىل فرن�سا  ،بدون هوية �أوراق.
مع ذل��ك  ،ي�شكك �أندر�س يف نية كافكا :ملاذا ي�صف �آثار
هذا املوق��ف على املو�ضوع؟ هل ه��و ا�ستنكار ا�ستحالة
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على ذلك  ،كيف ميكن �أن يكون
الإن�س��ان مذنب ًا عل��ى �أي حال؟
وم��ع ذلك  ،فنح��ن جميع ًا ب�رش
هن��ا  ،مثلن��ا .ق��ال الكاهن هذا
�صحيح  ،لك��ن هذا هو اخلطاب
ال�شائع للمجرمني" 5 " ".
ه��ذا ما يقوله �أندر���س" :كافكا
يتكل��م يف كال ال�سطري��ن.
بالن�سب��ة مل��ن يواف��ق  ،يف
التحلي��ل النهائي  ،على ال�س�ؤال
دون �إجاب��ة .لأن و�سيط��ه ه��و �ش��ك .وال�ش��كل الذي ميثل
به ال�ش��ك :الرواية يف احلوار .هذا ه��و لب الغمو�ض الذي
يثريه �أندر�س .ما ينتقده �أندر�س يف كافكا هو دفعه �إىل
النهاي��ة (ولك��ن �إىل نهاي��ة تخرجه م��ن الفل�سفة) عك�س
أجنبي��ا  ،ي�صبح
املنط��ق الديكارت��ي :تكت�ش��ف الأنا فيه � ً
مذنبا ،
ً
الأم��ر ال��ذي ال ي�سم��ح ل��ه �أو لنا نح��ن الق��راء باخلروج
م��ن ال�ش��ك� .أي��ن كاف��كا؟ متك��ن الفيل�س��وف (وه��ذا ه��و
م�س��ار ال�شخ�صي��ة التي يق��وم بها دي��كارت يف ت�أمالت
ميتافيزيقي��ة) م��ن اخلروج م��ن ال�شك لإخ��راج احلقيقة.
تغرق �شخ�صية كافكا يف ال�شك عندما ي�ستوعب ذنبه.
ما ي�ش�ير �إليه غونرت �أندر�س هو �أم��ر �أ�سا�سي للتفكري يف
الرواب��ط ب�ين الفل�سف��ة والأدب :لأن��ه يف ال�ش��كل الأدبي
(هنا  ،الرواية املحاورة) تفقد "�أفكار الفيل�سوف" قوتها
الفل�سفية  ،وت��ذوب يف حالة من عدم اليقني .لكن عندما
"يتخلى كافكا عن��ا مع جمموعة كاملة من التف�سريات
املقدم��ة يف وق��ت واح��د  ،ولك��ن ب��دون �إع�لان ُيعرتف
ب�صحت��ه"  ،ف�إن��ه ال يخل��ق بالت��ايل م�ساح��ة (حيوي��ة)
مل��ن يقر�أه��ا  ،وم��ن ث��م ُيدع��ى للقي��ام بفع��ل التف�سري ،

كان دأب الفيلسوف
ُّ
التسكع دائم ًا حيثما كان
األطفال يلعبون .وكلما
أبصر صبي ًا صغير ًا يحمل
خذروف ًا  ،كان ينتظر .وما
أن يبدأ الخذروف بالدوران ،
يسعى الفيلسوف وراءه
ليمسك به.

�أي الفل�سف��ة؟ �ألي�س��ت العملي��ة
الت�أويلية ه��ي التي يظهر فيها
البع��د الأقوى لفك��ر الفيل�سوف
كافكا؟ �أال ينج��ح يف �أن يطرح
به��ذه الطريق��ة  ،م��ن خ�لال
اخلي��ال � ،س���ؤال املعرف��ة يف
مبادئها؟

كافكا  ،الفيل�سوف
واخلذروف

تذكرنا املجل��ة ب�أنه قر�أ
أح��ب الفل�سفة ّ ،
نعل��م �أن كافكا � َّ
أي�ضا جمهورية �أفالطون.
كريكجارد ك�صديق  ،ولكنه قر�أ � ً
أي�ضا �أنه كان يرتدد على الفال�سفة اليهود
ومن املعروف � ً
اال�شرتاكي�ين  ،مثل هوغو بريغم��ان �أو فيليك�س ويلت�ش.
ومع ذلك  ،ف�إن �أحد ن�صو�ص كافكا الوحيدة التي ي�صور
فيه��ا فيل�سو ًف��ا  ،بعن��وان "اخل��ذروف"  ،ال ي�سري يف هذا
متاما :الفيل�س��وف �شخ�صية �ساذجة وغريبة من
االجتاه ً
نواح عديدة.
ٍ
"كان د�أب الفيل�سوف الت�سكُّع دائم ًا حيثما كان الأطفال
يلعب��ون .وكلم��ا �أب��صر �صبي ًا �صغ�يراً يحم��ل خذروف ًا ،
كان ينتظ��ر .وم��ا �أن يبد�أ اخل��ذروف بال��دوران  ،ي�سعى
الفيل�س��وف وراءه ليم�س��ك ب��ه .كان يتجاه��ل �رصخ��ات
مم��ن حاول��وا �إبعاده ع��ن لعبتهم ؛
الأطف��ال ال�صاخب��ة َّ
ولطامل��ا كان ي�ست�شعر ال�سعادة ،كلما متكَّن من الإم�ساك
باخل��ذروف وهو يدور� ،سعادة مل تدم �سوى للحظة ،وهو
يرم��ي باخل��ذروف �أر�ضاً ،وين��صرف بعي��داً .يف الواقع
لا مثل خذروف
مف�ص� ً
 ،كان يعتق��د �أن معرف��ة �ش��يء ما َّ
ي��دور ،كمثال  ،كانت ت�ضم��ن معرفة عموم الأ�شياء .لهذا
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التف�سري الأول :اخلذروف هو مَ
العال -
حيث ُي�ستثنى منه الإن�سان
يحت��وي اجل��زء العلوي ال��دوار  ،يف الن���ص  ،على العديد
م��ن احل��االت  ،والتي ميكن للمرء �أن ين�س��ج منها العديد
و�ضوح��ا  ،فهو ي�سود
م��ن التف�س�يرات .الأول هو الأك�ثر
ً
يف ر�أين��ا يف اجل��زء الأول م��ن الن�ص :يت��م حتديد اجلزء
العلوي من خالل حركته الدائرية ("مبجرد �أن يبد�أ اجلزء
العل��وي يف الدوران") .مييل املرء �إىل االعتقاد �أنه بينما
ي��دور عل��ى نف�س��ه  ،ف�إن الوظائ��ف العليا كرم��ز للعامل ،
وبالت��ايل مرتبطة ببعده املادي (الأر���ض  ،التي تدور).

أي�ضا لعبة �أطف��ال� :سيكون اجلزء العلوي الدوار هو
�إنه��ا � ً
ع��امل الأطفال � ،أو الذي يراه الأطف��ال .الكل الذي يتطلع
�إليه الفيل�سوف وي�ستبعد منه هو عامل الطفولة.
مل��اذا الطفول��ة؟ �إذا �أخذن��ا ق��راءة م�ستوح��اة مم��ا ه��و
�أندر�سني  ،ميكننا تطوي��ر الفر�ضية القائلة ب�أن الطفولة
ه��ي ،بالن�سبة لكاف��كا  ،املوقف النموذج��ي املتمثل يف
ي�سمي كافكا معلم ًا
اال�ستبعاد املرحل��ي .يف اليوميات ّ ،
ب��ار ًزا من طفولت��ه :ذات م�ساء  ،عندما ت�أث��رت القراءة ،
ا�ضط��ر ملقاطعت��ه م��ن �أج��ل الذه��اب �إىل الفرا���ش" .لن
نو�ض��ح �أب�� ًدا من خالل مظاه��رة تقت�رص عل��ى نف�سه �أنه
يج��ب عليه مقاطع��ة قراءت��ه والذه��اب �إىل الفرا�ش []...
ال�شيء املهم يف كل هذا هو �أن الإدانة التي تعر�ضت لها
قراءت��ي املبال��غ فيها  ،لقد امت��دت �إىل اخلرق الذي بقي
��سراً لواجبي  ،ونتيجة لذل��ك تو�صلت �إىل النتيجة الأكرث
أي�ضا م�شه�� ًدا من ال�رصاع الأ�رسي
ك�آب��ة " .يروي كافكا � ً
يردد �صدى هذا ال�رصاع  ،ويقول:
"جل�ست هناك و�أنا �أميل جه َة عائلتي كما كان من قبل
 ،لك��ن يف احلقيقة كنت ق��د طردت للتو من املجتمع مرة
واحدة" 7 " .
جنبا �إىل جنب
لذل��ك  ،يحدث الطرد يف مرحلة الطفولة ً ،
م��ع الرغبة يف االنتماء �إىل عامل الكب��ار  ،لفهم قوانينه.
ولكن يف" اخلذروف "  ،يكون الأمر على العك�س من ذلك:
يري��د �شخ�ص بال��غ (الفيل�س��وف) دخول ع��امل الأطفال.
وميكنن��ا �أن نعتق��د �أن ه��ذا االنعكا�س ي�ش�ير �إىل تعريف
مع�ين ملاهي��ة الفل�سفة� :إنها  ،كتجرب��ة فكرية  ،حماولة
غام�ضا ب�شكل
للعودة �إىل ما نكت�شفه  ،كطفل  ،باعتباره
ً
ف��ردي :اخل��ذروف  ،عل��ى �سبي��ل املث��ال .ه��ذه التجربة
الفكري��ة  ،م��ع ذل��ك  ،تبني �أنه��ا م�ستحيل��ة  -و�سيواجه
الفيل�س��وف نظ��رات الكب��ار  ،حي��ث واج��ه الطف��ل كافكا

ترجمة

ال�سب��ب مل يكل��ف نف�سه عن��اء حتمل امل�ش��اكل الكبرية ،
حي��ث بدت وك�أنها غري ذي ج��دوى .حيث ميكن فهم كل
�ش��يء ،ما �أن يف َه��م �أ�صغر التفا�صيل ،له��ذا ركَّ ز انتباهه
على اخل��ذروف وهو يدور .وكان ي�سكنه الأمل بالنجاح،
يف كل مرة ،كلما جرى ا�ستعداد لدوران اخلذروف� ،إذ ما
�إن يبد�أ اخل��ذروف بالدوران ،يج��ري الفيل�سوف يف �إ ْثره
وهو يلهث ،لي�صبح الأمل يقيناً� ،إمنا ا�ست�شعر غثياناً ،ما
�إن حم��ل القطعة العدمية القيمة من اخل�شب يف يده ،وهو
جراء �رصخ��ات الأطفال التي مل ي�أبه
ي�ص��ك �أذنيه الآنّ ،
به��ا من قبل ،وق��د طارده بعي��داً ،ليرتنح مث��ل خذروف
حتت و ْقع �سوط �أخرق " 6 " ." .
ي�ضعنا ه��ذا الن�ص وجه ًا لوجه مع ال�س�ؤال الذي �أثري مع
ق��راءة �أندر�س :هذه حكاية تخلى فيها كافكا عن رغبتنا
قبل��ه  ،رغب��ة يوجهه��ا يف اجتاه��ات
يف التف�س�ير م��ن َ
متع��ددة ممكن��ة  ،دون �أن يق��دم لنا �أي تف�س�ير .احلقيقة
املقبولة على هذا النحو .تتمحور الرغبة يف التف�سري هنا
حول ال�س�ؤال التايل :ما الذي ميثله اخلذروف للفيل�سوف؟
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عقوب��ة �إخماد احلرائق :اجل��زء العلوي  ،يف الواقع  ،لي�س
من "قطعة خ�شبية رخي�صة"  " .ماذا يعني الف�شل الظاهر
لهذه التجربة؟

التف�سري الثاين :القمة هي املعرفة -
الفيل�سوف والتجربة امل�ستحيلة
يف الن���ص  ،مت �إ�سقاط مو�ضوع الطفولة فج�أة يف نهاية
اجلملة الثالثة (على وجه التحديد عندما يلقي الفيل�سوف
القم��ة عل��ى الأر�ض ويرتك) .ث��م يبد�أ يف تطوي��ر م�س�ألة
املعرف��ة  -ميكن للمرء �أن يالح��ظ �أن الكلمة تظهر �أربع
مرات يف ثالث جمل � ،إذا قر�أ املرء الن�ص الأملاين" :كان
يعتقد �أن معرفة ال�شيء ال�صغري [ ]...كانت كافية ملعرفة
ع��ام "(" " Erkenntnisبالأملانية) ؛ "�إذا كان ب�إمكان
املرء �أن يفهم �أ�صغر �ش��يء" ("، )"wirklich erkannt
"يعرف املرء الكل" (".)"war alles erkannt
ث��م يغيرّ اخل��ذروف احلالة :مل يعد يت��م تعريفه على �أنها
لعبة  ،و�إمنا ككائن معريف  ،والذي  ،حتى لو كان "�شي ًئا
�صغ�يرا"  ،يجع��ل م��ن املمكن معرف��ة �أعظم م��ن نف�سه ،
ً
�أي معرف��ة "الع��ام" و "ال��كل"� .سيعم��ل اخل��ذروف بع��د
ذل��ك كرم��ز للمعرف��ة  ،ويو�صف الفيل�س��وف ب�أنه جمرب
�أو حمق��ق .لك��ن ه��ذه التجرب��ة �ستف�شل  -وهن��ا �سيظهر
الفيل�سوف لنا ك�شخ�صية مثرية لل�شفقة .يهدف الن�ص �إىل
هزمي��ة ال�رشطني الأ�سا�سي�ين للتجربة العلمي��ة :التمييز
بني ال�شخ�ص الذي يقوم بالتجربة وال�شيء الذي يجريها
عليه ؛ ومن��وذج ال�شيء املختار  ،والذي من خالله ميكن
للمجرب �أن ي�صوغ قوانني �أكرث عمومية.
ُ
هذا النموذج للمو�ضوع (الذي افرت�ضه الفيل�سوف  ،عالوة
على ذل��ك) يتلف عندما مي�سك الفيل�سوف اخلذروف بيده

 ،وعندئ�� ٍذ يكون جم��رد "قطعة خ�ش��ب رخي�صة"  ،عدمية
الفائ��دة  ،والت��ي ال ن��رى كيف ميك��ن لها ذل��ك .ال�سماح
بالو�ص��ول �إىل "معرف��ة العام��ة" .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،
تهي��ئ هذه العب��ارة نهاية الن�ص  ،والت��ي ت�شكل ارتباكً ا
تام��ا ب�ين مو�ضوع التجرب��ة (الفيل�س��وف) ومو�ضوعها
ً
(اخل��ذروف) :لأن الفيل�س��وف بالفعل هو ال��ذي ت�ستهدفه
�صفة "رخي�ص" ،" .هو ال��ذي �سينتهي به الأمر مبغادرة
امل��كان عن طري��ق" الرتنح مث��ل اخلذروف حت��ت �سوط
�أخ��رق "� .أ�صبحت جتربة القم��ة م�ستحيلة :اجلزء العلوي
للغزل هو جمرد قطعة من اخل�شب  ،والفيل�سوف هو جمرد
اخلذروف.
يبدو �أن مو�ضوع البحث خميب للآمال ب�شكل ميئو�س منه.
ال ميكن��ك معرفة �أي �ش��يء .جند ما ي�سميه غونرت �أندر�س
"الال�أدرية عند كافكا" :ال ميكننا معرفة �أي �شيء  ،ولي�س
لدينا احل��ق يف معرفته .من يبحث عن احلقيقة ال ميكنه
�إال �أن يكت�ش��ف كتمان��ه .هذه هي التجرب��ة التي ميتلكها
الفيل�س��وف  ،يف الق�ص��ة نف�سه��ا :م��ن خ�لال التمحي�ص
الدقيق ملو�ضوعه  ،ينتهي به الأمر باالندماج معه  ،مثل
نرج�س الذي  ،بفح�ص انعكا�سه  ،ي�سقط يف املاء  ،يندمج
م��ع �صورته .ميكن �أي�ض ًا العث��ور على �شكوك كافكا على
م�ست��وى ما وراء الن���ص :بينما يرك���ض الفيل�سوف وراء
أث��را بالأمل  ،ثم يرتاج��ع ب�سبب خيبة الأمل ،
القم��ة  ،مت� ً
مدفوعا برغبته
ُيدع��ى القارئ �إىل الرك�ض وراء املعنى ،
ً
يف التف�س�ير .يفلت من��ا معنى الن���ص  ،ونخترب بعد ذلك
م��ا ي�سميه �أندر�س التخلي املنا�سب للخيال" :يتخلى عنا
مبجموع��ة كاملة من التف�سريات املقدمة يف وقت واحد ،
ولكن بدون �إعالن ُيعرتف ب�صحته" .
ومع ذلك  ،ت�ستمر هذه العبارة من �أندر�س يف ا�ستجوابنا:
لأن املفه��وم ال��ذي يجلبه هو مفه��وم احلقيقة .يف عمل
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حكاية فل�سفية :احلقيقة حمطمة
ال ينبغ��ي اخللط ب�ين عدم القدرة على اتخ��اذ القرار هذا
وبني ال�شك املطلق املعني .وهذه احلكاية عن الفيل�سوف
واخل��ذروف هي تو�ضيح مذهل له��ذا .هذا هو ما يرك�ض
وراءه الفيل�سوف (ما يبحث عنه)  ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
ه��ذا البحث ينطوي على رغب��ة قوية ج ًدا يف الن�ص :فهو
ي�سم��ح ل��ه بخلق الف��راغ وال�صمت من حول��ه  ،يف بداية
الن�ص  ،للرتكيز فق��ط على اجلزء العلوي الدوار .احلقيقة
مث��ل فري�سة الفيل�س��وف  ،الذي يرك���ض وراءها "اله ًثا"
(" " atemloseباللغة الأملانية  ،حرفيا "ينفث").
الآن  ،كي��ف يك��ون اللق��اء مع ال�ش��يء  ،اال�ستي�لاء على

الفري�سة؟ يف الواقع  ،هذا ال يحدث
 ،لأن احلقيق��ة ال ميك��ن �أن تك��ون
�إال لق��اء رغبة ملحة م��ع ا�ستحالة
�إ�شباعه��ا� :إنها تعط��ي نف�سها فقط
بق��در م��ا تتحط��م .تب��دو احلرك��ة
املو�صوف��ة يف اجلملة الأخرية من
الن�ص وك�أنها �ش��يء ي�شبه انفجار
بال��ون منتفخ وم�ضخ��م ومتفجر.
تنم��و الرغب��ة يف احلقيق��ة  ،ث��م
غونرت �أندر�س ت�صطدم بهذا االنفج��ار الأ�سا�سي:
أخريا"
"كان لدي��ه �أمل يف النجاح � ً
" ،حت��ول �أمل��ه �إىل يق�ين" " ،ولك��ن عندما حم��ل قطعة
اخل�ش��ب الرخي�ص��ة يف يده � ،شع��ر بالغثي��ان " .ه�شا�شة
الأر���ض هذه  ،التي يبدو �أنه��ا بد�أت تنقلب حتت قدميه ،
جتع��ل احلقيقة تنفجر كهدف للبحث :مل نعد نعرف حتى
م��ا �إذا كان ه��ذا الكائن هو قمة �أم قطع��ة من اخل�شب �أم
فيل�س��وف :مل نعد يعرف ما �إذا كان ما يدور هو القمة �أم
العامل نف�سه.
تنعك���س ه��ذه النظ��رة الكافكاوي��ة للحقيق��ة يف رغب��ة
الق��ارئ يف التف�سري .لأن الوح��دة التي ن�سعى �إليها نحن
القراء بعيدة عن��ا ؛ ُيعطى املعنى (وال ميكن �إعطا�ؤه �إال)
يف تعدد االحتماالت  ،يف مواجهة هذا االنفجار  -امل�ؤمل
بالت�أكي��د .ولك��ن  ،حي��ث يرى غون�تر �أندر���س فيها ح ًدا
للخي��ال  ،وال��ذي "من �ش�أنه �أن يتخل��ى عن القارئ دون
�إع�لان معرتف ب��ه على �أنه حقيق��ي"  ،ف�إننا نعتقد على
العك���س م��ن ذلك �أن��ه يف بناء هذه التعددي��ة املتفجرة ،
يعبرّ كافكا عن اخليال (وهو بالتايل  ،يف�سح يف املجال
للقارئ بد ًال من التخلي عنه) والفل�سفة  ،بقدر ما تنطوي
عل��ى ر�ؤية فريدة للحقيقة  ،وم��ا ميكن �أن ت�شكله حقيقة

ترجمة

كاف��كا � ،سيك��ون هن��اك عج��ز يف
احلقيقة  ،باخت�صار  ،من �ش�أنه �أن
يجع��ل اخليال عائ ًقا �أمام �إمكانية
الفل�سفة ذاتها� .ضد �أندر�س  ،نعتقد
�أن هن��اك  ،يف املواجه��ة مع ن�ص
نوع��ا م��ن ع��دم الق��درة
كاف��كا ً ،
عل��ى اتخاذ الق��رار  -لكنه ال مينع
ظهور مفهوم كافكا للحقيقة .على
العك�س من ذلك  ،ف�إن احلقيقة هي
التفكري يف ع��دم قابليتها للتقرير
؛ وه��ذا ه��و م��ا جع��ل كاف��كا م��ن
املمك��ن التعبري ب�ين اخليال والفل�سف��ة .لأن هذه الرغبة
يف التف�س�ير  ،والت��ي ي�شاركها الق��ارئ  ،ممكنة فقط يف
اخلي��ال (هنا  ،يف احلكاي��ة) ؛ لكنها تنط��وي على ر�ؤية
للحقيق��ة  ،والت��ي  ،من جانبها  ،بال �ش��ك تعيد االرتباط
بالفل�سفة.
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ال�سعي وراءها.
يبق��ى �س�ؤاالن .قد يك��ون �أحدهما لن�ص كاف��كا  ،والآخر
لن���ص �أندر���س� .إىل كافكا :مل��اذا القمة ال��دوارة لتمثيل
الفيل�س��وف؟ الآخ��ر لأندر���س :مل��اذا ن�ستخ��دم كلم��ة
"الال�أدري��ة" للإ�شارة �إىل ما ي�سمى بال�شك الكافكاوي؟
�سب��ب جمعن��ا له��م هنا ه��و �أننا نعتق��د �أنه��م مرتبطون
ارتباطً ��ا وثي ًقا� .إن احلديث ع��ن الال�أدرية هو �إعطاء ُبعد
دين��ي لل�ش��ك الكاف��كاوي� .إن غي��اب �أي حقيق��ة ممكن��ة
أي�ضا .ومع ذلك � ،إذا
يتعلق بالدين  ،وهو �أمر بعيد املنال � ً
وانفجارا
�سعيا
ر�س��م كافكا تعري ًفا للحقيق��ة باعتبارها ً
ً
 ،فه��ي لي�س��ت منف�صلة عن الدي��ن  ،على وج��ه التحديد.
لأن هذا الظه��ور للحقيقة يف حتطيمها (يف الوقت نف�سه
كم��ا يف الرغب��ة يف التف�س�ير ال��ذي تثريه) ه��و �سمة من
�سم��ات التقليد اليهودي  ،وال �سيم��ا الروايات التلمودية.
�رصاعا يف التف�س�ير  ،والذي  ،مع ذلك  ،ال
�إنه��م يقدمون
ً
ي�ؤدي ب�أي حال م��ن الأحوال �إىل ال�شك .ي�ضعها �ستيفان
مو�سي���س على هذا النح��و  ،يف كتابه الإيرو�س والقانون
�" :L’Eros et la loiإن تع��دد وجه��ات النظ��ر ال ي���ؤدي
هن��ا �إىل الن�سبي��ة �أو الت�شكيك  ،بل عل��ى العك�س من ذلك
يت��م نق�شها يف بني��ة احلقيقة نف�سه��ا .بالن�سبة للتلمود ،
ف���إن التعار�ض ب�ين املفهوم املطلق واملفه��وم الن�سبي
للحقيق��ة غري ذي �صلة :يف التعقي��د الالمتناهي للعامل ،
ف���إن فكرة احلقيقة الواحدة ال ميكن ت�صورها  ،وال ميكن
�أن تظه��ر ك�أفق نظري بحت على خلفي��ة جتاربنا وعلى
عك�سه��ا .بعبارة �أخ��رى � ،إذا كانت هن��اك حقيقة واحدة
 ،ف�لا ميكن تقدميه��ا �إال على نطاق ب��شري  ،يف تعددية
وتناق�ض" 8 " .
رمب��ا يكون مفهوم التناق�ض هذا ه��و �أول دليل للإجابة
عل��ى ال�س�ؤال :مل��اذا القمة ال��دوارة؟ يف مرحلة الطفولة ،
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تك��ون اللعبة هي الت��ي تثري الده�شة عل��ى وجه التحديد
ب�سب��ب التناق�ض ال��ذي حتتويه .لأن ما ي�سم��ح للقمة �أن
ت��دور حول نف�سها هي �أنها ثابت��ة (يف مركزها  ،الع�صا
اخل�شبي��ة � ،أي املح��ور) ويف حرك��ة (الدائ��رة املوجودة
حوله��ا  ،والت��ي ت�سمح بالدوران) .م��ا يثري الإعجاب يف
القم��ة هو هذا التناق�ض بني ما يتحرك وما ال يزال .لدى
كاف��كا  ،كما يف التلم��ود  ،ال ي�ؤدي التناق���ض �إىل ال�شك
 ،وال �إىل فك��رة �أن احلقيق��ة ال ميك��ن الو�ص��ول �إليها� .إنه
ي�ستدع��ي �إظهار احلقيقة الذي ال ميكن �أن يتم �إال يف هذا
االنفجار� .إنه ي�شبه اخلذروف الدوار ذا الوجوه املتعددة:
ه��ذه املالم��ح اخلذروفية ال��دوارة �سمة م��ن �سمات لعب
الأطف��ال يف التقالي��د اليهودي��ة  ،والتي يت��م "ن�سجها"
مبنا�سب��ة عي��د حانوكا .وه��ذا الت�رشذم هو ال��ذي ي�سمح
لكاف��كا بجم��ع الأدب والفل�سفة معاً ،وه��و ال�سعي اجلاد
�إىل حقيقة حمتملة.

حوا�شي من املرتجم:
عن كاتبة املقال  ،ليا فاين�شتاين،تولد عام  ،1986متخ�ص�صةكر�س��ت �أطروحتها له ،وهي تق�� ّدم برامج
يف �أعم��ال كافكا الت��ي َّ
للثقافة الفرن�سية و�إذاعة  .Arteيف عام . 2020
ميك��ن الرج��وع �إىل ملف كامل " �أ�شتغل علي��ه الآن ،حيث يرجعاهتمام��ي بكافكا �إىل �أوا�سط ثمانينيات القرن الآفل ،بدءاً بن�رشي
لبحث م�ستفي�ض حوله ،حتت عنوان :االغرتاب الكافكاوي ورواية
امل�سخ منوذجاً ،يف جملة " عامل الفكر " الكويتية ،العدد 1984 ،2
" يخ�ص جانب االهتمام الفل�سفي بكافكا ،حتت عنوان :الفل�سفات
تق��ر�أ كاف��كا LES PHILOSOPHES LISENT KAFKA
،وي�أت��ي الإ�سهام الأول هن��ا ،من لدن ليا فاين�شتاي��ن نف�سها ،من
خالل فال�سفة �أربعة :فالرت بنيامني  ،هانا �أرندت  ،غونرت �أندر�س ،
ثي��ودور ف �أدورنو) ،وب�صدد غونرت �أندر�س ،هناك بحث :الغمو�ض
اجل��ذري لفرانز كافكا Günther Anders : l’ambiguïté
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 ،radicale de Franz Kafkaوقبل��ه فال�تر بنيام�ين ،يف
اقرتبت �أكرث م��ن ال�لازم Kafka – je m’en
بحث��ه :كاف��كا-
ُ
�...suis approché de trop prèsإلخ
ب�ص��دد الق�ص��ة الت��ي متح��ور مق��ال فاين�شتاي��ن حوله��ا� ،أي "اخل��ذروف " ه��ي �أقل من �صفحة� ،إذ �إنه��ا واردة بكاملها يف منت
املرتج��م ،مق��ال 254
املق��ال " قراب��ة  180كلم��ة  ،يف الن���ص
َ
كلم��ة يف الن�ص الفرن�سي ،ميك��ن الرجوع �إليها�،ضم��ن  :الأعمال
الق�ص�صي��ة الكامل��ة " لفرانز كافكا ،برتجم��ة :د .رم�ضان مهلهل،
وال�ص��ادرة ع��ن دار الرافدين،ب�يروت ،ط��� ،2019 ،1ص372-
.373
 "-اخلُ�� ْذروف  ، la toupieعن��وان الق�ص��ة ال��واردة يف املقال،
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ال عن غوغل "
َعلَى َنفْ�سِ َها َد ْو َر ٍ
يع ًة ِج ّداً " .نق ً
ات �سرَ ِ َ
حان��وكا � Hanoukaأو َح ُن َكّ��ة �أو عي��د �ٱلأن��وار ويع��رف بعيدالأنوار وعيد التد�شني كذلك ،هو عيد يهودي يحتفل به اليهود ملدة
� 8أيام ابتداء من اخلام�س والع�رشين من �شهر كي�سليف �إىل الثاين
�أو الثال��ث م��ن �شهر تبت ح�س��ب التقومي العربي ،وي�تراوح موعده
ح�س��ب التق��ومي امليالدي ب�ين الأ�سب��وع الأخري من �شه��ر ت�رشين
ال عن غوغل ".
الثاين والأ�سبوع الأخري من �شهر كانون الأول " نق ً

� - 1أندر�س ،كافكا مع و�ضد ،الرتجمة .هـ بالر� ،سرتا�سبورغ� ،سري�سي.1990 ،
 - 2كاف��كا  ،الأعم��ال الكامل��ة  ،ج ، 2 .الرتجم��ة .دافيد  ،باري�س  ،غاليمار « ،ال بلياد» � ،ص .604 .يعود تاريخ هذا الن�ص بال
�شك �إىل الأ�شهر الأخرية من عام  .1920ونحن نن�سخه �أدناه.
� - 3أندر�س كافكا  ،م�ؤيد ومعار�ض  ،مرجع مذكور �سابق ًا � ،ص.80 .
 - 4املرجع نف�سه � ،ص.40 .
 - 5ف .كافكا ،املحاكمة  ،الرتجمة ،ب .لورثوالري ،العابرة.باري�س  ،فالماريون « ،ج ف» � ،ص.253 .
 - 6الرتجمة،ك .ديفيد  ،مرجع مذكور �سابقاً ، ،يف ج� ،2 .ص .604
 - 7كاف��كا « ،ر�س��م تخطيط��ي ل�سرية ذاتية»  ،يف ال�صحيف��ة  ،الرتجمة .كلو�سوف�سكي  ،باري�س  ،غرا�سيه � ، 1949 ،ص235- .
 243؛ مقتب�س يف ج باتاي  ،الأدب وال�رش  ،باري�س  ،غاليمار � ، 1957 ،ص.112113 .
� - 8س .مو�سي�س،الإيرو�س والقانون ،باري�س� ،سوي� ،1999 ،ص  ،81الت�أكيد من الكاتب.
*-عنوان املقال وم�صدره:
Léa Veinstein: a philosophie au cœur de la fiction ?» Dialogue entre Günther Anders et
)Franz Kafka»Dans Lignes 2012/2 (n° 38
* �إبراهيم حممود  :باحث ومفكر كردي �سوري  ،تولد عام  ،1956مهتم مبجاالت معرفية خمتلفة ،ويف التوجه الأنرثوبولوجي
خا�صة ،كتب يف كربيات املجالت العربية ،وله من الكتب املطبوعة :الورقية وااللكرتونية  ،ت�أليف ًا وترجمة ،ويف دور ن�رش عربية :
�سوري��ة ،لبناني��ة ،م�رصية ،عراقية�...إلخ ،ومن م�ؤلفاته� :أئمة و�سحرة ،الفتنة املقد�سة ،قتل الأب يف الأدب� ،أقنعة املجتمع الدمائية،
النقد والرغبة  ،نقد وح�شي� ،صدع الن�ص�،رسديات احلية ،وغريها من الكتب.

ترجمة

م�صادر و�إ�شارات
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أغنية للجهة األخرى

مروان عادل حمزة

ال قبلة لإميانك هنا !!

ملرة ..

�أيها الكافر املحلي !!

يا �سمائي

فرافقيني �أيتها املحبة

واذر فيني للأعلى

لأبذر وطني يف غرفة نومي البعيدة

يا عيون �أهلي

و�أمطريني للأعلى

�أغنية للجهة الأخرى
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ومالمح لوجهي

لقد فات �أوان موتي

ذات حزن

ال لالنقرا�ض
وما عدت قاب ً

ذرفت ق�صيدة تركتني

فاطلبي يل التوفيق �أيتها الديدان الوفية

وذات نوم

و�شكراً عراقي ًا

حلمت �أن �أيامي �ست�ضعك

لرتكي �أحتفظ با�سمي الثالثي

والأجنحة

وبحقي يف العودة ....
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ـــــرطقـــي
ُ
اله ُ

حم ــد االنب ـ ــاري

البح ِر ،
َق َدمِ ي ال َآن يف �أَ َّولِ َ
تان َ ،وفيِ َم ْو ِج ِه َمركَ ٌب تا ِئ ٌه ،
طو ِ
ليِ َف ْو َق �ساحِ ِل ِه ُخ َ
�صيح بِها :
يح كُ ُ
نت �أَ ُ
الر ُ
�آ ِه يا َمركَ َب ًا تا ِئ َه ًا  ،كُ لَّما َه َّبتِ ِّ
ناحكِ َي ْو َم ًا ،
يح َف ْل َت ْخفِ�ضي ليِ َج َ
الر ُ
َي ُتها ِّ

ر�ض  ،كَ ا ْل ِق�شرْ َ ِة
راب َعلَى ِج ْي َف�� ِة الأَ ِ
عين��ي �أَ ُم ْت كَ ا ْل ُغ ِ
َد ْ
ال َّتا ِل َف ْه .

َي�س ليِ �آخِ ٌر
َي�س ليِ �أَ َّو ٌل  ،ل َ
ل َ
��ح �أَ َّيامِ َي
ِ��ي امل ُْ�س َت��ديمْ ِ َد ٌم ن��ا ِز ٌف َ ،و َتبا ِر ْي ُ
كُ ُّل مِ يرْ اث َ
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ال�سا ِل َف ْه .
َّ
نت �أُ ْم�سِ ُك ُه مِ ْن َتالب ِْي ِب ِه ،
كُ ل ََّما َه َّدين َ�ض َج ٌر كُ ُ
قي ٌق
�صي ُح ِب ِه � :إِ َّنني ناحِ ٌل َوالمْ ُ
ِزاج َر ْ
َو�أَ ْ
ياء َعلَى َن ْف�سِ ِه
َت َر َّف ْق بمِ َ ْن َي َّدع��ي ال ِك ِ
رب َ
�ض .
َناح َم ِه ْي ُ
َفالجْ ُ
��ث كَ ال َقلَقِ
َو َدمِ ��ي كَ ا ْل َف ِ
را���ش ِ�إذا ا ْن َب َّ

ال َّث ْـو ِر يا َج َملُ
�إِنيِّ �شرَ ْيكُكَ بِـال َْبل َْوى َف ُخ ْذ ب َِـيدي
ام�سِ كْ ِبكَـ َّف َّي َعـلِّي َم َّـر ًة َ�أ ِ�صـلُ
َو ْ
ني .
ريقِ احل َُ�س ْ
�إِ ْذ َب ُحوا نا َقتي يف طَ ْ
َمي َل َة َي ْو َم ًا َت ُر ُّ�ش
َو َد ُعوا كَ َ
الء اجل ْ
رب َ
ران
َعلَى َقبرْ ِ ِه ال َّزع َف ْ
مان
ا�س َ�ألُوا َ�ش ْي َخ َهذا ال َّز ْ
َو ْ
.

�ض .
َم ِر ْي ُ
��و
ـ��ار يف َج ْوفِ�� ِه َت ْ
ـخ ُب ْ
ال َّن ُ
َو َت ْـ�شـ َتعِلُ

��رى لحِ َي ُة
َه ْ
��ل ُت َ
ُون
اهلل طَ ِّي َع ٌة ِل َتك َ
��راح ُم َو َّز َع�� ًة
ا ِ
جل ُ
ني ؟ .
َب َ
ني َب ْ

�شـ��اب عا ِر ُ�ض�� ُه ،
َو
َ
َو ْاب َـي َّ�ضتِ المْ ُ َقلُ

هلل ،
لحِ َي َة اهلل يا لحِ َي َة ا ِ

رب �إلىَ ال َّن��ا ِر تمَ ْ �شِ ي
َد ٌ

َون  ،يا ُن ْقطَ ًة
عر َة الك ِ
يا َ�ش َ

يف مجَ اهِ ِل ِه
ـ��رن
��ب َق َ
كَ ـف��اكَ َتـركَ ُ

فا�ص َل ْه .
ِ

نت
َه ِذ ِه حِ ك َْمتي �َ ،س ِّمنِي مِ ْثلَما �أَ َ

شعر

المْ ُِّر
ي��ا َ�س ِّي�� َد ا ْلكَائ ِ
ِن��ات �أَغِ ْثن��ي َف���إِنيِّ
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َت ْ�س َم ُعني �أَ ْو َت َرى
ُملْحِ َداً َ ،خطَ �أً َق ْد تحَ َ َّد َر ،
الر َاي ِة ال ُهرطُ ق َِّي ِة ،
�أَ ْو راف َِع َّ
ناح
ال�ص ِ
�سِ َّي ِ
�شاب فِي ِه َج ُ
ان كُ ُّل ِّ
فات َ ،فذا َز َم ٌن َ
راب ،
ال ُغ ِ
حلقِي َق ِة َوال ِك ْذ َب ِة الباطِ َل ْه .
ني ا َ
وال َف َ
رق َب َ
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ا�س
يمَ ْ �شِ ي َو َي ْت َب ُع ُه َح ْ�ش ٌد مِ ن ال َّن ِ
ـفا�س
ـ�س َو�أَ ْن ِ
كَ ا ْل َغ ْـي ِم َم َّر بِـال حِ ٍّ
ا�س �ساكِ َنـ ٌة
َو ُر ْو ُح ُه يف َي ِد ال َْع َّب ِ
را�س
ـالء اح ِمل ِْي ِه ُد ْو َنـما ِ
يا َ
كـرب ُ
ِـي َ�ص َم ٌم
َ�أكا ُد َ�أ ْ�س َـم ُع ُه ل َْو َ
كان ب ْ
�أَ ْو ُر َّب َـمـا �أَ َت َـملاَّ ُه ِبـ�إِح�سـا�سِ ـي
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مزيف
والء ّ

شعر

�أمي ـ ـ ــر احل ـ ــالج

ال ت�ص ّد ْق
�أك ًّفا على ك ِّل حالٍ
ُت�ص ّف ُق،
بال�شقائق،
مطْ ّلي ًة ّ

ب��دوام
مي �سريته��ا
ِ
رغب�� َة تق��د ِ
الوالء
انحناء
ً
ري م�صافحةٍ ،
بغ ِ

أتكيت).
وفق ما يقت�ضي( ال ُ
مت ُّد ي ًدا
قد تعو ُد ل�سريتِها،
�أو تظ ّل ت�ص ّف ُق
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لل�س ّي ِد املتفائل
َّ

تغ ّني

حلل َْم ينمو
فاتركِ ا ُ

ال�سالمل
م�ستم�سكًا بجميع ّ

وتعج ُز

ببوتقةٍ

�أن ينزوي حيث بيئته،

أحالمها،
تنبت ال ُ
كي َ
أر�ض � َ

الغناء بعينه
ليكون
َ
ُ

الوئام
يرتوي من رحيقِ
ِ
فقد تتق ّل ُب �سري ُة �سطوتِها،

�أمل

يح�سم �سري َة نثرْ البذو ِر.
ُ

أكف احلميم ُة ،
فال ُّ

ان�سجام،
يعم
ٌ
�أن َّ

البذور اللواتي

حتنو

أبوابها،
وت�رشع � َ

الغيوم
جتر
َ
ُّ
ور احلاملة.
حيث
�إىل ُ
ُ
تبت�سم ّ
ال�ص ُ

�صيف،
كغيمة
ٍ

للو�صلِ ،
ْ

أكف
ل ٍّ

هيب .
ت�ص ُّد ال ّل َ
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لم الشظايا
ُّ

شعر

حي ـ ــدر الكع ـ ــبي

ال�شاحن ُة تنزلق

اجلنود ي�ستظ ّلون

ميتد من العني

فمه
الوادي ُ
يفتح َ

بالعباءات الكيمياوية

�إىل الفر�ضة

مطر

وهمي
خطٌّ
ّ

�إىل ال�شعرية
�إىل �صدر اجلندي

29/2021

104

AL ADEEB AL IRAQI

الذي ُي ِع ُّد ال�شاي
الطائرات حتكُّ ال�سماء
يهر�س بظهره ف�أر ًة
ويوا�صل النوم
ال�سيجارة م�شتعلة
إ�صب َعي القتيل
بني � َ
الذي كتب على خوذته
"م�سافر �إىل كربالء"
مِ ْ�سبحة من الر�صا�ص
على �شكل قلب
�أ�سنان اجلندي
الذي يت�أمل �إ�صبعه املقطوع
ت�شبه ال ُّذر َة ال�صفراء
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على جدار امللج�أ

ثقب �أحمر
ٌ

الذي مل ُي�سقف بعد

بني القذيفة يف الف�ضاء

بندقية مقطوعة ال�سبطانة

واجلنود على الأر�ض

خ�سائرنا لهذه الليلة

خيط من الرتقب

مائ َتي -عفواً مائتا �شهيد

ي�ضع ك َّفه على �صدره
ويف ظاهر الكف
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اخلنادق تبتلع اجلنود

للقواطع كافة
اجلنود يحفرون اخلنادق

�إقلب ال�صفحة

شعر
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جنية تغازل قدحا بأوراق ورد

ح�سن �سليفاين

جنوم تكاد ت�سكب الوي�سكي

�سرتين �سفن بحار تلهث قرب زنبقتك التي تركتيها

تنادي��ك يا ابن��ة اجلن اجلميل ،تع��ايل وجملي ليله

على �صدره ال�صابر

وارفعي ك�أ�سه ،

لإ�شتياق �أ�صابع جتيد العزف على نغمات غائمة .

واهم�سي �أ�سفل �شفتيه مبا ت�شائني ،

ب�إمكان��ك ف��رك الأرق �أو ق��راءة �س��ورة الأرق قب��ل

اذ ال�إ�سم � ،إال �أ�سمك به ممهورتان

�صياح ديك ال�صباح

�إ�رشبي لثان  ،فحني حتدقني يف ب�ؤب�ؤي عينيه ،

هيا ايتها اجلنية التي ما�أجاز لها �شومان �أن ترمي
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طاقيتها ،
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التعبثي بخ�صالت �شعر تقر�أ �شعرا ،

فالهواء قد �سكن ،

التلم�س��ي زرا ثاني��ا للف�ست��ان  ،فبيا���ض الفتن��ة

والليل اليغني اال مبر�آك..

احلمقاء كاف..

حتى القمر ك�رش عن �أنياب غ�ضب غريته،

تعلقي بذيل جنمة �ستهوى بك اليه ،

حني الح جوهر جيدك املحاط بحنان حبات الرمان.

الت�رسب��ي �أ�رساره جلني��ات ايفل او �ساح��رات مازلن

لوحده الآن هو ،

يغازلن نوار�س ال�سني ..

يف الزاوي��ة القريبة من حائ��ط ال�صنوبر ال�صافن يف

مدي ما�شئت يديك وخذي �شهقة هوى وطريي ..

�إذ اخربت��ه بع���ض جني��ات ال��دار

النج��وم �ست�سبن��ا م��ن جدي��د  ،اذ

الزرقاء،

النحرتم دقائق الع�شق

�أن �سيدته��م تتعطر وتغزل خ�صالتها

ا�رسع��ي قب��ل �أن تلعنن��ا �سم��اوات

ال�ضاحكة ،

النراها ،

وت�ش��ق فتح��ة اخ��رى يف ف�ستانه��ا

قبل �أن يفي�ض النيل ويلحق به دجلة

اجلديد ،

..

كي تهبك �سحر الدالل  ،وع�شق املقام

دعي حمالة ال�صدر فالطريان بحرية

حني تغني ..

�أجمل ..

رق��ة الع�شب �ستهديك الي��ه  ،اذ غارق

دع��ي تفاحتا ال�ص��در ترتاق�صان يف

يف ملكوتك ..

�رسير ال�سماء..

دعي القرط وامل�شط  ،حافية تعايل ،

�أما و�صلت؟؟

شعر

�سيمائه .

مل ت�أخرت ؟؟ مل مل ت�أت ؟؟
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ٌ
وردة على سياج حديقتي

نام ـ ــق �سلط ـ ــان

ك ّل ما طار من حديقتكَ

�شهيق الأزهار وال زفريها
ال
ُ

مل يعد لكَ ،

تذهب
الفرا�شات وهي
حتى
ُ
ُ
ثم تعو ُد ملهوف ًة

الفجر
ال
ُ
وال �شجر ُة التني

هي لي�ست لكَ الآن ...
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اخل�شبي
ال�سياج
لكَ
ُ
ُّ
الباهت،
ولو ُنه
ُ

من �أجل � ّأيام
ورديةٍ
ّ
دفاترهن،
خمب�أةٍ يف
ّ
ّ

وذكريات ياب�س ٌة
ٌ
عن �صبايا املدار�س

الهندي
حتى النجيلُ
ُّ
�سوف يعو ُد �إىل الهند

فرحات
وهن يت�س ّلق َن ٌه
ٍ
ّ

وحو�ض الأ�سماكِ  ،ونافور ُته ال�ضوئي ُة
ُ
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وبقايا جل�سة �أم�س
و�صحبك امل�صابون بالريب ِة
ُ
ومديحِ كَ الدائم للنار.
* * *
تتفل�سف
لكَ �أن
َ
كنت تفعلُ دائم ًا
كما َ
ولكَ �أن تمُ عن يف غام�ض القول
حمرتف
ن�ساج
ٍ
حتوكُ زخار َف ُه مثل ّ

ثم تن ُق�ض ُه يف �آخر الليل
حر الآن
ف� َ
أنت ٌّ
بال حديقةٍ

وال �أ�صدقاء.

شعر

�سيهربون من التبا�س �ضوئكَ باملاء
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أبناء الطوفان
ُ

ورود املو�سوي

فتهرب
ال�سكون
الريح ُيرعبها
ُ
ُ
ُ
فيكتب
الظنون
ت�صفع ُه
والليلُ
ُ
ُ
ُ
جتم َع حولَها
ُ
واخلوف مئذن ٌة ّ
تندب
املدائن
خوف
ِ
ُ
ُ
واحلدائق ُ

ال�صغار مدين ًة
يجم ُع ُه
والرعب َ
ُ
ُ
كف من دخلوا البال َد لينهبوا
يف ِّ
يفتح للوجو ِد �س�ؤاله
ُ
وال�صمت ُ
�ستعجب
نهب يف احليا ِة
مِ ْن � ِّأي ٍ
ُ
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لم ُه
والطفلُ
ُ
ي�رشح للأماين ُح َ
تلعب
مازالَ
ُ
يكرب واملنايا ُ
ته�ش َم وجهها
والعمر مطرق ٌة ّ
ُ
حج ُب
ال َ
جرح يف وجه الندام ِة ُي َ
خلف ما ين�أى به
والطفلُ يعدو َ
تع ُب
مغامر ٌة
روح
ٌ
وموت ُم َ
ٌ
َ
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والوحي يف و�ضح التالو ِة �شاه ٌد
ُ
ويغلب
العذاب
يبتكر
ما زالَ
ُ
َ
ُ
الرملي ك�سرّ َ لوحهم
طوفا ُنه
ُّ
�سكب
ال
َ
�صوت يف ك�أ�س احلناج ِر ُي ُ
وا ُ
هلل يز ُف ُر يف ال�رصي ِر رعو َده

ني لريكبوا
َمن ذا
�سي�صطنع ال�سف َ
ُ

شعر
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واحلوت يبتلع املدين َة �ضاحك ًا
ُ

أكون �ضيف ًا طيب ًا
ويقول كيف � ُ

طي ُب
كم غاب يف بطن الفجيع ِة ِّ
�صاحب
ني اخلليق ِة
يبق يف ع ِ
مل َ
ٌ

وتكذب
تلهج بالدعاء
ما َ
دمت ُ
ُ
ل�صوت ال تريد �سماعه
فان�صت
ٍ
ْ

خلل َُّب
حاب ا ُ
ال�ص ُ
�إ ّال و� ْأر َع َد ُه ِّ
فروا على �أملِ التقاء نبيهم

أ�رضب
زلت �أبتكر الرعود و�
ما ُ
ُ
نبو َتك التي
�أنى �ستمنحهم ّ

ويحطب
يقتطع احليا َة
والغيب
ُ
ُ
ُ
ذو النون راح مغا�ضب ًا وم�صريه
يرتقب
خائف
بفم احلقيقة
ٌ
ُ
بع�ضهم
فزع ت�ص ّد َق ُ
والنا�س من ٍ
ُ
بالبع�ض كي ينجو ،فلم ُي�س َتعتبوا
ِ
واملوت ي�ضحك بالوجوه نكاي ًة
ُ
يت�رس ُب
وعلى امتداد رجاءها
ّ

ماء يف احليا ِة لي�رشبوا
جعلتك ً
ها �أنت ت�رشبك الندام ُة �آ�سف ًا
ير�س ُب
ُ
وال�صوت يف جوف الغياب ِة ُ
نبيهم
خال�ص
عد يل
النا�س قتلُ
ِ
ُ
ْ
لـيـذنبوا
ف�أ�شِ ْح بوجهك يا �إل ُه ُ
جميعها
العذاب
وابعث مالئك َة
ِ
ْ
َ
املذنب
فهم احل�صي ُد
جلميعِهم ُ
ُ
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خــــارج الوقت
َ

شعر

ر�ضا ال�سيد جعفر

التعب
يتعب
قد ت�سرتيحني �أو قد
ُ
ُ
يف الرملِ �أغني ُة الأمطا ِر يا ُ�س ُح ُب
يف الذاهبني �إىل �أق�صى خماوفِهم
اللهب
الريح و
بيادر كَ تِفاها
ُ
ُ
ٌ

ي�رشبها
فلتات الهم�س
�رسابهم
ُ
ُ
ُ
حزن الدروب التي تاهت بها احل َق ُب
ُ
جت ّذروا يف الأماين من ُذ فتنتهم
أ�سفار و الك ُت ُب
ومل تق ّلبهم ال ُ
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مل اند�س�ستِ به �شِ عراً و �أغني ًة
َ
كل ما يف روحه َحطَ ُب ؟!
وهو الذي ُّ
خلف حمنتهم
�شاهد ُتهم كيف ذابوا َ
ف�ضةٍ ُ�صلِبوا
وكيف فوق وعودٍ ّ
الغيم من �سهري
�شاهد ُتهم فمل ُأت
َ
لك ّنهم �أمطروا �سكراً و ما �رشبوا
غري انطالقتهم
ال ي�ستج ُّد بهم ُ
م�س ُه ُه ُد ُب
نحو
ِ
َ
النعا�س الذي ما ّ
ملء خيفتهم
يطاعنون غياب ًا َ
وما روى التي ُه يوم ًا �أ ّنهم هربوا
هم ما
تناثر يف روحي من امر�أةٍ
َ
تثب
ُّ
كل النهارات من م�شكاتها ُ
و هم مرايا الذي ال وج َه يف يده
يخ�شى على ورد ِه املخذول �إن ذهبوا
الف�ض ريب َت ُه
ال ت�شغلي بالأمان
ّ
فم ُه املو�ؤو َد يا ق َِر ُب
�أو تقربي َ
يجمع ِه
عمر
هو
ُ
ُ
َ
ال�شتات الذي ال َ
الر َي ُب
وال
ُ
تغادر عن �أنفا�سِ ه ِّ

قدت على عيني ِه قافل ًة
مل ا ّت ِ
من النخيلِ و ما يف قل ِب ِه ُرطَ ُب !؟
موال ُه �صيغ ٌة للعمر حني على
ّ
يرتقب
ميوت و يحيا و هو
حرف
ٍ
ُ
ُ
كل العارفني ب ِه
�أقولُ خ ّلي ِه ُّ .
م�ساملون و عن �أوزا ِر ِه َنكَبوا
خ ّلي ِه للبللِ الوهمي يف دمِ ِه
يجب
ِ
وللعبارات تهذي ال كما ُ
ني جتري يف بياد ِر ِه
لنا ِر عين ِ
وما ملو�سمِه يف غريها � َأر ُب
إ�صغاء نازعها
لهم�سةٍ ك ّلما ال
ُ
العنب
ت�صب َب من حافاتها
حرف ًا ّ ،
ُ
لـ ( ال ) حتاولُ �أن حتبو على فم ِه
تعب )
فت�ستدير ب ِه ( ّ
لبيك يا ُ
ُ
دم ُه يف�ضي �إلي ِه  ،و ال
خ ّليه  ،ال ُ
�سبب
ين�سى ،و لي�س له من غيم ِة ُ
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أحسست بالرقة السرية
كم
ُ

شعر

عامـ ـ ـ ــر الطي ـ ـ ــب

يف ال�سابع من دي�سمرب لهذا العام؟

فتلك �سجيتي على الدوام.

قلبي كج�سد املغمى عليه

مدن مل ابنها،
لكنني �أ�ستذكر
خراب ٍ
َ

و عيناي تت�ضحان يف البطء مثل �أ�ضواء �سيارة .

يل ،
بكاءات تن�سب �إ ّ

أحببت على نحو
ال �أقول �أنني �
ُ

اختفت !
و قمراً يج�أر عرب البحرية التي
ْ

غري م�ألوف
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والدي كلم ًة
�أ�ستدين من
ّ
لأقول �أنني �ضم�آن كالأنقا�ض،
�أ�ستدين من رفاقي
كلمة �أو اِثنتني
أخرت كثرياً وكان ب�إمكاين
لأقول لقد ت� ُ
�أن �أراوغ الرمح.
�أ�ستدين من ال�سجان
كلمة �صغرية
لينزل بندقيته فقط .
�إنها �أ�شياء �إن�سانية م�ضخمة
لكني بالفعل �أود �أن �أ�ستدين
منكِ كلمة �أخرية
كالعالمة الوحيدة التي �أفتح بها فمي !

ندفن وجوهنا يف املعاطف.
ي�ص ّدق �أحدنا الآخر

*

*

*

حتى عندما تدفعنا الرغبة بتق�شري برتقالة
نحو الكذب ب�ش�أن لونها .

�أحبك غداً بقوة ال مثيل لها،

غداً يا �سيداتي و �سادتي

ي�سقط الرذاذ وال

ن�سافر يف الأنهار عرب دوامتها
نح�س بفزع ال�سماء وهي جافة كحلق ثور هرم
ّ
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و نتطاير مثل القم�صان!
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ما كان الأمر �سي�سعدك بالطبع
لكن الكلمات ت�ضيء كالإ�شارات

*

*

*

�أحيان ًا
و داخل قلوبنا �أي�ض ًا

ملن ال يعرف ف�أن ق�صائدي

ب�سبب جنازة عابرة

مليئة بالأفعال امل�ضارعة.

يتعطل خطُ ال�سري!

لقد �أق�سمت ب�أ�صابعي
هذه كما يفعل املحامون يف املحكمة
�أن �أقول احلقيقة التي ُيهم�س بها
يف كل مكان ،

مل �أعد �أ�صرب

�أال �أدع �شم�س هذا ال�صباح الباكر

أ�سمعكن مقهقهات يف ال�صالون
�أنني �
ّ

تت�آكل مبرارةٍ يف املا�ضي !

بينما �أقف كمن يفكر
بتخفيف �رسعته .

*

*

*

تروين النكات لأنف�سكن و تهم�سن
بكلمات معيبة،
جزء كبري من حوا�سي ال يعمل

كنت
تعود خطيئتي �إىل �أنني ُ
�أحلم �أن �أغدو �رشطي مرور

وجزء �آخر يت�سول النباهة

ف�رصت �شاعراً
ُ

ككالب ال�صيد.

شعر

*

*

*
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ينبغي �أن تتوقفن عن القهقهة

�إنها ت�ضغط على الأر�ض الرخوة

�أنني يف الداخل

لكي متحى !

�شفاهكن
ظ ٌّل يت�صيد ملعان
ّ
و يف اخلارج رجل يبكي !
*

*

*
*

*

*

يف اخلارج ي�صيح اجلنود:
�أنكم حما�رصون

ما من �شيء �أحبب ُته كما �أحببتكِ ،

يف الداخل ت�ضاء �أ�صابعنا

حافظت على �أثره و �شممته

و تلتهب لهفتنا

يف عرق ال�صف�صاف

نقول كم �سنعي�ش على �أمل �أن تهبنا

و يف زوال الأقمار مبكراً.

كلم ٌة �صغري ٌة حريتنا،

قلت من �أجله :
ما من �شيء ُ

مو�سم القطاف مل ي�أت

هذه هي القفزة

بعد ،

الأخرية

النجوم مل تندلع كاحلرائق

�أما �أن �أعرب الدائرة

و حبنا �شجرة غري قميئة

�أو �أت�سبب بالأمل ملفا�صلي .

�سوى �أن ظاللها ُتهدر يف املاء!

ما من �شيء كحبك
يجعل الروح ن�شيطة كقدم ال�صياد ،

*

*

*
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م�شيت مبحاذاة �سياج عتيق
ذات يوم
ُ

الرخي�صة .

�أرك�ض و �أختبئ

�س�أعانقكَ مرة لي�ست الأخرية بالطبع

لئال تر�صدين عني �أو ت�صيبني

حماول ًة �أن �أرفع هامتي

حجارة طائ�شة

كمن يغري وجهته نحو البحر،

حيث ال�صبية يلعبون ب�ضغينة

�أقول �س�أعانق

�أحياناً.

و �أعلم �أن امل�ستقبل

جت�شمت من �أجلك
ُ

� ٍآت بالرع�شة التي ننجب بها �أطفا ًال موتى !

�أن �أعي�ش على قدر م�ؤمل من اللعب :

*

*

*

حياتنا تغط�س يف النهر املجاور
يعوزين تقدير امل�سافة

و زاورقنا تطفو!

بيني وبني ق�صيدة �أحد ما
*

*

*

لكني �أب�رصها على هذا النحو -:
بعدت مقدار �سنتمرت عنها
كلما
ُ

�س�أعانقكَ بوردة مل ته َد �إيلَّ،

اقرتبت مقدار مرت من نف�سي!
ُ

برائحة ج�سد مل يعبث به الأوالد
يف ال�ساحة اخللفية
�إذ �إننا جميعا م�صنوعون كالدمى ال�صينية

*

*

�أال ت�شعرين �أن يدي ممدودة

*

شعر

�أن اقول وداع ًا و �أخفي نف�سي
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كالإ�سفنجة

لكن احلب ال ُي�ضبط قيا�سه بدقة

على الأفق ؟

كما ير�ص �أحدنا عينيه

�أنت تبكني و ال�سماء متطر بعدائية

قبالة ال�شم�س

و متى ما غابت

و االخر قبالة ملبة النيون

ال�شم�س

هل ميكننا �أن نفعل الأمر ذاته بالت�ساوي؟

لوحت لك بالطريقة التي جتفف املطر !
ُ
*
*

*

*

*

*
�أنني م�شتاق بقدر ما �أ�ستطيع تارك ًا خلفي

�أنا �أحبك و�أنت �أي�ض ًا

�أج�ساد ن�ساء بعيدات كاجلزر

هل �أكتب ذلك يف دفرت يومياتي للت�أكد

حامل ًا �أن �أ�ضع يدي

من �أنني �أهبك تاريخاً؟

بني يديك ك�شتلة التني .

�أنت ت�ضعني لكل خطوة تائهة يف حياتي درباً،

خائف بقدر
ٌ

ت�صنعني يل �ضمرياً

ما ت�ضاء البيوت قبالتي

دافئ ًا مثل الفلفل احلار

�أفكر �أن �أك�رس م�صباح ًا غري م�ؤذ للغاية ،

يوخز و يدفعني لل�رصاخ على طريقة

�أن �أجعل �ضوءه املراق

الطفل يف الرابعة و الن�صف من عمره .

و�شم ًا حلياتي !

�أنا �أحبك و�أنت �أي�ض ًا
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ٌ
قبضة من إثر شاعر

شعر

ا�سراء العكراوي

�سافر؟! لَن �أقولَ  :كفى ومهال..
ُت ُ

�سواء � ْأن
تغادرْ � ،أم َتظَ لاّ
ٌ
َ
َفبي ُم� ٌؤن مِ ن الألمَ ِ امل َُح ّلى
ال�صمتِ ظِ ال
َ
جدار َ
ويب�سِ طُ يل ُ
رب املُرائي
ال�ص ِ
وليِ ُق ٌ
وت من َ

ال�شعرا ِء � ْأ�صال
لَع ّل ِلكِذب ِة ُّ
ق�صائ ُدكَ ا ّلتي � ْأغو ْتكَ َع ّني
ني عن مائي َت َخ ّلى
َ�ستذبلُ ح َ
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وي�شيخ فيها
َيحِ ُّل خريفها،
ُ
بي مجَ ا ِزها ،و َتعو ُد َخجلى ..
َ�ص ُّ
�إىل �أر�ضي التي َزرع ْتكَ تِينا
ِراحتها ..و َزيتون ًا و َنخال
ب َ
و�أدري � َّأن َوع َد ال�شِ ع ِر عي ٌد
وح ُيتلى
الر ِ
َف َه ْم ُ�س نِدائ ِه يف ّ

ُيراو ُدنا ِب�سرِ ِّ ال َغي ِم نجَ ٌم
وء ُه �أ ّنى �أطَ ل
ُن ُ
الحق َ�ض َ

		
نمَ ُ ُّد َل ُه ُج�سوراً من ُر�ؤانا
لب َن ْ�صال
ويود ُِع يف ثنايا ال َق ِ
ُ
هر
الع ِ
ُنغا ِز ُل ُهَ ..
وء َ
و�ض ُ
ني َم ٌ
ا�س كُ حال..
ني ال ّن ِ
و ُنر�سِ ل ُه ل َِع ِ
رون
�أال يا �شِ ْع ُر ..كَ م َدمِ َي ْت ُق ٌ
الرباب ِة فِيكَ َجذىل
و� ُ
أوتار َ
الع ّ�شاقِ ُ�أ ْن�س ًا
واجع ُ
تحُ يلُ َم َ
أيام َ�شكْال
وتمَ َن ُح قاتمِ َ ال ِ
زر
ؤرج ُحناَ ..ف َم ٌد َبع َد َج ٍ
ُت� ِ
وجنا �أعلى َف�أعلى
و َتر َف ُع َم َ
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وب ُحل ٍْم َقد َتوارى
و َنركُ ُ
�ض َ�ص َ
كَ طِ فلٍ طار َد ال َق َم َر املُطِ ل
ريب
بح ٍار َغ ٍ
و َن ُ
رجع مثلَ ّ
فار ُه َقهراً و ُذل
َر�أى � ْأ�س َ
الالهون ..حتى
ر�أى ما ال َيرى
َ
ويقلى
تعامى َخ َ
وف � ْأن ُيجفى ُ
عر ..لَن �ألوي عِ ناين
�أال يا �شِ ُ
جا�شت بِروحي
أ�صون ُغواي ًة
� ُ
ْ
ي�س �إب ًا و َدل
لِقافِيةٍ تمَ ُ

ُتعا ِن ُدين ..ف�أُ ْعل ُِن َعن َهيامي

جيء �ضاحِ ك ًة َت َ�س ّلى
بِها َ ..ف َت ُ

وق كَ تفِي
ُتعا ِن ُقنيُ ..ت َر ِّب ُت َف َ
تمَ َ ُّ�س �أ�صابِعي ،و َتقولُ َ :مهال
ال�ش ْع ِر َ�ص ْع ٌب
ُروي َدكِ َّ � ..إن َمرقى ِّ
ال�ش ْع ِر َعجلى
وخيلُ ِّ
لِ�شاعِ رةٍ َ ،
ف�أُم�سِ كُ كَ َّفها ،و�أقولُ  :هاتي
َحدي َثكِ َ�شهرزادِي لَن يمُل
ريني
وطُ ّلي َف َ
وق �أوراقي َت ْ
ال�شع ِر �أحلى..
ميع ِّ
كَ تب ُتكِ مِ ن َج ِ
فيق ُروحي
ور َ
كَ ذا يا �صاحبي َ
مر خِ لاّ
ال�س َ
وال َقوايف ُّ
تتخذك فَطَ ْب ُعكَ طَ ْب ُعهاَ ،تن�أى و�أ ْذنو
�ضاء �شاحِ ب ًا َحتى َتهل
َف ً

شعر

ال�شع ِر ظِ ل
َ�س�أم�ضي َخ َ
لف ظِ ِّل ِّ
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كتـــــاب األبـــــرار

كاظم اجلما�سي

دائ��ب احلركة من دون كلل �أو ملل ،بج�سد كما اخليزرانة
نحاف��ة ومرون��ة وعنفوان��ا ،متوهج��ا� ،أي وق��ت ت��راه،
ب�إبت�سام��ة منداحة على وج��ه �أ�سمر �صبوح ،ي�ساعد هذه
ويعني ذاك ،ودودا حمبا للجميع ،مثلما يحبه اجلميع..
الفت��ى عل��ي ال��ذي فا�ض��ت روح �أبي��ه بني يدي��ه ،ذات
نهار ت�رشين��ي ،بر�صا�صة" جمهولة امل�ص��در"  ..ومل يك
قد �أق�ترف �أي ذنب� ،سوى �أنه كان يهتف مع �آخرين ،يف
�ساحة التحرير مطالبا بوطن.

فج��را م��ن كل ي��وم ،ينطل��ق عل��ي وح�شد م��ن جريانه،
�شباب��ا و�شيب��ا ،ن�س��اء ورج��اال ،و�أطفاله��م �أي�ض��ا ،كل
يحم��ل �شواالت��ه ،اىل حي��ث جب��ال الزب��ل املتناث��رة يف
خالء موح���ش ،والتي حتيط بها ما بدا م�ساكن ،هياكلها
حم���ض �صفيح �صدىء ،وبخليط م��ن طني وتنب مملوطة
�سقوفه��ا .يدبون على �سف��وح اجلبال� ،صيف��ا م�ستعرا �أو
�شت��اء متجم��دا ،يلقم��ون �شواالتهم بعلب م��ن املعدن �أو
قن��ان من البال�ستك ،حتى �أذا انق�ضت نهاراتهم وامتلأت
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نا�ص��ع البيا�ض ب�أجنحة وعيون كحيلة الأجفان وا�سعة
احلدقات� ،أناخ له فامتطاه علي قاب�ضا بكفيه على عرفه
الأبي�ض الكث ،غائب��ا �أو مغيبا عن الوعي �أو يكاد� ،شهق
امله��ر بقوائمه الأرب��ع من فوره م�ساف��ة يف الف�ضاء ،ثم
نك�س ر�أ�سه وج�س��ده نحو مركز الدائرة ،جناحاه طليقان
يرفرف��ان ،زارقا يف عمق اجلبل ،لتنفت��ح الطريق �سالكة
رحيبة قبالتهما ،املهر وفار�سه� ،سابحني يف نور وهاج
.
بع��د �شوط من الزمن ال ميكن ح�ساب مقداره رمبا كان
دقائق �أو �سنوات ،ر�أى علي قدورا جبارة ،على جانب من
م��سراه ،تفور قارا و�صديدا ،وحتته��ا نار موقدة عظيمة،
فيم��ا ت��شر�أب من عل��ى حافاته��ا� ،صارخ��ة م�ستنجدة،
ر�ؤو���س �آدمي��ة بلح��ى و�ش��وارب كث��ة وجب��اه خمتومة،
ج�سومه��ا ت�سلق يف ج��وف القدور ،وتتخاط��ف �أذرعتها

قصص

�شواالته��م ،مي�ض��ون به��ا ،متعبني مكدودي��ن اىل حيث
دكان بائع العتيق ،يزنها ،ينقدهم �أثمانها ،فيقفلون اىل
م�ساكنهم راجعني.
يف �آخ��رة ذاك النه��ار ،وال�شم�س كعادته��ا بد�أت تذوي
لتغ��ادر ،و�سفوح جبال الزبل راح��ت ت�سكن من دبيبها،
تناه��ى اىل �سم��ع علي ،وهو مل��ا يزل على اح��د ال�سفوح
منهمكا بالعم��ل ،ه�سي�س بلغه من ف��وق قامته :تعااااال
 ..تع��اااال  ،..لربه��ة �أطرق علي ،ثم ما لب��ث �أن �أ�ستجاب
�صاع��دا ،وراح كلما يخطو خطوة يت�ضح اله�سي�س درجة،
حت��ى �أذا انت�صف اللي��ل وكان علي قد ا�ستوى واقفا على
القم��ة ،فيم��ا غدا اله�سي���س �صوتا وا�ضح الن�برات ،جال
ب�رصه حائرا اجلهات جميعه��ا ،ومل يلبث �أن �أ�ست�شعر ما
يلف��ت ا�سفله� ،أ�صطك��ت عظامه واعرتت��ه رع�شة عظيمة،
حلظ��ة ر�أى ،يف دائ��رة م�شع��ة �صغرية ب�ين قدميه ،مهرا
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خارجا ملوحة ،وعلى مقربة منها ج�سوم �شبيهة �أخرى،
جمندل��ة ب�سال�سل طويل��ة من حدي��د ،و�أدبارها خموزقة
ب�أ�سي��اخ حامي��ة حمم��رة غليظ��ة ،فيم��ا ،يقابلهم جمع
من ن�سوة عاري��ات ناف�شات ال�شعور معلقات من حلمات
�أثدائه��ن بكاللي��ب حدي��د ،وبطونه��ن وظهوه��ن تك��وى
ب�أ�سي��اخ جممرة  ..وغري ذلك مما كدر روح علي و�أجعها،
ف�أق�شعرت ملر�آه م�سامات و�شعر جلده.
 ..وكما لوكان نيزكا ،عرب املهر مبهر العينني كحيلهما،
وفار�س��ه مت�شبث بنا�صية عرفه نا�ص��ع البيا�ض� ،شوطا
�أخر م��ن الزمن ،و�أ�ضح��ت تبني �أمامهم��ا ق�سمات مر�أى
�آخ��ر ،تفغ��م �أنفيهم��ا ،منبعث��ة من��ه ،عط��ور زكي��ة ،وقد
�أقرتب��ا �أكرث �شاه��دا خمائل يانع��ة بزهر مل��ون ،ت�أتلف
و�إياها جداول وغدران من ماء ومن لنب ومن خمر ،بدت
�صفحاتها كما مرايا رائقة �صافية ..
تباع��ا ،وقد �أبط�أ م��ن �إندفاعة طريانه ،حط املهر رخيا
قوائم��ه فوق ع�شب ناعم وثري ،م�شدوها ر�أى علي جموع
م��ن �صباي��ا و�صبي��ان بعم��ره ،جذل�ين يرق�ص��ون بني
تل��ك اخلمائل والغ��دران ،حتيط بهم �أ�شج��ار تني ورمان
وزيت��ون ،وتظللهم �سقائف �أعن��اب ،عناقيدها دانية ،ما
�أن ملحت اجلموع علي��ا حتى �ألتمت عليه ،هللوا ملقدمه،
�سقوه نبيذا �أنع�ش العافية يف ج�سده ،وعلي تعقد الده�شة
ل�سان��ه ،راح يتفر���س يف الوج��وه �صافن��ا ،ه��ذه الوجوه
لي�ست بغريبة� ،أنه يعرفها  ..نعم يعرفها � ..أين �..أين؟ ..
�أهت��دى ،بعد حلظات ،اىل �أن��ه �ألتقى بع�ضها يف �ساحة
التحري��ر ،والبع�ض الآخر ،عرب �شا�شات التلفزة ،يف �سوح
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التظاهر الأخرى التي حفلت ،عر�ضا وطوال ،بها البالد.
م��ا مكث علي حتى �ضمته جم��وع ال�صبايا وال�صبيان
اىل حلقاته��ا ،واندف��ع راق�صا و�س��ط الراق�صني بعنفوان
لي���س كمثل��ه عنف��وان ،عل��ى وق��ع حل��ن عذب �ش��دت به
حناجره��م" جن��ه  ..جنه  ..جن��ه  ..واهلل ياوطنه  ..يوطن
يحبيب  ..يبو تراب الطيب  ..حتى نارك جنه ."..
قبي��ل حل��ول الفج��ر بقليل �أ�صطحبت اجلم��وع عليا اىل
�ضفة خ�رضاء جلدول قريب� ،شاهد �شيخا حتت�شد بح�ضنه
وعل��ى كفيه وكتفيه ور�أ�سه اي�ضا �أ��سراب حمائم بي�ض،
يطعمه��ا دخن��ا وحنط��ة ،وي�سب��ل �ساقي��ه يف مويج��ات
اجلدول املن�سابة الرقراق��ة ،وجهه البهي نوراين الطلعة،
�رسع��ان م��ا ع��رف علي في��ه وج��ه �أبي��ه� ،ألتقي��ا� ،ضما
بع�ضهم��ا ،تبادال القبل� ،س���أل الوالد ولده ع��ن �أمه وعن
�أهل ح��ي ال�صفيح ،وهل مازالوا يعملون ويهتفون عاليا
يري��دون وطن ،طم�أنه الولد� :أن نع��م  ..ومن بعد مد الأب
ميناه يف عبه ف�أخرج جملدا منقو�شا على غالفه ،ب�أحرف
باه��رة من ما�س" كت��اب الأبرار" ثم �ش��دد مو�صيا ولده
�أن �أق��ر�أ �صفحة منه ،بكل م��ا ت�صدح به حبال حنجرتك،
يف كل �ساحة و�ش��ارع وزقاق ،يتظاهر فيها مواطنوك ..
�سي�ساق��ط ،يا بني ،كن موقنا ،كم��ا الورق الأ�صفر امليت
يف اخلريف ،كل جربوت الظلمة واملف�سدين.
مت�أبطا" كتاب الأبرار" مع اخليط الأول ل�ضياء الفجر،
متلب�س��ا بحما�سة لي�س من نظري لها� ،أمتطى علي مهره ..
مهره الأبي���ض كحيل العينني و�سيعهما ،منطلقا ،ت�شيعه
احلمائم البي�ض ،عائدا اىل حيث �أتى
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رجل غريب األطوار

قصص

�أ�سع ـ ــد الهـ ـ ــاليل

فج���أة وجدته يقف �أمام��ي ،طويال ،يرتدي بذلة �سوداء
وقمي�صا �أ�سود وي�ضع على ياقته وردة �صناعية بي�ضاء،
كان وجه�� ُه �شاحب�� ًا كوج��وه املوت��ى ،لك��ن ابت�سامت��ه
َ
ح��ي ،خا�صة �أن عيني��ه ال�صفراوين
ه
أن
�
ب
ت�ش��ي
الغريب��ة
ُ ّ
�ضوء امل�صباح كما لو كانتا مر�آتني �صغريتني،
تعك�سان
َ
ال له من قبل،
مل �أُ�شاهد مثي ً
�إن�� ُه رجل غريب يف كل �ش��ئ ْ
يقف �أَمامي يف �شقتي وال يجد
أغرب من ذلك كله� ،إن ُه ُ
وال ُ
حرج ًا يف ذلك� ..س�أل ُته با�ستهجان:
دخلت �إىل �شقتي؟
ـ َ
كيف َ

ظننت �أنكَ دعوتني للدخول..
ـ كانت الباب مفتوحةً،
ُ
ـ يا رجل� ..أنا ال �أعرفك ،فكيف �أدعوك؟
ـ لكنني �أعرفكَ جيداً..
فك��رت طوي�لاً ،من امل�ؤك��د �أَنه جاري ال��ذي ي�سكن يف
ُ
الدور الثالث� ،أَخربين املالك ب�أن ُه �شخ�ص غريب الأطوار،
أتعاملَ معه بلطف ،فما
لي�س �إىل هذا احلد..
ُ
قررت � ْأن � َ
لكن َ
دام جاري ،الب ّد �أَن �أحاولَ � ْأن َ�أبدو مع ُه ُمهذباً� ..س�أل ُت ُه:
َ
أ�صب لك قدح ًا من الرباندي؟
�
هل
ـ
ّ
ال من املاء من ف�ضلك..
ـ �شكرا لك� ،أُف�ضلُ �أن �أ�رشب قلي ً
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�رشب بع�ض ُه واحتفظ
ُ
جلب��ت ل ُه قدح ًا من املاء الباردَ ،
�شعرت �أن ُه ي�ستمتع بطريق ِة م�سك
بالك�أ���س بني �أ�صابعه..
ُ
و�رشبت
بب��ت لنف�س��ي قدح�� ًا من الربان��دي
ُ
الك�أ���س�َ ...ص ُ
ر�شف ًة منه� ...ضحكت �ساخراً:
ـ اليوم عيد ميالدي ..هل ُت�ص ّدق؟..
ـ وملاذا ال �أُ�صدق؟ ...لكل �إن�سان عيد ميالده اخلا�ص..
ـ كيف يكون عيد مي�لاد �إن احتفل به ال�شخ�ص لوحده؟..
�سابق��اً ،مل يح ُدث �أَ ْن هي��� ُأت بنف�سي كعكَع ُة عيد ميالدي،
من يفعلُ
�أو ال�شم��وع ،وحت��ى ال�رشابَ ،
كان ُهناك دوم�� ًا ْ
ذل��ك� ،أَبنائ��ي ،زوجتي� ،أ�شقائ��ي و�شقيقات��ي ..غالب ًا ما
ون يل ذلك ب�شكلٍ يبدو مفاجئ�� ًا فيثري الكثري
كان��وا َي ُع�� ّد َ
م��ن املرح ..تلكَ كانت �أعيا ُد ميالد حقيقيةّ � ،أما هذا� ..إن ُه
مجُ ر ُد تناول �ساذج لكعكةٍ باردة..
ِف ا�ستطرادي..
لعل ُه �أَرا َد �أَ ْن يوق َ
ل�ست َوح َدك� ،ألي�س كذلك؟
ـ لكنكَ َ
�ضحكت ب�أ�سى:
ُ
علي �أن �أفعل ذلك ،حقاً� ،أنا
ـ رغ��م �أين مل � ُ
أدعك ،لكن كان ّ
ل�ست وحيداً الآن..
ابت�سم َفج�أة فبدت ابت�سام ُته ميكانيكية:
َ
ُ
ـ ال �أحت��اج �إىل دع��وة ،ح�ين �أري��د الدخ��ول يمُ كنني ذلك
بب�ساطة...
الب ّد
ا�ستفزين ما قاله قليالً ،لكني
ُ
فكرت � ّأن ليلة كهذهُ ،
كون رائقة رغم ك ّل �شئ ..لذا علي �أن �أحتمل�َ ...س�أل ُته:
� ْأن َت َ
أنت من �سكان لييج الأ�صليني� ،أعني الليجواز؟
ـ هل � َ
كر قليالًَ ،ز ّم �شفتيه ،هز ر�أ�سه:
َف َ
ـ هممم ت�ستطيع �أن تقول ذلك...
ني
كان واقف�� ًا ُم��ذ ر�أي ُت��ه �أَول مرة� ،أنا كذل��ك وقفت ح َ
ووا�صلت وقويف..
ر�أيته
ُ
َ
ـ مل��اذا ال جتل���س� ،أ ِرح ظهركَ قليال ،ق��د ُيرهقك الوقوف
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الطويل..
�ضحك �ساخرا:
َ
تك��ون واقف��اً ،يعني �أنك
ـ يرهقن��ي اجللو���س �أك�ثر� ...أن
َ
�ستظ��ل متحفزاً لأي �شئ� ،أال حتتاج احلي��اة �إىل مثل هذا
التحفز...
أمر بدا
فك��رت مب��ا قالَه و�
ُ
ُ
أو�شكت �أن � َ
أقتنع به لوال � ّأن ال َ
مخُ تالً:
يخو���ض معرك��ة دائمة بال
ـ نع��م ،لك��ن ه��ذا ي�شبه م��ن
ُ
تكون مرهق ًة فقط ،بل ومملة..
نهاية ..لن
َ
تعم��د �أن يخت��ار مو�ضوع��ا خمتلف��ا لنتح��دث فيه لذا
�س�ألني باهتمام:
ـ هل ت�شعر بال�شوق �إىل مدينتك الأوىل؟
انتبه��ت� ،أدرك��ت ب�أن ابت�سام��ة حزينة كانت قد
ح�ين
ُ
�شعرت
لي�س هذا فقط ،بل
ُ
ْ
جتمدت على وجهي للحظاتَ ...
بوجيب مرتبكٍ يف قلبي ،ارتخت بفعله �أناملي...
ق�ضيت
ـ بغ��داد؟ .....هي ال�شوق ك ّله يا �سيدي ...رُبمّ ا لأ َنك
َ
مرك يف لييج ،ال ُتدركُ ما الذي يعنيه �أن ُيحيطك الدفء
ُع َ
عرف وال
��ن كل َم��كانَ ..و َتراه عل��ى ك ّل الوجوه الت��ي َت ُ
مِ ْ
َ
وهنا� ..شبعت
أ�شعر بالوح�ش��ة يف بغدادُ ،
َتع��رف ..لمَ ْ �أكُ ن � ُ
وح�شة...
�ضحك مبرح ثم رفع ك�أ�س املاء عالياً:
ل�ست وحدك على
ـ ان ُه عيد ميالدك يا رجل ،فال تبتئ�سَ ...
�أية حال...
�شع��رت باالمتنان لوجود ِه فقد تغ�ير ايقاعي الداخلي
منذ ر�أيته..
ـ �أن��ا َمدين لك بال�شكر ،لقد َمنحتني �أم�سية خمتلفة فعالً،
ن��ت منقب�ض النف�س و�أنا �أُ
راق��ب الكعكة البائ�سة و�أ�شعر
كُ ُ
ُ
�أنه��ا تطالبن��ي مبا هو حق لها ،غالب��ا ،حتاط كعكة عيد
املي�لاد بالكثري من الأعني ،تثقبه��ا النظرات والأ�صوات
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ك�أ�س��ا كامال ،فال ت�ستطي��ع �أن ت�رشب ك�أ�سا �آخر� ،سيكون
ذلك �صعبا ،الفقدان��ات هكذا ،ت�ستطيع احتمال االول ،اال
ان الث��اين �سيكون �أكرث �أملا� ..أما �إن تكرر ذلك فهذا يعني
ب�ؤ�س ًا حقيقياً...
وكور ذراعيه
تقارب��ت ركبت��اه ،وانحنى ظهره قلي�لاّ ،
الطويلتني حول �ساقيه ،قال دون �أن ينظر يل:
ـ ال جتعل االمور �أكرث �صعوبة مما هي عليه..
ـ �إنها �صعبة يف الواقع� ...إننا نح�صل ب�صعوبة جمة على
م��ا نرغب ..النجاح مث�لا� ،أو العمل ...احل��ب ....الأبناء....
الأ�شي��اء الت��ي ال �أفهمه��ا لكنه��م ي�سمونها �سع��ادة� ...أال
ترى �أن فقدانها يحدث غالبا ب�سهولة ومباغتة مده�شة...
�أخي قتل يف �سنوات احلرب ،قبل �أن �أنتهي من �إفطاري..
خ��سرت كل م��ا ادخرت��ه م��ن م��ال بع��د جمل��ة ق�صرية
ُ
قاله��ا املذي��ع يف التلفزي��ون� ،أن��ت ال تع��رف م��ا ال��ذي
ح��دث بالطبع ،ف�أنتم يف بلجي��كا ال تتعر�ضون �إىل �أمور
م�شابهة لكننا ع�شنا �سنوات احل�صار ،وبعد خرب تردد يف
التلفزيون عن موافقة العراق على قرار بيع النفط مقابل
فخ�رست جميع
الغذاء ،انهار �سعر الدوالر خالل �ساعات،
ُ
مدخرات��ي ،ل�س��ت �أنا فقط بل املاليني م��ن النا�س� ...إنها
فقدانات غبية ،غري حم�سوبة ولي�ست منطقية باملرة...
م ّد يده الطويلة ليجذب الك�أ�س �إىل �شفتيه
ويرت�شف ر�شفة من املاء ...قال بهدوء:
ـ احلمق��ى يف كل م��كان ،كان��وا هنا كذلك،
لعل��ك �سمعت ع��ن احل��روب الت��ي عا�شتها
�أورب��ا؟ ...ح��دث جمي��ع م��ا م��ررمت به يف
بلدك��م ورمبا م�ضاعف��ا ...لكن��ه لن يحدث
مرة �أخرى هذا هو الفرق..
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م��ن جميع اجلهات ...وقبل جميئ��ك ،هل ت�صدق اين كنت
�أنظ��ر للكعكة م��ن هنا ،ثم اغ�ير مكاين �إىل هن��اك ،و�إىل
هن��اك ،كنت �أدور حول املن�ض��دة لأنظر �إىل الكعكعة من
جهات خمتلفة...
�ضحك طويال:
ـ �أتريد �أن تخدع الكعكة ،تريدها �أن ت�شعر �أن هناك الكثري
من احلا�رضين...
�ضحكت �أنا كذلك:
ـ رمب��ا �أردت �أن �أخ��دع نف�س��ي ..فق��د كنت �أتخي��ل ابنتي
واقفة هن��ا ،وهناك �شقيقت��ي ،و�أخي يق��ف بعيدا هناك،
ان��ه ال يح��ب �أعياد امليالد ...هناك ابنت��ي حتمل طفلها..
ه��ل هناك �أروع م��ن �أن متتلك خميل��ة ت�ستح�رض بها ما
فقدت...
نظ��ر نح��وي بانك�سار ،نه�ض واق�ترب مني ،ربت على
كتفي ف�شعرت براحة غريبة..
ـ يبدو انك فقدت الكثري..
ـ الكث�ير جدا يا �صاحب��ي ...ت�ستطيع �أن تق��ول �أين فقدت
كل �شئ...
ع��اد �إىل مكانه ليجل���س با�سرتخاء ،وي�ضع ك�أ�س املاء
على الطاولة ال�صغرية القريبة...
ـ ه��ذا جيد يف الواق��ع ،ف�أنت ل��ن حتزن �إن
تعر�ضت لفقدان �آخر� ..سيكون �سهال عليك..
ابت�سم��ت وقد رف�ض �شئ ما يف داخلي ما
قاله الرجل:
أكف عن الفقدان..
علي �أن � ّ
ـ ملاذا ال تقول �أن ّ
ان��ت ال ت��شرب الك�أ�س نف�س��ه دفعة واحدة،
بل رمب��ا ترت�شفه على مراح��ل ،و�إن �رشبت
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فكرت طويال:
ـ فع�لا هذا ه��و الف��رق ..نحن نك��رر اخلط�أ نف�س��ه مرارا،
ونتج��رع الك�أ�س التي نعرف جيدا �أنه��ا �ست�سمم �أبداننا..
�أنت��م ا�ستف��دمت م��ن �أخطائك��م ،ونح��ن مل نتعل��م بعد �أن
ن�ستفي��د منه��ا ..ما زلن��ا نقرتفه��ا ب�إ��صرار ...رمبا لهذا
�أحتفل بعيد ميالدي وحيدا..
بدا عليه االنزعاج:
ـ هل ن�سيت �أنني معك..
حاولت �أن �أكون مهذبا:
ـ لكن��ك ل�ست �أخي �أو ابني �أو �شخ�صا ممن ت�شابكت �أيامه
م��ع �أيامي ،وجمعتنا �أف��كار و�أحالم م�شرتكة ..مل �أرك �إال
اليوم يا رجل...
ـ ك��ن واقعيا� ..أنت هنا الآن ،يف بلجيكا ،ويف �شقتك التي
تعي�ش فيها وحيدا ،حيث ال �أحد ممن ذكرت هنا ...ال �أحد
�س��واي معك الآن ...علي��ك �أن ت�ستفيد م��ن �أخطائك �ألي�س
كذلك ،من اخلط�أ �أن ت�سمح للحلم �أن يناف�س احلقيقة ..كل
م��ا حتدثت عنه �أ�صبح جمرد حل��م بعيد الآن ...واحلقيقة
ه��ي �أنك وحيد هن��ا ...احلقيقة �أنني �أجل���س على م�سافة
قريبة منك ،و�أنتظر...
�شع��رت �أول الأمر �أنه �سيكمل
فك��رت مبزيد من القلق..
ُ
ُ
جملت��ه لكن��ه تركها مبت��ورة ..وما هو غ�ير مكتمل يثري
القلق بالت�أكيد..
ـ تنتظر ماذا؟...
�ضحك بجذل:
ـ �أال تنتظ��ر �أن��ت �شيئ��ا م��ا؟ ...دوم��ا هناك �شي��ئ ننتظر
حدوثه �أو قدومه �أو رمبا رحيله...
تخيل��ت �أ�ص��وات �أبنائي
نظ��رت �إىل الكعك��ة طوي�لا...
ُ
ُ
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و�أ�شقائ��ي و�شقيقات��ي جميعا بل حت��ى �أوالدهم ..كانت
�أ�صواتهم مرحة متناغمة وهي تردد:
ـ هابي بريث دي تو يو� ...سنة حلوة يا جميل....
�أطف���أت ال�شمعة الوحيدة ،مل ي�شاركني �ضيفي الذي مل
�أعرف ا�سمه بعد ..لكني قطعت له قطعة كبرية من الكعكة،
قدمتها له فو�ضعها عل��ى املن�ضدة ال�صغرية املجاورة..
وقطع��ت لنف�س��ي قطع��ة �أخ��رى ..فك��رت �أن��ه رمب��ا ممن
ي�أكلون ببطء وعلى مهل� ..أما بالن�سبة يل فل�ست م�ضطرا
لذل��ك� ،إنه عي��د ميالدي وه��ذه كعكت��ي ...التهمت قطعة
كب�يرة منها ..ثم �أخ��رى .....بعد قليل �شع��رت ب�أن عيني
غا�صت��ا يف الغوا�ش ،مل تعد الأ�شي��اء التي �أراها وا�ضحة
حاول��ت الوقوف ف�أدرك��ت �أين مل �أعد قادرا
ب��ل م�شو�شة،
ُ
عل��ى الت��وازن ..كانت نب�ض��ات قلبي تت�س��ارع ،ثم فج�أة
نظرت
تبطئ ..ت��زداد بطئا ..يو�ش��ك قلبي عل��ى التوقف،
ُ
�إىل الرج��ل ال��ذي مل �أعرف ا�سم��ه بعد ..كان يق��ف بعيداً
اعياء ..بدا
عني بثالثة خطوات ،ح�ين �شعرت �أين ازددت
ً
كنت م�ضطربا ،خائفا،
طوله فارعا وهو يق�ترب منيُ ....
ا�شعر باالختن��اق ..لي�ست الكعكة بالت�أكي��دُ ،رمبا الرجل
من جعلن��ي �أَتهاوى هكذا ،لكن ُه مل يفعل �شيئاً ،ان ُه مجُ ر ُد
يغادرين هامِ �ساً ،لكني
كان �صوتي
رجل غريب الأطوارَ ...
َ
متكنت من نطق كلمات يبدو �أن الرجل قد �سمعها جيدا:
ُ
ـ لقد �أخفتني ...من� ....أنت؟....
َ
يغر�س �أنامله يف قلبي
و�شعرت ب�أن ُه
حني اقرتب مني،
ُ
ُ
كان وجه�� ُه قد َبدا بالغ ال�شحوب ،كان الرب ُد
وحنجرتيَ ،
ينتابني مع ازدي��اد اقرتابه مني ،و�شحوبه ي�ستحيل �إىل
يهم�س ب�صوت كالفحيح:
كان
ابي�ضا�ض ثلجي ،غريبَ ...
ُ
ـ �إنه �أنا..................
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أبـــــواب عـــبث
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خ ـ ــالد ال ـ ــوادي

يف اجلنوب يتك�أ املاء على ابواب مغلقة ،املردي ي�رصخ
فزع��ا م��ن �ص�لادة االر���ض  .هكذا اط��وف و�س��ط الهور
ال�سائح منذ �آالف ال�سنني� ،أفت�ش عن كالب املاء .الغرباء
دائم��ا بانتظاري ي�شرتون من��ي كلب ماء مقتول ( كانت
احلياة ب�سيطة وقا�سية وخائفة )
 ..يقول��ون اين �شجاع ال اخاف كالب املاء وال الكو�سج ..
اخطى تلك الكالب  ..هديف
فعال كنت �صي��ادا موهوبا ال
ْ

الر�أ�س اقتن�صها حتى يظل اجل�سد نظرا غري م�شوه ( ولدي
بانتظ��اري على اعتاب الكوخ هو وام��ه القدي�سة )  ..كنا
ن�سم��ع بجرار الذه��ب النائمة خلف اب��واب الهور  ،نحلم
بجرة نحولها اىل قطيع غنم  ..مازال املاء متك�أ على تلك
االبواب ( جاءين ولدي مهروال يحمل �شيئا  ،حني اقرتب
ات�ضحت معامل ذلك ال�شيء ،انها جرة ت�شبه احــــــــــالمنا
( زوجت��ي القد�سيـــ��ة ام�سكتها احلم��ى  ..جعلتها تهذي )
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كان��ت ج��رة بغط��اء ق�يري ي�ش��وب اطرافها ال�ص��وف ..
هززته��ا  ..مل ا�شع��ر ب�ش��يء  ..انها �صامت��ة وثقيلة ( قال
ولدي  ..وجدتها بني ثنايا افعى كبرية )
رغ��م احلمى �رصخت زوجتي القدي�س��ة  ..دعك منها انها
نح�س ( يف ايامنا كان النح�س طليقا يبتلع كل اال�شياء )
ع��دت اىل �صي��د ال��كالب الهائمة ب�ين االب��واب وامواج
اله��ور  ،كانت تعوم بر�شاقة تنعك�س ال�شم�س على فرائها
وحتيلها ف�ضة عائمة ..
فج�أة غمرين العطف وتراجعت عائدا اىل جرتي ع�سى ان
تعو�ضن��ي احلرمان وتهبني غنم��ا  ،لبنا � ،صوفا وحلمـا
( ولدي نائ��م مطمئن يعبث ب�أنفه الذباب ) ازحت غطاء
اجلرة ( فزعت زوجتي رغم احلمى ) هتفت  :دعــــك منها
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( تذكرت براءة كالب املاء وق�سوتي وانا اجهز عليها بدم
بارد ).
قلبته��ا وانهمر ترابها بغي�ض��ا ي�شبه الدخان اال�سود  ..ال
�شيء �س��واه احاطني واحاط الك��وخ وامتد ثقيال لينت�رش
فوق الهور  ...حتول اىل �سحاب داكن غطى ال�شم�س
نه���ض ول��دي فزع��ا  ..رمقن��ي بح��زن  ..ه��رع اىل ام��ه
املحموم��ة  ..احاطته بذراعيها  ..قررت العودة اىل كالب
املاء رغم عطفي الذي مل ينطف�أ  ..بحثت عنها  ،مل اجدها
 ،غابت  ،فيما االبواب كانت م�رشعة  ..خاوية  ..فارغة ..
ابتلعت ماء الهور وجرجرته اىل املجهول ..
مل يعد الهور كما كان �صار ياب�سا خاليا من كالب املاء
 ..اختفى الكو�سج واجلامو�س احالته االبواب اىل ياب�سة .
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رذاذ

مل يكن ينوي الإنتظار طويال عندما �أح�س بال�ضجر الذي
ب��د�أ ي�س��اوره مع كل دقيق��ة متر ،فراح يبح��ث عن مكان
يت�أم��ل فيه ال�ساعة التي يتم فيه��ا اللقاء .حزم كل �شيء
ميكنه من مداعبة املكان و�أخذ يتم�شى على مهل.
رمال تتك�رس عليها �أ�شع��ة ال�شم�س املائلة ،نوار�س حتلق
هنا وهناك ،تطلق �رصخات حادة� ،صافية .البحر تداعبه
ن�سيمات عليل��ة ،فيتحرك ليتكور امواجا ت�رضب بع�ضها
البع���ض برف��ق ،وتتحط��م على �شاط��ئ البح��ر متناثرة،

تنته��ي يف مكان لي�س ببعيد عن��ه ،فف�ضل ان ميد قدميه
ليح�س مبالطفة املوج لهما.
انحن��ى قليال ي�صغ��ي اىل هم�س البح��ر ،يالم�س الأمواج
املتك�رسة حتت قدميه .مد نظرة طويلة نحو الأفق البعيد
وال�سم��اء املتعانقة م��ع البحر ،و�ساءل نف�س��ه :ترى ،هل
�ست��ويف بوعدها له؟ هل �ست�أت��ي اىل املوعد املن�شود؟ ام
انه �سيبقى ينتظرها ويت�أمل لقاءها؟
اىل مت��ى؟ اىل مت��ى �أنتظ��رك ايتها اجلميل��ة ال�ساكنة يف

قصص

حم ــودي الكنــاين
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قلبي منذ الأزل؟ ي�س�أل نف�سه مرارا وتكرارا دون ان يدرك
اجل��واب .غيابها يع�صف به يف غم��رة ال�شوق الذي يدب
يف عروق��ه ،يجعله هائما يف دوامة اف��كاره وهواج�سه،
يبعرثه كورق��ة متناثرة يف ار�ض قاحلة ،حزينة ،ويكاد
يغلبه الي�أ�س.
ان�سدلت الدقائ��ق كال�ساعات الثقيلة ،البطيئة .حملق يف
ال�سماء ،فر�آها قد ر�سمت له حروف ا�سمها ب�ألوان الغ�سق
اجلميل ،ففكر يف نف�سه :من �أي كوكب �أتيتِ لتزرعي حبك
يف روحي بطيبتك ،بنقائك و�شفافيتك؟!
يف الأف��ق ،انحن��ت ال�شم�س اىل مغربه��ا ،و�صبغت الكون
بخيوطه��ا ال�سحري��ة احلم��راء وال�صفراء الداكن��ة� ،ش ّقت
طريقه��ا نح��و اللي��ل ،و�أخ��ذت العتم��ة تت�سل��ل اىل كل
اجلوانب.
يا للخ�سارة! ها هو موعد اخر ينق�ضي دون ان ت�أتي.
اخليب��ة تغلغل��ت يف �أعماقه مرة �أخ��رى ،واحلزن
اجت��اح كيانه بينم��ا كان ي�ستقي��م يف وقفته
ويهم بالذهاب.
ّ
وفج���أة ...كاد ال ي�صدق ما ت��رى عيناه! انها
هناك ..يف البعيد ..واقفة خلف
الأ�شجار .ال بد انها هي .يكاد
يج��زم بذلك ،رغم انه مل يلتق
بها ابدا من قب��ل ،ورغم انها
بعي��دة .ولكن��ه �أح���س ك�أن��ه
يعرفها جيدا ،يعرفها بقلبه.
وقفت هناك �ساكنة ،م�رشقة،
مت�ألق��ة .وبع��د حلظ��ات...
حتركت نحوه بخطى بطيئة،
م�ترددة .ري��ح خفيف��ة هبت
وداعب��ت خ�ص�لات �شعره��ا
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املتموجة ،الطويلة ،امل�شعة بانعكا�سات ال�شم�س احلمراء،
ال�صفراء .وقفت قبالته ،عيناه��ا الع�سليتان ،اجلميلتان،
ترمقانه بنظرة رقيقة ،نقية.
وقف يت�أمل وجهها ،ح ّلق يف بحر
ت��ذوق ط��راوة �شفتيها،
عينيه��اّ ،
وحت�س���س ن�ض��ارة
ّ
وجنتيها بعينيه.
�أراد �أن مي��د ي��ده
اليه��ا ليت�أك��د
م��ن حقيقته��ا...
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و�أنفا�س��ي الت��ي ترتدد يف �ص��دري؟؟ ال ترحل��ي .دعيني
�أعي�ش قرب ح�سنك الفتان .ال ترتكيني لوحدي هنا.
علي ان �أرحل� .أنا �آ�سفة.
 ّطوقت��ه بنظ��رة �أخ�يرة ..حزين��ة ..مودع��ة ..وا�ست��دارت
للذهاب ...للرحيل ...للأبد.
أح���س باحلزن الذي يداهم �ص��دره ،يجتاحه كالطوفان.
� ّ
كي��ف ترح��ل؟ م��اذا �سيفعل م��ن دونها؟ كي��ف �سيق�ضي
ليالي��ه دون ان ي�سم��ع �صوتها الليل��ي ،الهام�س ،الناعم
كن�سم��ة النقاء التي تلفح روحه و�س��ط اخلراب وال�صخب
الذي يعي�ش فيه.
 انتظري!ناداها ب�صوت عال ،قلق ،قبل ان تبتعد كثريا.
توقفت ...توجهت اليه.
رك�ض اليها ...اقرتب منها.
 خذين��ي مع��ك .ال ترتكين��ي هنا وح��دي دون امل والحلم.
مدت اليه يدها.
 تعال .دعنا نذهب اىل �أي مكان يحرتم ان�سانيتنا ،جندفيه بع�ض الأمان ،ونحقق فيه بع�ض الأحالم.
ي��دا بي��د ،ه��ا هم��ا الآن يبتع��دان ع��ن ال�شاط��ئ ...ع��ن
الال�أمان ...الالمعنى ...ويرحالن ...اىل حيث ال يدريان.

قصص

ولكنه بقي جامدا يف مكانه ،ومل يثن عنها عينا.
 انتظرتك طويال. اعرف .انا ا�سفة. املهم انك هنا الآن. �أتظن �أنها خطوة حكيمة؟ ولمِ كل هذا الرتدد؟ مدينتنا ال جتعلنا اال مرتددين ...خائبني ...ميتني. �أحب��ك بعي��دا عن مدينتن��ا التي �أ�شبعتن��ا خيبة وقتالوخرابا.
 اذن ،عليك �أن تعرف �شيئا. قويل. � ...س�أرحل. ماذا؟؟؟؟؟ ان��ت قلته��ا بل�سانك .مل تعد هذه املدين��ة لنا .يجب �أن�أرحل.
 اىل �أين؟ ال �أدري .اىل �أي م��كان يح�س�سن��ي بذات��ي .رمب��ا له��ذاترددت كثريا للقائك.
 ال �أتخيل ان تكوين بعيدة عني بعد كل ما كان بيننا. �ستن�ساين. -كيف �أن�ساك وقد �أ�صبحت الدم الذي يجري يف عروقي
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غــــــار الخالص

عبـ ـ ــد �شـ ـ ـ ـ ــاكر

بغداديان يف العام
 3018للميالد*
عرث �أحد الرجال الف�ضائيني الوافدين اىل �أر�ض اخلراب
عل��ى خمطوطة قدمية ا�سماه��ا كاتبها املدعو عبد �شاكر
م�سودة ق�ص�صية -وقد كتبت بخط عربي متبعرث زينتهالر�سومات ،جاء فيها( ...بعد عقود من الظلم والعذاب� ،إذ
جت��رد االن�س��ان من كل �ش��يء ومل يع��د ب�إمكانه اال حمل

اح��دى ال�صفتني ،قاتل �أو مقت��ول ،ظامل �أو مظلوم� ،رشير
ّمرف��ه �أو طيب من�سحق .وبعد �أن م ّلت النا�س من احلروب
واحل�ص��ارات الظامل��ة التي مل حت�صد فيه��ا �سوى املوت
واجل��وع ،وبع��د ان �أ�صبحت لغ��ة التقارير ه��ي ال�سائدة
حت��ى انه��ا �أ�صبح��ت البدي��ل الق�رسي ع��ن لغة الق��ر�آن.
الأم��ر الذي حتول��ت فيه املالع��ب واملاله��ي واجلوامع
والكنائ���س اىل تر�سانات للأ�سلحة املحظ��ورة وزنازين
ملن يعط���س وال يحمد لطواغيت��ه وال ي�شكرهم ،ثار االله
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ملكينيو���س املنج��ر م��ن �أ�ص��ول وج��ذور منغولي��ة يف
ال�ش��كل ويف ال�سلوك .وكان �إاله ظامل��ا يت�سرت بالف�ضيلة
وهو ميار�س الرذيل��ة� .ضيق الأفق� ،شديد الكراهية ،مثري
النع��رات ،مفتوح ال�شهية للمال الذي ا�ستوىل عليه متاما
و�أر�سى به دعائ��م اململكة امللكينيو�سية ،فكان من �أوىل
ثم��ار ظلمه ،خيانته للذي��ن ن�صبوه االها وهذا ما ح�صل
يف حل��م الثم��اين �سن��وات عج��اف الت��ي توىل ب��ه االله
ملكينيو���س احلك��م� .أ�صبحت البالد م�رشع��ة للع�صابات
املوتورة واجلرائ��م املنظمة وال�سقوط واالنحالل ،االلهة
ال�صغار من املجال���س املحلية وجمل�س االعيان ومراكز
القيادات والرئا�سات العلي��ا يجاهرون بالقتل وبالف�سق
وبال�رسق��ات .وحتول��ت اململك��ة اىل م��ا ي�شب��ه العاهرة
امل�ستباحة حتى جتر�أت عليها �ضباع البداوة والن�صارى
واليه��ود و�أ�صبحت ثرواتها تنهب ملن هب ودب ،وحتول
ثواره��ا اىل قتل��ة و�سا�سته��ا اىل �سما��سرة ورجالها اىل
ديوث�ين ون�سا�ؤه��ا اىل غ��واين ،وجنح اليه��ود ب�إيجاد –
ّ
حب��ات ت�سايل – ورعوها يف االكف وعلى منافذ البيوت
وعل��ى واجه��ات ال�ش��وارع ،وكان��ت عبارة ع��ن �شا�شات
�صغ�يرة ومتو�سط��ة وعمالق��ة جعل��ت م��ن الع��امل قرية
�صغ�يرة بني يدي االن�سان الذي ادمنها واتخذ منها الهة
تعب��د .يف تلك احلقب��ة من الزمن االغ�بر اجتاحت البالد
قطع��ان من الهوام من �أ�صحاب اجلدائل الطويلة واللحى
الكث��ة التي ي�سكنها القم��ل والثياب الق�ص�يرة والغريبة.
كانوا ا�شبه بالطاعون اقوام ال دين لهم� ،أينما حلوا حلت
معه��م ريحهم ال�صف��راء حممل��ة بروائح امل��وت والعفن
وخلف��ت خطواته��م اجل��ذام ومن��ي الزن��ى ،وا�صطبغ��ت
�سيوفه��م بدماء رقاب الأبرياء حتى انهم ا�صابوا مقاتل
عظيم��ة يف اخلل��ق ،وهدم��وا بي��وت اهلل واحرق��وا كتب��ه
املقد�س��ة وا�ستحي��وا الن�س��اء ونب�ش��وا قب��ور ال�صاحلني،
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الأعظ��م بو�شانيو���س عل��ى االل��ه املتج�بر �صادابتو���س
الذي اح��رق ال�رشق برعونته و��شروره القاتلة .ثار عليه
و�أ�سق��ط عر�شه وه ّدم متاثيله العمالق��ة ،ثم اخذ بلحيته،
وجرى عليه فحو�صات احلم�ض النووي بطريقة خمزية،
ث��م اعدم��ه يف �صبيح��ة عي��د الأ�ضح��ى ليقدم��ه قربان ًا
للآله��ة �إ�رسائيليو�س .يومها ثار اجلي��اع على كل �شيء،
وا�ستباح��وا م��ا �شاء لهم من االم��وال وال�ضياع واالثاث
واال�سلح��ة ،ث��م احرقوا اململكات كله��ا ،واذاقوا رجاالت
�صدانيو���س امل��وت ال��ز�ؤام .حدث ه��ذا بعد غ��زو القوات
املدمرة التابعة لالله االعظم يو�شانيو�س البالد احل�صينة
للإل��ه �صادانيو�س و�سحقت جيو�ش��ه العرمرمية وقامت
بنهب كل وثائق التاريخ والرقي التي احتوت على ا�رسار
وممتلكات الدولة .ثم جاءت بدمى م�ضحكة �أ�سمتها دمى
ال�سيا�س��ة .ون�صبتها على الب�لاد والعباد بحقبة م�سخرة
ا�سمته��ا الدم – قراطية وتركته��ا يف فو�ضى عارمة بعد
خو�ضه��ا ل�صفح��ة مواجهات �رشية من جي��وب مقاومة
يف و�س��ط وغ��رب البالد .يف تلك الفو�ض��ى برز جنم االله
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واحال��وا اث��ار التاري��خ ىل ت��راب ،وملكينيو���س وقادته
الع�سكري�ين ال يفعل��ون �شيئ��ا �س��وى تق��دمي اال�ضاح��ي
والقرابني من ال�شب��اب اىل ه�ؤالء الكوا�رس بحجة الدفاع
ع��ن الأر�ض وع��ن العر�ض ،وحني يذه��ب املقاتل معبئا
بح��ب اهلل والوطن تتك�شف له احلقائق هناك ويجد نف�سه
واقفا يف فخ اخليان��ات مباعا من قادته اىل قوى القتل
�صحرت ال��زرع واماتت
والظ�لام ،تل��ك احلقبة املظلم��ة ّ
ال��ذرع و�شت��ت النا���س الت��ي اجربه��ا الظلم عل��ى اتباع
ا�صنامه��ا ال�صغرية اتباع احل�صان لل�س��وط النازل على
كفل��ه واحلنديري��ة املطوق��ة لعينيه حت��ى ال ميكن له ان
يحي��د او يرج��ع او يتوق��ف ،لي���س له ان يب��صر ميينا او
�شم��اال ،ال �شيء �سوى اجل��ري اىل االمام .يف تلك العهود
وجد الطيبون انف�سه��م وهم يعي�شون جمددا و�سط جحيم
القبيل��ة الهمجية التي ال ترع��ى اهلل وال حترتم القوانني،
بينم��ا االل��ه ملكينيو���س املنت�ش��ي بعر���ش احلك��م الذي
و�صل اليه عن طريق تقبيل بواطن الأحذية وعفن اللحى
منت�شيا
واخلت��م على خامت م�ؤخرت��ه" متخاذل" يعي���ش
ً
بلذة احلكم ،حماطا بجموع كبرية من االباطرة والنبالء
و�شع��راء الب�لاط والعواه��ر والغ��واين والع��شرات م��ن
قن��وات الفتنة التي تب��ث �سمومه وم�آث��ره التي ال وجود
له��ا .اما ال�شع��ب الباروميرتي فعاد كم��ا كان من قرون
بعيدة متح��وال اىل قبائل متوح�شة يعي��ث فيها اخلراب،
ويعي���ش هو فيها قانطا را�ضيا بنعمة العي�ش و�سط تالل
واملكبات ،ي�أكل فيهم القوي حلم �أخيه ال�ضعيف
املزابل
ّ
وي�ستحي��ي بع�ضه��م ن�س��اء بع���ض ،ال يق��رون ب��شرع او
دي��ن او االه واح��د ،يتعب��دون ا�صنام �صغ�يرة �صنعتها
ال�صدف��ة وت�سل��ون بنعيم ال�شا�ش��ات ال�سحري��ة ،يربرون
القت��ل والزن��ى وال�رسق��ات ،بن�صو�ص ديني��ة ال �سند لها

AL ADEEB AL IRAQI

واكل عليها الدهر و�رشب ،وحني ت�أتيهم ا�شهر اهلل احلرم،
يتطهرون ويخلعون عنه��م اردية ال�شياطني لريتدوا بدال
عنها اردية املالئكة ،ي�صومون ب�صرب وي�صلون بخ�شوع
ويزين��ون ا�صابعه��م باملحاب���س واخل��وامت وتطقط��ق
وي�سومون جباههم بدوائر
ا�صابعهم بامل�سابح الغالي��ة
ّ
�س��وداء ي�سمونه��ا �-سيماء امل�ؤم��ن -متطلعني اىل منقذ
عظيم ي�أخذ ب�أيديه��م ويعيدهم من ال�ضاللة اىل االميان
ومن جذور الف�ساد اىل جذور الطهر والعودة اىل اهلل دون
ان يعلم��وا ان الأغلبية منه��م ي�شغلون منا�صب حرا�سات
م�ش��ددة حول – غار اخلال�ص – خمافة ان تطري رقابهم
بحد ال�سيف املنقذ احلقيق يوم يظهر للعلن
* مالحظ��ة �أخ�يرة ....عندم��ا ق��ام الرج��ل الف�ضائ��ي
بت�سلي��م تل��ك املخطوط��ة القدمية اىل مدي��ر ق�سم متحف
– وثائ��ق الاله��وت واخلرافة – مقاب��ل جائزة مغرية،
دق��ق امل�رشف��ون عل��ى تنظي��م املتح��ف يف هوي��ة ذلك
الكاتب املغمور فل��م يجدوا غري البيانات البالية التالية
– عب��د �شاكر عبود – كات��ب عراقي قدمي ج ًدا - -ولد
معدم��ا� .سجن لأ�سب��اب �سيا�سي��ة جمهولة- -ال
وم��ات
ً
قيم��ة ب�رشية ل��ه فهو معدم احل��ال- .ال قيم��ة �أدبية له.
مل يك��ن من ا�صحاب النظ��ارات ذات ال�سال�سل- .لي�س له
ت�رسيح��ة املنفو�شة .لي�س له وج ًه��ا حلي ًقا .مل يلحد- .مل
ثرثار�أ.
يك��ن ممن يحت�س��ون اخلمر- .مل يكن مدخ ًن��ا وال
ً
ا  -مل يك��ن ممن يرتادون املقاهي الثقافية- .مل ي�سجل
علي��ه انه من امل�ؤيدين لكذبة احلي��اة االخرى او م�شاعة
اجل�س��د - .امل�ضح��ك ج��دا ان التقري��ر قد ذي��ل مبلحوظة
غريبة" - .كان هذا الكاتب املغمور مذموما من اجلميع
 .املت�شددون يتهمونه بالي�سار ،والي�سار يتهمه بالت�شدد،
والطيبون يتهمونه باملغفل" بغداديان 3018
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في حياتك يا ولدي..

مل تع��د املغامرة �أو احلي��اة ال�صاخبة �أو جنون املراهقة
حت��ى بقادرة على �إيقاف نزع الأحالم الأخرية� ،إذ تبدل
ل��ون احلياة واختفت حتى حي��وات الب�رش ،رمبا حديثي
ه��ذا ل��ن ت�أخذه على حمم��ل اجلد ،انه قب���ض ريح لكنه
يلي��ق بحياتك القادمة النه ه��و احلقيقة املاثلة �أمامنا
اليوم .
يكت�شف البع�ض احيانا،ويف وقت مت�أخر انه قد تخل�ص
م��ن زمنه النح�س،ولك��ن دائما ما يلوح يف الذاكرة مثل

حل��م الطفولة ذل��ك الزمن ليبع��د حماولة االق��دام على
عم��ل ما خ�شية �أن ي�صط��اده بنح�سه االزيل مرة اخرى،
ولك��ن بطريق��ة �أخ��رى لن ترح��م نف�سك وان��ت واقع كما
ت��رى حتت هواج�س ام��ر�أة تطلع من ذل��ك املجهول�،إنها
معادل��ة �صعب��ة ،ال��كل يري��د �أن ي���ؤدي دور قي���س ب��ن
امللوح،واتعبت نف�سك كثريا وانت ملا تزل ك�شجرة غ�ضة
اتعبه��ا ال�صم��ت والحتى ن�سمة هواء تب��ث فيها الروح،
وثم��ة �صب��ي ي�ستلقي عل��ى الأر�ض الت��ي تتناثر عليها
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ح�شائ���ش متفرق��ة ي�شبك يديه وي�ضمهم��ا حتت را�سه،
متامال الك��ون ال�صاخب ،باجلوار منه يرقد كتاب �شعر
وكلم��ا زحفت نح��وه ال�شم�س �أكرث زحف هو �أكرث حتت
ظل �شجرة حناء.فجاة غ�شي ب�رصه ،رفع الكتاب وفتحه
و راح يتمت��ع ب�ص��وت �أق��رب �إىل الهم���س حم��اوال حفظ
ق�صيدة لل�سياب عن ظهر قلب"ال�شم�س اجمل يف بالدي
من �سواه��ا" ومن مكان
جمه��ول يط��ل وجه
فت��اة مث��ل ربي��ع
ح��ل مت�أخرا وهي
تتقاف��ز مثل طفل
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ب��ريء وتردد"حت��ى الظالم هناك فه��و يحت�ضن العراق
"،ويف ه��ذه الأثن��اء حترك��ت �أوراق ال�شج��ر و�سق�سق��ت
الع�صافري.
قالت له ب�صوت هام�س وخجل :
_ امل �أقل لك اين �ساحفظ الق�صيدة قبلك.
_ولكني �سبقتك يف حفظها .
_انظر،كم هو رائع امل�ساء
_�إنها لوحة يف اخليال .
 بح��ق ان��ك كن��ت هائم��ا يف ل��ون هذاامل�ساء.
_احل��ب ،وكل �ش��ي �أ�صب��ح لون��ه مغايرا
لرغباتنا
_الامتلك جوابا على ذلك .
_�سمعت انك و�صديقك ت�سابقتما يف
حفظها
_تق�صدين "رامي"
وم�سح بكم قمي�صه قطرات العرق
.
_�أن��ه الفت��ى ال��ذي ا�سمعن��ي
كلمات غزل بالأم�س.
_انه ك�رس لقانون احلياة .
كيف .
النه��ا علم��ت يف وق��ت
مت�أخ��ر ان��ه يكت��ب
ال�شعر،وه��ي ال حت��ب
ال�شعراء .
اين هو االن ._هائما على وجهه.
_ملاذا تف�ضل املجيء
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�إىل هذا املكان .
_الاعلم ،حاولت ان اتخل�ص من زمني النح�س .
و�ض��ع الكتاب بني يديه��ا،وكان يالحقها بنظراته وهي
ترك�ض خائفة،ثم �رسعان م��ا اختفت بني اال�شجار مثل
غيم��ة �صيف،بح��ث يف جيب قمي�صه ع��ن ورقة كان قد
احتف��ظ به��ا منذ فرتة لي�س��ت بالق�صرية،نظر �إليها مليا
" يف حياتك يا ولدي امراة" و�أطلق �صوتا عاليا تردد
يف الف�ضاء ،امي لقد وجدت املراة،ثم �رسعان ماتراجع
�صوت��ه وقال  :اي امر�أة هذه التي وجدتها ،تراى له وجه
امه.
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_امل تق��ويل �أنني متى احتج��ت �إليك �ساجدك� .أ�شعر االن
بحاج��ة �إىل دفء �صوتك� ،إىل �ضم��ة ذراعيك احلانيتني
�،إىل وجه��ك احلزي��ن،يف ه��ذه الأثن��اء مل��ح ط�يرا يطلع
م��ن بني �سعف النخي��ل وينزل بالقرب من��ه اليفا ،الطري
الأبي���ض يحل��ق �رسيع��ا ليهب��ط مع��ه امل�س��اء ب�شتائه
احلزي��ن و�صوت موال يوجع القلب يطرق �سمعه ،و يطلع
�أمام��ه وجه امراة �أراد �أن يقفز نحوها ويعانقها � ،إنها
كال�صب��ح يب��دد �شت��اء روح��ه ويالحق��ه كهديل حمام
حزين "،يف حياتك يا ولدي امراة".
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مونـــــــــاد

حيدر النا�صري

«�أن نوجد ،لي�س �شي ًئا �آخر غري �أن نكون ُمتناغمني»
الفيل�سوف الأملا ّ
ين :اليبنتز

�صفي��ة ،حول
عل��ي ،بعد ج��دال طوي��ل مع
ّ
ر�س��ا العط��اء ّ
مو�سيقي ،اليوم
حتدي��د مكان ال�سهرة؛ فدعوتها �إىل حفل
ّ
�أول عرو�ض��ه ،يف دار الأوب��را اجلديد ،الت��ي �أقيم بنا�ؤها

على �أطالل م�رسح املدينة ال�صغري.
اجلنزاري على
�سبابتها املطلي �إظفرها باللون
ْ
ّ
و�ضع��ت ّ
(ال َن�ْث�رْ َة) ،و��سرح بالها يف �ش��يء �أجهله ،ربمّ ��ا �أده�شها
اختي��اري دار الأوبرا ،وربمّ ا م��سرح املدينة القدمي �أعاد
فبقيت
ال�شعرية �أي��ام املدر�سة،
له��ا ذكريات امل�سابقات
ُ
ّ
اكت�شفت �أن
املا�سي الوديع حلظات ،حتى
�أمت ّلى وجهه��ا
ْ
ّ
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أ�سطوري ،و(الكورال) �سي�ؤ ّدي
�أرواحنا بجمال �صوتها ال
ّ
مع الفرقة مقطوعة "الدخول �إىل اجل ّنة" ،ما كان ليحدث
مهدت له.
ك ّل هذا؛ لوال ظروفا ّ
واقعية ،ال غرابة
متطرفة ،وال �أجد لها
 دائما تف�سرياتكَّ
ّ
متربمة.
ر�سام مثلكَ ! ،ر ّدت ّ
�أنها ت�صدر من ّ
�صفي��ة ،ال يحدث �ش��يء �صدفة ،وم��ن دون هدف،
 ي��اّ
الف��رق بيننا �أنتِ تد ّققني بالأثم��ان الباهظة ،و�أنا اتط ّلع
�إىل النتائج!
حا�رصه��ا جوابي ،ومل�ست يف �صمته��ا وتعابري وجهها
ال�سيدات
الإذع��ان ،فتفارقنا على �أن نلتقي �أمام �صالون ّ
ال��ذي ترت��اده ،قب��ل موع��د
العر���ض بن�ص��ف �ساع��ة،
فق�ص��دت حم��ل الب��دالت؛
ُ
لأبتاع بدلة (�سموكن) تليق
بال�سهرة...
انتظ��رت قبال��ة �صال��ون
ُ
ال�سي��دات قلي�لا ،حت��ى
ّ
انزاح��ت �ضلف��ة ب��اب
ال�صال��ون ،و�أقبل��ت وه��ي
تغط��ي وجهه��ا بحقيب��ة
ّ
دائري��ة �صغ�يرة ،عل��ى
ي��د
ّ
جلده��ا طبع��ات �أزهاي��ر
زنبق بِي�ض ،ويف املنت�صف
م��زالج �صغ�ير عل��ى �ش��كل
ذهبي .اقرتبت و�أنزلت
قلب
ّ
احلقيب��ة ،فا ّت�ضح��ت معامل
وجهه��ا ،مل �أعل��م �أين كانت
تخب�أ ع ّن��ي ك ّل هذه الفتنة؛
ّ
بق�ص��ة
�رسحت��ه
َ�شعره��ا ّ
ّ
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روحها ال�شاردة ،عادت �إىل املكان.
فع�ثرت على �ص��ور ل��دار الأوبرا
ب��ت �ص��ور هاتف��ي،
ُ
ق ّل ُ
اجلديدة ،وقلت لها بلهفة:
مغط��اة بـالب�لاط املزخ��رف� ،إىل
القب��ة ّ
 �أنظ��ري �إىل ّالواجهة البي�ضاء املعمولة من احلجر� ،إىل �أعمدة الرخام
الالمع��ة املهيب��ة� ،إىل ثري��ا الكري�ست��ال ال�ضخم��ة و�سط
القاعة.
ب�أ�سف بالغ ر ّدت:
إرهابيني ،وعلى
مقرا لل
ّ
 ال َتن���س ،امل�رسح القدمي ،كان ًّ
خ�شب��ة العر���ض� ،أقام��وا املحاكم��ات والإعدام��ات ،مل
يرتكوه �إال بعد تفجريه.
يفج��روه؛ مل��ا
 ل��و مل ّكان��ت موج��ودة اليوم هذه
الأيقونة!
يل نظ��رة احلان��ق
نظ��رت �إ ّ
امل�ستخف ،ومالت بوجهها
ّ
ع ّن��ي غ�ير را�ضي��ة .معه��ا
ا�ستعجلت
ح��ق� ،أع��رف �أين
ّ
ُ
الإجاب��ة ،مل �أدع الفك��رة
تختم��ر يف عقل��ي ،فت�أخ��ذ
�شكال �آخرا ينا�سب قناعتها؛
فر ّد ْت مت�سائلة:
 والنا�س التي ُذبحت؟ �سنجد اليوم ،على كرا�سياملنج��دة باملخمل
الفرج��ة
ّ
وع�شاقا
�أنا�سا م�رسوري��نّ ،
يربق م��ن عيونه��م ال�شغف
�إىل احلي��اة ،وعل��ى خ�شب��ة
�ست��ذوب
امل��سرح مغ ّني��ة
ّ
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جانبية ،وعليها ثوب منفو�ش
غرة
ّ
(الويفي) العري�ض مع ّ
مطوق بحزام من ال�ستان،
طوي��ل بلون (الليلكي الناع��م) ّ
رملية ،وترك��ت قدميها ل�صندل
ب��دت في��ه ك�أنها �ساع��ة ّ
كعب عالٍ ب�رشائط على الكاحلني.
وقلت ب�صوت مرتبك:
بلعت ريقي بع�رس
ُ
ُ
يا�صفي��ة ،ه��ذا التناغ��م يف الأل��وان والأ�ش��كال يخطف
ّ
ين (دميرتي
الأنفا�س ،وا�ستح�رضت عبارة الكاتب اليونا ّ
�أڤيريينو�س):
" ثم��ة حرارة واحدةَ ،ن َف�س واح��د ،الأ�شياء ك ّلها يعطف
بع�ضها على بع�ض".
بوابة دار الأوبرا ،ف�ألفينا
�سيارة
ا�ستقلينا ّ
تك�سي ،وبلغنا ّ
ّ
�أمامها ح�شد من النا�س ...فهمنا من �أحدهم� ،أن القائمني
على احلفل منعوهم من الدخول؛ المتالء القاعة.
وهم�ست ب�أذنها:
�صفية،
أم�سكت يد
�
ُ
ُ
ّ
�سي�سهل
مبح�سد من�شد الكورال ،وهو
ال ته ّتم��ي� ،سات�صل
ّ
ّ
علين��ا م�س�ألة الدخ��ول ...ا ّت�صلت ب��ه ،و�أدخلنا من الباب
اخللفي.
ّ
قال ىل فتى الكورال:
املمر ،و�سيالقيكَ عازفو الفرقة.
خ ْذ هذا
ّ
دخلنا ،فوجدن��ا يف رواق عري�ض عازف ال�صنج ،وزامن
دخولنا مع ارتفاع قرع ال�صنج.
�صفية �أذنيها ومل حتتمل ،وقالت مت�أففة:
�س ّد ْت
ّ
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 �أ�صوات مزعجة ب�شعة!�أوم�أ �أحد العازفني لعازف ال�صنج بيديه؛ فتو ّقف ،و�أوم�أ
لنا بر�أ�سه معتذرا.
�صفية من املوقف ،والمتني على مكان ال�سهرة،
ت�ضجرت ّ
ّ
بع��د �أن كانت �سعيدة بادئ الأمر ،فحاولت ا�سرت�ضاءها،
وتخفي��ف املوقف؛ فرويت لها حكاية �سمعتها عن ل�سان
علي يف املر�سم� ،أرعاه مقابل
�أحد الدراوي�ش ،كان يرت ّدد ّ
حكاي��ات ومواق��ف يرويه��ا يل ،ويف بع���ض اجلل�س��ات
�أر�سم��ه ،فقلت لها� ،أن هناك غرابا م�سكينا ،طرده النا�س
م��ن الب�ستان؛ ب�سبب نعيقه الب�شع ،ويف ذاك اليوم غ�ضب
اخلالق وا�ستدعى كبري معاونيه من املالئكة ،و�س�أله:
"لمِ َ نق�ص عازف من عازيف فرقتي!"
�صفية مق�صدي من احلكاية؛ فانفرجت �أ�ساريرها،
فهمت
ّ
والنت مالمح وجهها.
و�صلن��ا مدخ��ل القاعة ،ف�أ�ش��ار لنا �أح��د امل�س�ؤولني �إىل
ال�صعود �إىل الطابق الثاين؛ كونها ممتلئة ،ارتقينا ال�س ّلم،
وجل�سن��ا يف �آخ��ر مق�ص��ورة ،انتظرن��ا قليال حت��ي بد�أت
فت�رسب دفء
الفرق��ة بالع��زف والكورال �رشع بالغن��اء،
ّ
�إىل �أرواحن��ا ،وحتى �صوت �رضبات ال�صنج ،مل�سنا فيها
نت�صور �أنها م��ع ائتالفها مع
ل�� ّذة كانت خافي��ة ع ّنا ،مل
ّ
باقي الآالت �ستكون بهذا اجلمال.
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فيل يحلم بالسيرك

قصص

نبـ ـ�أ ح�ســن م�سلم

م��ات �أب��ي و هو غري را���ض عني �أبداً  ..م��ات ككل الآباء
بطريق��ة تراجيدية و هو ناق��م على كل �شيء و بالأخ�ص
على طاقم الأ�رسة ال�صغرية � ..أي نحن  .بالن�سبة له كنت
جم��رد خط�أ ح�صل يف �إحدى الليايل املفعمة باحلرارة و
الن�سي��م املنعـ�ش  .لطامل��ا �أرادين �أن �أك��ون طبيبة  ..لقـد
حل��م بذلك طيل��ة حياته رغم معرفت��ه التامة باين جمرد
غبي��ة بر�أ���س كبري متخ��م بالأحالم  ..ال �أجي��د القراءة �أو
العد ب�ص��ورة �صحيحة  ..كنت جمرد حاملة � ..أحلم بجزر

بعيدة و �أ�رشعة تدفعها رياح املغامرات  ..نعم �أنا جمرد
حاملة بر�أ�س منتفخ بالهراء ال يرجى منها �أي خري .
ر�ضخ �أبي حلقيقة ك��وين حاملة �سخيفة و متهورة و قلل
م��ن �سقف مطالب��ه  ..كوين طبيب��ة �أ�سن��ان � ,صيدالنية ,
مهند�س��ة  ,بيطري��ة على الأقل (( ا�ستن��د بهذا الطلب على
حقيقة ع�شقي للحيوانات يف طفولتي الغابرة )) لكن بال
جدوى فقد خططت �أن �أحرتف التمثيل �أو �أن �أكون مدربة
حيوانات يف ال�سريك الوطني  ..فما معنى �أن ي�صبح كل
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الأطف��ال �أطب��اءاً عندما يك�برون � ..سنكون جم��رد ن�سخ
مت�شابه��ة ب�صدار �أبي�ض و عـي��ون فارغة !! �أين احللم يف
ذل��ك � ..أين االخت�لاف � ..أين ال�سخافة الت��ي �أنتعـلها يف
قـلبي ؟
ما مل يعرف��ه �أبي يف �سنواته الأخرية هو ب�أين قد توقفت
ع��ن احلل��م  ..فما معنى �أن �أحلم و �أن��ا ال �أملك قمي�ص ًا �أو
حقيب��ة �أو ح��ذاء !! يعتقد البع���ض و على ر�أ�سه��م �أبي �إن
اقتناء الأ�شياء �أنفة الذكر جمرد ترف غري مربر ..بالن�سبة
يل ف�أن احل�صول على �شيء جديد كان يحفز حقل الأحالم
لدي  .فحقيبة جديدة مليئة مبباهج رخي�صة و المعة هو
�أم��ر جيد ..قـمي�ص جديد ق��د يعرفك على �شخ�ص جديد ..
ح��ذاء جديد قد يقودك نحو دروب لطاملا حلمت باملرور
به��ا  ..لك��ن عندم��ا نكرب نتوق��ف فج�أة ع��ن احللم حيث
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ت�صري كل الأ�شياء تافهة  ,متطابقة كن�سخ مكرورة و بال
معن��ى  .يف الواقع كن��ت �أبحث عن عـمـل لأ�سد به جوعي
 ..مل يعد احللم مهم ًا يف هذه املرحلة لقد مات ال�سيد حلم
و دفنته يف قعر ذاكرتي املثقوبة باخلوف من امل�ستقبل
املجه��ول الذي ينتظرين حتى جاء ه��ذا االت�صال و �أيقظ
ذلك احللم �أو رمبا �صفعه على ر�أ�سه ال �أكرث !!
بال�رسع��ة الق�ص��وى �أجه��ز نف�س��ي و �أن��ا �أك��رر حمت��وى
االت�صال ب�ص��وت موظف مركز اخلدمة و هو ي�رشح على
مه��ل الربوتوك��ول ال��ذي يج��ب �أن �أتبعه  ..لق��د مت قبول
طلب��ك املقدم بتاريخ كذا .....لدي��ك ثالثة �أيام لاللتحاق
بالوظيف��ة بع��د اجتياز االختب��ار و �صدور ق��رار اللجنة
النهائ��ي  ..يتقط��ع ال�صوت ث��م يختفي لي�أتي ب��د ًال عنه
�ص��وت �آيل مربم��ج بنربة حزين��ة � ..صوت ب�لا حلم � ,إن
كانت املعلومات امل�ستح�صلة من املكاملة وافية و كنت
را�ضي�� ًا عن اخلدمة �أ�ضغـط الرقم (( � , )) 1إن كانت لديك
�شكوى �أو مل تكن را�ضي ًا عن اخلدمة ا�ضغط الرقم (( )) 5
 ..للعربية ا�ضغط على

1
الرقم ((  .. )) 2لالنكليزية ا�ضغط هراء  ..هراء  ..هراء � ..أو
تعلم �شيئ ًا يا �أبي �س�أعاود احللم رغم �أنفك � ..أنا مل �أح�صل
على قمي�ص �أو حقيبة �أو حذاء �أو على �أي �شيء ذي قيمة
ب�سببك  ,لكن �أو تعلم على ماذا �س�أح�صل الآن � ..س�أح�صل
على فيل � ..أجل �س�أح�صل على فيل دفعة واحدة !!
بربك��م م��اذا تفعل ام��ر�أة يف ال�سريك ؟؟ م��ن يراين هناك
�سيجزم ب�أين قاطعة التذاكر �أو بائعة الف�شار و املرطبات
 ..ه��ذا م��ا �أريد �أن يفكر به النا�س �أنه��ا قاطعة التذاكر �أو
بائع��ة الف�شار ال احلاملة الت��ي تقـف على بعد خطوة من
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كله��ا بال ا�ستثناء� ..أنت ال�شيء  ..ال ميكن �أن تكوين �شيئ ًا
عل��ى الإطالق " � .أ�ضغط على التميم��ة �أكرث كمن يحاول
ا�ستخال���ص الع�صري من �صخرة  ..رمب��ا هو جمرد فيل ..
في��ل رمادي �ضخم �أو رمبا هو فيل حامل رمبا كان يحلم
ب���أن ي�ضطج��ع ب�سكينة يف قف�ص وا�س��ع على حلاف من
الق���ش الطري و يقت��ات لبقية عمره عل��ى نفقة احلكومة
منزوي�� ًا ب�أم��ان يف �إح��دى حدائق احلي��وان املن�سية بال
مط��اردات �أو بطوالت ذكوري��ة ت�سجل با�سمه على �أوراق
ال�سافان��ا اجلافة  ..رمبا لو مل يتحول �إىل هذه التميمة �أو
�إىل كوم��ة �سماد ع�ضوي يف �أ�صي�ص �أحد النبالء لكنا قد
التقينا الآن  ..رمبا كنت �س�أطلق عليه ا�سم ًا ظريف ًا �أناديه
ب��ه كلما رغب��ت يف �إطعامه ثم��رة جواف��ة مثلجة ..رمبا
�س�أعلمه بع���ض احليل و نحن نطوف يف طرقات املدينة
�ساخرين من العجائ��ز البدينات الالتي يفرت�شن �ضفاف
الأنهار بانتظار اخلال�ص .
�أه��ز ر�أ�سي �ضاحك��ة ..ال لن يح�صل ه��ذا  ..هذا �سخيف ..
�أراقب التميمة و ه��ي تهتز حماولة تقليد حركة ال�سيارة
على ما �أعتقد و �أفكر  ..ماذا لو كان لهذا الفيل مبادئ �أو
عقيدة ما..

2
ماذا لو كنا كلنا �أفيال ..جمرد �أفيال من�سية يف الأحرا�ش
�أو م��اذا لو كنا �أفيا ًال حاملة � ..أ�ضحك جمدداً حماولة �أن
�أق��شر فكرة طازجة بال جدوى  .م��اذا لو كان ذلك الفيل
الرم��ادي يحلم بال�سريك و ماذا لو كنا نحن كذلك جمرد
�أفيال رمادية �ضخمة حتلم بال�سريك �أي�ضا !! ففي النهاية
الكل يحلم  ..يحلم و ح�سب بال�سريك �أو بغريه .

قصص

�أن ت�صبح مدربة �أفيال يف ال�سريك الوطني  ..ملاذا تودين
احل�ص��ول على وظيف��ة مدربة �أفيال ؟؟ ه��ذه �أول مطرقة
�سته��وي عل��ى را�س��ي من قب��ل �أع�ضاء جلن��ة االختبار ..
رمب��ا �سيتهام�سون فيما بينهم � ..أنها خمتلة � ..إنها حتب
احليوان��ات  ..م��ن يح��ب احليوان��ات �أ�ص�لا ؟؟ انظ��ر �إىل
الق�لادة التي ت�ضعهما �إنها متيمة �سن الفيل !! �س�أتظاهر
ب���أين مل �أ�سمعهم و �س�أخربهم ال بل �س�أكد لهم ب�أين جمرد
حامل��ة و جمنون��ة بحب احليوان��ات !! ال  ..الأم��ور قد ال
ت�سري هكذا  ..الأحالم ال تبني الواقع بل ت�شو�شه �أو � ..أو ..
�أطلق زفرياً كئيب ًا كقاطرة عاطلة و �أحت�س�س التميمة التي
تطوق رقبت��ي �إنها هدية من �أمي الت��ي �ستموت بطريقة
تراجيدي��ة و ه��ي غري را�ضي��ة عني باملرة متام�� ًا ك�أبي
 ..ف�أن��ا بالن�سب��ة لها جم��رد (( � )) clutchإنها ال تفرق
�شيئ�� ًا عن ت�صورات �أبي �س��وى �إن قاعدة بياناتها قـد مت
حتديثها م�ؤخراً !!
�أح��دق ملي ًا بالتميم��ة ك�أين �أراها لأول مرة  ,تلك القطعة
العاجي��ة ال�صغرية ذات اللون احلليب��ي الفاتر امل�صقولة
عل��ى �شكل ه��رم ك�سيح � ..إنها عاج �أفريق��ي فاخر � ..إنها
ج��زء من فيل !! �أقفل يدي عل��ى التميمة و �أجنرف خاـف
�سي��ل م��ن �أفكار مراوغ��ة ..ه��ل �أراد هذا الفي��ل الرمادي
املط��روح عل��ى جانب��ه يف �أحرا���ش �أفريقي��ا احل��ارة و
املح��اط بثلة �صيادين يلتقط��ون �صور �سيلفي مع جثته
ال
و ه��م يلقون نكات ًا �سيئة عن تاريخ الفيلة �أن يكون في ً
لا !! ه��ل �أراد ذل��ك ؟؟ رمب��ا �أراد �أن يك��ون �شجرة �أو
�أ�ص� ً
ال .
قاطرة  ..عـمـود �إنارة �أو �أي �شيء �أخر عدا عن كونه في ً
�أ�ضغ��ط التميمة براحة ي��دي متذكرة وج��ه �أمي املو�شح
بالغ�ض��ب و ه��ي تك��رر جملته��ا ال�شهرية الت��ي رافقتني
يف كل حقائ��ب حياتي املهمل��ة " ..كل �أحالمك �سخيفة,

147

29/2021

148

AL ADEEB AL IRAQI

شـــــــــــــــرود

ح�سـ ـ ــن رحي ـ ـ ـ ــم

ترج��ل من احلافلة ،و�ض��ع كتبه على ر�أ�س��ه لتحميه من
لهي��ب ال�شم���س� ،أ�ص��وات ال�سي��ارات ون��داءات �أ�صح��اب
احلاف�لات �أزعجت��ه� ،أ��سرع بخطوات��ه للو�ص��ول �إىل
مدر�ست��ه ،ما زال يف الوقت مت�سع قبل بدء الدر�س الأول،
يف كافرتيا املدر�سة جل�س قرب النافذة ،ارت�شف فنجان
قه��وة وهو يج��ول بب�رصه يف وجوه الط�لاب ،جالت يف

خاط��ره ت�سا�ؤالت كثرية يف � ِّأي م��كان من ال�صف يكون
أف�ضل املقعد الأمامي دائما.ً.
جلو�سي؟ �أنا � ّ
در�س الريا�ضيات يف العام املا�ضي الطاعن يف
هل ُم ِّ
ال�س��ن ،وقد انح�رس معظم �شعر ر�أ�سه ،مازال هو نف�سه هذا
العام؟ ه��ل �سي�شيد بي هذا املدر�س �أمام الطالب؟ هل...؟
قطع جر�س الدر�س الأول �سل�سلة الت�سا�ؤالت.
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قصص

ب��د�أ الدر���س الأول يف الع��ام اجلدي��د ،املواجهة بد�أت
مدر���س الريا�ضي��ات التح��دي م��ن خالل
ً
مبك��را� ،أعل��ن ّ
م�س�أل��ة ح�سابية كتبها على ال�سب��ورة ،كل َمن يف القاعة
عر�ضه
يلت��زم ال�صمت خو ًفا من الإجاب��ة اخلاطئة التي ُت ِّ
مرة.
للتوبيخ ،كما � ّأن الع�صا حا�رضة كما يف كل ّ
( 10 + 10ـ��ـ  = 10 ÷ 10 × 10؟) ه��ذا م��ا كتب��ه
وقف بثقة عالية وهو يجيب10 :
ُدر�س على ال�سبورةَ ،
امل ّ
�أ�ستاذ.
ُدر�س ،وفيما �صدور
ــ �صحيح � ..أح�سنت ،ت�صفيق .قال امل َّ
بع�ض زمالئه تغلي من احل�سد ،كانت فرحته كبرية وهو

يبد�أ مو�سمه اجلديد ب�إعجاب ُمدر�سه.
يف وق��ت اال�سرتاح��ة جل�س عل��ى (امل�سطبة) ...مي�ضغ
طعامه ببطء ،مازالت كلمة الأ�ستاذ ترن يف �أذنه "�أتوقع
ماه��را ،الوطن بحاجة �إىل
معماريا
�أن ت�صب��ح مهند�س�� ًا
ً
ً
مبدع�ين من �أمثالك" ��سرح به اخلي��ال ،حت�س�س خوذته
ك��ي ال تقع ،ات�صال من م�س�ؤول��ه الأعلى ب�رضورة ت�سليم
امل��شروع خ�لال �أ�سب��وع ،يطمئن��ه � ّأن الأم��ور عل��ى ما
ُيرام� ،صوت منبه ال�سي��ارة يوقظهُ ،ي�سارع ب�إعطاء علبة
مناديل �إىل �سائقه
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قراءة في قصص العدد 28
منري عتيبة  /م�صر

ق�صة�" :أمواج �سود"
للكاتب :عبد علي اليو�سفي
يف ع��امل كابو�س��ي خمم��ور م�ترع بالذكري��ات احلزينة
واملميت��ة؛ تدور هذه الق�صة .الراوي كاتب جنا ب�أعجوبة
م��ن القتل منذ ع��دة �سنوات� ،إذ مت قت��ل كل من كان معه
باحلافلة ،لكن الر�صا�صة مل تخرتق قلبه فنجا ،ويبدو �أن
اقرتابه �إىل هذا احلد من املوت جعله يتعلق بفكرة اخللود
التي متنحه��ا الكتابة .يف احلانة ،ويف ليلة عيد الأمواج

ال�سود؛ و�أقول عيد لأنه ي�شبه الأعياد احلزينة القامتة ذات
الطقو���س التي تب��دو غرائبية لدى �شع��وب عديدة ،طالب
الفل�سفة يخ�بر الراوي ب�أن��ه؛ �أي الطالب ،ع�ضو يف جلنة
االحتف��ال الذي �سيج�س��د ما مرت به املدين��ة من خراب
متتالٍ  ،حت��ى ال ين�سون ما�ضيه��م القريب املتماهي مع
ما�ضي الراوي ،وهم يف بداية الإعمار على عتبات حياة
جديدة .يجل�س رجل �ضخم اجلثة �شبه �سكران على طاولة
ال��راوي ،نعرف �أنه م��ن كاد يقتل الراوي م��ن قبل ،و�أنه
يبك��ي كل من قتلهم ،ويعت��ذر لنف�سه وللع��امل ب�أنه كان
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اخت��ار الكات��ب بداي��ة الإعمار؛ حي��ث مل ينت��ه املا�ضي
بع��د ومل يب��د�أ امل�ستقب��ل� ،إنه��ا تل��ك الأوق��ات الغام�ضة
ذات االحتم��االت املفتوحة على ما كان وما �سيكون ف
الوقت ذاته.
�أرى �أن الق�ص��ة طال��ت قليلاً م��ن الكات��ب� ،إذ كان ميكن
تكثي��ف بع���ض امل�شاه��د مث��ل م�شه��د طال��ب الفل�سف��ة.
وا�ستط��اع الكات��ب ا�ستخ��دام العناوين اجلانبي��ة ب�شكل
موف��ق فيم��ا عدا عنون��ا "م�شهد �صغري" ال��ذي ال �أرى له
معن��ي يف ه��ذا املو�ضع .كم��ا مل يثق الكات��ب يف قارئه
كثريا فجعل القاتل �شبه ال�سكران ي�رشح للراوي امل�شاهد
ً
الت��ي يراها على ال�شا�ش��ة "هذه �أرواح القتل��ى"" ،ه�ؤالء
بن��ات القتلى" �إل��خ ،وك�أنه ي�رشح للق��ارئ ب�شكل مبا�رش
وغ�ير حمبب ،فق�صة مثل هذه ال حتتاج لأن نثقلها مبثل
تلك املبا�رشة.

ق�صة :عرق (زحالوي)
للكاتب :زهري كرمي
ب��د�أت الق�ص��ة مب�شهد يحم��ل �أق�ص��ى درج��ات ال�سخرية
والنق��د ال�سيا�س��ي ،و�صف��ه الكات��ب مبه��ارة و�إ�سقاطات
مهمة وغري مبهم��ة .لكنه؛ ل�سبب ما ،مل يوا�صل ا�ستخدام
ق�ص�صيا لينتقل �إىل
ه��ذا امل�شهد حت��ى نهايته ،بل ب�تره
ً
م�شه��د �آخر ال يقل �سخرية ع��ن الأول ،ولكنه معتاد و�أقل
عم ًق��ا� .أما النقلة الثالث��ة يف الق�صة فهي �إف�صاح الراوي
ع��ن نف�سه ليو�ض��ح �أ،ه يكتب ق�صة ج��اره جبار الزالوي
دائم��ا ،ومغام��رات ال�سكر الت��ي �أوقعته يف يد
ال�سك��ران ً
ح�س��ن الق�صاب الذي ظ��ن �أن دخول جب��ار �إىل بيته عن
طري��ق اخلط�أ ل�سك��ره هو خيانة زوجي��ة مدبرة ،فيطارد
جبار بال�سكني يف ال�شارع.

مراجعات نقدية

منوذجا للإرهابي الذي يندم بعد فوات
مغررا به ،فيبدو
ً
ً
الآوان .وبالت��وازي؛ يتذك��ر ال��راوي رواي��ة ولي��م فوكرن
�ساخرا ب�أن
الأ�شهر "ال�صخب والعن��ف" ،ليخاطب فوكرن
ً
قومه الأمري��كان مل يعملوا بر�سالته يف جتنب القتل ،بل
جاءوا �إىل �شعوب غريب��ة عنهم ومل ت�ؤذهم و�أعملوا فيها
القتل بجنون.
املو�سيقى ال�صاخب��ة ،والإثارة اجل�سدية تفوح من �أجواء
احلان��ة ،و�شا�ش��ة عر�ض �سينمائي كب�يرة تنفتح لعر�ض
ع��دة م�شاه��د؛ ورود �س��وداء تتحول �إىل طي��ور من اللون
نف�س��ه ،فتيات وفتيان �صغار يرت��دون ال�سواد ويحملون
ورو ًدا �س��وداء ،ن�س��اء يرتدي��ن مالب���س �س��وداء ت�برز
مفاتنه��ن ،ح�صان يبكي ومعه �صديقت��ه املر�أة اجلميلة.
تنفت��ح ال�شا�ش��ة عل��ى ال�ش��ارع ،او يتدف��ق ال�ش��ارع �إىل
احلان��ة ،لرنى �أن م��ا كان يعر�ض على ال�شا�شة هو نف�سه
م��ا كان يح��دث بال�ش��ارع ،فيندمج ال��راوي والقاتل يف
امل�شهد قليلاً  ،ثم يذهبان �إىل �ساحل النهر حيث يروحان
يف �إغفاءة طويلة برغم احلركة املائجة حولهما.
يبدو االحتفال الغريب وك�أن املدينة ال تريد �أن تن�سى ما
جرى بها بها حتى ال يحدث مرة �أخرى ،ولكن ال �ضمان
لعدم تكرار اخلراب ،فالقاتل والقتيل ال يزاالن هنا ،وكل
االحتم��االت قائمة ،ورمبا �إغفاءتهما الطويلة �إ�شارة �إىل
ن�سيانهم��ا ما مر بهم��ا ،مبا يف هذا الن�سيان من اعرتاف
بالذنب والتطهر والت�سامح والغفران� ،أقول رمبا لأن هذا
توا.
فقط ما ميكن �أن ينقذ املدينة التي بد�أ �إعمارها ً
ق��ادرا على
مبدعا ليكون
�أج��اد الكات��ب اختيار ال��راوي
ً
ً
ت�صور كل هذه امل�شاهد الغرائبية يف هذا اجلو الكابو�سي
يف احلان��ة الت��ي متثل ىاملدين��ة بكل �ضجته��ا وعنفها
ورغبته��ا يف احلياة ،واحتماالت فق��دان العقل وانت�صار
أي�ضا .كذل��ك زمن الق�ص��ة موفق �إذ
امل��وت يف �أي��ة لظ��ة � ً
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الق�ص��ة طريف��ة وممتع��ة و�إن كان به��ا بع���ض امل�شاكل
البنائي��ة ،فحكاية الراوي عن نف�سه وعن حدائق �أ�سبانيا
باعتب��ار ما ي��راه فيه��ا كان �أثناء غفوة ه��ي كاية حلم
ولي�س��ت عجائبي��ة كم��ا و�صفه��ا ،و�أرى �أن ه��ذا احلل��م
مده�ش��ا� ،إذ كان��ت الده�ش��ة �ستك��ون حقيقية لو
مل يك��ن
ً
حت��دث الراوي عن ذلك يقظا ًنا ،و�أحدث هذا التداخل بني
�شخ�صيات الواق��ع و�شخ�صيات الق�صة التي يكتبها .كما
خارج��ا من الغرف��ة وكان الباب
حتت��اج جمل��ة "رك�ض
ً
مفتوح��ا" �إىل �إ�ضاف��ة ا�س��م جب��ار بع��د الفع��ل
الرئي���س
ً
رك�ض ،لأن اجلمل ال�سابقة كانت تتحدث عن ح�سن ،وهو
غمو�ضا لدى القارئ� .أما جملتي "مل يظهر لها
ما ي�سبب
ً
يف �أن��ه �سوف ي�صحو" و"ه��ي �أرادت يف �أن تهمل الأمر"
فيتم حذف حرف "يف" منهما.

ق�صة�" :أوتار مواربة"
للكاتب :عزيز ال�شعباين
الق�صة لقطة مكثفة للقاء واقعي يحمل يف ثناياه رمزيته.
ال�ضابط الذي جاء ليلاً  ،يف الظالم ،ملنزل ال�سيدة �أم �أحد
جن��وده .اجلن��دي ال�ش��اب مراهق �س��ب القائ��د يف حلظة
طي���ش ،والأم تطل��ب من ال�ضاب��ط �إنقاذ ابنه��ا ،وهو يعد
بامل�ساع��دة ��شرط �أن يقب���ض الثم��ن؛ ج�سده��ا .وبينما
ال�ضاب��ط يتغزل يف ج�سد ال�سيدة وعينيها؛ تلفحها ذكرى
ابنها الذي دفنته مبالب�سه الع�سكرية �إثر قنبلة فتكت به،
اجللودهربا من
وزوجه��ا املختب��ئ خلف ماكين��ة دب��غ
ً
اخلدم��ة الع�سكرية حفاظً ا على احلياة والكرامة .ال�ضابط
يح�صل على املر�أة بالت�أكيد ،لكن م�ساعدته البنها جمرد
احتمال.
�أج��اد الكات��ب و�ص��ف التفا�صي��ل ال�صغ�يرة ،واحل��وار
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اخلاط��ف ،والزمن املرتاوح ب�ين الآين واملا�ضي ،موقف
ال�سي��دة و�أ�رسته��ا مقابل موق��ف ال�ضاب��ط ،وذلك بجمل
ق�ص�يرة متالحقة تبد�أ بثالث جم��ل "ال نافذة يف بيتها،
ال �ض��وء لي�رشق ،يغلق ظل ال�ضابط �أعلى من باب الدار"؛
حت��دد حالة وحياة ال�سيدة وحالة ال�ضابط مقابلها ...كل
جليا �أن
ذل��ك حافظ على التوتر حتى نهاية الق�صة ،وبدا ً
دائما الثمن من
ال�سي��دة و�أ�رستها هم ال�شعب ال��ذي يدفع ً
حيات��ه (ابن قتل) وحريت��ه (زوج هارب /والحظ رمزية
مادينة دبغ اجللود) وج�سده (ال�سيدة) وم�ستقبله (املجند
ال�صغري) ،اما ال�ضابط فهو ال�سلطة اجل�شعة التي ال تكتفي
باال�ستيالء على كل �شيء فت�رص على �إهدار كرامة �شعبها
أي�ضا.
� ً

ق�صة" :خيار جديد �آخر"
للكاتب :حت�سني عبد الر�ضا
تقدم الق�ص��ة حكايتني لرجل عجوز �سئ��م احلياة ،يعاين
�أيام��ه الأخ�يرة فيه��ا ،ويتمن��ى مغادرته��ا .وام��راة يف
�أواخ��ر ال�شب��اب تتم�س��ك بالأم��ل يف احلي��اة وا�ستع��ادة
ال��زوج الالهث خلف الأخريات ،ولو بنب�ش قرب للح�صول
على دم وم��خ جثة مدفونة حدي ًث��ا ،لي�ستخدمها العراف
يف حتقي��ق حل��م الزوجة .ميوت العج��وز يف املقابر بعد
مواجهة للمر�أة و�سماعه حكايتهان فيكون �أمامها خيار
جدي��د؛ كما ي�ش�ير العنوان� ،أي جثة حديث��ة مل تدفن بعد
هي جثة العجوز ذاته.
جاء احلكي بزم��ن تراتبي و�أ�سلوب واقعي ،يف حني �أرى
�أن ��سرد مثل هذه الأف��كار يحتاج �إىل �ش��يء من ت�شظي
الزم��ن بني حا��ضر العج��وز وما�ضي��ه وحكاي��ة املراة
وعجائبي��ة م�شهد املقابر ،كما �أن بالق�صة موا�ضع ميكن
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تكثيفها وبالذات يف بداياتها.

ق�صة" :يف الفردو�س املفقود"
للكاتب :جنم الأمريي

ق�صة�" :شيزوفرينيا"
للكاتبة :زهراء ثائر الطريف
تب��دو الق�ص��ة تلخي���ص لأحد تل��ك الأفالم الت��ي تتناول
املر���ض النف�س��ي ال�شه�ير "�شيزوفريني��ا" ،لك��ن الكاتبة
مل تتعم��ق يف �شخ�صي��ة البطل وتتق�ص��ى �أ�سباب مر�ضه
النف�سي ،دوافعه ،حماوالته للتغلب عليه �إلخ .بل حر�صت
على �شد خيط الإثارة والت�شويق لدى القارئ ليكت�شف يف
الفقرة قبل الأخرية من الق�صة �أن الزوج هو نف�سه القاتل
متاما �إذ
املت�سل�س��ل ،وه��ذا الرهان من الكاتب��ة مل ينجح ً
اكت�شف��ت ذل��ك قب��ل �أن تك�شفه ه��ي بكثري ،ومل ي���ؤد هذا
متوقعا .كما ذكرت الكاتبة
االكت�شاف �إىل ده�شة �إذ كان
ً
الكث�ير م��ن التفا�صيل ب�ش��كل جماين مل يت��م ا�ستثمارها
مث��ل �صفات ماي��ك املحقق و�شخ�صيت��ه يف �أول الق�صة.
�أو تفا�صيل ال داعي لها مثل تعريفها بربج �إيفل �أنه �أهم
معامل باري�س ال�سياحية.

ق�صة" :البحث عن رائحتي"
للكاتب :كاظم الزيدي

اتخ��ذ الكات��ب من الرائح��ة كناية عن ال��ذات ،لكنها هنا
لي�ست الذات ال�شخ�صية املفردة فقط ،بل الذات اجلمعية/
املدينة/البل��د التي حرمت م��ن الثقافة واملعرفة واحلب
والأ�رسة ،وكتب عليه��ا الغربة والت�رشد .الذات املنف�صلة
ع��ن ذاتها بفع��ل الت�سلط والعن��ف ،واملغرتب��ة يف غربة
واغرتاب��ا عندما تع��ود �إىل
قا�سي��ة ،ثم ت��زداد انف�ص��الاً
ً
الوط��ن الذي �أخ��ذه عنوة من تظاهروا مب��د يد امل�ساعدة
للمغرتب�ين .املا�ضي ي�صبح جمرد كتاب ا�صفرت �أوراقه
وفقد قيمته احلقيقية ،و�آثار احلبيبة الغائبة على �سطوح
البيت هي رائحة ذات�/شخ�ص/وطن مفقود �إىل الأبد.
�أم�س��ك الكاتب بروح احلالة م��ن �أول الق�صة �إىل نهايتها
ف�أدخ��ل الق��ارئ يف عمقها� ،إال الفق��رة التي حتت عنوان
�ص��ورة والتي تبد�أ بـ"كنت قبل �أن �أكون رقما" �إىل "زمن
�آخ��ر للرتمي��م والإكمال" فه��ي فقرة تقريري��ة ال تنا�سب
الق�صة ،وحذفها يفيد العمل.

ق�صة" :حدث يف ت�شرين"
للكاتب :ح�سني حممد �شريف
ب��د�أت الق�ص��ة بداي��ة ت�أملي��ة حكمي��ة "احت�ش��اد الر�أ�س
دائم��ا �سيما
بالذكري��ات القدمي��ة لي���س ب�أم��ر حمم��ود ً
احلزين��ة ،فبمج��رد ا�ستع��ادة �أي منه��ا ت�شع��ر الإن�س��ان
بالإحب��اط" .وا�ستم��رت يف حكي خطي يعر���ض الق�صة
املعت��ادة للعالق��ة ب�ين الأ�سي��اد �أ�صح��اب الأم�لاك
والأج��راء ،وكيف يح��اول الأخريون االرتق��اء ب�أنف�سهم،
ويق��ف الأولون �ضد هذا بعنف .احلكاية تقليدية واحلكي
أي�ضا.
� ً
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بكائية للأندل�س باعتبارها الفردو�س املفقود الذي حفل
باحل�ضارة والف��ن والرقي ،ثم تنازعته الطائفية فذهبت
ريحه ،وك�أن الكاتب ي�سقط هذه احلكاية على واقع بغداد
عموم��ا .وه��ي ا�ستع��ارة م�ألوفة
الآين� ،أو واق��ع الع��رب
ً
كث�يرا ،وبالذات فيما
يف ال�شع��ر وال��سرد ،مت ا�ستخدامها
ً
يخ�ص ق�ضية فل�سطني.
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قراءة في قصائد العدد 28
�أحمد ف�ضل �شبلول  /الإ�سكندرية

احت��وى مل��ف ال�شع��ر يف جمل��ة "الأديب العراق��ي" على
�إحدى ع�رشة ق�صيدة ،خمتلفة الأ�شكال والأطوال ال�شعرية،
بد�أه��ا ح�سن �سامل الدباغ بق�صيدة "علبة مكياج احلزن"
دورا �أ�سا�سي��ا ،وكان��ت البداية باللون
لع��ب اللون فيه��ا ً
الأحمر ،ثم تعاقبت �ألوان عدة ،لت�شكل ف�ضاء الن�ص التي
حت��اول ال��ذات ال�شاعرة �أال تك��ون �ألوان��ا حزينة ،فيكفي
احل��زن يف جنوب البالد (فالوجه هنالك �صفرته تكفيه)
وعل��ى ذلك حتاول تلك ال��ذات �أن تخلق البهجة من عامل
الأل��وان لتخفي��ف التوت��رات والأح��زان� ،أو �أنه��ا حتاول
�صناع��ة عامل من الألوان والبهجة مقابل العامل الواقعي
احلزي��ن ،فكل �شيء يف العامل يت�رسبل باحلزن ،عدا علبة

مكياج احلبيبة ذات الإيقاع الراق�ص واملت�رسبلة بالفرح
والإغ��واء ،فرنى لوح��ات �إيروتيكية من الفرح يف مقابل
لوح��ات احل��زن والفجيعة التي ن�شم منه��ا رائحة املوت
والغ��در ،ولكن ه��ل ت�ستطيع تلك ال��ذات ال�شاعرة �أن تعلو
املدمى ،عن طريق تفج�ير طاقات الألوان؟
فوق الواق��ع
ّ
يب��دو �أنه��ا ال ت�ستطيع ذلك ،فتلج���أ �إىل فل�سفة احلزن يف
حماولة للتعاي�ش معه ،عن طريق ر�سمه وت�أمله ،وك�أنها
تت�أم��ل الع��امل احلزي��ن م��ن خالل منظ��ور فل�سف��ي فني
وفك��ري ،لك��ن ينت�رص يف النهاية لون اجلن��وب الأ�صفر،
فيت�سي��د كل الأل��وان� ،سواء �ألوان علبة املكي��اج �أو �ألوان
َّ
احلي��اة ال�صعب��ة الت��ي حاولت تل��ك ال��ذات فل�سفتها كي
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* * *
وم��ن الأل��وان �إىل امل��اء العاقر ،وكون امل��اء عاقرا ،كما
ي��دل العن��وان ،فمعناه �أن احلي��اة كلها عاق��ر ،ف�إذا كان

* * *
راعد زامل يقدم لنا وجب ًة �شعرية من ق�صيدتني؛ الق�صيدة
الأوىل رغ��م حزنها الظاهري ،وبكاء مفرداتها ال�ضمني،
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تتخل���ص م��ن �أثقاله��ا ،ولكنها مل تنج��ح يف ذلك ،ليعلن
احلزن ال�سيادة ،ويعلن اللون الأ�صفر الزعامة.
وتذكرين هذه الق�صيدة بق�صيدة �أخرى من ق�صائد احلزن
الإن�ساين العميقة وهي ق�صي��دة "احلزن" لل�شاعر �صالح
عبدال�صبور التي يقول يف مطلعها:
يا �صاحبي� ،إين حزين
طلع ال�صباح ،فما ابت�سمت ،ومل يرن وجهي ال�صباح
وخرجت من جوف املدينة �أطلب الرزق املتاح
وغم�ست يف ماء القناعة خبز �أيامي الكفاف.
مبا�رشا
و�أرى �أن احل��زن عن��د �ص�لاح عبدال�صب��ور كان
ً
ووا�ضح��ا ،وم��ن �أول الق�صي��دة تعل��ن ال��ذات
و�رصيح��ا
ً
ً
ال�شاعرة �أنها حزينة ،بينم��ا ا�ستطاع ح�سن �سامل الدباغ
يف لوحت��ه الإن�سانية ذات الأل��وان الإيروتيكية� ،أن يقدم
لن��ا وجبة حزن عربي��ة ،بطريقة غري مبا��شرة ا�ستخدام
فيه��ا �أك�ثر من مع��ادل مو�ضوع��ي و�أكرث م��ن رمز يعرب
عن ذل��ك احلزن بطريق��ة �أكرث فنية من اللج��وء املبا�رش
للحديث عن الأ�شياء والق�ضايا والأحزان.
كم��ا ا�ستطاع��ت مو�سيق��ى ال�شع��ر يف تلك الق�صي��دة� ،أن
تتخل��ل مو�سيق��ى احل��زن ،ومو�سيق��ى الأل��وان ،رغ��م �أن
معظ��م �إيقاعات تلك املو�سيقى جاء من تفعيلة "اخلبب"
غ�ير �أنه��ا حتت وط���أة احل��زن وحماولة ال��ذات ال�شاعرة
�أن تف��ك �إ�سارها وحتل��ق يف �أجواء �أك�ثر بهجة ،انحرفت
بع���ض ال�شيء ع��ن تلك الإيقاع��ات التي ج��اءت راق�صة
ن�صا يحمل
حين��ا ومكتوفة حينا �آخر ،لت�شكل يف العموم ًّ
خربات جتمع بني ال�شعر والت�شكيل.

اتكاء عل��ى الآية القر�آنية
كل �ش��يء حي خملوق من ماء
ً
"وجعلنا من املاء كل �شيء حي" (�سورة الأنبياء – )30
فكي��ف تك��ون احلياة مع م��اء عاقر؟ �أعتق��د �أن هذه هي
الفر�ضي��ة التي تنه�ض عليه��ا ق�صيدة �سي حممد البلبال
م��ن املغ��رب ،ولأن امل��اء �أ�صب��ح عاق��را ،فق��د اهتاجت
عواطف الثل��ج ،معلنة رف�ضها لهذا املاء الذي ال مينحها
قبل��ة احلياة ،و�أ�صبحت البرِ كة (بِركة املاء) تعي�ش حالة
م��ن ال�ضنك واجلوع والفق��ر والفاقة ،فال ماء يف الربكة،
عقيما.
وال حياة يف ج�سد النهر ،فالنهر �أ�صبح
ً
و�أحيان��ا يلج���أ ال�شاع��ر �إىل و�صف املاء ب��الأزرق ،وهو
الل��ون الذي نراه ب�أعينن��ا يف البحار ،ولكن عندما نعبئ
ه��ذا الأزرق يف زجاج��ة �أو كوب ماء ،ف�لا جند لونا لهذا
امل��اء ،ولك��ن ا�صطل��ح عل��ى ر�سم��ه بالل��ون الأزرق ،هو
ال�سم��اء يف ع��امل الأل��وان .وتبل��غ الق�صي��دة ذروة علي��ا
عندم��ا يتح��ول ه��ذا املاء ليك��ون لغ��ة وهوي��ة (�أن�سيت
�أن��كِ لغتي ومائي  ..وجعي و�سال�س�� ُة االرتقاءِ) .وحتاول
"الع ْقر" فتلج�أ �إىل نوع
ال��ذات ال�شاعرة �أن ترف�ض �صف��ة ُ
(ل�س��ت عاقرا يا
م��ن �أنواع املكر الفن��ي واللغوي بقولها
َ
طريقي  ..يا مائي) يف حماولة للتعوي�ض ،فت�صنع �شبكة
م��ن العالق��ات اللغوية والتفا�صيل اليومي��ة منها ما هو
يومي ،ومنها ما هو كوين ،منها ما هو �أ�سطوري ،ومنها
م��ا هو ديني ،يف حماولة للحياة م��ن جديد ب�إيقاع �آخر
ومباء �آخر ،غري املاء املرفو�ض� ،أي �صناعة حياة �أخرى
غ�ير احلياة املرفو�ض��ة ،وذلك (قبل بداي��ة موا�سم القيظ
والفريو�سات الأليفة املتجددة).
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ف�إنه��ا تنه���ض على �شبك��ة �إ�شارات من الأل��وان املعربة
منه��ا الأحمر والأبي�ض والأخ�رض والأ�س��ود ،ولون العلم
املن�س��وج من لون الدموع .وه��ي ق�صيدة عتاب يف ثوب
جدي��د ،وال فرق بني احل��رب وال�س�لام ،فكالهما خ�سارة
للإن�سان وكالهما عامل من الأحزان ،فبعد نهاية احلرب،
وبداي��ة ال�سالم ،نبد�أ يف ح�صد الأح��زان جراء من راح �أو
قتل �أو ا�ست�شه��د� .أثناء احلرب تكون الدموع حمراء ،ومع
ولكن كليهما دموع
بداية ال�س�لام تكون الدموع بي�ضاء،
ّ
و�أح��زان ،وعندما مير اخلريف ب�ين ف�صل احلرب وف�صل
ال�سالم تك��ون الدموع خ�رضاء ،ومع ال�شتاء ينهمر الدمع
الأ�سود من �سماوات الأحزان.
وي�أت��ي العت��اب �صادقا م�ؤث��را جارحا ،عندم��ا ال يفكر
الط��رف الآخ��ر� ،أو املخاط��ب ولو للحظ��ة �أن يغطي جثة
بالعلَ��م ال��ذي ن�سج��ه �أو
املتكل��م  -ال��ذات ال�شاع��رة -
َ
ن�سجت��ه من لون الدموع على ب��اب الذات املخاطبة ،فال
ميلك القارئ �أو م�ستقبل العمل �أو املتلقي �إال �أن يتعاطف
م��ع تلك الذات ال�شاع��رة التي �ص َّدرت لن��ا حزنها النبيل
بطريقة �إن�سانية نبيلة.
وت�ستم��ر نغمة احل��زن الدفني يف الق�صي��دة الثانية لرعد
زام��ل ،فتخاطب الذات ال�شاع��رة اهلل �أو الرب بقولها "�أي
رب" ب��دال م��ن الن��داء املبا��شر �أو الدع��اء املبا��شر "يا
ربي" ،ف�أي للنداء البعيد ،وهي ا�سم فعل م�ضارع ،مبعنى
أتوجع �أو �أن��دم "� ْآي لقد فات الأوان" .وهنا الداعي يعلن
� ّ
�رصاحة �أن ال �شيء يف يده ،فهو ال ميتلك �شيئا ،وال عنده
�ش��يء ،فال قمح ،وال �سيف� ،شاكيا �أن �ساحات الكره �أكرث
ربه ،ويخجل
من �ساحات اجله��اد ،ولهذا فهو يخجل من ِّ
م��ن لقائ��ه ،وه��و ال ي�ستطي��ع �أن يفع��ل �شيئ��ا ،وال ميلك
�إال الأم��ل واحلل��م يف �أن يغف��ر اهلل له كل ذنوب��ه الثقيلة.
وم��ن هنا تعلو نربة احل��زن جمددا يف الق�صي��دة ،مثلها
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مث��ل الق�صيدة ال�سابقة ،ولك��ن بر�ؤية �أخرى وتعبري �آخر،
ومفردات �أكرث الت�صاقا بالتجربة ال�شعورية احلزينة.
*

*

*

وي�ستم��ر انهم��ار الدم��وع و�أج��واء الأح��زان يف ق�صائد
العدد ،ويبد�أ باقر �صاحب ق�صيدته "لن" بقوله :لن ينبت
الع�شب ما مل تهط��ل دموع كلماتي" ،ويكرر "لن" حوايل
�سب��ع ع�رشة م��رة ،فيذكرنا بدي��وان "لن" لل�شاع��ر �أن�سي
احل��اج والذي �صدر عام  ، 1960وجاء ت�أ�سي�سا لق�صيدة
الن�ثر يف الوط��ن العربي .ون�ستطيع �أن نق��ول �إن ق�صيدة
"لن" تتكون من �سبع ع�رشة فقرة ،وهي �أ�شبه ما يكون
بالهايك��و الياب��اين ،وكل فق��رة مكتفية بذاته��ا ،وت�شكل
عامل��ا �شعري��ا مغايرا للفق��رة التي قبله��ا والتي بعدها،
وم��ع ذلك فهي تتكامل وتتوا�ص��ل �شعريا من خالل �أداة
النف��ي "لن" النا�صبة للفعل والنافي��ة له نفي ًا م�ؤكداً من
غ�ير قرينة تدل عل��ى امل�ستقبل ،و�أنه��ا املرتكز الرئي�سي
له��ذه الفقرات .ولكنها هنا مرتبطة بـ "ما مل" الأمر الذي
ي�ؤك��د وج��ود �أمل م�رشوط مثل قوله" :ل��ن �أكتب ال�شعر ..
ما مل يح�رض مالك �ضمريي" .وهنا الأمل يتعلق بح�ضور
م�لاك ال�ضمري فمعه �سوف يكتب ال�شع��ر ،ويف غيابه لن
يكتبه.
�إذن هن��اك عالقة تالزمية بني "لن" و"ما مل" يف الكثري
م��ن الفف��رات� ،إال �أنه �أحيانا يك�رس ه��ذه التالزمية وهذه
ال�سيمرتي��ة ،ويك�رس معها �أفق التوقع ،في�أتي بـ "لن" مع
غي��اب "م��ا مل" �أو �إبدالها ب�ش��يء مغاي��ر �أو حذفها مثل
قوله" :لن �أقول �شيئا  ..ف�أنتِ الق�صيدة و�أنا قارئ اللذة".
و"لن �أهدر دم كلماتي  ..فقد �أ�صبحت ب�سعر الرتاب".
�إن ه��ذه ال�شذرات �أو الإبجرامات باجتماعها مع بع�ضها
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البع�ض ت�شكل ر�ؤية حال��ة �شعرية و�شعورية معا� ،أما �إذا
جاءتن��ا منفردة �أو متناثرة ،فلن ن�ستطيع �أن نتفاعل مع
كونها ر�ؤية وحالة .وكنت �أرى �أن تكون �شذرة "لن �أفعل
�أي �ش��يء  ..ق�صائدي تخونني" هي ختام هذه ال�شذرات،
وك�أنن��ا �أمام كون�رشتو مو�سيقي له بداية ونهاية ،ولي�س
بعد خيانة الق�صيدة من كالم.

وجتئ ق�صي��دة "الثنائي" لعادل ال�صويري ،لتعزف على
�إيقاع��ات بح��ر اخلفي��ف (فاعالتن م�ستفعل��ن فاعالتن)
وهو �أخف ال�سباعيات ،ولكن ال�شاعر نرثها على ال�سطور،
وك�أنه��ا م��ن ال�شع��ر التفعيل��ي ،ومل يلت��زم يف كتابته��ا
بالنه��ج البيت��ي املتع��ارف عليه ،عل��ى الرغم م��ن �أنها
مكتوب��ة منه .وهي تلع��ب على الثنائي��ات مثل :ال�صمت
والغن��اء ،القمي���ص (لل�سرت) والع��ري ،الإفاق��ة والغفوة،
الرثث��رات وال�صمت  ..الخ .وعلى الرغم من حماولة الذات
ال�شاع��رة اله��روب �أو االن�سالل م��ن ذاته��ا ،ف�إنها تف�شل
يف ذل��ك ،لأنها ل��و جنحت ما كنا ح�صلن��ا على مثل تلك
الق�صي��دة اجليدة ،التي حتاول �أن ت�شيد عاملها بعيدا عن
كال�سيكي��ات هذا ال�شكل من ال�شع��ر البيتي (�أو العمودي)
فتخل��ق �صوره��ا و�إيقاعه��ا اخلا���ص بها ،رغ��م ت�شبثها
بالت�رصي��ع يف �أول �أبياته��ا ،ولك��ن قافيته��ا النوني��ة
املك�س��ورة ت�ؤكد انك�س��ار تلك الذات امل�سيج��ة بالظنون،
والتي حتاول البوح واحلكي عن طريق الأفعال املا�ضية
حجت ،رجمت ،و�شو�شت،
التي كرثت يف الق�صيدة
ُ
(كنتّ ،
ف��رت ،ظ ّل) رغم وج��ود الأفع��ال امل�ضارعة بقوة،
م ّلتّ ،
م�ؤك��دة هذا ال��صراع بني املا�ض��ي واحلا�رض يف ف�ضاء
الق�صي��دة ،لنج��د �أنف�سن��ا �أم��ام م�شهدية نف�سي��ة حزينة

وعميق��ة الغ��ور تتك��ون من ثالثة ع��شر بيت��ا ،ي�ؤججها
امل�سن ،الذي يحت�ضن رغبة املاء املك�سورة
م�شهد الفرات
ِّ
 ،لت�ش��ارك عنا��صر الطبيع��ة يف ه��ذا امل���أمت العراق��ي
يتوجه �آلة العزف امل��و�ؤدة ،وك�آبة الطالع
الك��وين ،الذي ِّ
يف فنج��ان النب ،الأمر الذي يبهج �إبلي�س ويجعله يتفرج
وي�شاه��د با�ستمت��اع و�صمت ،فم��ا كان يحلم به يتحقق
على �أر�ض الواقع عن طريق الأبناء ،فلماذا �إذن يتكلم.
*

*

*

ولع��ل امل�شه��د العبثي الذي يعي�شه الع��راق هو الذي دفع
حمم��د �أحمد فار�س يف تفا�صيله العراقية جدا ،لأن يقدم
و�ص��ورا غري مرتابط��ة ،ومعاين
عبثي��ا فعال،
لن��ا ً
واقع��ا ًّ
ً
واقعا
مفكك��ة ،مبا فيه��ا احل��روف نف�سها الت��ي تعي���ش ً
�رسيالي��ا� ،أو عبثيا ،يعلوه��ا م�شاهد اخليانة ،وروائحها.
�إنه ن�ص يبدو يف ظاهرها مفككا ،ويبدو �أنه ال عالقة بني
وتغرب فتك�رس �أفق التوقع ،فرناها ال
ت�رشق
كلماته التي ِّ
ِّ
تنتم��ي �إىل بع�ضها البع�ض ،فرنى جنو ًنا عاقال� ،أو عقال
جمنو ًن��ا .ولعل الق��ارئ العاقل يت�ساءل م��ا العالقة بني
كني�س��ة بطر�س بخب��ز العبا�س و�صيام اخل��ضر ،ووكالة
نا�س��ا يف رم�ض��ان ،وهكذا تتنا�س��ل املف��ردات وال�صور
عل��ى غري نهج وعلى غري ت�صور� ،إال منطق الن�ص العبثي
واقعا عبثيا يعي�ش��ه ال�شاعر ،فال
نف�س��ه .وهو ما يعك���س ً
ي�ستطي��ع التعب�ير عنه �إال باملنط��ق نف�س��ه� ،أو بالأحرى
الالمنطق نف�سه.
* * *
والفجيع��ة نف�سه��ا تعي�شها هن��اء �أحم��د يف ن�صها "بعد
العا��شرة" الت��ي ت�ستقي مفرداتها وعامله��ا من الذاكرة،
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فتق��ول� :أذك��ر �أنن��ي  ...ث��م تت��واىل الأفع��ال املا�ضي��ة
لت�ستدعي الع��امل من الذكريات ،فتمتث��ل �أمامنا وك�أنها
�أ�صبحت حا�رضة ،فيح�رض احلب لي�شكل قوة �أمام العبث
اليوم��ي �أو �أم��ام احلا��ضر املُ��زري الكئي��ب واملخج��ل
وامل�ؤ�س��ف .ولعلنا نت�ساءل عن االجتاه �إىل اجلنوب؟ فهل
اجلنوب ه��و امللج�أ وامل�لاذ للذات ال�شاع��رة التي �أحبت
رج�لا جنوبي��اـ �أم لأن اجلن��وب دائم��ا هو واح��ة الدفء
والأم��ان؟ ودائم��ا بو�صلة ال��ذات ال�شاع��رة تتجه ناحية
اجلن��وب (كتب��ت ع��ن بائع ج��وال جنوب ج��سر ال�سنك)،
ولكنه��ا ال تتغا�ضى ع��ن ال�شمال العراق��ي �أي�ضا ،فهناك
ذكريات من بغداد �إىل املو�صل.
وتعل��و نربة احلزن نف�سها الت��ي ر�أيناها و�سمعناها لدى
ال�شع��راء ال�سابق�ين ،يف ق�صي��دة "بع��د العا��شرة" ولعل
الزمن هنا ي���ؤدي دورا حا�سما يف الق�صيدة ،ولكنه زمن
ال يكف��ي لل��صراخ والفجيع��ة ،وم��ع ذلك ال متل��ك الذات
ال�شاع��رة �س��وى �أن تعمل يف ه��ذا الزم��ان ،واللجوء �إىل
االنتظ��ار ،فعيناها معلقتان يف �شجرة االنتظار ،ويداها
حزينتان حد التلويح.
*

*

*

ومن بحر "الكام��ل" (م َتفاعِ لن متفاعلن متفاعلن) جتئ
�إيقاعات ق�صيدة "هوام�ش ف�أ���س" لقا�سم العابدي ،التي
يبد�ؤها بت�رصيع تعلو فيه نربة احلزن و�آالم اجلراح التي
ي�سوقه��ا حرف اله��اء املك�س��ورة ،ي�سبقها ح��رف ال�سني
املك�سورة �أي�ضا ،ليج�سم لنا �شعور االنك�سار الذي تعي�شه
الذات ال�شاع��رة يف عاملها اللغوي رغم حماوالت ت�شييد
كعب��ة للأن���س ،حت��ج �إليه��ا تلك ال��ذات املوجوع��ة علَّها
ت�شف��ى يف رح��اب اللغة واحل��روف ،بع��د �أن �أ�صابها ما

�أ�صابه��ا يف واقعه��ا امل�ؤ�سف واملُ��زري ،فتلج�أ �إىل عامل
الن�سي��ان علَّ هذا الن�سيان ي�شيد �أو يبني �رصحه ،فتدخله
تل��ك ال��ذات ب�أم��ان واطمئن��ان ،نافي��ة نف�سه��ا بكام��ل
�إرادته��ا ،متقوقعة على لغته��ا ومو�سيقاها التي حتميها
م��ن الواقع اخلارجي ،وك�أمن��ا تلك اللغة واملو�سيقى هي
اجلزء ال�صلب �أو الغطاء القوي الذي يحمي ال�سلحفاة من
خبطات الواقع و�رشا�سة املجتمع اخلارجي.
*

*

*

ويتقوق��ع رحي��م زاي��ر الغ��امن يف بلدته ال�صغ�يرة ،التي
يراه��ا منوذج��ا للعامل الأ�س��و�أ الذي مل يق��دم �شيئا �سوى
هلو�سة ما بع��د الر�صا�ص ،والوطاويط التي تهب الظالم
م��ا يلبي نرج�سيت��ه القاتلة ،بع��د �أن كان��ت متنح العامل
اخلبز واملاء والدخان .وهنا تكمن املفارقة امل�ؤملة .وال
يخفى علينا �أن ما تق�صده الذات ال�شاعرة هنا هو العراق
غني��ا ومثق ًفا ي�رضب ب��ه الأمثال ،وكان
ال��ذي كان بل ًدا ًّ
�سل��ة غ��ذاء و�أمان ومتع��ة لكل من يط���أ �أر�ض��ه .ولكنها
احلرب التي قطفت �أعمار �أبنائه خل�سة ،وقد انعك�ست تلك
الأو�ض��اع امل�أ�ساوية على الأطفال وال�صبية الذين باتوا
يعربون على تل��ك الأو�ضاع يف ر�سوماته��م ولوحاتهم،
ف�صاروا ير�سمون �أج�سا ًدا ب�لا ر�ؤو�س ت�سري على �أر�صفة
من كارتون احلداثة.
�أن الذات ال�شاعرة تتمرت�س وراء ال�صور امل�ؤملة فتربزها،
ك��ي ي��رى الق��ارئ �أو املتلق��ي الواقع عل��ى حقيقته ،بال
جتمي��ل �أو تزي�ين .فالواقع م�أ�س��اوي وال جمال للجمال
�س��وى جمالي��ات القبح التي تز�أر وتع��وي يف هذا الن�ص
املعرب.
* * *
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*

*

*

ونلتق��ي يف ق�صي��دة رن��د الربيع��ي "�أنا الأق�ص��ى الأخري"
بنم��وذج �آخر للم��ر�أة ،ول��ذات �شاعرة �أخرى ،ولك��ن الواقع
ال يختل��ف كثريا واحلال على ما ه��و عليه من قتل وهزائم
وب�ؤ���س و�شقاء وغياب وحلم بالهج��رة وثكاىل و�أرامل �إىل
�آخ��ر مفردات ه��ذا املعج��م االنهزام��ي ،املعج��م الظالمي
ال��ذي ال جن��د يف حروف��ه �إ�ض��اءات �أو �شمو���س �أو �أقم��ار.
�إن��ه املعج��م الذي تع�بر مفرداته ع��ن املرحلة الت��ي تت�سم
بالي�أ���س والف�ض��اءات املوح�شة ،حت��ى الفجر الذي الح يف

الن���ص مل ي�سف��ر �إال ع��ن �إ�ضاءة عل��ى وجه اجلن��ود القتلى
فج��را �إذن،
وث��كاىل غائ��رات يف �سواد احلن�ين� .إنه مل يكن
ً
ولكنه امتداد ل�سواد الليل املوح�ش الكئيب ،ولأنه هكذا فقد
كان��ت الذات ال�شاع��رة تخاف على �أطفال ال��ورد الذين هم
من املفرو���ض �أن يكونوا رم��ز الأمل والبهج��ة وال�سعادة،
تخاف عليهم من �سواد احلياة ،فتخبئهم يف رحم ال�سنابل،
وك�أنه��ا ترج��ع وروده��ا �أو �أطفاله��ا مرة �أخ��رى �إىل رحم
احلي��اة ،وال تري��د له��م �أن يظه��روا يف تل��ك املرحل��ة التي
تت�صف بالأوجاع واملعاناة وال�شقاء ،لذا فهي ت�شعر ب�أنها
ام��ر�أة غري �سيئة ،فقد فعلت �شيئا م��ا يحافظ على الأجيال
القادم��ة وعل��ى ال��ورود اجلميل��ة املتعط�شة للحي��اة ،ب�أن
متنعها من املجئ �إىل احلياة غري املواتية ،يف تلك اللحظة
غري املواتية ،واملكان غري املواتي.
*

*

*

�إنن��ا ن�ستطي��ع �أن نخرج م��ن جملة ه��ذه الق�صائد مبالمح
عام��ة كاد �أن يتف��ق عليه��ا ه���ؤالء ال�شع��راء يف رحي��ق
تف�ش��ي ع��امل احل��زن
ق�صائده��م وع�س��ل حروفه��م ،منه��ا ِّ
والوجع والفجيعة واجلراح والأمل والبكاء والأنني والتوجع
واالنك�س��ار والندم ،مع �صع��ود امل�شاهد العبثية يف رحاب
امل���أمت العراق��ي الكب�ير ،واللج��وء �إىل الع��امل اجل��واين �أو
الداخل��ي حلماي��ة تلك ال��ذات من ب�ؤ���س الواق��ع اخلارجي
و�شقائه و�رشا�سته وم�آ�سيه وفواجعه.
غري �أن اللجوء �إىل العامل اجلواين مل مينح تلك الذات ال�شاعرة
ما تن�شده من �سالم و�صفاء و�أمان وت�صالح مع العامل ،فال
ت�صال��ح مع الع��امل اخلارج��ي القبي��ح ومائ��ه العاقر غري
القادر على �إجناب الأمل واخل�صب واحللم اجلميل

مراجعات نقدية

�أخ�يرا جند من يتحدث عن "امل��ر�أة" يف تلك املجموعة من
الق�صائ��د ،بعد �أن كانت غائب��ة يف ن�صو�ص كثرية ،فيجئ
م�صطف��ى اخلي��اط ويحدثن��ا عن "ام��ر�أة العم��ر" التي كنا
نتوق��ع من عنوان الن�ص �أنها �ستكون رم ًزا للجمال والفتنة
وال��دالل والع�شق والأنوثة وال�سحر ،ولكنها يا لها من امر�أة
تعانق امل�أ�ساة وتك�شف �أو�صافها عن قبح الواقع ،فجلدها
ت�ين جمف��ف ،ومه�� َّدل ،مث��ل �شف��اه الني��اق .وه��ي �صورة
منتزع��ة م��ن البيئ��ة العربية التي حت��اول ال��ذات ال�شاعرة
ت�صعيدها للن�ص ،مع ا�ستح�ضار الق�صيدة اجلاهلية ،ولكنه
ا�ستح�ضار �أي�ضا لغري اجلميل وغري احل�سن.
ودميما
قبيح��ا
�إن امل��ر�أة هن��ا رم��ز للوط��ن ال��ذي �ص��ار ً
ً
ومذموم��ا ،ونع��ود م��رة �أخ��رى �إىل جماليات القب��ح التي
ً
ت�صورها الذات ال�شاع��رة ،لنجد كتفني هزيلتني ،و�أو�صافا
�أخ��رى ت�ؤكد قب��ح الواقع ،وجدب الأر���ض ،وتراجع مالمح
الأنوث��ة يف املر�أة ،وهي معذورة يف ذلك لأنها فتاها جاء
مت�أخرا ،ومل ي�ستطع �إنقاذها يف اللحظة املنا�سبة ،ف�صارت
الأحوال �إىل ما �صارت �إليه.
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الروائية هدية حسين وكفى..
نساجة تراتيل العزلة
ّ

خا�ص :الأديب العراقي

يف امل�شهد ال�رسدي العراقي املعا�رص املكتظ بوجوه خمتلفة
ثمة �أ�سماء ت�شكل ظاهرة لفرادة
وجتارب متنوعة ومتناق�ضة ّ
منجزها وعمقه ،ورمبا طبيعة ح�ضورها يف احلراك الثقايف،
ومنه��ن القا�صة والروائية هدية ح�س�ين التي تبتعد وتقرتب
اىل ب�ؤرة الأحداث.
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قرار العودة

ت�ضي��ف ح�سني ،فقد توا�صلت معه ك�أنني مل �أغادر بلدي،
مل �أن�سل��خ عن العراق وال ع��ن �شخ�صياتي العراقية ،كان
الع��راق حا��ضراً يف كتابات��ي ويف روحي ومن��ه �أ�ستم ّد
ومما دعاين للعودة اىل م�سقط
مادت��ي ومكانتي الأدبيةّ ،
خ�ضن��ي ذات �صب��اح عندم��ا
قلب��ي الع��راق كان �شيئ�� ًا ّ
وتكرر
ا�ستيقظت من حلم كنت في��ه �أحتدث باالنكليزية،
ّ
الأم��ر بحلم�ين �آخرين� ،شع��رت بعده��ا �أن �شيئ�� ًا ما بد�أ
يت�رسب مني على الرغم من �أن قرار العودة كان يراودين
بعد وفاة زوجي يف العام  ،2013وهكذا مللمت �أجزائي
�ست روايات
املت�شظية وعدت من كندا بعد �أن كتبت فيها ّ
وجمموع��ة ق�ص�صية وع��دداً كبرياً من املق��االت الأدبية
التي كنت �أر�سلها اىل جريدة ال�صباح.

ت�صول وجتول يف ر�أ�سي

املخيلة املتقدة التي ي�شعر بها كل من يقر�أ لهدية ح�سني،
تظه��ر يف تفا�صي��ل كثرية يف �أعماله��ا ،ولكن هل هناك
نظام ما ،فهر�سة ،خرائط ل�شخ�صيات تكتب قبل ال�رشوع
ب�أي عمل� ،أم �أنها تكتب من دون تخطيط.
ترى الروائية �أن الكثري من الك ّتاب ي�ضعون تخطيط ًا قبل
ال��شروع بالعم��ل ،يح�� ّددون �صفات
ال�شخ�صي��ة وير�سم��ون الأمكنة التي
نصه غف ً
ال عن مكوناته
جتري فيها الأح��داث ،بينما �آخرون
ال يأتي الكاتب إلى ّ
ال يفعلون ذلك ،وتقول� :أنا من النوع
الثقافية ومصادرها .ومن بينها االيديولوجيا،
الث��اين ،مل يح��دث �أن كتبت بتخطيط
بوصفها رؤية فلسفية للتاريخ والواقع.وليس
م�سب��ق ،مبج��رد �أن تنبث��ق الفك��رة
بوصفها عالقة تنظيمية أو إدارية أو تنفيذ ًا
ب�شكله��ا الع��ام �أ��سرع اىل الأوراق
لرؤية الجماعة التي تؤمن بها ،وقد ينتمي
(مازل��ت �أكت��ب خمطوطات��ي الأوىل
إليها الكاتب..
�أو عل��ى الأق��ل ن�صفها عل��ى الأوراق

حوار

يف ال��ـ (هناك) خ��ارج (الهن��ا) عندما �ص��ار املكان هو
ال�سلط��ة اجلدي��دة على املك�ين� ،أق�صد جترب��ة الغربة يف
�أق�ص��ى العامل ،كن��دا ،مل يتغري �شيء عل��ى �صعيد القراءة
والكتاب��ة ،بقي��ت اللغ��ة العربي��ة ،كم��ا تق��ول الروائية،
هويتي والعراق �أو املحيط العربي مكاين� ،أما على �صعيد
امل��كان حيث �أقمت يف كندا فقد كان��ت ال�سنوات الأوىل،
وحتدي��داً ال�سن��ة الأوىل �صعبة لأن لغ��ة التعامل اليومي
تختلف عن اللغ��ة املطلوبة يف التعامالت الر�سمية ،يف
ال�سن��ة الأوىل التحقت يف مدر�سة لتعليم اللغة االنكليزية
لكنن��ي مل �أ�ستمر ب�سب��ب حالة زوجي املر�ضي��ة �إ ّال �أنني
جلب��ت ك ّل م��ا ميك��ن �أن يطور لغتي م��ن قوامي�س وكتب
مدر�سي��ة وتعلمت الكثري من �أجل (مت�شية الأمور) يف بلد
ال يعرف لغتك وال نا�سه نا�سك وال ثقافته ثقافتك وتريد
�أن تندمج يف املجتمع ولو باحل ّد الأدنى.
م��ن هنا افتق��دت الروائية هدية ح�س�ين حميمية النا�س
يف بلده��ا �أو يف الأردن التي �أقامت فيها لأكرث من ع�رش
�سنوات.
�أم��ا عل��ى �صعي��د م�رشوعه��ا الأدب��ي ،فالأم��ر يختلف،
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قب��ل �أن �أنقله��ا اىل احلا�س��وب) و�شخ�صيات��ي تن�ض��ج
�أثن��اء العمل ،ي�صدف �أحيان ًا �أن �أرج��ىء العمل بالكتابة
اليومية �إىل وق��ت �آخر لعدة �أيام ب�سبب �أمر طارىء ،لكن
ال بحوار ال�شخ�صي��ات ،ف�إن مل �أوقف
ر�أ�س��ي يبق��ى من�شغ ً
نزي��ف احلوارات ،و�أترك �شخ�صيات��ي تتحدث وت�ضج يف
ر�أ�س��ي ف�إنن��ي مل �أ�ستط��ع �إع��ادة تلك احل��وارات �أو حتى
تذكره��ا لأنني يف حالة ترك �شخ�صياتي ت�صول وجتول
يف ر�أ�سي من دون فعل الكتابة �أكون كما لو �أنني كتبتها
على الورق وانتهيت منها.

عزلتي �إيجابية مثمرة
ولك��ن ،ه��ل العامل ال��ذي نعي�ش��ه اليوم مك�ش��وف ومباح
يف (ال�سو�شي��ال ميديا) ال ي�صلح لل��سرد خا�صة من قبل
�ساردة تقد�س العزلة وتبتعد عن ال�صخب ،كيف ميكن �أن
نعيده اىل ا�ستمراريته ال�صاحلة للتوثيق؟
تع�ترف الروائي��ة هدية ح�سني ملجل��ة (االديب العراقي)
ب�أنها لي�ست على وف��اق تام مع (ال�سو�شيال ميديا) على
الرغ��م م��ن �أن هذا الع��امل ق��دم خدمة كب�يرة للباحثني
والكت��اب ب�إي�ص��ال املعلوم��ات ب�رسع��ة بع��د �أن كان��وا
ي�ضطرون للبحث يف املكتبات ،وكذلك جعل العامل قرية
�صغرية تتجول فيها متى �شئت من دون عناء ال�سفر ،لكن
الأمر حتول اىل فو�ضى من ال�صعب مللمتها (و�أ�شكر اهلل)
�أنن��ي ما زلت �أنظ��ر �إليه من بعيد وال �أدخله �إ ّال مبا يخدم
م�رشوع��ي الأدبي يف البحث عن معلومة ما ،وال تغريني
الأمور الأخرى.
لي�س��ت للروائي��ة هدي��ة ح�س�ين �صفحات عل��ى من�صات
مواقع التوا�صل االجتماعي ،هي تعتمد يف توا�صلها مع
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الأ�صدق��اء بالتلف��ون �أو الإميي��ل،
كم��ا تق��ول� ،إن قل��ة م��ن الأ�صدق��اء
احلقيقيني تغنيني عن �آالف الأ�صدقاء
االفرتا�ضي�ين ،نع��م �أنا �أقد���س العزلة
غ�ير �أنن��ي ل�س��ت انطوائي��ة ،عزلت��ي
�إيجابية مثمرة ،البع�ض ي�س�ألني ملاذا
تعي�شني مبفردك؟ �أجي��ب دائم ًا ب�أنني
ل�س��ت مبف��ردي� ،أن��ا مع��ي وم��ع خري
جلي�س وم��ع �شخ�صياتي ،عاملي ثري
لدرجة �أنني ال �أعرف كيف تنتهي �ساعات النهار ب�رسعة،
وب�ين الق��راءة والكتاب��ة وبع���ض �أعم��ال البي��ت �أت�صل
بالأه��ل والأ�صدقاء �أو �أر ّد على مكاملاتهم بقدر حم ّدد ال
أح��ب الرثثرة وال
ي�ؤث��ر عل��ى عملي وال يقط��ع عزلتي ،ال � ّ
الأماك��ن ال�صاخبة ،هذا هو عامل��ي ،نظام حياة تعودت
علي��ه بالتمري��ن وال�ص�بر منذ �سن��وات طويل��ة وال �أحب
تغي�يره� ..أما كيف ميكن �أن نعيد هذا العامل ال�ستمراريته
ال�صاحل��ة للتوثي��ق فه��ذه
م�س�ؤولي��ة كب�يرة ال يق��وم
بها �شخ�ص واح��د �أو �أفراد
و�إمنا م�ؤ�س�سات ترعى هذه
املهمة.
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األديب جزء من منظومة معرفية تتصارع فيها
المصالح للهيمنة على السلطة الثقافية
المجتمعية ،في محاولة لتعميم قناعاتها
وقيادة المجتمع ثقافي ًا في البدء للوصول إلى
القيادة السياسية

ل��و دقنن��ا جي��داً الكت�شفنا
ارتب��اط ق�ضي��ة امل��ر�أة
يف بع���ض رواي��ات هدي��ة
ح�س�ين ،وميك��ن �أن نح�� ّدد

حوار

رواية ن�سوية

�أعما ًال معينة له��ا ون�صفها بالن�سوية مثل (ريام وكفى)
ولكننا ال نعرف �إن كان لطبيعة حياتها ودخولها املبكر
مع�ترك العمل الأث��ر يف �إح�سا�سها الكبري به��ذه الق�ضية
وتبنيها؟
تو�ض��ح الروائية �أنه وقبل (ري��ام وكفى) هناك روايتان
هما (زجاج الوقت) و (ن�ساء العتبات) وال �أظن �أن حلياتي
دخل مبا�رش بالن�سوية مبعنى �أنني مل �أقرر �أن تكون هذه
الرواي��ة �أو تلك رواية ن�سوية ،املو�ضوع هو الذي يفر�ض
نف�س��ه ،والإن�س��ان العراقي
هو هم��ي الأكرب �سواء كان
لا �أم ام��ر�أة ،يف بع�ض
رج� ً
روايات��ي و�أي�ض�� ًا ق�ص�صي
الأبط��ال ه��م رج��ال ،على
�سبي��ل املث��ال رواي��ة مطر
اهلل ،ورواي��ة �أن تخ��اف،
ورواي��ة �أي��ام الزهلل��ة،
وروايت��ي الأخ�يرة درب
ال�ص��د ،م��ع ع��دم ا�ستبعاد
�سبب دخ��ويل للعمل مبكراً
مم��ا �أن�ض��ج جتارب��ي يف
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احلي��اة وانعكا���س ذل��ك عل��ى
�أعمايل.

روايات (املوديل)

الروائي غير معني
بالتاريخ ذاته .بقدر ما
يتيح له فرصة إبداء
الرأي المختلف فيه ،أو
إسقاطه على الواقع
المعيش .فالتاريخ جزء
من الهوية ،وال يعني
إن جميع تفاصيلها
فيه.

كث�يراً ما خ�ض��ع ع��امل الرواية
املعا��صرة اىل بع���ض مالم��ح
الإ�شه��ار الت��ي نعي�شه��ا الآن
ونق�ص��د الرتن��دات الت��ي ت�سل��ط
الأ�ض��واء عل��ى رواي��ات بعينها
لا �رسع��ان
بحي��ث تب��دو مودي� ً
م��ا يظه��ر غ�يره يف الف�ضاءات
التوا�صلي��ة ،ولك��ن ي��ا ترى هل
غري ذلك من معادلة القراءة؟
ت�ؤك��د هدية ح�س�ين ذلك ،وتقول �أكيد غ�ير من معادالت
الق��راءة ولك��ن يف النهاية ال ي�ص��ح �إ ّال ال�صحيح ،وعلينا
�أن ال نن�س��ى �أن وراء تل��ك الرواي��ات م��ن ي��روج له��ا
لأ�سب��اب كث�يرة ال جم��ال لذكرها تف�صيلي ًا هنا� ،إنها
بروباغن��دا معروف��ة �أغرا�ضه��ا،
تدعم هذا وت�ضعه حتت الأ�ضواء
وتزي��ح ذاك م��ن امل�شه��د،
وللأ�س��ف ي�ساه��م بع���ض
النا�رشي��ن فيه��ا لأ�سب��اب
جتارية ،عمر ه��ذه الأعمال
(املودي��ل) ق�صري و�ستثبت
الأي��ام ذل��ك ،ومروره��ا
عاب��ر لأن��ه يتغ�ير م��ع
الزم��ن وي�صب��ح م��ن
املا�ضي الذي ال يقف

عنده احلا�رض.

م�صائر �أبطال الرواية

دائما ما ن�س�أل ونحن نقر�أ رواية
ما عن تدخل كاتبها يف م�صائر
�أبطاله��ا حينم��ا تتعار�ض هذه
امل�صائ��ر م��ع املنط��ق الفن��ي
والعق��ل ،ي��ا ت��رى ه��ل تنح��از
هدية ح�سني لهم حماولة تقدمي
فر�صة �أف�ضل؟
�شخ�صي��ات هدي��ة ح�س�ين تنمو
�أثناء العمل ،على وفق تعبريها،
وه��ذا النم��و يعط��ي لل�شخ�صية حرية احلرك��ة ،وبالتايل
ت�أت��ي ال�سياق��ات مرهونة به��ذه احلرية لرت�س��م م�صائر
ال�شخ�صيات ،وعندما تنتهي من كتابة املخطوطة الأوىل
تب��د�أ بقراءة ما كتبت ،ف�إذا وج��دت �أن هذه ال�شخ�صية �أو
ال �أو كثرياً عن م�سارها ف�إنها تتدخل
تل��ك قد خرجت قلي ً
لتحذف وت�ضي��ف مبا يخدم
ويدعم بن��اء العمل ..وتطرح
لا وتق��ول ،حدث
ح�س�ين مث� ً
م��رة �أن خرج��ت �إح��دى
ال�شخ�صي��ات ع��ن م�ساره��ا
�أك�ثر مم��ا يج��ب ،وكان��ت
�شخ�صي��ة ثانوي��ة ف���إذا بها
تت�سي��د العم��ل عل��ى ح�ساب
بطلته ،ولأنن��ي ال �أريد لهذه
ال�شخ�صية التي تعطي ر�سالة
خاطئ��ة للمجتم��ع ف�إنن��ي
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ترك��ت الرواية ومل �أن�رشه��ا على الرغم من
�أنها مكتملة من حيث بنائها الفني.

منخل الزمن

م�صطلح التجييل
التجيي��ل يف الأدب واق��ع نقدي وت�أريخ��ي رمبا يرف�ضه
الكت��اب ويوافق عليه بع�ض �آخر منه��م ..هل ت�شعر هدية
ح�سني �أنها تنتمي اىل جيل بعينه؟
م�صطل��ح التجييل بالن�سبة حل�سني كما تقول "ال يهمني،
لا ال �أتذكر هذا امل�صطلح �إال وق��ت �أن يتحدث به
ب��ل �أ�ص� ً
الآخ��رون" ،وت�ضيف ،لقد فق��د مدة �إقامته التي بد�أت يف
ال�ستيني��ات م��ن القرن املا�ض��ي لأن معطي��ات املرحلة
اختلفت.
وت�ستغ��رب ح�سني عرب حديثها ،قائلة :ال �أفهم كيف حدد

النق��اد ع��شر �سن��وات كم�ساف��ة زمنية بني
(جيل) و�آخر ،وماذا عن الكتاب الذين بد�أوا
الكتابة يف عم��ر مت�أخر مع جيل جديد يف
بداي��ة الع�رشيني��ات م��ن عم��ره؟ بر�أيي �إن
املب��دع ينتم��ي لإبداعه الرتاكم��ي قبل كل
�ش��يء وبع��ده وال يق��ف عن��د امل�صطلحات
التي يبتكرها النقاد.

�أنا موجودة
وغري موجودة
دائما م��ا يع�شق القارئ ،فكرة البح��ث عن الروائي دخل
روايت��ه ،يبحث عنه بني �شخ�صي��ات عامله ال�رسدي ،من
هنا نت�ساءل �أين ميكن �أن جند هدية ح�سني داخل عاملها
ال�رسدي يف � ّأي �شخ�صي��ة� ،أم �أنها موزعة يف �شخ�صيات
كثرية؟
تع�ترف ح�سني ب�أنه��ا موجودة وغري موج��ودة ،وتقول،
مبعن��ى �أنني ال �أتعكز على �سريتي وجتربتي احلياتية �إال
م��ن خالل وم�ضات �أو �أجزاء م��رت يف حياتي �أ�ستدعيها
أركبها مبا
م��ن خمابئه��ا يف الذاكرة لأ�ضي��ف عليه��ا و� ّ
يخ��دم العم��ل ،وهذا ما يفعله الكت��اب جميعهم ،ففي كل
عمل هناك �شيء ما منهم ،لأنني �أعرف حدود وا�شرتاطات
الرواي��ة و�أفرقها عن ال�سرية الت��ي ال تقبل التخييل� ،أكرث
رواي��ة من روايات��ي �سحب��ت �إليها �أحداث ًا م��رت بي هي
روايت��ي الأوىل (بنت اخل��ان) عندما ا�ستعرت حياة �أمي،
تبد�أ الرواية مب�شهد موتها وتغ�سيلها ،وهي ذات الطقو�س
الت��ي متت ون��وع الكف��ن امل�شغول ال��ذي كُ فن��ت فيه ،ثم
حياته��ا الغريبة وما جره عليها الزم��ن ،كانت متزوجة
قب��ل �أب��ي من رج��ل ع�سك��ري من عائل��ة بغدادي��ة ثرية

حوار

يف ال�سن��وات الأخ�يرة طب��ع يف العراق من
الرواي��ات رمبا يعادل م��ا ظهر منها خالل
�سن��وات كث�يرة ما�ضي��ة ..نت�س��اءل ب�شوق
كيف تقر�أ هدية ح�سني هذه الظاهرة؟
تعتق��د ح�سني �إنها ظاهرة جي��دة �أن ن�شهد ونقر�أ كل هذه
الرواي��ات ،ولكن ،عندما نت�أم��ل امل�شهد بدقة ون�ضع تلك
الأعم��ال على طاولة النقد م��اذا �سيبقى منها؟ املهم هو
النوع و�شحنة الإب��داع يف هذا العمل �أو ذاك ،نعم ظهرت
الكثري من الأعمال اجليدة و�أي�ض ًا ال�ضعيفة ،منخل الزمن
ويبقي اجليدة منها� ،أما ال�ضعيفة
�سيغربل هذه الروايات ُ
ف�ستذه��ب اىل الن�سيان لأنها جاءت على غفلة من غياب
الرقاب��ة و�ساهمت فيها دور الن�رش التي تبحث عن الربح
املادي الذي حت�صل عليه من الك ّتاب �أنف�سهم.
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فعا�شت �أمي يف كنفه مدللة ومرفهة ،و�أتذكر يف طفولتي
كانت ت�ضع يف ر�أ�سها م�شابك من الف�ضة اخلال�صة بقيت
حمتفظ��ة به��ا ،وحت��ى احلجارة الت��ي كان��ت تدعك بها
قدمها ف���إن ن�صفها مك�س��و بالف�ضة ،غري ذل��ك الف�ستان
الأ�س��ود الطويل امل�شغول �صدره ونهايات �أكمامه بورود
م��ن الف�ضة �صنعه��ا �أحد ال�صاغة ،والكث�ير من حكايات
زمنه��ا ذاك كنت �أ�سمعه منها فعلق يف ذاكرتي ،بل حتى
زياراته��ا لق�بر زوجه��ا ا�ستم��رت ل�سنوات بع��د زواجها

م��ن �أب��ي ،و�أخذتن��ي م��رة واح��دة اىل ق�بره ..وقليل من
طفولت��ي خرج من مكامنه ودخ��ل اىل تلك الرواية ،لذلك
ميكنن��ي القول �إن (بنت اخلان) فيه��ا �شيء مني ولكنها
ال ت�شبهني ..وملزيد م��ن املعلومات ف�أنا ال �أ�شبه بطالت
رواياتي اليائ�سات �أو امل�ست�سلمات مل�صائرهن ،رمبا بي
�ش��يء من ري��ام يف رواية (ري��ام وكف��ى) عندما غردت
خارج �رسب العائلة لتبحث عن حياة مغايرة بني بطون
الكتب ،وقليل من ال�شيء يف رواية (زجاج لوقت) .

حوار

�سرية ابداعية
هدي��ة ح�س�ين م��ن �أ�شهر الكاتب��ات العراقيات ،ن��شرت العديد من الأعم��ال الروائية مب��ا يف ذلك روايات
وجمموعات ق�ص�ص ق�صرية وترجمت �أعمالها �إىل العديد من اللغات الأوروبية.
ولدت الروائية يف بغداد ويف مدر�سة جنيب با�شا االبتدائية تعلمت الأحرف الأوىل،
مل تتمك��ن الروائي��ة من اكمال درا�سته��ا اجلامعية لظروف ما ،الأمر الذي دفعه��ا لاللتحاق ب�إذاعة بغداد
يف العام  ،1973حيث عملت لأكرث من  17عام ًا يف �إذاعتي بغداد ،و�صوت اجلماهري ،والإذاعة املوجهة
وعمان
�إىل �أوروبا ،كما عملت يف ال�صحافة العراقية ،و�شاركت يف العديد من الأن�شطة الثقافية يف بغداد ّ
والقاه��رة واجلزائ��ر و�إدنربة .وا�ص��درت العديد من املجامي��ع الق�ص�صية والروايات ،منه��ا( :اعتذر نيابة
عنك ،وقاب قو�سني مني ،بنت اخلان ،وما بعد احلب ،ويف الطريق �إليهم ،وزجاج الوقت ،ومطر اهلل ،ون�ساء
العتبات ،وكل �شيء على ما يرام ،وتلك ق�ضية �أخرى ،ويف البيت امل�سكون ،ودرب ال�صد ،وغري ذلك).
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رمزية القلم :مناجزة افتراضية
حاتـ ـ ـ ـ ــم ال�ص ـ ـ ـ ـ َكر

الحظ �أحد �أ�صدقائي �صورة قدمية يل و�أنا مم�سك بالقلم
ف�س�ألن��ي مازح��اً� :أم��ا زل��ت تكت��ب بالقل��م يف طوف��ان
الرقميات واحلوا�سيب وطغيانها؟
لق��د كن��ت يف �أواخ��ر الت�سعيني��ات ق��د انتقل��ت للكتابة
عل��ى احلا�سوب .ولكني �أبقيت جمموع��ة من �أقالم احلرب
الت��ي كن��ت �أق��وم بتبيي���ض كتابات��ي بوا�سطتها�.أق�لام
بعالم��ات جتارية معروفة كنت �أح��ب جمعها  ،وقوارير
اعتدت الكتابة به .لكن �صلتي بالقم
امل��داد الأ�سود الذي
ُ
الر�صا���ص كان��ت �أك�ثر دالل��ة عل��ى املا�ض��ي القري��ب.
فق��د وا�صل��ت ل�سن��وات من��ذ مطل��ع الثمانيني��ات حت��ى
العام�ين الأول�ين م��ن ت�سعيني��ات الق��رن املا�ضي على

كتابة زاويتي الأ�سبوعي��ة يف ثقافية جريدة اجلمهورية
بعن��وان( تخطيطات بقلم الر�صا�ص) ،م�ستوحي ًا ذلك من
هوام�ش القدامى وحوا�شيهم و�رشوحهم على املتون التي
يطالعونها.
مل �أ�ستخ��دم الآل��ة الكاتبة قبل ذل��ك الإنتقال احلا�سوبي.
م��ا كان لأح��د م��ن جيلي احل��ق يف امتالك �آل��ة كاتبة
واحل�ص��ول عليه��ا �إذ يتطل��ب ذل��ك �إذن�� ًا م��ن اجله��ات
الأمني��ة التي يتجنب العراقيون التعام��ل معها .لذا كان
انتق��ايل للحا�سوب تغيرّ اً نوعي�� ًا يف تعاملي مع �أفكاري
أمر بفرتة
وتدوينها.وكان هذا الإنتقال تاماً� ،أي �أنني مل � َّ
ن�سخها على �شا�شة
كتاب��ة مو�ضوعاتي على الورق  ،ث��م ْ
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النرثي العربي؟
�سي�سعفن��ا ال�سيميائ��ي الأ�شه��ر �أمربت��و �إيك��و يف ه��ذا
أ��صر على تفا�ؤله ب���أن الكتاب الرقمي و
ال�سي��اق ،حيث � ّ
ال�صوت��ي امل�سم��وع ،لن يلغيا وجود الكت��اب الورقي يف
احلياة .فلهذا ملم�سه املرتبط مبتعة القراءة ،
وي�رضب �إيكو مثا ًال يعزي ع�شاق الكتاب الورقي  ،فيذكر
�أن اخ�تراع ال�سي��ارة كان �صدمة مل�ستخدم��ي الدراجة.،
لكنها ظل��ت ُت�ستعمل حتى الآن ،وتع��ددت وظائفها عما
كانت عليه حني ا�ستخدمها الإن�سان للتنقل فح�سب.
�أذكر �أنني قر�أت لأحد املدافعني عن القلم مقرتح ًا طريفاً:
ويربر ذلك
�سم��ى ل��وح احلا�سوب (الكيبورد) قلم��اً! ّ
� ،أن ُي ّ
ب�أن��ه تو�سي��ع للإ�سم ،وو�ص��ف لعمله ،وارتب��اط عاطفي
بالقلم.ويحت��ج لإثبات �ص��واب مقرتحه ب���أن احلا�سوب
نف�س��ه مت تو�سي��ع ا�سمه ع��ن الآلة التي حت�س��ب الأرقام ،
فانتق��ل �إلي��ه الإ�سم ،رغ��م �أنه ُي�ستخدم للكتاب��ة  ،ال للع ّد
واحل�ساب فح�سب!
تل��ك حماولة لتعوي���ض غياب القل��م وا�ستقدامه بهيئات
�أخرى.ال تعيد جمده الغابر حتماً!
ولع��ل ّ �ص ّناع التقنيات الرقمية تنبه��وا لذلك ،ف�أوجدوا

أما بعـــــــــد

احلا�سوب.بل اقتديت باملثل القائل :لكي ت�سبح ،عليك �أن
تقف��ز! .وال يعني ذل��ك �أن غرامي بالقلم ق��د انتهى عقده
.وال �إمياين بالكتاب الورقي �أي�ض ًا قد ناله النفاد.
علي.رغم �أنني ال �أحب عبارة
ظل��ت رمزية القلم مهيمنة ّ
( بقل��م) التقليدية الت��ي تت�صدر �أ�سماء الك ّتاب يف بع�ض
املطبوعات.فك��رت كث�يراً مب�ص�ير الإ�ش��ارات املت�صل��ة
ُ
بالقل��م ومتعلقات��ه م��ن ورق و�أحب��ار يف الن�صو���ص
ال�شعري��ة خا�صة.كنت �أرى الكتابة القلمية �ش�أن ًا يتجاوز
وج��ود اخل��ط بهيئته الفني��ة واجلمالي��ة املعروفة ،فهي
حميمي��ة ال�صل��ة بالي��د الكاتب��ة ،وبنب���ض القل��ب الذي
يراف��ق تنقالت القلم عل��ى البيا�ض ال��ذي ي�ستفز الرغبة
يف الكتاب��ة ..اخل��ط ملك��ة وتع ّل��م .والكتاب��ة بالقلم �أكرث
حرية م��ن القواعد والأ�شكال.وكم �آملن��ي حتول املطابع
عن اخل��ط �إىل احل��روف الكومبيوترية .لق��د غابت بذلك
و�شيج��ة رحِ مية و�آ�رص ٌة ُمثلى بني اخلط والقلم يف جبهة
املناجزة .
كن��ت �أفك��ر مب�ص�ير الإ�ش��ارات يف الن�صو���ص املت�صلة
بالقلم.خط��ر يل ذلك و�أنا �أ�رشح لطلبت��ي يف العقد الأول
من الألفية الثالثة �أبيات ال�سياب:
علي بالورق��ات ،باحلرب القليل و�سحبة القلم
لمِ َ تبخل�ين َّ
ال�صموت؟
هوى �،أموت
�إين �أذوب ً
أحن منك �إىل ر�سالة
و� ّ
كي��ف �سيفهم الطلب��ة املهوو�سون بحوا�سيبه��م ور�سائل
الن�صي��ة حرق َة ال�سي��اب تلك ،وتلهف��ه لر�سالة
هواتفه��م
َّ
وقلم ين�سحب فوق بيا�ضها ب�صمت؟
وكي��ف ي�ستوعبون مناج��زات القلم وال�سي��ف يف الرتاث
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كتعلَّةٍ وتعوي�ض عاطفي �أي�ض ًا القلم ال�صغري الذي ميكن
مل�ستخ��دم الهات��ف النق��ال� ،أو بع���ض �أن��واع احلوا�سيب
ال�صغ�يرة املحمولة �أن ي�ضغط بنهايته على حروف لوح
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الكتابة ،بدل الأ�صابع.
جم��د القلم الباقي �أنه يت�ص��در فعل الكتابة وذاكرتها ،
وذاكرة قرائها بال�رضورة.

