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196- 241   مقـــــــــــــــاالت  

م��اذا ميك��ن اأن يعني هذا العنوان وما نريد ب��ه!؟. اإن امل�ساألة التي ميك��ن اأن ينفذ اليها 
الق��ارئ هنا هي اأن ثّم��ة ا�ستباكا مفهوميا بني االدوار التي ميك��ن اأن توؤديها ممار�سة 
اأو تتخذه��ا مواق��ف �سلوكية ذهنية لكل م��ن الناقد واملثقف واملفك��ر بو�سفهم االأظهر 
واالق��در عل��ى ر�سد وحتري��ك وتر�سيخ الثقافة  . ه��ذا اال�ستباك ُيظهره خط��اُب الثقافة 
العراقي��ة بع��د مرحل��ة 2003 اىل حد وا�س��ح، وهو اأم��ر ال ُيعدم وج��وده يف الثقافات 
االخ��رى اال اأن ثم��ة ق��درات ووعي يتمث��ل هناك وهو ق��ادٌر على تفكيك ه��ذا اال�ستباك 

لي�ستقر كٌل بعمله.
واإذا ما عدنا اىل مفهوم التعار�سات فاإننا هنا ن�ستند اىل مفهوم يطرحه تريي ايغلتون 
يف كتاب��ه "الثقاف��ة"  اإذ يرى في��ه اأن "الثقافة ت�سم بني ثناياه��ا قوى تدمريية مثلما 
ت�س��م ق��وى احيائية كذلك. وتكمن احدى مع�سالت الثقاف��ة يف الكيفية التي ميكن بها 
جعل القوى التدمريية ُتفرز بعيدا من غري ايذاء القوى االحيائية". التعار�ض اذن يحدث 
ب��ني قوتني داخل الثقافة الواح��دة  تعمالن باجتاهني مت�سادين، ومكمن اخلطورة يف 
الوع��ي الناف��ذ جتاههم��ا ويف القدرة عل��ى تعزيز الق��وى االحيائية وهو اأم��ر لي�ض من 
ال�سه��ل تدارك��ه ب�سبب اأن "القوى التدمريية" متي��ل اىل ا�ستعمال ادوات الك�سف الثقايف 
نف�سها. وقبل  ذلك علينا اأن ن�ساأل م�سوؤولية َمن ممن ا�رشنا اليهم اآنفا املثقف اأم الناقد 

اأم املفكر؟. 
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ال�سك اإن العزل التام بني هذه املفاهيم اأمٌر ال يقبله املنطق وال يقّره العقل. اإن العملية 
متناف��ذة ببع�سه��ا مع خط��وط دقيق��ة فا�سل��ة، والتنافذ ال��ذي اأعني هو الق��درة على 
التوا�سل غري املربك الذي يقدمه اأحد املفا�سل اىل االخرى. مبعنى اأن النقد "وال اومئ 
هنا اىل النقد االدبي مبعناه ال�سيق" اأقول اإن النقد عملية ال ميكن ان تتخلى عن طرفيها 
اال�سا�س��ني "الثقافة والفكر" ال لكي تن�سغل بهم��ا وامنا لكي تتب�رش من خاللهما. النقد 
عملية ا�ستيالد للمفاهيم وك�سٍف عما ميكن اأن يحدث ولي�ض اإقرارا لوقائع. واذا كان هذا 
املفهوم يقرتب من املفهومني ال�سابقني اىل حد ما فاإن الفارق اجلوهري بدءاً نلمحه يف 
اأن النقد يحّول املفاهيم واالفكار اىل اأدوات ك�سف، ويطّوعها لتكون �سلوكا ذهنيا وبناء 
معرفي��ا. يف حني اأن املثقف هو القادر على قراءة الوقائع بنفاذ وت�سخي�ض املجريات 
بب�س��رية واتخاذ املوقف مبو�سوعي��ة، اأما املفكر فيهتم "بتفكيك العوائق الذاتية للفكر 
كم��ا تتمث��ل يف عادات الذهن وقوالب الفهم وانظم��ة املعرفة واليات اخلطاب.. فهو يف 

النهاية �سانع افكار او مبتكُر مفاهيم اأو خالق بيئات مفهومية" وفقا لعلي حرب. 
و�س��ط ه��ذه املفاهيم ين�ساأ هذا التعار�ض، ومب��داأُه اال�سا�ض حني يتحّول النقد اىل طاقة 
تدمريي��ة واملثق��ف اىل "حار�ض عتي��د للمعنى" واملفكُر يغيب ع��ن امل�سهد ويحل حمله 

كالهما. 
لقد وجد املثقف العراقي منفذا وا�سعا ليمار�ض هذا االرباك يف �سياغات خمتلفة حتت 
"يافط��ة النقد الثقايف" والنقطة اال�سا�ض الت��ي احت�سنت هذه املمار�سة هي اأن النقد 
– كما يفرت�ض-  ين�ساأ يف حا�سنة ثقافية واحلا�سنة الثقافية تنمو يف بيئة مفكرة، 
والف�ساء الذي تتحرك فيه هو ف�ساء ين�ساأ �سمن اأطر التوا�سل مع الوقائع احلالية، اأي 
اأن احتمالي��ة تفكي��ك اللحظة احلا�رشة يلتفت اىل تاأ�سي�ض فهٍم ممكن ال اىل فر�ِض فكرٍة 
وامنا اىل اإنتاج فكرة. وهذا اأمر مرتبط متاما بر�سد العالقة بني الثابت واملتغري، اأعني 
حتدي��دا اأن االف��كار ترتبط بواقع جديل مع املتغ��ريات اليومية عل��ى ال�سعد كافة، ولو 

AL ADEEB AL IRAQI

عدن��ا اىل نقطة البدء يف مفهوم التعار�سات، �سنج��د ان تاأ�سي�ض الفهم "للنقد الثقايف" 
ذهب باجتاه مغاير ب�سب ذلك الت�سابك الذي اوماأنا اليه. 

حمطتنا االوىل ملتابعة هذه التعار�سات �ستكون قراءة وفق مبداأ التعار�سات  الإ�سدارات 
جمموع��ة م��ن املثقفني والنق��اد وهذا �سيكوُن يف احللق��ة القادمة غري اإنن��ا نوؤ�رش بدءاً 
القاع��دة العري�سة التي اأ�س�س��ت لذلك اخلطاب ونعني حتديدا كت��اب النقد الثقايف الذي 
اأ�س��دره الغذامي م�سته��ل ت�سعينيات القرن املا�س��ي. اإ�سارتنا تت�سم��ُن ان كَل ما اأُنتج 
من خطاب ثقايف انبنى على ت�سورات الغذامي رف�سا اأو قبوال اأو تعديال واإ�سافة، كما 
�سنلح��ظ ، واأُخت���رش النقد الثقايف بكونه نقدا "ولي�ض ممار�سة" حتى عند من�سئ خطابه 
عربيا، والقدرة على تفكيك املقوالت الثقافية للروؤية التي اأ�س�ست املفاهيم، بقيت مغيبة 
اىل ح��د كبري مع االحتف��اظ با�ستثناءات كان ميكن لها اأن تبني ت�سورات جديدة، ومن 
وجه��ة نظرن��ا اإن كتاب الغذامي واحد ممن يحمل ما اأ�سمين��اه ب "تعار�سات الثقافة" 
ذاك ان��ه نظَر اىل الثقافة العربية من ناف��ذة "الن�سق" الذي اأخذ دوره يت�سخم يف ذهنه 
ليك��وَن الفي�سل االول واالخ��ري، ال يف درا�ستها وامنا يف حماكمتها. وقد اقرتبت بع�ض 
الدرا�س��ات الت��ي �سناأت��ي عليه��ا من ر�سد ه��ذه امل�سكلة لكنه��ا مل تتخل�ض م��ن الروؤية 
ال�سابق��ة متام��ا. لقد اأ�سبح مفهوم الن�سق اأقرب اىل "القوى التدمريية" بدال عن تدجينه 

د القوى االحيائية كما �سيظهر الحقا لنا.  ليع�سّ
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ـــب

قــــ
ما 

أ
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الت��زال اأقالم النقد تدور يف فل��ك حراك التجديد ال�سعري 
- ق�سي��دة النرث- منذ اأن احت�سنته��ا جملة )�سعر( واإىل 
يومنا هذا، ماب��ني امل�ساك�سة ملا ُعّد عند البع�ض تغريبا 
ع��ن ال�سعر وابتعادا عن روح��ه، وبني التاأييد واالنت�سار 
ملا ميّط ال�سع��ر اإىل مديات اأو�سع من رهنها بنظام وزين 
وتفعيل��ي، وعل��ى وفق ذل��ك تلونت الكتاب��ة  يف متثيلها 
الروؤي��ة املنبثق��ة عن ق��راءة التغي��ري قب��وال اأو رف�سا اأو 
و�سطي��ة م�رشوط��ة للقبول، وه��ذا بال�سك مرتب��ط بذائقة 
التلق��ي – الع��ادي من��ه و النق��دي-، ون�سع��ى يف ه��ذه 
الدرا�س��ة اىل  التق��اط بع���ض اختالفات الذائق��ة النقدية 
وتنوعه��ا ع��ر تاريخي��ة التلق��ي ودرا�سته كم��ا ر�سمها 

)ياو���ض( يف جماليت��ه، مع ما يثري فين��ا هذا االختالف 
م��ن ت�س��اوؤالت عن كيفية تغ��ري ذائقة التلق��ي ؟ هل كان 
حت��ول الكتاب��ة ال�سعرية م��ن القيد اإىل االنف��الت  ال�سبب 
وراء تبدله��ا، اأو اأن وع��ي التلق��ي وانفتاحه لتقبل ما هو 
جديد، عمل على حتريك الذائق��ة يف ا�ست�ساغة املختلف، 
م��ع وجود من ن��اور عل��ى االحتف��اظ بالن�س��ق ال�سعري 
�سمن قوانينه التي تربت عليها الذائقة؟، هذا ما �سنعرج 
عليه قا�سدين بيان هذا التغاير يف التلقي بوقوفنا على 
ال��روؤى النقدية املحتفظة بال�سورة النظمية املاألوفة، اأو 
الت��ي ربتت على كتف اجلدي��د دعما لر�سوخه ودميومته، 
اأو من حاول��ت تقنني اجلديد بلوازم مت��ده بعراقة ال�سعر 

قصيدة النثر العراقية
جماليات التلقي وتحديات النص

د. نوافل احلمداين

ت
سا

درا
ال

وروح��ه م��ع ا�ستلهام��ه احلداث��ة ومظاهره��ا ال�سعرية، 
فج��اء اختيارن��ا يف ر�سد تلقي ق�سي��دة النرث من خالل 
التلق��ي ال�سلب��ي –اإن �سح التعب��ري- اأي الروؤية الراف�سة 
للجدي��د ال�سع��ري بال�ساع��رة ن��ازك املالئك��ة والدكتور 
�سفاء خلو�سي، والتلقي امل�رشوط وميثله الناقد فا�سل 
ثامر، اأما التلقي االيجابي والقبول املطلق لق�سيدة النرث 

فيمثله الدكتور رحمن غركان.

ياو�س وتاريخية التلقي اجلمايل:

تع��د نظرية التلق��ي من اأه��م اجتاهات ما بع��د البنيوية 
يف النق��د املعا���رش، وق��د ُيتفق عل��ى اأنها ج��اءت لتعيد 
الري��ق اإىل الق��ارئ ال��ذي توؤل��ف الن�سو���ض لتق��ّر بني 
ناظريه، م�ساك�سا لها اأو باحثا فيها ومكت�سفا، فالقارئ 
هو"ال�سخ���ض الذي ينف��خ يف النَّ�ّض احلياة، والذي لواله 
م��ا وج��د ن���ض وال اأُّل��َف كت��اب"1" وم��ن خ��الل تلقيه 
يكت�س��ب الن�ض وجوده ودميومته، ولع��ل تّوجه البنيوية 
باجتاهاته��ا اىل اجلان��ب الل�س��اين يف الن���ض، ومكوثها 
يف االمن��وذج اللغوي الذي يخت��زل النَّ�ّض يف �سل�سلة من 
االأ�س��كال املجّردة ويعزله ع��زاًل تامًا عن من�سئه وقارئه 
اأو متلقي��ه، ال�سبب ال��ذي دعا املخت�سني م��ن النقاد اإىل 
التفكري بت�سليط ال�س��وء على ما اأغفلته هذه االجتاهات، 
وعلى الرغم من وجود بع���ض الدعوات واجلهود النقدية 
ال�سابق��ة لها التي اهتمت بالق��ارئ وعملية التلقي،  لكن 
تبقى نظري��ة التلقي هي رائدة االجتاهات يف اهتمامها 
بالقراءة وجمالية التلقي وما ان�سطرت عنه مدار�ض عنى 

كل منها باجتاه خا�ض.
    ومل يغ��ال النق��اد ال��رواد لنظري��ة التلق��ي مبختل��ف 
اجتاهاتها يف ردة فعلهم على البنيوية، مع رف�سهم لها 

و اجراءاته��ا الن�سية البحتة، الآن هدفهم تقدمي ما يخدم 
العم��ل االأدبي، ولي�ض التطرف يف مناوئ��ة البنيوية، ف�" 
كانوا اأكرث اعت��دااًل من غالة التفكيك، وو�سعوا ال�سوابط 
املح��ددة للحيلولة دون فو�سى القراءة "2" ، وهذا يعني 
اأن حماولته��م كان��ت ج��ادة الإع��ادة االعتب��ار للقارئ، 
واالهتم��ام  بدوره يف اإ�سف��اء معاٍن متعددة على النَّ�ّض 
االأدب��ي، تعينه ثقافته ودربت��ه يف ا�ستقبال النَّ�ّض )على 
اخت��الف م�ستوي��ات الق��راء و الق��راءات(، وال يخف��ى ما 
للق��ارئ من )�سلطة( على النَّ�ّض، ومل يغفله من�سئ الن�ض 
اأو يتجاهل��ه، ب��ل هو حا�رش عن��ده  يف كّل مراحل اإبداع 
النَّ�ض حتى االنتهاء منه، الأن الن�ض يكتب لُيقراأ ويتلقى، 
واملبدع بانتظ��ار الراأي القرائي، وعل��ى الرغم من تعدد 
اجتاهات نظري��ة التلقي وتياراته��ا يف بداية انطالقها، 
غ��ري اأنها بعد تطورها وا�ستقرارها، اأنتجت ثالثة مناهج 
ه��ي : )جمالية التلقي( ياو���ض، و)جمالية التاأثري( اآيزر، 

و)نقد ا�ستجابة القارئ( االأمريكية. 
    وي��كاد منه��ج االأمل��اين )هان��ز روبرت ياو���ض( ينفرد 
يف حماولت��ه اجلمع بني جمالية النَّ�ّض االأدبي وجمالية 
تلقي��ه، بو�سف التلق��ي "ظاهرة تاريخي��ة معيارية ذات 
طاب��ع يعلو على الفردي��ة" "3"وتقرتن ا�ستجابة القارئ 
للن���ض االأدب��ي باالأث��ر النف�سي اأو مبا يحقق��ه الن�ض من 
اإدها���ض، ويرتبط تلقيه اجلمايل ع��ر اقرتاحات القارئ 
التاأويلي��ة اأو التف�سريي��ة بالوع��ي اجلمع��ي ال�سائ��د يف 
حقب��ة معين��ة، وعل��ى ه��ذا االأ�سا���ض تكون"الغاي��ة من 
جمالية التلقي اإخ�ساع التجربة اجلمالية لقوانني الفهم 
ها لي�ست  ها اأمنوذج، ب��ل اأنَّ التاريخ��ي، دون اأْن تدع��ي اأنَّ
اإالَّ تفك��رياً جزئي��ًا ين�سم اإىل مناهج اأخ��رى ويكتمل بها 
""4" ، ويرتبط االأ�سا�ض النظري ل�)جمالية التلقي( الذي 
ا�ستم��د ياو�ض منه منهجه يف التلق��ي باأفكار الفيل�سوف 
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يف  غادم��ري  ج��ورج  هان��ز 
والفه��م،  التاأوي��ل،  اإىل  نظرت��ه 
القائم��ة على" اإع��ادة االعتبار 
اإىل التاري��خ يف عملي��ة انت��اج 
املعن��ى وبنائ��ه""5" ،مبعن��ى 
اأن مي��زج القارئ ب��ني اجلمايل 
فه��م  عملي��ة  يف  التاريخ��ي  و 
الن���ض، وه��ذا ما يجع��ل الن�ض 
ال يتوق��ف عن��د معن��ى مع��ني 

ب��ل يكون متح��ركا ويف تط��ور دائم نظرا ل���رشوط تلقي 
االجتماع��ي  بالظ��رف  وارتباطه��ا  التاريخي��ة  الن���ض 
والثق��ايف للذائقة املتقبلة، وهذا ما طال��ب به )ياو�ض(، 
اأي كتابة تاري��خ تلقي الن�ض، ومالحظة اأذواق املتلقني 
وردود اأفعاله��م يف مراحل تاريخية خمتلفة، فبالنهاية 
جمالي��ة تلقي الن�سو���ض، واإن كانت تبدو ذاتية وفردية 
–ح�سب قارئها- غري اأنها حمكومة ب�سياقاتها الثقافية 
ومنظومة التقبل اجلمع��ي، ويعتقد )ياو�ض( اأّن لكل عمل 
اأدبي جمه��ورا من القّراء الذين حتركهم معايري جمالية، 
واأذواقه��م غري منقطع��ة عن التقالي��د االأدبي��ة ال�سائدة، 
ف�س��اًل عن موؤث��رات اأخ��رى ت�سكل اأف��ق انتظ��ار ير�سده 
القراء من متابعتهم العمل االأدبي، وهو اأما اأن يتحقق اأو 
يخي��ب بك�رش اأفق التوقع اأو االنتظ��ار القرائي، ف�" داخل 
مفه��وم اأفق التوقع حيث يتفاع��ل تاريخ االأدب واخلرة 
اجلمالي��ة بفع��ل الفه��م عن��د املتلق��ي، ونتيج��ة لرتاك��م 
التاأوي��الت )اأبني��ة املع��اين( ع��ر التاري��خ نح�سل على 
ال�سل�سل��ة التاريخية للتلق��ي التي تقي�ض تط��ورات النوع 
االأدب��ي وتر�سم خ��ط التوا�س��ل التاريخي لقرائ��ه""6" ، 
وكلما جاء الن�ض مبا ال يتوقعه القارئ، وفاجاأه بعن�رش 
جديد ومغاير عن املاألوف خلق توترا انفعاليا يعر عنه 

باالإدها���ض الذي يحدث م�سافة 
جمالي��ة ، وّلدته��ا الفج��وة بني 
م��ا يف الن���ض وب��ني ماينتظ��ر 
القارئ من اأفق قد خاب حتققه، 
ل��ذا تع��د امل�ساف��ة اجلمالي��ة - 
ح�س��ب ياو���ض – معي��ار جودة 
الن�ض وقيمت��ه، اإذ كلما ات�سعت 
حققت توترا كبريا لدى املتلقي 
مب��ا ي�سم��ح ل��ه بول��وج الن���ض 
وا�ستج��الء كوامن��ه، وحينه��ا تك��ون الق��راءة فاعلة يف 
اإنت��اج معناه، والعك�ض �سحيح يف ح��ال �سعفت اأو قلت 
امل�ساف��ة اجلمالي��ة، ولعل م��ا يريده ياو���ض هو زحزحة 
التلق��ي املتاب��ع، وال�سيم��ا اإزاء الظواهر اأو التي��ارات اأو 
االجتاه��ات اجلدي��دة يف االأمن��اط واالأجنا���ض االأدبي��ة، 
ومراقبة التطور القرائي لها وتفاوته عر تاريخية تلقيه 

رف�سا اأو قبوال.

مراهنات التلقي وحتديات الن�س:

    اإْن مراحل تلقي ق�سيدة النرث العربية والعراقية منها، 
متث��ل ما طرح��ه ياو���ض بجمالية التلق��ي وتاريخيته،-
ح�سب ما ن��راه- وال�سيما اأّن ق�سيدة النرث ال تزال تبحث 
عن م�رشوعيتها، وتاأكيد �سعرائها ال يتوقف عن االإ�رشار 
يف التمرك��ز واال�ستقرار مل�رشوعهم االإبداعي، يف م�سعى 
دوؤوب منه��م بتغي��ري اأف��ق التوق��ع اجلمع��ي مل��ن ير�سد 
نتاجهم ويتابعه، م��ع تغيري املفهوم الكال�سيكي لل�سعر، 
واإطالق��ه نح��و الروؤي��ا يف فه��م الع��امل ومتثالت��ه، ويف 
اتخاذن��ا عين��ات قرائية لق�سي��دة الن��رث العراقية، ميثل 
مواقف نقدية متباينة يف ر�سدها هذه احلركة االإبداعية 

لم يغال النقاد الرواد 
لنظرية التلقي بمختلف 

اتجاهاتها في ردة فعلهم 
على البنيوية، مع رفضهم 

لها و إجراءاتها النصية 
البحتة         

ت
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اجلدي��دة، وير�س��د منه��ا التوق��ع القرائ��ي واأفق��ه، الذي 
بال�س��ك اأنه غري واح��د عند من رف�سها رف�س��ا �سلبا، اأو 
عن��د من تبنى اأو ا�س��رتط لقبولها، ون�سري هنا اأّن اجتاها 
من هذه القراءات، ينتمي اإىل جيل القراءات االأوىل، التي 
�رّشح ياو�ض باأهميتها و�رشورة متابعة درا�ستها لفهم 

عنا�رش التجديد واالإبداع يف النَّ�ّض االأدبي . 
ويف مراجعتن��ا ملوق��ف ال�ساع��رة ن��ازك املالئك��ة م��ن 
ق�سي��دة النرث العربية و العراقي��ة يلفتنا رف�سها القاطع 
و ال�س��ارم يف التلق��ي املتقب��ل له��ا، ب�س��كل يبعث على 
اال�ستغراب، كونها �ساعرة احلداثة وهي من دفعت عجلة 
التحدي��ث ال�سع��ري يف م�ساركتها الريادي��ة لل�سعر احلر، 
ت�ستهج��ن م���رشوع التحدي��ث املتوا�سل بق�سي��دة النرث 

وترف�سه��ا ، وتق���رش التط��ور عل��ى جتربة 
ال�سع��ر احل��ر، وتعل��ل بحج��ج ال ن��رى فيها 
ال�سحة والقوة ما يدعم راأيها، يف قطعها اأن 
ال �سل��ة لق�سيدة النرث بال�سعر، وكاأن الوزن 
واالإيقاع هما العن�رش ال�سكلي الوحيد الذي 
مين��ح الهوي��ة ال�سعري��ة، وراأيه��ا الراف���ض 
مل يك��ن مرحلي��ا جم�س��دا بداي��ات االإع��الن 
ع��ن ق�سيدة الن��رث وانطالقها، ب��ل امتد اإىل 
ت�سعيني��ات القرن الع�رشين مبعنى حتى مع 
حتقيق ق�سيدة النرث مقبوليتها وتبنيها من 
قب��ل كثري من النقاد وات�ساع رقعة اإنتاجها 
يف دواوي��ن ال ح�رش لها وم��ن اأجيال عدة، 
واإن ُح�سب��ت على اجليل ال�سبعيني، واتخذت 
امناط��ا يف ت�سدي��ر منجز  �سعرائه��ا الذين 
تفنن��وا يف اإخراجه��ا ل�ساح��ة التلق��ي م��ع 
الرتحي��ب بجمالياته��ا االدائي��ة، ولعل يف 
موقف ن��ازك هذا نوعا من احلر�ض الرتاثي 

والذات��ي منه��ا عل��ى تقالي��د ال�سع��ر العربي��ة املعروفة، 
حت��ى اأنه��ا و�سمت ق�سي��دة الن��رث بالبدع��ة الغريبة"7"  
وت�سمي��ة نازك لدواوين �سع��راء ق�سيدة النرث بالكتب هو 
ع��دم اعرتاف منها باأنه��ا من ال�سعر، ورف���ض منها الأن 
ُتن�س��ب لل�سع��ر، وت�رشح بهجومه��ا عليه��ا ب�"وقد تبنت 
جمل��ة )�سعر( ه��ذه الدعوة الركيك��ة الفارغة من املعنى، 
واأحدثت حولها �سجيجا م�ستمرا فيه" "8"، وعلى الرغم 
م��ن رف�سها القاطع له��ا، لكنها مل تتالعب بامل�سطلح- 
ق�سيدة النرث-، اأو ت�سخر منه ب�)ال�سعر املنثور( اأو )النرث 
امل�سع��ور( كم��ا فع��ل )العق��اد(، ب��ل اأبقت عل��ى امل�سّمى 
نف�س��ه حت��ى جعلته عنوان��ا لف�سلها الث��اين يف كتابها، 
رمب��ا جاء ذل��ك لقناعتها الداخلية باأن ه��ذا امل�سمى هو 
دون غريه ما �سيبق��ى جم�سدا للمادة –مدار 
النقا�ض- التي يت�سمنه��ا،اأو الأنه امل�سطلح 
ال��ذي تبنت��ه ال�ساح��ة االأدبي��ة، فمناق�ست��ه 
ورف�س��ه يكون بامل�سمى نف�سه، كي ال يذهب 
الب��ال النق��دي الآخ��ر غري م��ا تعني��ه نازك، 
ويف جعله��ا )االإيقاع التفعيل��ي( - اإن �سح 
التعب��ري- العالم��ة الفارق��ة واحلا�سمة بني 
ال�سع��ر والنرث ما ميث��ل فقدان)ق�سيدة النرث( 
الأهم موج��ه �سعري ، وه��ي تت�ساءل"اأتراهم 
يجهل��ون ح��دود ال�سع��ر؟""9" ، وم��ع اأنه��ا 
اطلع��ت على دي��وان )حزن يف �س��وء القمر( 
ملحم��د املاغ��وط، لكنه��ا مل تتقبل��ه بقب��ول 
ح�س��ن بل اأ���رشت على رف�س��ه مهاجمة من 
جّن�س��ه �سع��را، وكت��ب عل��ى الغ��الف كلم��ة 
)�سع��ر(، تق��ول "وكاأن ت�سمي��ة الن��رث �سع��را 
م�ساألة بديهية مف��روغ منها،..فقد كان على 
االأق��ل اأن تت�سدر الكت��اب مقدمة ت�سع فيها 

هانز روبرت ياو�ض  

نازك املالئكة
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تري��را ي�س��ّوغ ت�سمية الن��رث �سع��را""10" وال يفوتنا اأن 
ن�س��ري اإىل حتا�سيها يف اأن تطلق عليه ديوانا بل ت�ستعمل 
مفردة )كتاب(، يف ترئة وا�سحة منها الأن يكون �سعرا، 
واجلدي��ر بالذكر اأنها مل تذكر �ساع��را عراقيا واحدا كتب 
فيه��ا، ازدراء منه��ا ل�)دع��وة ق�سي��دة نرث( ومب��ا يج�سد 

تعنتها يف رف�سها لها.
    و تق��ول ن��ازك"اأن االأ�سا�ض النف�سي يف هذه الدعوة اأن 
ه��وؤالء الكتاب االأفا�سل الذين يح�سنون اإبداع نرث جميل 
اأحيانا ي��زدرون ما ميتلكون من موهب��ة ويتطلعون اإىل 
م��ا ال ميلك��ون، اإنهم باخت�سار ال يحرتم��ون النرث وذلك 
اأ�سا���ض االإ�سكال الذي وقعوا فيه، اأنه��م مهما اأبدعوا من 
�س��ور واأفكار يف قالب نرثي ُيح�ّس��ون اأنهم ما زالوا اأقل 
اإبداع��ا من �ساعر يخل��ق هذا اجلمال نف�س��ه ولكن بكالم 
م��وزون، لذل��ك تراهم يع��رون عن ازدرائه��م ملوهبتهم 
باإطالق كلمة )�سعر( على ما يكتبون.. بل الأنهم اأ�سبحوا 
يحتق��رون ال�سعر وي�سمون��ه )تقليدي��ا( " "11"  وما يف 
الن�ض يلخ���ض ال�رشاع بني مت�سكه��ا يف دعوتها لل�سعر 
احل��ر / التفعيلة، وبني االجتاه اجلدي��د يف كتابة ال�سعر، 
وما يلحظ من الن�ض اأنها تطلق على �سعراء ق�سيدة النرث 
كّتابا النتفاء �سفة ال�سعر عنهم يف مفهومها، كما نلحظ 
تناق���ض اآرائه��ا، فف��ي الوقت ال��ذي متّجد ال�سع��ر وترى 
اأن كّت��اب ق�سي��دة النرث يطمحون اأن يكون��وا �سعراء واأن 
اإطالقهم )كلمة( �سعر على ما ين�رشون يعد احتقارا للنرث 
واإع��الء لقيمة ال�سع��ر، جندها تعط��ف حديثها يف نهاية 
ن�سها لتق��ول )اأنهم يحتقرون ال�سعر وي�سمونه )تقليديا( 
لك��ي يجعل��وا االإب��داع والتجدي��د قا���رشا عل��ى نرثهم( 
فالتناق�ض وا�س��ح عندها فكيف يحتق��رون ال�سعر وهم 
باالأ�سل يطمحون اأن ي�سلوا اإىل ذراه، اإال اإذا كانت تق�سد 
ال�سع��ر العمودي التقليدي )املنظ��وم فقط(، وهي ال ترى 

يف مث��ل هذا ال�سع��ر �سفة تلي��ق به غري النظ��م املتكلف 
البارد املوزون املقفى ولي�ض غري.

يجع��ل كثري من الدار�سني الق��راآن الكرمي والنرث ال�سويف 
م��ن املرجعي��ات املهم��ة لق�سيدة الن��رث غ��ري اأن نازكا 
ت�ستبعد القراآن الكرمي مرجعية لهذا النمط ال�سعري،"12" 
، وهذا يعن��ي اأن للنرث عندها"قيمت��ه الذاتية التي تتميز 
ع��ن قيم��ة ال�سع��ر وال يغن��ي نرث ع��ن �سع��ر وال �سعر عن 
ن��رث"، "13"، ويتجل��ى م��ن اآرائه��ا الت��ي طرحته��ا اأنها 
اأن  يف  واملحدث��ني  القدم��اء  بع���ض  مق��والت  تخال��ف 
ال�سعرية لي�ست خا�سة بال�سعر وحده،واأن للنرث �سعريته، 
ولعل �سع��راء ق�سيدة النرث راهنوا على �سعرية ق�سيدتهم 
مع طرحهم لفك��رة اأن ق�سيدة النرث لها اإيقاعها الداخلي 
الناب��ع من توازن اجلم��ل واالن�سجام ال�سوتي فيه، وهذا 

يخالف ما اعتقدته نازك يف خلوها من االإيقاع متاما.
     ومم��ا ا�ستعر�س��ه الدكت��ور جا�سم اخلال��دي يف كتابه 
"اخلط��اب النق��دي ح��ول ق�سي��دة النرث" موق��ف نازك 
املالئك��ة الراف���ض لتقب��ل ق�سي��دة الن��رث عل��ى اأنها من 
ال�سع��ر، ، ويع��ّرج اخلالدي على راأيه��ا بقوله "فهي تنفي 
عنه��ا �سف��ة ال�سع��ر، واأن ت�سمي��ة هذا الل��ون ق�سيدة نرث 
ال يق��ّل غرابة عن تعب��ري غريهم )ال�سعر املنث��ور(.. لذلك 
راأت اأن ه��ذه الدع��وة ت�سلل الق��ارئ وجتعل احلدود بني 
النرث وال�سعر غري وا�سحة املعامل، وهو ما دعاها اإىل اأن 
تاأخ��ذ على خالدة �سعيد كتابته��ا مقاال نقديا عن ديوان 
)حزن يف �س��وء القمر( ملحمد املاغوط حيث عدت النرث 
ال��ذي كتبه االأخري �سعرا" "14" ، ويذك��ر اخلالدي راأيها 
الراف�ض هذا الأن تكون ق�سيدة النرث من ال�سعر،ومت�سكها 
في��ه حت��ى يف عنون��ة )الكتاب( مل��ا ي�سمى عن��د غريها 
)دي��وان اأو جمموع��ة(، كم��ا اأن نازكا توهم��ت يف هوية 
املاغ��وط ح��ني عدت��ه لبنانيا وه��و �س��وري االأ�سل وما 

ت 
سا

درا
ال

يهمن��ا يف حديث��ه تعليله تلقي ن��ازك ورف�سها لق�سيدة 
النرث الذي يرجع��ه اإىل"القلق الذي ي�ساور املالئكة وهي 
ت��رى �سي��وع هذا ال�سعر ب��ني ال�سباب..ورمب��ا يكون وراء 
موقفه��ا املعار���ض �سب��ب فن��ي ذل��ك اأنها ت��رى و�سف 
ه��ذا الن��وع بال�سع��ر، ق��د يفق��د الثق��ة بالن��رث ويقلل من 
قيمت��ه فنيا." "15"، فه��ي واإن كانت م��ن رواد احلداثة 
ال�سعري��ة لكن بال �سك يف اأن النزعة الفنية ال تغلب الذات 
االإن�ساني��ة يف ح��ب الري��ادة واال�ستمرار مب���رشوع �سغل 

ال�ساحة النقدية بنجاعته التحديثية لل�سعر. 
ويتناغم مع نازك املالئكة وموقفها ال�سلبي من ق�سيدة 
الن��رث موقف الدكت��ور �سفاء خلو�س��ي الراف�ض لها، من 
خ��الل ما قاله عن ق�سيدة )اأغنية لباب توما( من ديوان 
)ح��زن يف �س��وء القمر( ملحم��د املاغوط، ولع��ل رف�سه 
ينطل��ق م��ن اأفق توق��ع ينتمي اإىل فه��م تقلي��دي لل�سعر، 
"16" ، والق�سيدة العربّية التي ي�سرتط فيها اأْن ت�ستمل 
عل��ى العامل الزمن��ي يف االإيق��اع ،الذي يف���رشه بقوله: 
"يف ال�سعر العمودي تتوقع بعد م�سي كذا ثواين �رشبة 
اأو وقف��ة معين��ة اأو روّي��ا معينا مينح النف���ض متعة ولذة 

خا�سة""17" ، ويب��دو اأْن هذه 
الل��ذة التي يطرب له��ا، ال تعنى 
بها ق�سيدة  املاغوط، على وفق 
ذائقته، وال �سك اأّن غياب الوزن 
والقافية يف هذه الق�سيدة �سّكل 
اأول مظاه��ر خ��رق اأف��ق التوقع 
لدى القارئ- خلو�سي- فكان 
اأن اأطلق عليها ت�سمية )خاطرة(، 
كم��ا �سّم��ى دي��وان )ح��زن يف 
�س��وء القم��ر( )كتاب��ا(، - كما 
فعلت ن��ازك ، وعل��ى الرغم من 

اأن��ه يرى يف الن�ض وجود"خي��ال �سعري حملق وعاطفة 
�سعرية عارمة"، غري اأنه مل يغرّي موقفه من ق�سيدة النرث 
التي عنده ال متلك من ال�سعر اإالَّ روؤى مبعرثة، واإن اإطالق 
بع�ض )االأدب��اء( ت�سمية ق�سيدة ال مين��ح تلك الن�سو�ض 
�سف��ة االنت�س��اب لل�سع��ر، فموقف الدكت��ور خلو�سي من 
ق�سيدة النرث مل يكن فرديًا، بل هو موقف ينتمي اإىل فكر 
ال يزال هن��اك من يلتزم اجتاهه التقلي��دي وامتداده يف 

ال�ساحة االأدبية اإىل اليوم. 
ووقفتن��ا الثاني��ة ه��ي يف التلق��ي امل���رشوط لق�سي��دة 
الن��رث، ح�س��ب روؤيتنا عن��د الناقد فا�سل ثام��ر، وهو من 
واك��ب انطالقته��ا وجاي��ل م��ن كتب فيه��ا م��ن ال�سعراء 
املوؤ�س�س��ني، وبر�س��ده النقدي املتابع لها م��ن بداياتها 
اىل الي��وم، ما يغطي م�ساحة ا�ستغال نقدية وا�سعة عنها 
متث��ل ف�ساءها واأ�سكاله��ا التجني�سي، ما جعلنا نخو�ض 
رح��اب تلقيه لق�سي��دة الن��رث العراقية وطبيع��ة تعامله 
معه��ا و�سعرائها،وال�سيم��ا اأن ل��ه من الكتب م��ا اهتمت 
ب�س��كل وا�سح فيها، م��ن مثل )رهانات �سع��راء احلداثة، 
و�سعر احلداث��ة من بنية التما�سك اإىل ف�ساء الت�سظي(، اإذ 
جمع فيهما ما كتبه عن �سعراء 
ق�سي��دة الن��رث اإج��راء وتنظ��ريا 
يبهره��ا  ال  عميق��ة  وبروؤي��ة 
ال�سطحي والعائ��م غري امل�ستند 
اإىل اأر���ض �سلبة م��ن االأ�س�ض و 
املنطلق��ات، وق��د راأى وج��وب 
توافر ���رشوط مدرو�س��ة لها ما 
يجعلنا نر�سح اأنه مل يتعامل يف 
تلقيها تعام��ال مفتوحا متقبال 
كل ما يدون حت��ت م�سطلحها، 
ب��ل ارته��ن تلقي��ه با�سرتاطات 

إْن مراحل تلقي قصيدة 
النثر العربية والعراقية 
منها، تمثل ما طرحه 

ياوس بجمالية التلقي 
وتاريخيته، - حسب مانراه 

- والسيما أّن قصيدة 
النثر ال تزال تبحث عن 

مشروعيتها.        
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ي��رى يف توافره��ا عن��د �سعراء 
ه��ذا الن��وع ال�سع��ري م��ا ميثل 
جواز عبور م���رشوع ق�سيدتهم 
اإىل االنت�س��اب ال�سعري احلديث 
القائ��م عل��ى روؤي��ة فكرية ذات 
اأبع��اد مدرو�س��ة ومن�سبطة عن 
االنف��الت املتم��رد، ومتنح هذا 
النم��ط ال�سع��ري �سمات��ه الفنية 

وموقع��ه على خارط��ة التاري��خ ال�سعري��ة،" ووا�سح اأن 
الناق��د مل يرف���ض ق�سي��دة النرث متام��ا، ولكن��ه ا�سرتط 
عل��ى كتابه��ا اإيجاد بني��ة اإيقاعية خا�سة به��ا، متيزها 
ف��ال ت��رتك اإيقاعه��ا عر�س��ة للم�سادف��ة، وبذل��ك حتقق 
ذاته��ا وهويتها على غرار ق�سي��دة ال�سعر احلر،وبخالف 
ذل��ك تكون يف منطقة قلقة وزلق��ة وغري ماأمونة" "18" 
و�سن��رتك مناق�س��ة فا�سل ثام��ر مل�سطل��ح ق�سيدة النرث 
غربيا وعربي��ا وتاريخ ن�ساأتها وتاأث��ر الق�سيدة العربية 
بالغربي��ة كون��ه لي�ض من وكدن��ا االآن، و�سرنكن اإىل اأهم 
ا�سرتاطاته لق�سي��دة النرث العراقية من اأجل قبول تلقيها 
و التفاعل معها، يقول "ل�ست من دعاة القدمي على قدمه، 
ولكني اعتقد انطالقا من حق االختالف وبعيدا عن �رشط 
املطابقة اأن من حقنا اأن مننح �سعراء )ق�سيدة النرث( يف 
ف�ساء احلداثة ال�سعرية العربية حق تقدمي لونني كتابيني 
اأحدهما يلتزم بن�سق الفقرة النرثي الذي اعتمده ال�سعراء 
الغربي��ون، وه��و م��ا يدفعنا اإىل الق��ول باأن دي��وان عبد 
الزه��رة زكي )حينم��ا مت�سي ح��را( مبوا�سفاته احلالية 
ينتمي بامتياز اإىل ف�ساء )ق�سيدة النرث(بخ�سو�سياتها 
وموا�سفاته��ا العربي��ة احلداثية.. وتن��درج اأغلب ق�سائد 
الدي��وان �سمن التكي��ف العربي ملفه��وم )ق�سيدة النرث( 
وه��و مفهوم حداث��ي واأحيانا م��ا بعد حداث��ي مييل اإىل 

توظيف قدرات اخليال ال�سعري 
خ��الل  م��ن  ح��د  اأق�س��ى  اإىل 
االإفادة م��ن حترير املخيلة من 
قي��ود املنط��ق وتفج��ري طاق��ة 
الالوع��ي ""19" ، ويع��د �رشط 
نظام الفقرة اأو ال�سطر الطباعي 
املوؤ�س�س��ة  �رشوط��ه  اأه��م  م��ن 
لتجني�سي��ة ق�سيدة النرث، ف�سال 
عن اإيقاعية التلوين ال�سوتي والتنغيم والفوا�سل اأحيانا 
م��ن اأجل خلق اإيقاع اجلم��ل املتوازنة و�سيء من التكرار 
التنغيم��ي، وتت�سح عقلنة موقفه يف ق�سيدة النرث" حني 
راح يوؤكد على اأهمية االإيقاع واملو�سيقى الداخلية.. وهو 
ال ي��رى االإيق��اع يف البح��ور اخلليلي��ة ح���رشا، اأي على 
امل�ست��وى النغمي وال�سوتي وال���رشيف، ذلك اأن االإيقاع  
ميك��ن اأن يتمث��ل يف مظاه��ر بنائية وداللي��ة وتركيبية 
ومو�سوعي��ة وب�رشي��ة، ال عالقة لها بالبني��ة ال�سوتية 
وم��ا �سّم��اه ب�)اإيق��اع الفك��رة( ف�س��ال عن اأث��ر املظاهر 
املختلفة الأن�ساق التوازي والتكرار والتمف�سل والت�ساكل 
" "20" ، وبع��د هذا املرور-ال�رشيع- على ا�سرتاطاته، 
نق��ف عند اإجراءاته النقدي��ة لق�سائد عراقية ومنط تلقيه 
لتل��ك الق�سائ��د، ونحاول ر�سد م��دى التزامه مب��ا اأراده 
�رشوط��ا توؤ�رش هويتها االإبداعي��ة، وهو يفات�ض ن�سو�ض 
�سعرائه��ا، وه��ل مت�س��ك بتل��ك ال��روؤى -الت��ي نح�سبه��ا 
جتني�سي��ة- م��ن بداي��ة تلقي��ه له��ا اإىل يومنا ه��ذا؟ وقد 
اأ�رشنا �سابق��ا اإىل ما قاله عن ق�سائد ديوان عبد الزهرة 
زك��ي، نقتط��ف بع�ض م��ا تناوله من ن�سو���ض الديوان، 
ب�س��كل نراه يو�س��ح تلقيه له��ا، وقد ت�سدر ذل��ك بروؤيته 
ع��ن كيفية نهو�ض ق�سيدة الن��رث وانت�سارها وجتني�سها، 
ومن ثم بني" اأن ديوان ال�ساعر عبد الزهرة زكي )حينما 

ما يريده ياوس هو زحزحة 
التلقي المتابع، والسيما 

إزاء الظواهر أو التيارات أو 
االتجاهات الجديدة في 

األنماط واألجناس األدبية.      

مت�سي ح��را( مبوا�سفات��ه احلالية ينتم��ي بامتياز اإىل 
وموا�سفاته��ا  النرث(بخ�سو�سياته��ا  )ق�سي��دة  ف�س��اء 
العربي��ة احلداثي��ة وال م��رر الإل�ساق م�سطل��ح اآخر قد 
يثري لب�سا م�رشوع��ا لدى القارئ والناقد على حد �سواء، 
وه��و م�سطلح )�سعر حر( الذي اأثبته ال�ساعر على غالف 
ديوان��ه" ، وكاأن ال�ساعر اأراد التخفي وراء )ال�سعر احلر( 
هاربا من انت�ساب ن�سو�سه اإىل ق�سيدة النرث التي اأعاد 
الناق��د فا�س��ل ثام��ر هوي��ة انت�سابها اإليه��ا. من خالل 
ر�سده موا�سف��ات الن�سو�ض ولغتها، مث��ال تلقيه لهذه 

املقطوعة :

"مطمئنا اإىل جناحه

وحده الطائر
حزينا وواثقا

يحتفظ بهديله من اأجل حريته
 حيث يحللها بروؤية فيها "يتحول الطائر اإىل كناية عن 
احلري��ة املطلقة غري املقيدة حي��ث التماهي بني الطائر 
و ال�ساع��ر اأو ذات��ه الثانية..لكن الطائر لي���ض حّرا دائما 
يف ه��ذه الق�سائ��د ، فهو تارة حبي���ض يف قف�ض، وتارة 

يب��دو رمب��ا مث��ل ال�ساع��ر- 
ك�س��ري اجلن��اح وعاج��زا عن 
حتقي��ق حريته كما يحلم يف 
)قف�س��ه(" رهان��ات �سع��راء 

احلداثة:
"�سئ��م الطائر النظر من بني 
الق�سب��ان فكّف عن التحديق 

يف االأعايل
م��ا الف�س��اء اإن مل  ي�سطف��ق 

فيه اجلناحان حملقني؟"
    يف ه��ذه االإ�سمام��ة ال�سعرية الت��ي تتمثل فيها حياة 
الطائر ومنطق��ه، التي تذكرنا مبنطق الطري لفريد الدين 
العط��ار، كم��ا تذكرنا بال�ساع��ر االنكليزي )تي��د هيوز( 
ال��ذي تقم�ض يف اأك��رث من ديوان �سع��ري �سوت طائره 

املحبب وهو يجوب الف�ساء بحرية" "21"
     ما نلحظه يف تلقي الناقد فا�سل ثامر لهذا الن�ض، اأنه 
جتاوز ا�سرتاطاته ومل يوؤ�رش حتليله وقفته عندها واأمنا 
راح يتتبع ثيمة احلرية ومعادلها املو�سوعي الطائر، اإذ 
مل ت�سغل��ه االأ�سطر ال�سعرية الت��ي �سار عليها عبد الزهرة 
زكي متاأثرا بكتابة ال�سعر احلر، ولي�ض النظام )الفقري( 
كم��ا لدى الغربيني، وكذلك )ايق��اع الفكرة( التي حتدث 
عن��ه الناق��د وع��ّده من اأه��م ���رشوط ق�سيدة الن��رث فلم 
يتق�سه��ا يف ن�س��ه، وه��ذا ما فعل��ه مع بقي��ة ن�سو�ض 
الديوان، مبعنى اأنه اهتم مبو�سوعة الن�ض وثيمته اأكرث 
من بنيته، اأو جت�سيده ملا اأراده عالمة فارقة يف ق�سيدة 
الن��رث، ونحن مع��ه يف اأن لكل ن�ض لقيت��ه التي ت�ستحق 
االهتم��ام، وال نرف���ض اأن يكون له��ا مالحقا يف تلقيه، 
لك��ن التخلي عما نّظر اإليه من ���رشوط دعا ال�سعراء اإىل 

االأخذ بها، اأي�سا مما يتوقف نقد النقد عنده مت�سائال.
    يق��ول ع��ن ن���ض اآخ��ر"يف 
)يف  ال�سعري��ة  ا�سمامت��ه 
الغرف��ة عازل��ة ال�سوت( جند 
تقط��ريا لعزل��ة ال�ساع��ر ع��ن 
فهاه��و  اخلارج��ي،  الع��امل 
يعت�س��م داخل غرف��ة �سّماء 

)عازلة ال�سوت(:

  اأ�سمع نباحا كثريا 

ت 
سا

درا
ال

عبد الزهرة زكي�سفاء خلو�سي
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ملاذا اأتخلى عن غرفتي عازلة ال�سوت؟" 
ول��ذا فهو دائما يعم��د اإىل اإغالق نواف��ذ غرفته بقوة 

هاربا من الهواء الفا�سد:
"يف الطبيعة الفا�سدة

لي�ض اإال اإحكام اإغالق النوافذ اإذا"
وهو ين�سح االآخر، رمبا نف�سه اأي�سا اأن يعت�سم دائما 

اأ�سوار غرفته، حتى واإن كان يف اخلارج :
لكن من دون اأن تتخلى

عن غرفتك حمكمة االإغالق "

 وهن��اك اأكرث م��ن اإ�س��ارة اإىل الغرفة عازلة 
ال�س��وت، واإىل ف�ساء احلري��ة الذي ميكن اأن 

يطل عليه""22"
ونود االإ�س��ارة اإىل اأن عنوان درا�سته لديوان 
عبد الزه��رة زكي )حينما مت�س��ي حّرا(، هو 
)ق�سي��دة النرث ب��ني املطابق��ة واالختالف( 
ال��ذي يهي��ئ للق��ارئ اأن��ه يحاك��م ن�سو�ض 
ال�ساع��ر عل��ى وف��ق م��ا اختطه م��ن �رشوط 
لق�سي��دة الن��رث ومدى ا�ستجاب��ة ال�ساعر لها 
ومطابقته��ا، واختالفه عنها ومترده عليها، 
لكن��ه يفاجئن��ا بده�سة التقاطت��ه ملا عنون 
ب��ه عبد الزه��رة ديوانه ب�)�سعر ح��ّر(، ليثبت 
للم��ن  غ��ري مطاب��ق  العن��وان  اأن  للق��ارئ 

فاإجنا�سي��ة ن�سو�سه تعود لق�سيدة الن��رث، ولي�ض لل�سعر 
احلر، ويب��دو لنا اأن الناقد فا�سل ثام��ر قد تلقى ق�سائد 
الدي��وان بقبول ينفتح على التفاع��ل منزاحا عن ال�سد اأو 
التم�س��ك بتنظريات��ه اال�سرتاطي��ة، مع دق��ة اإجراءاته يف 
متابع��ة ثيم��ة الن���ض، وم��ا ينط��وي عليه  م��ن دالالت، 
متق�سيا واقع اإبداع ال�ساعر، من حيث لغة ال�سعر ومزاياه 

الفنية.
      وجند الناقد يف درا�سة لديوان )اليد تكت�سف( لل�ساعر 
نف�س��ه، قد تناول )بالغ��ة ال�س��ورة احل�سية-ما حت�سده 
الي��د امل�ستك�سف��ة..(، ووا�س��ح م��ن عن��وان الدرا�س��ة خط 
ال���رشوع الذي يتخ��ذه جم�سا نقديا ير�س��د فيه ت�سكالت 
الن�ض الفنية، بعد اأن و�سف الديوان باأنه" عامل هالمي، 
رج��راج، ال مرئي: االأ�سياء فيه اآيلة للتال�سي 
ق�سائ��د  الغياب،...وحتف��ل  اأو  النف��ي  اأو 
الدي��وان مبظاه��ر وجتلي��ات توؤك��د هالمية 
العامل احل�س��ي وال مرئيته، ل��ذا جند ال�ساعر 
يح��اول اأن مي�سك ه��ذه االأ�س��داء الالمرئية 
الهالمية املتال�سي��ة مبمار�سة ح�سية واعية 
ومق�س��ودة لذاته��ا" "23" ، ولن��ا اأن جنمل 
ما قال��ه عن ن�سو�ض وق��ف عندها، را�سدا 
ثيمته��ا، فيقول "ومن��ذ الق�سيدة االأوىل يف 
الدي��وان )جنائ��ن الف��راغ- يف ذكرى وقت 
بني ح�سارين( تت�سح الطبيعة غري املرئية 
لالأ�سي��اء.. ويتذك��ر ال�ساع��ر ال�سج��رة الت��ي 
مل يره��ا، ب��ل اإن فع��ل الذاكرة ذات��ه يحاول 

االإم�ساك مبا مل يره بعد :

)اأتذكر 

رعد عبد القادر

خزعل املاجدي

ت
سا

درا
ال

كل ما مل اأره
بعد(. 

ويف ق�سيدة النواق�ض واالأخالق" ميار�ض النفي النحوي 
وظيف��ة حمٍو وتغيي��ب، فثمة اأوالد ال ي�سل��ون، وكالبات 
ال تكف��ي لتدنو، واملدين��ة بال �سوقه، فنج��د الناقد ينظر 
للن�ض من زاوي��ة حموالته الداللية، وما حتمله مفرداته 
من موؤ�رشات حتيل على التغييب و الفراغ، وي�ستمر ر�سده 
ال��داليل"يف ق�سيدة )�سداقات بالل( يبداأ العابر"ال �سكل 
ل��ه"، ويف "اأيقون��ة �س��وداء" ت��وق للحري��ة واالنط��الق 
لالأوه��ام،  اأوروك" تكري���ض  "اأوه��ام  ويف  واالنف��الت، 
ويف ق�سي��دة "الدمى االأمية" ير�سم النفي �سورة بي�ساء 
لالأ�سي��اء" ، اإذ يرك��ز على روؤي��ة ال�ساعر للع��امل وطريقة 
جت�سي��ده لعامل��ه املرئ��ي واملح�سو���ض ب�س��ورة هالمية 
واأثريي��ة، كما يعك���ض الالمرئي وحم�سو���ض بفعل ح�سي 
وملمو�ض، حتى يختتم تلقيه للديوان بقوله "اليد تكت�سف" 

حماول��ة لالإم�س��اك باملجه��ول 
يف  واملتال�س��ي  والالمرئ��ي 
عامل رجراج ع��ن طري توظيف 
بالغة احل�س��ي وامللمو�ض وقبل 
�سيء عن طريق ا�ستثمار بالغة 
اأفع��ال الي��د اخلالق��ة وظالله��ا 
املنعك�سة عل��ى �سفحة احلياة" 
وهكذا �سغلت الناقد ما ورائيات 
انتق��االت  والح��ق  الن�سو���ض 
ال�ساعر الروؤيوية، وتكهنات يده 
التي تكت�سف يف جو�سها العامل 

ومقاربة املجهول فيه.

  وناأخ��ذ عينة اأخرى تلقى الناقد فيها ديوان)�سقر فوق 
راأ�س��ه �سم�ض( لل�ساعر رعد عب��د القادر،واتخذ من امل�سهد 
ال�سع��ري ال��ذي يع��ّده مهيمنا ب��ارزا يف بني��ة ن�سو�سه، 
لقيته التي يبحثها عر درا�سته : )ق�سيدة امل�سهد وحركة 
احلداثة ال�سعري��ة العربية..(، الت��ي يقدمها باحلديث عن 
املهيمن��ات اجلمالية والبنيوي��ة والروؤيوية يف التجارب 
ال�سعري��ة، ومنها جتربة رعد عبد الق��ادر، التي يلخ�سها 
بقوله"وهن��اك جترب��ة �سعري��ة حتتف��ل مبا ه��و ب�رشي 
ودرام��ي يف امل�سه��د ال�سع��ري وحتتف��ي ب�س��كل خا���ض 
ببناء امل�سهد ال�سعري بكل تفا�سيله احل�سية وت�ساري�سه 
اجلغرافي��ة واللوني��ة، ومنه��ا جترب��ة ال�ساع��ر رع��د عبد 
القادر وب�سكل خا�ض يف ديوانه االأخري)�سقر فوق راأ�سه  
�سم���ض( ال�سادر ع��ام 2002" ، فياأخذ ن�سا من ق�سيدة 

)اخلارج الداخل(: 

"املطر يهطل بغزارة 
ما�سحات ال�سيارة تلوح كاأذرع الغرقى

االأنوف ملت�سقة بالزجاج
واالأيدي غائ�سة يف املقاعد( 

ثمة حركة عمودي��ة من االأعلى 
حيث مظاه��ر الطبيع��ة متمثلة 
باملط��ر ال��ذي يهط��ل بغ��زارة، 
وهو م��ن رموز ال�ساع��ر االأثرية 
املتكررة ث��م االقرتاب من كتلة 
مت���ض االأر���ض وه��ي ال�سيارة، 
حيث نلتق��ي اأوال باأحد اأجزائها 

تّوجه البنيوية باتجاهاتها 
إلى الجانب اللساني في 

النص، ومكوثها في 
االنموذج اللغوي الذي 

يختزل النَّّص في سلسلة 
من األشكال المجّردة 

ويعزله عزاًل تامًا عن 
منشئه وقارئه أو متلقيه.        



2030
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

21 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

"ما�سح��ات  للمط��ر:  املالم�س��ة  اخلارجي��ة 
ال�سي��ارة".. فامل�سه��د ينقل م��ن زاوية روؤية 
خارجي��ة متام��ا تب��داأ باالأ�سي��اء الطبيعية 
وتنته��ي بحي��وات ب�رشية : اأن��وف ملت�سقة 
املقاع��د"  يف  غائ�س��ة  واأي��د  بالزج��اج 
وا�ستعماله  مبا�رشت��ه،  الناقد  "24"وي��رر 
اللغ��ة التقريري��ة ل�"بناء م�سه��د �سعري حي 
ومتحرك،.. تاركا للقارئ مهمة اإعادة اإنتاج 
واملعرفي��ة  الب�رشي��ة  احلم��والت  وتاأوي��ل 
والداللي��ة التي ين�سج بها امل�سهد ال�سعري" 
وطوبغرافيت��ه  امل�سه��دي  بن��اءه  مالحق��ا 

املكانية، كما يف :

"داخل ال�سيارة كانت ال�سماء

�ساحبة يف املراآة
و االأ�سجار توم�ض بالزقزقات

واملفاتيح تتدىل
اإىل االأر�ض

كالعناقيد" 

م��ن امل�سه��د تب��دو االأ�سي��اء �ساكن��ة اأو هادئ��ة، وحت��ى 
م�سه��د املرئي��ات الداخلية املتحركة اأ�س��ال يبدو �ساكنا 
من منظ��ور الداخ��ل، فال�سماء متطر بغ��زارة يف اخلارج 
تب��دو هنا �ساحية يف املراآة، فامل��راآة هناك تقوم بفعل 
االنعكا�ض الوظيفي التقليدي، بل لها وظيفتها االإنتاجية 
املغاي��رة، وهذا ما مينح امل��راآة يف جتربة ال�ساعر داللة 

�سينمائي��ة غني��ة ت�س��اف اإىل رم��ز املط��ر 
ال�سابق" "25"نلحظ اأن الناقد بقي خمل�سا 
لبحث مهيمنة الن�ض الكامنة يف م�سهديته، 
وق��د الحظ على ال�ساعر يف ه��ذا الديوان اأنه 
"يح��اول اأن يتجن��ب االجن��رار وراء ما هو 
مكرر وماأل��وف يف اال�سرتاتيجيات اخلا�سة 
بكتاب��ة ق�سيدة النرث، والتي اأولع بها معظم 
�سع��راء ق�سيدة الن��رث العربية منه��ا اللجوء 
اإىل الرم��وز واال�ستعارات البعيدة، والغريبة، 
متطرف��ة  �رشيالي��ة  �سياغ��ات  وتوظي��ف 
واعتم��اد لغة �سعري��ة �سادم��ة"26" ، فهو 
يري��د ف��رادة ال�ساعر يف خل��ق م�سهد �سعري 
يجّر القارئ له بلغة اعتيادية ومن توظيفات 
ماألوف��ة مل��ا حول��ه م��ن عاملن��ا املل��يء بالتف�سيالت، 
متغرب��ا عما ميكن عّده مك��رورا يف ت�سكيل ق�سيدة النرث 

التي �رّشح عنها يف خطابه النقدي.
ويف تل��ق اآخر للناقد فا�سل ثام��ر، ويختاره اأنثويا هذه 
امل��رة يف املجموعة ال�سعري��ة )مزامري الغياب( لل�ساعرة 
ت��وق  "الغي��اب  درا�س��ة عنوانه��ا  دني��ا ميخائي��ل، يف 
�س��ويف الحتواء االآخ��ر، دخول اإىل عامل دني��ا ميخائيل 
ال�سع��ري""27" ، ت�ستوقف الناقد عتبة العنوان مت�سائال 
ع��ن حال الق��ارئ "اأم��ام عن��وان ي�سف عن ح���ّض ديني 
وتنا���ض م��ع الكت��اب املقد���ض... وبال��ذات م��ع مزامري 
داود،... وعل��ى الق��ارئ اأن يهي��ئ اأفق توقع��ه اأخريا على 
اجنا�سي��ة الن���ض ذات��ه: ق�سائ��د ن��رث تنفتح عل��ى بنية 
ق�سي��دة الن���ض، وتك���رش عم��دا بني��ة االإيق��اع املوزون 
الت��ي تط��ل اأحيانا عف��وا يف مقاط��ع متفرق��ة، هذه هي 
ممهدات الن�ض اأو منا�ساته �سبه اخلارجية التي البد من 
�سبطه��ا.. قبل الدخول  اإىل ع��امل الن�ض متهيدا الختبار 

دنيا ميخائيل

عبد الرزاق الربيعي

ت
سا

درا
ال

فاعليته��ا وم�سداقيتها بني احل�س��ور و الغياب""28" ، 
وهكذا يحدد الناق��د اجنا�سية الن�ض، ويوجه القارئ اإىل 
تلقي��ه عل��ى اأنه ق�سيدة نرث، ويدور فل��ك املجموعة كلها 
يف تنا�س��ات م��ع الكت��اب املقد�ض يالحقه��ا الناقد من 
خ��الل املفارق��ة واحلل��م والثنائية احلوارية م��ع االآخر، 
م��ن ذلك ما يراه  اأن ال�ساعرة " تتعم��د اإيجاد ا�ستبداالت 
داخ��ل الن���ض تخرج ب��ه من اإط��اره الدين��ي الرمزي اإىل 
اإطار دنيوي واإن�ساين يحت��ل فيه "احللم" مقام "الكلمة" 

يف "�سفر التكوين":"29"
"يف البدء كان احللم ..من احللم كانت الكلمة.." 

  ف��ريى اأن ال�ساع��رة تعيد خلق عامله��ا ال�سعري والكوين 
م��ن تف�سي��الت وجزئي��ات بفع��ل احلل��م، وتتخ��ذ م��ن 
مفردت��ي )امل��اء، ال��روح(، ال�سالبت��ان واملعطلت��ان يف 
"الن���ض الدين��ي االجنيلي �سالب��ان وال ميلكان املقدرة 
عل��ى الفعل واخللق، لكنهما ي�سريان داخل الق�سيدة - و 
عل��ى م�ستوى املفارق��ة و املعار�سة و املقابلة – فعلني 

خالقني مت�سائلني:

" اأنا املاء
اأبلل املاء ب�سمتي

اأنا املاء
متى ان�سكب ؟"

وه��ي بني��ة مهيمنة على م�ست��وى الدي��وان تتجلى فيها 
ثنائي��ة حواري��ة هي ثنائية اأن��ا / اأنت- )اأن��ا( م�ستلبة، 
الغي��اب  ع��امل  يف  مرك��ون  دائم��ا  و)اآخ��ر(  �ساحل��ة، 

وامل�ستحي��ل والتال�سي" وي�ستمر الناق��د فا�سل ثامر يف 
تتبعه اأداء ال�ساعرة يف ت�سكالتها اللغوية والروؤيوية، يف 

مثل ق�سيدتها )اآثار املمحاة(:

"اقرتبت ممحاتك 
واأنا- لده�ستي – ابحث عنك

واأتخيل �سكل االآثار التي �سترتكها يف ّ املمحاة"
والرحي��ل  الغي��اب  لفع��ل  تكري���ض  بكامله��ا  الق�سي��دة 
واالحماء، وهي كلها عنا�رش �سالبة منفية تتمحور حول 

ثنائية اأنا /اأنت" 
  وي�س��ف الناق��د جتربة دني��ا ميخائي��ل باجلريئة التي 
تنتم��ي اإىل ال�سع��ر الن�سوي، فهي " �ساع��رة تقدم )اأنوثة( 
التجرب��ة ال�سعري��ة واإغراءاته��ا مبا فيها م��ن رومان�سية 
و�سفافي��ة وتقتح��م ع��وامل حداثي��ة مكتظ��ة بالكوابي�ض 
واالح��الم واال�س��واق واالحباط��ات، بلغة متتل��ك الكثري 
م��ن احلدة وال�سالدة، واإن كانت ال تتحرر كليا من بقايا 

رومان�سية مرت�سبة يف قاع الالوعي" 30" 
وهك��ذا يدخ��ل الناق��د فا�س��ل ثام��ر ع��وامل الن�سو���ض 
ال�سعري��ة، م�ستغ��ورا بواطنه��ا للك�س��ف ع��ن حموالته��ا 
الداللي��ة متخ��ذا م��ن لغ��ة الت�سكي��ل اأداة تاأويالت��ه التي 
تق��رتح دالالت الق�سي��دة، مبتعدا عن خ��ط �رشوعه الذي 
ر�سمه منظرا قواعد الت�سكل الروؤيوي و االيقاعي لق�سيدة 

النرث.
ولعل هذا التغاير منه ب��ني التنظري واالجراء، رمبا يعود 
اإىل التط��ور الزمن��ي والنق��دي وطبيعة الناق��د املنفتحة 
عل��ى التقب��ل، م��ع االأخ��ذ بنظر االعتب��ار �سم��ود �سعراء 
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ق�سيدة النرث اأمام ري��اح الرف�ض والتقبل ال�سلبي، وملء 
ال�ساح��ة االأدبي��ة بك��م هائل م��ن النتاج ال�سع��ري فيها، 
م��ا فر�ض عل��ى النقد والنقاد التعامل م��ع هذه الظاهرة 
ال�سعري��ة عل��ى اأن لها م��ن االأحقية ما الميك��ن جتاوزه، 
فال بد للنقاد من خو�ض اأر�سية ن�سو�سها وافت�سا�سها 
مبا تكتنزه الن�سو���ض، ولي�ض مبا يطالب منها اأن تكون 
علي��ه، واإال اأُ�رش �سلبا على النقد حتا�سيه و�سمته على ما 

غّطى ال�ساحة بنتاجه الزاخر الدائم.
اأم��ا ما �سمّيناه بالتلقي االيجابي لق�سيدة النرث، فيمثله 
تلق��ي الدكت��ور رحم��ن غ��ركان  يف كتاب��ه )الن���ض يف 
�سيافة الروؤيا درا�سة يف ق�سيدة النرث العربية(، والدرا�سة 
ه��ذه تلّب��ث وا�س��ح عندها، عل��ى امل�ستوي��ني التنظريي 
واالجرائ��ي، وعلى الرغم من �سياحت��ه املهمة والوا�سعة 
م��ن ن�س��اأة ق�سيدة الن��رث، ومناق�سته م�سطلحه��ا القائم 
غ��ري اأن ل��ه راأيا خا�سا فيه��ا، وقد اأ�سن��ده اجرائيا، فهو 
ي��رى اأن" ق�سيدة النرث اليوم واقع ثقايف ا�ستعاد عنوانا 
جلن�سه ومالمح هويته بكثري من املجازية، فهو ق�سيدة 
ولكنه لي���ض �سعرا، هو مق�سود ا�س��ايف، ق�سد يتوق اإىل 
اال�ساف��ة، ولكنه لي�ض تطويرا لفن ال�سعر الأنه لي�ض �سعرا 
ولي�ض نرثا، هو ابداع اأدبي جديد، هو الن�ض الثقايف الذي 

�س��در ع��ن الكثاف��ة ال�سعرية 
املعا�رشة""31" ، يت�سح من 
الن���ض، اإنه ع��ّد ق�سيدة النرث 
جن�س��ا خا�سا،  لي���ض امتدادا 
لل�سع��ر وال تطوي��را للنرث، اإنه 
جن���ض خلقته عوام��ل التطور 
يف اأدبنا املعا�رش، ان�سجاما 
م��ع حداث��ة الع���رش، اإذ متثل 
ع�رش العومل��ة الثقافية على 

ح��ّد قوله، وجند راأيه هذا تو�سي��ف جلوانب فيها، ولي�ض 
حتديد جن�سها، وهو م��ا نظّنه مهما الرتباطه ب�سفة من 
يكتب��ون فيه��ا، وما تعن��ّون به دواوينه��م اأو جماميعهم 
ال�سعري��ة، ولك��ن م��ع هالمي��ة طرح��ه، فق��د كان تلقيه 
من�سجما مع جمالية ق�سيدة النرث)امل�سطلح القار( بعيدا 
عن جيل )التاأ�سي�ض( وتفاعال مع جيل)التكري�ض(، اإذ كان 
واقعي��ا يف تلقيه من غري تعقي��د اأو تع�سب لراأيه النقدي 
فيها، وقد نظر اإليها "من خالل حمورين مهمني،اأولهما: 
�س��كل االأداء واالآخ��ر االأداء بال�سكل، وعل��ى الرغم من اأن 
ا�ستنطاق الن�سو�ض والوق��وف على خمبوءاتها االأدائية 
واجلمالي��ة حمفوفة املخاطر وامل�س��اكل، كون اأية قراءة 
تظل بعيدة عن ت�سورات �سابقة تخ�ض ال�سعر الكال�سيكي 
اأو احل��ّر، الأن مرجعياته��ا مت�سل��ة بتجرب��ة جن�ض اأدبي 
خمتلف" "32" ، فالناقد واقعي يف حتليالته االجرائية، 
ومل ي�ست�سه��ل ه��ذا اجلن���ض اجلدي��د امل�ستقل ال��ذي حقق 
ذاته وهويت��ه اإبداعيا وثقافيا بعيدا عن بع�ض تنظرياته 
الزئبقية املحرية، ال�سيما يف جتني�ض ق�سيدة النرث، وهو 
يقارنه��ا م��ع م�سطلح ال�سع��ر املنثور بقول��ه "اأنها ن�ض 
اإبداع��ي تتيح ل��ه �سماته املتحركة اأن يك��ون مقروءا يف 
ف�س��اء تلقي ال�سعر، الأن حركة التلقي يف الع�رش احلديث 
الت��ذوق  وجه��ات  وتع��دد 

تتيحان له ذلك" "33" 
  م��ن وقوفنا – ال�رشيع- عند 
راأي��ه يف ه��ذا اجلن���ض االأدبي 
وموقف��ه النق��دي من��ه، الذي 
ن�سعر باأنه ر�سم طريقا خا�سا 
به حّفه م��ن اأن يكون مناوئا 
لها اأو متحم�س��ا بتبنيها على 
ماهيته��ا املاألوف��ة به��ا، فقد  رباح نوري�سوزان برينار

ت
سا

درا
ال

اأبع��د عنها �س��ورة تعالقها بالقراآن الك��رمي مثلما فعلت 
)ن��ازك املالئكة( من قبل، وعن �سلته��ا بالنرث ال�سويف 
كم��ا اأ�سي��ع عند البع�ض، ليح��اول اأن يك�سبه��ا هوية لها 
خ�سو�سية تنفرد بها عن اأي جن�ض ولون، و�سغله البحث 
ع��ن اآلي��ات جدي��دة تكّر���ض مميزاته��ا، كونه��ا " اأخ��ذت 
مالحمه��ا العربي��ة وخ�سو�سيتها االأدائي��ة ت�ستقل اأكرث 
وتتمي��ز من الن��رث بفنونه ومن ال�سع��ر باأ�سكاله""34"  ، 
وال�س��ك اأن الناق��د اأراد ق�سي��دة النرث العربي��ة والعراقية 
املعا���رشة املن�سجم��ة مع ذاته��ا، وت�سميته��ا يف )جيل 
التكري���ض( له��ا، وانفت��اح الكتابة بها، ف�س��ال عما قاله 
ع��ن اأ�سكال اأدائها ال�سبعة، وهذا ما نرتك للقارئ اإطالعه 
عليه��ا يف كتابه، اإذ ما يهمنا تلقيه ال�سخ�سي لها قارئا 
ناق��دا، ا�ستوعبه��ا وع��رف اأ���رشار اإبداعه��ا، وماحققت��ه 

بو�سفها جن�سا اأدبيا جديدا.
  و�سنق��ف عل��ى عين��ات من تلقي��ه، ما ميث��ل تنوعا يف 
اختياراتن��ا من ال�سعراء الذي��ن مثلنا للتلقي لهم يف هذه 
الدرا�سة، منها وقوفه عند خري الدين االأ�سدي يف مدونته 
)اأغ��اين القب��ة(، اإذ ي�سن��ف الن�ض ع��ر الروؤي��ا الدرامية 
ال�سيم��ا االإ���رشاق ال�سويف الذي ع��ّده �سكال م��ن اأ�سكال 

االأداء الدرامي :

"هناك يف ظل �سنديانة اجلبل

�سمعت وقع اأقدام اهلل قد لّفت اإليها
وغمزتها بليل القبل فرفعني بيده  

و�سمني و�سممته
حتى غا�ست حلمات االأثداء

واأغ�سى جريل ذكريات الو�سال
ياما اأندى

وياما اأنظر
ظالل زهو النور يف الزورد ال�سماء "  

  
 جند اأن االإ���رشاق ال�سويف كان يف تلقي الناقد د.رحمن 
غ��ركان مع��ادال مو�سوعي��ا ل�سمت��ي االإيج��از و التوهج 
اللت��ني طرحتهم��ا )�س��وزان برينار( يف كتابه��ا ق�سيدة 
الن��رث..، فق��د متثل��ت عن��د خ��ري الدي��ن االأ�س��دي الروؤي��ة 
ال�سوفي��ة املنبثق��ة ع��ن االح�سا�ض باال���رشاق ال�سويف، 
حي��ث التج�سيد للمح�سو�ض واملطل��ق يف ن�سه، ح�سب ما 

يراه الناقد،
       ويف تّل��ق اآخ��ر للناقد، هو ن���ض ال�ساعر رباح نوري 
)�سل��ل ن�سف��ي(، قد وجد فاعلي��ة الن���ض احلياتية دافعا 
للتعامل معه وتاأمله، وهو ما "ي�ستدعي من التلقي تاأمل 
احلي��اة والعمل على تدبر كالمه��ا واأبعاده، واالإيغال يف 
تفا�سيله��ا لي�سعر اإثر ذلك اأن الن���ض يوحي بخلق حياة 
جماورة ه��ي بع�ض هذه ولكنها اأخ��رى جديدة مده�سة، 

بها يتجلى االإيحاء اأ�سلوبا" "35"

اأجل�ض على ن�سف كر�سي   اأنني  "اأحلم 
واأمامي ن�سف قدح من ال�ساي

ون�سف قلم
ون�سف ورقة

ولهذا كتبت ن�سف ق�سيدة".
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    يق��ول الناق��د" يف ن���ض )�سل��ل ن�سفي( لرب��اح نوري 
اجته��اد فن��ي يف اب��داع �س��كل اأداء �سع��ري ج�ّس��د روؤي��ا 
حياتي��ة وحل��م يقظة وروؤي��ا �سعرية كله��ا تتاأرجح على 
ثنائي��ة )احللم-الواق��ع(، فاحلل��م ن�سف حي��اة والواقع 
ن�سفها االآخر"�س���116، واملالحظ اأن جممل الن�سو�ض 
الت��ي حلله��ا يف الف�س��ل االأول من كتاب��ه كانت مناذج 
لتلقي��ه اخلا�ض بالروؤيا ح�س��ب ت�سنيفاته، وهو خمل�ض 
لتلك الت�سنيفات، اإذ حققت تلك الن�سو�ض ما اأراده فعال 

عر ديناميتها التي ج�سدتها الن�سو�ض املختارة.
    ويف تلقيه جمموعة)جنائز معلقة( لل�ساعر عبد الرزاق 
الربيع��ي، ي�سف ن�س��ه باأنه ينتم��ي اإىل االأداء باالإيقاع 

الداليل:

"ويحّدين من كل اجلهات �سفر

�سفر على عمود اجلريدة
�سفر يف الثالجة وعلى ماركة القمي�ض

و�سفر يف فم املغنّية ويف ك�سف احل�ساب
يف الرتاب

�سفر يتعفن يف الفراغ" 

   يختفي االيقاع ال�سوتي من الن�ض يف ح�سور االإيقاع 
ال��داليل - ح�س��ب روؤية الناق��د - فهو يكر���ض النرثية ال 
ال�سعرية، ويلفت النظ��ر اإىل"اأن تكرار لفظة )�سفر(، لي�ض 
له اأثر اإيقاعي �سعريا، واإمنا هو ا�ستغال فكري على لوحة 
ريا�سي��ة هي �سن��ة 2000م""36" ، ويبدو اأن الناقد قد 

�سنف الن�ض اأعاله مب��ا �سّماه باالأداء بال�سكل، وينطوي 
حتت��ه ما اأطلق عليه )االيقاع الداليل(، وهو راأي ي�ستحق 
التاأم��ل الأن جممل الدار�سني وقفوا عند االإيقاع ال�سوتي 
يف ق�سي��دة الن��رث، اأو م��ا ي�سم��ى باالإيق��اع الداخلي.من 
وقوفنا عن��د تلقي النقاد والدار�س��ني العراقيني لق�سيدة 
الن��رث، جند تغاي��ر املواقف منه��ا بني الرف���ض والقبول 
واال�س��رتاط ، كما اأن منهم من بق��ي على موقفه، واالآخر 
تغ��ريت نظرته النقدية من غري اأن ي���رّشح اأو يذكر ذلك، 
واإمنا من ممار�سته االإجرائية على الن�سو�ض يجد القارئ 
املتاب��ع تب��ّدل النظ��رة النقدية ب��ني التنظ��ري واالإجراء،  
ولعل ه��ذا ما ذهب اإليه ياو�ض يف تاريخ جمالية التلقي 
ب��اأنَّ "هناك اأعمال تق��اوم تلقيها االأّول، مما يجعلها يف 
بداي��ة ن�ساأته��ا دون جمه��ور يرتب��ط بها، ومن ث��مَّ تظّل 
غ��ري متقبلة لفرتة معين��ة اإىل اأْن تتمكن من تاأ�سي�ض اأفق 
انتظ��ار جدي��د، ل��ه معايري جمالي��ة جديدة، تن��زع ر�سا 
جمه��ور معني فيتحّل��ق حوله��ا" "37" ون�ستطيع القول 
باأن اإ�رشار �سعراء ق�سيدة النرث على امل�سي مب�رشوعهم، 
وع��دم التفاتهم اإىل من رف�سها اأو اق��رتح �رشوطا فيها، 
جع��ل روؤية النق��اد تتحّول من ال���رشط اإىل التكّيف معها 
عل��ى ماه��ي علي��ه، وهذا يعن��ي اأنه��ا جن�ض اأدب��ي اأثبت 
ح�س��وره وكان لرحابت��ه وانفتاح��ه املتناغ��م مع روح 
الع���رش ما اأ�سهم يف اأحداث حتّول هام يف وظيفة ال�سعر، 
وموقفه الروؤيوي من العامل، و�سبيله يف مقاربة الق�سايا 
الكوني��ة باأ�س��كال وطرق خمتلف��ة، هذا كله جع��ل اأقالم 
النق��د تتلقاه��ا بالقبول املتفاعل، لتبع��د نظرة التوج�ض 
يف مقاربته��ا اإذا ما عزفت عن خو�ض ن�سو�سها وك�سف 

لقاها املخبوءة حتت ظنون ال�ساعر وروؤاه.
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املل�سق يف تعريفه اللغوي : ا�سم مفعول من األ�سق، وهو 
ما ُيل�س��ق على لوحة خا�سة، �سفح��ة اأو ورقة مطبوعة 
ت��زّود القارئ باملعلوم��ات حول حمت��وى املل�سق على 
نح��و �رشي��ع، يت�سم��ن املل�سق ر�سم��ًا اأو ت�سكي��اًل يحمل 
اإعالن��ًا عن اأم��ٍر ما ب�س��ورة اأو كتابة تل�س��ق على جدار 
اأو م��كان ع��ام ُيعلن في��ه عن �س��يء وي��وؤدي وظائف ال 
جنده��ا يف و�سائل االت�سال املعروفة مل��ا يتمّيز به هذا 
املل�س��ق من �سهولة التعبري عن املنتج املطلوب ت�سويقه 
ع��ن طريق و�سائل ب�رشية �سواء بالكتابة اأو ال�سور التي 
تع��ر عن فك��رة اأو مو�سوع اأو حمت��وى خمت�رش يلّخ�ض 

حمت��وى وا�س��ع التفا�سي��ل. وبالنظ��ر لتع��ّدد املجاالت 
املعرفية وتنوع اأهدافها فق��د تنّوعت املل�سقات، فمنها 
ح االأ�ست��اذ من خالله اأو  املل�س��ق التعليمي : ال��ذي يو�سّ
يحّدد ما على الطالب اإجنازه. وهناك املل�سق االأكادميي 
امل�ستخ��دم يف اجلامعات والندوات العلمية الذي يعر�ض 
فكرة خمت���رشة عن اأفكار الباحث��ني واأبحاثهم. وهناك 
املل�سق ال�سيا�سي الإعالم املواطن باحلمالت االنتخابية 
لغر���ض ت�سوي��ق املر�سح��ني، واله��دف م��ن املل�سق هو 
زي��ادة االإقناع بال�س��ئ امُلعلن عنه. من هن��ا ا�سُتخِدمْت 
الوظيفة ذاته��ا يف الن�ّض ال�سعري، فاملل�سق يف تعريفه 

الملصـــــق الثقـــــافي 

د.�شهري اأبو جلود

ت
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اال�سطالحي تعبري عن فك��رة ما، عن م�سمون نف�سي اأو 
اجتماع��ي لغر�ض تو�سيع امل��دَرك الثقايف للمتلقي، وقد 
جلاأ الكثري م��ن ال�سعراء اإىل املل�سق��ات الثقافية فكانت 
نوع��ًا اآخر ي�ساف اإىل اأنواع املل�سقات ال�سابقة، اإذ يعِلن 
ه من خ��الل االإ�سارة اإىل  في��ه ال�ساعر عّم��ا يعّزز من ن�سّ
تف�سي��ل ثقايف ُيخت��زل ب�)ا�سم �ساع��ر، فيل�سوف، عنوان 
م�رشحي��ة اأو رواي��ة وغ��ري ذل��ك( مهم��ة ه��ذه االإ�س��ارة 
كمهمة املل�سق يف اإي�سال الفكرة اأو تعزيزها وتقريبها، 
واالإ�س��ارة هن��ا قريب��ة مّم��ا ي�سفها ج��ون ليون��ز باأنها 
العالق��ة الت��ي ترب��ط ب��ني تعبريها وم��ا ي�س��ري اإليه يف 
املنا�سبات املعنية التي يقال فيها، اأي اأّن داللتها مقّيدة 
ب�سياق القول، من هنا اختالفها عن االإحالة يف عالقتها 
الت��ي ت�س��ل ب��ني التعب��ريات اللغوية والع��امل اخلارجي 
ب�رشف النظر عن ال�سياق اخلا�ض. وكان البّد – لتحليل 
هذه املل�سقات- من اال�ستعانة بالتحليل ال�سيميولوجي 
ال��ذي ي�سهم يف ا�ستنب��اط العن�رش الثقايف من مل�سقات 
ال�سع��راء للو�سول اإىل دالالته علمًا باأن روالن بارت هو 
اأول م��ن فتح هذا الباب وجاء بهذا التحليل �سيما لل�سور 
االإ�سهارية ودالالتها وحتديد معانيها وك�سفها . والهدف 
م��ن املل�سقات الثقافية - اإىل جانب تعزيز الفكرة- هو 

الوظيف��ة االإبداعية ملا حتمله 
تلك املل�سق��ات من م�سامني 
ثقافي��ة خمتلف��ة له��ا اأثره��ا 
عند القارئ �سيما اأنها تعّد يف 
الكثري م��ن االأحي��ان املعادل 
ال�ساع��ر:                                                                          لن���ض  املو�سوع��ي 
املل�سق��ات  تنوع��ت  وق��د 
الثقافي��ة، فمنها م��ا اأ�سار اىل 
ا�س��م فيل�س��وف كم��ا يف ن�ض 

ال�ساعر اليماين عماد الريهي الذي يقول فيه :       
                                                

َجّدي اأوُل عابٍر تك�ّسَف �رَشّ الكهف
يف و�سيته االأخرية

حّدثني باأّن االأر�ض جرٌح كبري على كِتف املاء
مل اأ�ستوعب اإ�سارته اإاّل حتَت جفوِن البحر

كما ح�سل ل �سبينوزا*
وهو يقتفي خطوات النمل حتَت �سجرة الع�سافري

لري�سدها اىل َم�رشى االأبدية

م��ا اأْن ياأتي ا�سم �سبينوزا "1" حتى يقف اأمامنا الوجوُد 
بوحدت��ه، وذل��ك االمت��داد ال��ذي ُخلق��ت علي��ه الطبيع��ة 
وخالقه��ا ، تل��ك هي الطاق��ة التي يرتكز عليه��ا ال�ساعر، 
حي��ث تاأت��ي )الو�سّي��ة االأخ��رية( يف هذا الن���ض مبثابة 
امِلن�س��ة التي ُيعلن م��ن خاللها باأّن االأر���ض ذلك احلّيز 
ال��ذي ن�سغله بحكاياتن��ا ونبني عليه حياتن��ا باأحداثها 
وروؤاه��ا التي ت�سي��ق وتت�سع 
،م��ا هي اإاّل )ج��رح كبري على 
كتف املاء( �سيعاد خلقه ..                                                                                                                                              
لغة مرئية بتعبريات ب�رشية 
مكّثف��ة ت�س��ّكل فيه��ا �سورتا 
النف���ض واخلال��ق )االأر���ض/
و)امل��اء/ واالإن�س��ان( 

املطلقة  احلقيق��َة  واحلكم��ة(  روالن بارت جون ليونز 
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الت��ي ال حتتم��ل التزيي��ف، وبو�ساطة ما يحمل��ه مل�سق 
�سبين��وزا م��ن �سحنة عالية تقرتب للق��ارئ الفكرة فريى 
اأنها املعاناة ذاتها واالنت�سار عينه لدائرية الزمن ومن 
ث��م االطمئنان اإزاء الع��دم اأو الفناء )املوؤقت(، الأّن كّل ما 
يحي��ط باالإن�س��ان وكّل ما يف ذاكرة امل��كان والزمان –
ال��ذي نوّثق احلياة م��ن خاللها- �سيع��اد خلقه بعد ذلك 
الفن��اء .. تلك ه��ي الفكرة الت��ي يروم ال�ساع��ر من خالل 
مل�سقه الثقايف ترويجها، فكرة جتعلنا نعي�ض يف ِخ�سم 
تناق�س��ات اأزلي��ة، وقد ر�س��م تلك املعي�س��ة يف )الكهف( 
حي��ث املّت�سع للتاأم��ل يف النف�ض الب�رشي��ة ال�سجينة بني 
تناق�ساتها، نف�ٌض التعرف حياًة اأف�سل لكنها �ستدرك بعد 
ح��ني اأّن تلك الظالل على ج��دران الكهف لي�ست حقيقية، 
هن��ا )تك�ّسف ���رّش الكهف( هنا تب��داأ م�ستويات فهٍم اأعلى 
تف��ّكك حقيقة الزوال، فيغدو  املح��و- رغم اأهميته- هو 
املهيمن االأوحد ال��ذي التتوّج�ض الذات ال�ساعرة منه، بل 
تتهياأ ال�سرتداد كونيتها واأزليتها من فنائها.                                                                
وهناك املل�سقات الثقافي��ة االأدبية التي تاأتينا بعنوان 
رواية اأو ق�سة، ومث��ال ذلك ن�ض لل�ساعر التون�سي �سمري 
اخلياري الذي يقول فيه:                                                

واأنَت حتت�سي قهوَتك
يف �سباٍح �ستوي

تلّبدت فيه غيوُم قلبك ..فاأمطر
مل يعْد معنى للفرح

باح اأغلق باَبه حتى يف ال�سّ
�سارْت �سباحاُتنا متنا�سخة

اأُ�سيبْت بثقٍب كال�سماء
فتلّوث فينا كّل �سئ

فمْن �سيهتّم بتلوثاِت اأرواحنا؟
حتّطم احللُم بداخلنا

مل تعْد لنا ثقة يف االأمل
واأغنية ال�سر املالكة

�سَرنا ومارّف ُي�رٌش وال انزاَح ُع�رش
اليا�سمني يف حدائقنا ذابٌل مكفهر

�رشق املتو�سط* زنزانتنا الباقية
اأعلّنا خ�سارَتنا يف كّل �سئ
مل يبَق لنا غري بحر اأجاج

واأر�ض ال تنبُت ربيعا

لعّل البوابة االأوىل التي نلج الن�ّض من خاللها هي بوابة 
اللغة ، فه��ي ر�سم الن�ض وهيئته 
ال�سعري��ة، وق��د خال ه��ذا الن�ض 
م��ن الكثافة اللغوي��ة التي غالبًا 
م��ا ميت��از به��ا ال�سع��ر احلديث، 
ال�ساع��ر  اأخ��ذ  ذل��ك  م��ن  وب��داًل 
يعي��د ت�سكي��ل الذاك��رة بو�س��ف 
باأ�سل��وب  والظواه��ر  الوقائ��ع 
نف�سه��ا  متن��ح  ودالالت  ب�سي��ط 

الملصق في تعريفه 
االصطالحي تعبير عن 
فكرة ما، عن مضمون 
نفسي أو اجتماعي 

لغرض توسيع المدرَك 
الثقافي للمتلقي.      

ت
سا

درا
ال

م��ن القراءة االأوىل مث��ل )مل تعد لنا ثقة يف 
االأم��ل( )�سرن��ا وم��ا رّف ي���رش وال ان��زاح 
ع���رش( ، با�ستثناء الزنزان��ة )�رشق املتو�سط 
زنزانتن��ا الباقية( التي تظه��ر يف �سورتني 
: فالزنزان��ة – وه��ي امل��كان االأكرث عزلة- 
ت�سب��ح �س��ورة للذكري��ات واأخ��رى للمكان 
الذي يتحّول ال�سر في��ه اإىل معاٍن اإيجابية 
تتغلغ��ل يف الن���ضّ ب�س��ورة االأم��ل الوحيد 
املتبقي- يف اإ�س��ارة للمعار�سة واأثِرها يف 
اإح��داث التغي��ري– هن��ا ياأت��ي دور املل�سق 
)���رشق املتو�سط("2" الرواي��ة التي تناولت 
بج��راأة املعار�سة ال�سيا�سية يف تلك البلدان 
وما يحدث الأبنائها من ظلم، اإىل جانب اأنها 

ُتلق��ي ال�سوء على م��ا يتعّر�ض له االإن�س��ان من �سغوط 
نف�سي��ة عدي��دة لعّل اأهّمه��ا ما يفر�سه الواق��ع علينا من 
اإحباط وياأ�ض ناجت من العي�ض يف ظّل حكومات متع�ّسفة 

و�سلطات جائرة.
 ومن عناوين الرواية اأي�سًا ن�ض ال�ساعرة املغربية نبيلة 
الوزاين التي ان�رشف مل�سقها اىل رواية )البوؤ�ساء( "3" :                                                               

ما اأ�رشع لهفتك على املغيب
فق هّون عليَك اأّيها ال�سَّ

هاّل و�سو�سَت للم�ساء
اأْن يحت�سي قهوَتك
على مهِله اأو اأقل؟

مازلُت اأُراوُد ال�سم�ض

ني قب�َض دفء اأْن تقر�سَ
اأقاي�ض به الليل
عن قطعِة غفوة

مازلُت اأقراأُ لها اآخَر ف�سل
من ق�سة البوؤ�ساء

تقتن���ض ال�ساع��رة يف ه��ذا الن���ض دالالت 
انتظاره��ا حلي��اة جدي��دة م��ن حفن��ة رموز 
تفّنن��ت يف توزيعه��ا على الن���ض وبت�سكيل 
��ل م��ن وظيفت��ه التقليدي��ة،  لغ��وي مل يتن�سّ
ف�)املغي��ب وامل�س��اء والليل / واآخ��ر ف�سل( 
كّلها رم��وز مقرون��ة بالوجه احلقيقي حلي��اة اال�ستالب 
والقه��ر وباأزم��ان ت��الزم النهاي��ات ب��كّل اأ�سكاله��ا من 
اخل�س��ارات وال�سي��اع، هي ذاته��ا االأزم��ان التي تنايف 
م��ا تاأمل��ه ال�ساع��رة م��ن البداي��ات )ال���رشوق، وال�سبح 
والنهار/بداي��ة الف�س��ل(، البدايات هن��ا اإىل جانب اأنها 
اأفع��ال ا�ستمرارية وجتّدد فهي منفذ ت�رشي ذات ال�ساعرة 
ع��ره، االختالف فقط يف رغبتها يف اإنتاج روؤية جديدة 
للحي��اة تبداأ من بع��د هذه النهايات، هن��ا تاأتي االإ�سارة 
منطقي��ة اىل الف�سل االأخ��ري من البوؤ�ساء ال��ذي ي�ستطيع 
البط��ل فيه الف��رار )بداية جدي��دة( بعد حم��اوالت هرب 
عديدة )من ال�سجن/ نهاي��ة( ليبداأ حياة جديدة يكّر�سها 
يف خدمة البنت التي يتوىل رعايَتها واإ�سعادها.                         
وم��ن املل�سقات الثقافية االأدبي��ة اأي�سًا )عنوان لكتاب( 
كم��ا جاء يف ن�ض لل�ساعر التون�سي �سمري اخلياري يقول 

فيه:                                                                           

�سبينوزا

فيكتور هيجو 
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بني عيٍد وعيد
ال �سوايا الّذبيح

ال�سماء ممّددة بال�ّسكون
واأهلي هنا ميتون
يعِزفون عن احللم

عن النور ي�ستدرج خطواتهم
باح اجلديد لل�سّ

ترّبوا على الثابت
ثبتوا يف اجلزاء ، ويف ق�سة للوعيد

وجّنتهم دانية قطوفها
جّنة االأر�ض،جنة احللم

وجنة اأبهى ن�سيد..اأْن نكوَن كما ن�ستهي
اأفقًا من �سنا،ب�سمًة على �سفة العيد

اأخلفوا الوعد ،وخانوا ال�سهيد
اإذن ...�ساأخونك يا وطني

فع�سى وقتها
يتجّلى ال�سباُح اجلديد

 ين�س��ج ال�ساع��ر ف�س��اَءه م��ن واق��ع متخ��اذل، وميت��زج 
بف�ساء اآخر يك�رش فيه اأفق االنتظار، حيث يتلّقى القارئ 

الن�ض بلغته ال�سوداوية ال�ساخرة )اأهلي ميتون ،يعزفون 
ع��ن احللم( لكنها يف الوقت نف�سه تنفذ اإىل النف�ض لتوقظ 
الوع��ي الغائ��ب من اأجل الق��درة على الث��ورة على الظلم 
والطغي��ان،، ف��اإذا تغّل��ب التخ��اذل عل��ى اخلط��وات نحو 
احلري��ة والعدال��ة فاإّن الت�س��ّوه هو م�سري تل��ك اخلطوات 
باأ�سكاله��ا واأ�سدائها، واإذا كانت فك��رة اخليانة �سادمة 
وقا�سي��ة فاإنه��ا يف هذا الن���ض اأمنية مَل��ن عا�ض طوياًل 
يتمنى حي��اة كرمية تليق باالإن�س��ان، واأّي ر�سوخ للقهر 
والكب��ت والعي�ض ب��ذّل يف اأوطاننا ه��ي اخليانة بعينها، 
فللحري��ة ثم��ن، وعلى االإن�س��ان – لكي يح�س��ل عليها- 
دفع��ه، هنا حت���رش اخليانة ب��كّل وعِيها الفاع��ل لتوّجه 
الن�ض نحو االنتقام للمجتمع من نف�سه )�ساأخون وطني، 
فع�س��ى وقتها يتجّل��ى ال�سباح اجلدي��د( مفارقة ونكاية 
بالتخ��اذل والتن��ازل عن احلقوق واال�ست�س��الم اإىل القدر 
ع��ر االإ�سارة اإىل "�ساأخون وطن��ي""4" حيث تعّد الكثري 
م��ن جمل ه��ذا الكتاب ومنها : "م��ا الفائدة من اأن تكون 
ق��ادراً عل��ى كتابة اأّي �س��ئ يف العامل ول�سَت ق��ادراً على 
تغي��ري اأّي �س��ئ يف ه��ذا الع��امل" مبثابة الن���ض املوازي 
لن�ض ال�ساعر.                                                                                                                                

وياأت��ي ال�ساعر العراقي عم��ر الدليمي  يف ن�ض )حّطاب( 
بنوع اآخر من املل�سقات االأدبية وهو )عنوان مللحمة( :                                                        

الذي مّر على املوت جّثة جثة

لوعًة بعَد �رشخة
رعبًا ثم يبا�سًا

احتني اأكمة اأكمة حتى �سار عّرافًا بعينني ف�سّ

ت
سا

درا
ال

احة احلزن واأوردة ن�سّ
احلّطاب ال��ذي فاأ�ُسه اأ�سابُعه 

وحبُله
روٌح معّذب م��ّر بها على األِف 

غاب
حتى خرج اأخرياً ب�سمٍت مرير

حجٌر على راأ�سه
حجٌر يف فمه

مل يحتطْب ل�ستاِء املراثي �سوى ندم
هو الذي راأى

األقى نظرة م�ستقّرة على الغريب
الغريب مّر قرب روؤياه

ف�ساهد بعينيه امراأًة ميتة
الغريب الذي لن يعود �سقطت من يديه تعاويذه

التعاويذ كانت فا�سدة
احلّطاب يقف االآن ُقبالة جّثة امراأة �سامتًا

ينادي عليها ِقفي
يقدُح يف روِحها َحجراً ذاباًل

ينظر يف عمق �سهقتها االأخرية
فريى الغريب ب�سهقتها ميتًا

م��ن  جثت��ه  يطع��م  احلّط��اب 
ل�سال روحه وينادي �سَ

ِقفي
التقف

لكن �سل�ساله يتنف�ُض يف دِمها

ترتب��ط ق��راءة بع���ض الن�سو���ض باإبطاء حرك��ة احلياة 
م��ن حولن��ا، وكاأنه��ا حت��اول منحن��ا فر�س��ة الأْن نفهم 
اأنف�سن��ا فتنك�سف - مع ك�سف املعاين امل�سمرة ودالالت 
رموزه��ا – اأحزان كّل َمْن مل يع��رف ذاَته واأ�رشار نف�سه..                                                                                                                                 
يتك��ئ ال�ساعر يف هذا الن�ض عل��ى جمل مكّثفة م�سحونة 
باإيحاءاته��ا وغني��ة بدالالتها التي تفر���ض علينا مهمة 
فت��ح مغاليقها، ولعّل اأهم تل��ك الرموز هذا احلّطاب الذي 
ينقلنا من مرحلة اىل اأخ��رى، من القوة )قوة االلت�ساق( 
اىل ال�سعف )�سع��ف االنف�سال(، فاالحتطاب يكّر�ض اأمل 
االنف�سال، انف�س��ال )الغريب الذي لن يع��ود( وانف�سال 
التعوي��ذة عن مفع��ول �سحرها الأنها )فا�س��دة( وانف�سال 
االإن�س��ان ع��ن ذاكرت��ه وهويت��ه وه��و اأ�سب��ه بع�سي��ان 
االأط��راف وتف�ّسخه��ا بع��د انف�ساله��ا ع��ن اجل�س��د )جثة 
،جث��ة(، فاحلط��اب يط��ال كّل مف��ردة قادم��ة م��ن ُعتمة 
امل��وت، اأو حي��اة عاب��رة لالإن�س��ان - وهو م��ا تعّر عنه 
اجلث��ة – هذا احلّط��اب هو البطل الذي جاب��ه وواجه كّل 
ذلك من دون اأْن يفقد توازنه بل ظّل مينح االأمان ويحّث 

هناك جسور يخلقها 
النّص من أجل إقامة 

عالئق مع محيطه، ومن 
تلك الجسور: حواسنا ، 
بنسقها التواصلي مع 

الذات والمحيط      
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على اال�ستقرار بداللة  )قفي(، فهو الذي يحمل حقيقة ما 
م��ّر به وراآه اىل النا�ض، هنا ياأت��ي دور االإ�سارة اىل )هو 
ال��ذي راأى( "5"- مطل��ع ملحمة املل��ك احلكيم العارف 
ب��كّل �سئ – وهي اإ�سارة اىل الع��ّراف الذي ي�رشد ماكان 
باأفع��ال ما�سية تزاحمت يف ال�سّق االأول من الن�ض )مّر، 
�سار، خ��رج، راأى، �سقط، األقى، �ساه��د( وكاأنها عالمات 
طري��ق للخروج من النك�س��ة االأوىل )االنف�س��ال( ، ويقراأ 
احلا���رش بامل�سارع م��ن االأفعال املحت�س��دة يف نهاية 
الن�ض )يقف، يتنف���ض، يفرح، ينظر، يرى، يطعم( لتجّنب 
���رشور االآت��ي -اخلروج م��ن النك�س��ة الثاني��ة – )ف�ساد 
التعاويذ وبطالنها(، م��ع فعل اأمر واحد )قفي( ملواجهة 
نك�سة ثالثة حمتملة، هذا العّراف ير�سم �سورًة م�ستقبلية 

يبح��ث م��ن خالله��ا ع��ن احلري��ة بالرغ��م 
م��ن كّل النك�س��ات الت��ي ت�سّخ���ض بب�ساطة 
وو�س��وح حتمية النهايات املرادفة للموت. 
لك��ّن الن�ض عالمة على حلٍم م�ستمر وذاكرة 
حا�رشة متحّف��زة للوجود واال�ستمرار )لكّن 
�سل�ساله يتنف���ض يف دمها(، تلك هي قدرة 
ال�ساع��ر يف تخزي��ن م��ا يلتقط��ه م��ن االأمل 
واإع��ادة �سياغت��ه يف اأمن��وذج للرف���ض – 
ال�سم��ت واملوت - ودف��ن احلّي من الذاكرة 
يف هيئ��ة حج��ٍر �سامت ميالأ العق��ل واللغة 
بالّرف�ض واالحتجاج )حجٌر يف راأ�سه، حجٌر 
يف فمه،حجر يتلو حجر..(                                            

  اأّم��ا ال�ساعرة التون�سية فاطمة ن�سيبي فقد 
ا�ستعان��ْت بثقافتها الفرن�سي��ة يف اإ�سارتها 
ل�)اأغني��ة( )ال اأن��دم عل��ى �س��ئ("6" اإح��دى 
اأ�سهر اأغنيات املغنية الفرن�سية اإديث بياف 

            :

لو كنُت رجاًل ..
لتزوجت امراأًة �ستينية اأو اأكرث ..
امراأة نفثْت اخلريَف من عينيها

بج�سٍد معّمٍد باحلّب
امراأة نبَت الربيُع من عينيها

�رشبْت كّل الهزائم بقلٍب ُمورق
االآن فقط ترت�ّسُف قهوَتها ب�َسَغف
تّتكئ على قلِبها وتغّني لل�سباح

امراأة �ستينية ، ال�سئ يوجعها
مكتّظة عيناها برحيِق قلبها

لو كنُت رج��اًل، كنُت اأحببُت امراأًة �ستينية 
اأو اأكرث

تلب�ُض ما�سيها اأُحجيًة فاخرة
امراأة نبَت الربيُع يف عينيها

ممتلئة باملطر
اأر�ض يف مو�سم ح�ساد

خر ترتفُع عاليًا وال ترتطم بال�سّ
تغن��ي  االأول  �سباحه��ا  ...يف  االآن 

عبدالرحمن منيف 

حممد املاغوط

ت
سا

درا
ال

مع"اإيديث بياف"
 Non je ne regretted

rien

يف  تنظ��ر  م��ّرة  ..الأّول  االآن 
املراآة طوياًل ..

ما اأحلى ه��ذا البيا�ض املطّل 
من جذوِر ال�سنوات املكتّظة

هذه التمّوجات ، بحر جبينها..
ام��راأة توقع��ك ب�سحك��ٍة طفولي��ة ، تتل��ّذذ بقهوِته��ا 

املغّم�سة بقلبها الطازج
امراأة تتدّثرك...هكذا تراك

يقول عامل النف�ض رينيه موتو�ض "اإننا لن نبقى ال�سخ�ض 
نف�سه طيلة حياتنا"، فعن��د مفرتق الطرق تّت�سح روؤيتنا 
للعامل، وتفقد م�ساهد احلياة دالالتها ال�سابقة وُتزال عّنا 
م��ا حجبته االأيام ،وتقوى باملقابل القدرة على الك�سف، 
وم��ع تلك القدرة تتحّرر اللغة اأي�سًا ومعها تتحّرر الداللة 
فتتجاوز الزماَن واملكان وكّل ما تقّيد من املعاين.. وهذا 
يف���رش ما ن��راه يف هذا الن���ض من تّدخل اآلي��ات االإزاحة 
والتكثي��ف كاال�ستعارة والت�سبي��ه واملجاز وما عداه من 

خرق املاألوف من اللغة. 
فال�ساعرة هنا تعيد)حكايَتها( مبا ي�سمح بت�سكيل عنا�رش 
الواقع يف �سياق البحث عن اخلال�ض، وهو ما يحّقق لّذة 

خا�سة يف القراءة، حيث تتواتر 
الذكريات وت�سطرب يف ذهنها، 
وتخت��ّل االأوق��ات واالأزمنة مع 
تغ��رّي االأمكنة. ثم تاأتي االإ�سارة 
اإىل اأغني��ة )ال اأن��دم عل��ى �سئ( 
لن�سّجل م��ن خاللها نوع��ًا اآخر 
م��ن املل�سق��ات الثقافي��ة وهو 
َحّم��ل  ال��ذي  الفن��ي  املل�س��ق 
الن���ضّ اأ�سداًء داللي��ة اإ�سافية، 
اإذ تخت���رش ه��ذه االأغني��ة مكنون��ات الذاك��رة وخيب��ات 
املا�س��ي وكّل االأحداث ال�سعيدة منها واحلزينة، فال �سئ 
بع��د الي��وم يه��ّم، ال معن��ى الأّي �س��ئ اإاّل اإذا الم�َض جوهر 
االأ�سي��اء واإن�سانيته��ا، ذل��ك فق��ط ه��و املعن��ى احلقيقي 
غ��ري القابل لالن�سطار، وكّل ما ع��داه ي�س�����������بح اأجزاًء 
متناثرة وم��ن املل�سق��ات الثقافية الفنية اأي�س��ًا اإ�سارة 
ال�ساعرة اجلزائرية نهاد خده اإىل )عنوان فلم( "7" :                                                                                       

لي�ض لل�سوق رائحة..هكذا ظللُت اأقنُع الهواء
ال�سمك �سبهة الفَرح

كما له �سبهة برائحِة االإكليل املقطوِف من راأ�ض
جب��ل �ساع��ة البكور،والك���رشة �ساخن��ة ت���رشي م��ن 

املطبخ اىل �سدرة رئتي
لنا بئٌر عميق يف حو�ض بيتنا

ماوؤه بارد يف هذه االأيام احلاّرة، لكّنه بال طعم
بال طعم كاملرارة

ال سبيل للشاعر وهو 
ينّقب في ذاته وحواسه 

إاّل الخروج من )جزئية( 
الحاسة المفقودة إلى 

)الكّل األوسع( وهو 
الوعي المفقود لديه.        
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مثل ف�سار اأم�ض الذي تناولته واأنا اأ�ساهد فلم
Crazy rich Asians*

مثل اّلال�سئ الذي اأ�ستطعمه يف كّل �سئ
يبدو اأين فقدُت حا�ّسَة التذوق

منذ اأْن توقفْت رائحُتك عن ا�ستفزاِز حوا�ّسي
فاأجلاأ اىل �سمِّ الذكريات

واأحّول وجهَة املت�رّشب من رمِل يدي اىل حمّطة عطر
اأ�سافربعيداً عنها

واأعوُد كّل مرة ...الأ�ستن�سَق ملء رئتي

هن��اك ج�سور يخلقه��ا الن�ّض من اأج��ل اإقامة عالئق مع 
حميطه، وم��ن تلك اجل�سور: حوا�سن��ا، بن�سقها التوا�سلي 
م��ع ال��ذات واملحيط، وق��د تتعّطل تل��ك احلوا���ض اأحيانًا 
ويعي ال�ساعر ذلك متامًا، بل اإنه – يف رغبة منه لتطهري 
النف���ض – يح��ّن اإىل ذلك اال�ست�سالم املطل��ق لهذا العطل، 
�سيم��ا ح��ني ي�ست��ّد ذل��ك الرتاب��ط ب��ني الهزمي��ة والعدم 
والاليق��ني، وبني الوع��ي املفقود ال��ذي مياهي احلوا�ض 

املفق��ودة )مث��ل الال�س��ئ الذي 
اأ�ستطعم��ه يف كّل �س��ئ(. فه��ذا 
الن���ض امللئ باخليب��ة واحلزن 
واخل�سارات، تعطلت فيه حا�ستا 
الت��ذوق وال�سم، وق��د �ساهم هذا 
العط��ل يف بناء وظيف��ة جديدة 
للن�ض باأن عّزز من اخللق الفني 

التعبريي ملا للحوا�ض من قدرة على اإعادة ت�سوير عالقة 
االإن�س��ان مع عامله اخلارجي وتقدميه بروؤية جديدة، وال 
�سبيل لل�ساعر وهو ينّقب يف ذاته وحوا�سه اإاّل اخلروج من 
)جزئية( احلا�سة املفقودة اىل )الكّل االأو�سع( وهو الوعي 
املفقود لديه.. فالتقنيات احلوا�سية حماولة لالإعالء من 
بن��اء االإدراك التخييلي واالإح�سا���ض والتذّكر )فاأجلاأ اإىل 
�سّم الذكريات( فاإذا تعطل��ت احلوا�ض تعنّي على االإن�سان 
تقدمي روؤيت��ه وت�سوراته املوازية )ب��ال طعم، مثل ف�سار 
اأم���ض ال��ذي تناولته واأنا اأ�ساه��د فلم )اأغني��اء اآ�سيويون 
جمان��ني(، حي��ث تاأت��ي االإ�س��ارة اإىل ه��ذا الفل��م بالذات 
ه م��ن خيبِة اأم��ل ل��دى االآ�سيويني  مل��ا حَمل��ه بع��د عر�سِ
لع��دم تقدميه الواق��ع احلقيقي لالإن�س��ان يف )�سنغافورة 
وغريها م��ن البالد االآ�سيوي��ة( واكتف��ى بت�سدير �سورٍة 
�ساذج��ة ومتحّي��زة لالأغني��اء يف اآ�سي��ا، ومل يك��ن هناك 
اأّي احتف��اء بالثقاف��ة االآ�سيوي��ة الت��ي ت�ستح��ق اأْن تقدَّم 
للم�ساه��د ليتعّرف اإىل هذه احل�س��ارة العريقة، فكان اأْن 
فق��د الفلم قيمته الفني��ة واالإن�سانية وباَت عماًل بال طعم 
اأو رائح��ة ل��دى ال�رشيح��ة التي حت��ّدث عنها ه��ذا العمل  
فالن�ض مث��ال للمل�سق الذي يقوم مبهمة موازية ملعنى 
الن���ض وتطّوره ال��ذي ال يقف عند حّد يف بعديه اجلمايل 
واالإدراك��ي، وذل��ك ج��زء م��ن �سرتاتيجي��ة الن���ضّ احل��د
يث.                                                                                                                                                  

وق��د ياأت��ي املل�س��ق الثقايف 
بهيئ��ة رم��ز ،مثل ه��ذا الن�ّض 
لل�ساعر امل�رشي هيثم رفعت:                                                                                              

ال تاأمْن لهدوِء الورقة

الفكرة التي يروم 
الشاعر من خالل ملصقه 
الثقافي ترويجها، فكرة 

تجعلنا نعيش في ِخضم 
تناقضات أزلية      

ت
سا

درا
ال

فق��د يدفع��ك اخل��وُف لرم��اِل 
االأ�سئلة املتحّركة

اأو اإىل اأوديِة احَل�رشة
ج�س��َدك  ت�ستعم��َر  اأْن  قب��ل 

كوابي�ُض اخليبة
�سْع خّطًا اأحمر للتعا�سة

ْن ي�رشق فرحَتك ..ورغيَف اأحالِمك مِلَ
ال تكْن جمياًل مطيعًا يجرّت ح�سائ�َض الَوهم

فكّل ما حولك ين�سُب فخاَخ كالم
على هيئِة حمامٍة بي�ساء

كْم اأوؤمن بكفاِح الراياِت والق�سائد
واأن مْن يكتب النرث ، له جماٌز من بارود

يتحّر�ض بكّل مدفٍع �سامت
لهذا �ساأعتمُر ِعمامَة املختار"8"

واأجل�ُض خلَف ق�سباِن القلق

د الث��ورة الكتابة ،لتقف مرًة  يف كّل زم��ان ومكان ترت�سّ
�سّد حم��اوالت ت�سويق االأوه��ام، ولتغريها مّرات لتغيري 
الثاب��ت واالإطاحة ب��كّل ما هو تقلي��دي، ويف هذا الن�ض 
دع��وة لكلمٍة دائمة احل�س��ور من خالل املزج بني الوعي 

واالإله��ام امُلفع��م بال��روؤى وبني 
جت��اوز للماأل��وف الراك��د، دع��وة 
النف��الت ما كان مقّي��داً باخلوف 
والوه��م )فقد يدفع��ك اخلوف اإىل 
جم��اًل  تك��ن  ال  احل���رشة،  اأودي��ة 
مطيع��ًا يج��رّت ح�سائ���ض الوهم(، 
لعمام��ة  االإ�س��ارة  تاأت��ي  هن��ا 
املختار، رمز الث��ورة واملقاومة، 
فللو�س��ول اإىل كّل فك��ر تنوي��ري 
الب��ّد من غ�سب الكلمة وحرث املعن��ى جلني الفكرة )كم 
اأوؤم��ن بكف��اح الراي��ات والق�سائ��د( الأننا ل��ْن جنني من 
االأر���ضِ اجل��رداء اإاّل املج��رّت من املع��اين والتقليدي من 
االأف��كار )فكل ما حول��ك ين�سب فخ��اَخ كالم على هيئة 
حمام��ة بي�ساء( احلمامة البي�ساء ه��ي الورقة البي�ساء 
الت��ي تنتظ��ر االنتق��ال اىل �سم��ة ورق��ٍة مثم��رة بالفكرة 
ال�ستع��ادة رونقها بالكلمة الثائ��رة، ولْن يح�سل ذلك اإاّل 
بالتمّرد على َبالدة الن�سو�ض وبهت املعنى.                                                                                                                                
وهن��اك مل�سق��ات تقوم عل��ى حدث تاريخ��ي مثل ن�ض 
ال�ساعر العراقي قي�ض اآل رحيم :                                                                                        

مت اأتلّذُذ يف �سماِع ال�سّ
فكرة دافئة اأْن ت�ستلقي على َحواٍف زجاجية

وزهرة ال�سّبار تنمو يف راأ�ِسك
ال اأعلم كيف منَت ليلَة اأم�ض !!

كّل م��ا اأتذك��ره ، كنُت جُمَه��داً يف مط��اردِة ظلٍّ كان 

يقول عالم النفس رينيه 
موتوس »إننا لن نبقى 
الشخص نفسه طيلة 
حياتنا« ، فعند مفترق 

الطرق تّتضح رؤيتنا 
للعالم.    
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يالزمني
اأ�سفع��ُه ع��دَة م��ّرات، وكّل �سفعة تعتلي 

قهقهته
فقدُت اإرادتي ومتلَّكني احلزُن والياأ�ض

رمبا كان علّي اأْن اأتغا�سى بع�َض ال�سئ من فّك اأزرار 
الذاكرة

اأت�ساءل.. ماذا لو نامْت جماذيُف هذا امل�ساء
وغَر�سْت كّفيها و�سَط اأ�سالئي؟

هل �سيبحُر الليُل من مر�سى راأ�سي؟
اأْم تتلكاأ )�سفينة احلقل االإفريقية("9" من َنرِث كحِلها 

على �سبحي؟

يقدَّ�ض ال�سمت يف الكثري من املرجعيات الدينية القدمية، 
وه��ذا ما مينحه قيمة جتعله اأح��د اأهّم الو�سائل التي متّد 
االإن�س��ان بطاق��ة التوا�سل م��ع نف�سه، ومن ه��ذه القيمة 
ه ويدعو اىل اأْن ُترى مبنظورها  ير�س��م ال�ساعر حدود ن�سّ
ال�سحي��ح، وي�سبق ال�سمت عادًة الكثري من تاأّمل االأفكار 
امل�سك��وت عنه��ا )فك��رة دافئ��ة اأْن ت�ستلقي عل��ى حواٍف 
زجاجي��ة وزهرة ال�سّبار تنم��و يف راأ�سك( وي�سبقه اأي�سًا 
حتّم��ل االأمل )فق��دُت اإرادتي.. ومتّلكني احل��زن والياأ�ض(، 
ال�سمت و�سيلة ناجعة ت�سهر االإن�سان مع اآالمه، وهو يف 
الوقت ذاته امُللهم الأّي مهَرب قد يلوح يف االأفق )اأت�ساءل..
ماذا لو نامْت جماذيف هذا امل�ساء، وغر�سْت كّفيها و�سط 

اأ�سالئي( هنا تاأتي االإ�سارة اإىل هذه ال�سفينة 
االإفريقية التي حملْت على ظهرها ما حملت 
م��ن االآالم والوهن واملعاناة ال�سامتة ،ذلك 
ال�سم��ت ال��ذي الزم اأ�رشاها العبي��د وا�ستمّر 
عقوداً حتى بعد حتريرهم، و�سوؤال )اأت�ساءل..
م��اذا لو نامْت جماذيف..( هو ذات��ه ال�سوؤال الذي داَر يف 
عق��ول اأولئك العبيد والذي �سبق��ه تاأّمٌل يف �ُسبل اخلروج 
م��ن امل��اأزق، وانته��ى - كّل م��ن التاأّمل وال�س��وؤال- اإىل 
ذلك ال�سمت املقّد�ض، وه��ذا ال�سمت الذي ا�ستبطن اآفاقا 
وا�سع��ة م��ن االإيحاءات ه��و اأي�س��ًا الباعث عل��ى ت�سكيِل 
جماليِة الوظيفة الذهنية والنف�سية وامتزاجها يف الن�ض 

ال�سعري.  

1 - �سبين��وزا: فيل�سوف هولندي )ومنه مذهب ال�سبينوزية( 
يوؤم��ن بوجود جوه��ر واحد فقط خالد النهائ��ي ب�سكل مطلق 
)اهلل او الطبيع��ة( ونح��ن الن��رى م��ن ه��ذا اجلوه��ر اأاّل الفكر 
واالمت��داد وينتج عن هذا اجلوهر عدٌد النهائي من ال�سفات، 
ي��رى اأي�س��ًا اأّن كّل �سئ جزء م��ن الطبيعة واأن ه��ذه االأخرية 

واهلل وجهان لعملة واحدة.      
 2 - ���رشق املتو�سط : من الرواي��ات ال�سيا�سية لعبد الرحمن 
مني��ف 1975 تناولت حال املعار�س��ة ال�سيا�سية اخلارجية 
يف بلدان ال�رشق االأو�سط ، وقد جرْت اأحداُثها من خالل �سرية 

معار�ض �سيا�سي مثقف.   
3 - البوؤ�س��اء : لفيكت��ور هيج��و، تعر���ض الرواي��ة طبيع��ة 
اخل��ري وال���رّش والقان��ون، وفيها نق��د للظل��م االجتماعي يف 
فرن�س��ا من خ��الل معاناة البط��ل الذي ُيحكم علي��ه بال�سجن 
ملحاولت��ه ال�رشقة، وُيحكم ب�سن��وات اأخرى ملحاولته الهرب، 

عمر الدليمي 

الهوام�س

ت 
سا

درا
ال

ويف النهاي��ة يق�سي حياته يف رعاية كوزيت بعد وفاة اأمها 
فانتني.    

4 - )�ساأخ��ون وطني( : من موؤلفات ال�ساعر ال�سوري حممد 
املاغ��وط، ينذر فيه وطَن��ه بخيانته له، فهو ي��رى اأّن اأوطان 
الّطغ��اة ال تعطي اإاّل القه��ر والكبت والفق��ر، واأّن االنتماء اإىل 

هذه االأوطان مبثابة خيانة لالإن�سان.  
5 -  )ه��و ال��ذي راأى كّل �سئ، فغّنى بذكره يا بالدي، وهو 
ال��ذي راأى جمي��ع االأ�سي��اء، واأفاد م��ن ِعَرِها، وه��و احلكيم 
الع��ارف ب��كّل �س��ئ، لق��د اأب���رش االأ���رشار وك�س��ف اخلفاي��ا 
املكتومة، لقد �سلك طرقًا بعيدة متقلبًا مابني التعب والراحة 
فنق���ض يف ن�سب من احلجر كّل م��ا عاناه وَخَره( مقطع من 
ملحمة كلكام�ض، ه��ي ثقافة �سعب وع�سارة منابعه الفكرية 
والروحي��ة، اأراد امللك فيها اأْن يكتَب عن �رّش الوجود واخللود 
ع��ر اأنكيدو فم��ا كان اإاّل هذا ال�سعف اأمام املوت وهذا اخلري 

بقوته التي بها نف�رش الوجود وناأمل باخللود.    
6 -  )ال اأن��دم عل��ى �سئ( هي اأغني��ة الإيديث بياف، حّققت 
جناح��ًا �ساحقًا ع��ام 1960، ت��روي بطريق��ة �سمنية حياة 
مغنيته��ا )ال، ال اأن��دم عل��ى �س��ئ، ال على الوّد ال��ذي لّفني، ال 
عن االأذى الذي احلق بي، ال يهّمني، فكّله �سّدد ثمنه، انق�سى، 
ال اأب��ايل باملا�س��ي، اأح��زاين، �سعادت��ي، مل اأع��ْد اأحتاجه��ا، 
ع�ساق��ي رحلوا مع رجف��ِة اأ�سواِتهم، احل��ّب حموُته اإىل االأبد، 

فحياتي واأفراحي، تبداأ معَك اأنت( 

 7-Crazy rich Asian    
االأف��الم  اإىل فئ��ة  اإنت��اج هولي��وود ينتم��ي  8 - فل��م م��ن 
الرومان�سي��ة ع��ن رواية "كيفني ك��وان"، يحكي ق�س��ة امراأة 
اأمريكية من اأ�س��ول اآ�سيوية ت�ساب ب�سدمة ح�سارية عندما 
تلتقي باأ���رشة �سديقها بالغة ال��رثاء يف �سنغافورة وحتاول 
ه��ذه امل��راأة اإث��ارة اإعجابهم للموافق��ة على زواجه��ا، ويرى 
النق��اد ال�سينمائيون اأّن ق�سة هذا الفل��م مبتذلة تقليدية، اإىل 
جانب اأن��ه ا�ستعان باأبطال �سنغافوريني م��ن اأ�سول اأجنبية 

االأمر الذي قّلل من م�سداقية الفلم.   
9 - عمام��ة املخت��ار: �س��ورة رمزي��ة للن�س��ال التاريخي، 
جماه��د حارب بكّل �س��دق واأمي��ان وله مكان��ة مقّد�سة بني 
اأتباع��ه، وق��د ارتبط��ت الِعمام��ة تاريخي��ًا مبوق��ف قّي���ض 
الأ�سب��اب عدي��دة اأْن يك��ون ثوري��ًا يف االأغل��ب ،الأنه��ا ترم��ز 

للمقاومة ومواجهة الظلم.          
  *اآخ��ر �سفينة حمّملة بالعبيد تدخل املياه االأمريكية، عانى 
ه��وؤالء)وكان معظمهم من اأ�سحاب ِمهن الِفالحة والعمل يف 
احلقول( من االهانة وال�سعف واالأمل هم وعوائلهم، عملوا يف 
ظ��روٍف قا�سية ومّت اإجباُرهم على اأْن يكونوا عراًة ب�سكل دائم 
، حي��ث اعتقد القبطان اأّن ه��ذا �سيكون اأكرث نظافة حليوانات 
مثله��م(، مل يكونوا قادرين على التعبري عن معاناتهم، فظّلوا 
يف عزل��ة و�سمت ا�ستمّرا حتى بعد م��رور خم�سني عامًا على 
حمنتهم على تلك ال�سفينة.                                                                    
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ميث��ل املكان اأَبرز العنا�رش التي ت�س��كل العمل ال�رشدي، 
وه��و املح��ور االأ�سا���ض لبي��ان فك��رة الكات��ب وحتلي��ل 
�سخ�سياته؛ لذا ال ميكن اأَْن نت�سور حكاية من دون مكان 

واأحداث خارج املكان.

املكان لغًة:

"املو�سع، واجلمع: اأمكنة، واأماكن جمع اجلمع، والعرب 
ُه  تق��ول: كن مكان��ك واقعد مقع��دك؛ فقد َدلَّ هذا عل��ى اأَنَّ
��ا جم��ع اأمكن��ة  م�س��در م��ن كان اأو مو�سًع��ا من��ُه، واإِمنَّ

فعاملوا امليم الزائدة معاملة االأ�سلية")1(، اأَّما �ساحب 
ُه: "املو�سع  معجم ت��اج العرو�ض فقد قال يف املكان باأَنَّ
احل��اوي لل�س��يء، وعن��د بع���ض املتكلم��ني ه��و عر���ض 
واجتم��اع ج�سمني حاٍو وحم��وى...؛ فاملكان عندهم هو 

املنا�سبة بني هذين اجل�سمني")2(.  
ا: اإِنَّ املكان "م�سدر لفعل الكينونة، والكينونة  وقيل اأي�سً
ه��ي: اخللق املوجود واملاثل للعيان الذي ميكن حت�س�سه 

وتلم�سه""3"
اأَّم��ا ا�سطالًحا فق��د �سّكل مفهوم امل��كان جداًل كبرًيا يف 
الدرا�س��ات النقدية؛ ذلك لعدم االتفاق على تعريف حمدد 

موت المكان
دراسة في قصص حسين البعقوبي

د. ماجد عبدالله مهدي القي�شي

ت
سا

درا
ال

له��ذا املفهوم؛ بدليل ظهور م�سطلح��ات مرادفة للمكان 
من مث��ل "م�سطلح الف�س��اء واحليز وغريه��ا")6(، ومع 
��ُه: "�سبكة  ذل��ك ميك��ن النظ��ر اإىل م�سطلح امل��كان يف اأَنَّ
م��ن العالقات والروؤيات ووجهات النظ��ر التي تت�سامن 
م��ع بع�سها؛ لت�سي��د الف�ساء الروائي ال��ذي �ستجري فيه 
االأح��داث؛ فامل��كان يك��ون منظًم��ا بالدقة نف�سه��ا التي 
نظمت بها العنا�رش االأخ��رى يف ]الن�ّض ال�رشدي[")7(، 
وه��و: "امل��كان اأو االأمكن��ة الت��ي تق��ّدم فيه��ا الوقائ��ع 
واملواق��ف، والذي حت��دث فيه اللحظة ال�رشدي��ة...")8( ، 
عل��ى اأَنَّ با�سالر يق��ول: "اإِنَّ املكان ال��ذي ينجذب نحوه 
اخلي��ال ال ميك��ن اأَْن يبق��ى مكاًن��ا ال مبالًي��ا ذا اأبع��اد 
هند�سي��ة فح�س��ب؛ فه��و م��كان قد عا���ض فيه ب���رش لي�ض 
ب�س��كل مو�سوعي فقط؛ بل ب��ُكّل ما يف اخليال من حتّيز، 
ُه يكثف الوج��ود يف حدود تت�سم  ن��ا ننج��ذب نحوه؛ الأَنَّ اإِنَّ
باحلماي��ة يف ُكّل ال�س��ور، ال تكون العالق��ات املتبادلة 
من اخل��ارج واالألف��ة متوازي��ة")9( ،  اإذن ي�سكل اخليال 
عام��اًل مهًم��ا يف ت�سكي��ل امل��كان يف ال���رشد؛ ذل��ك الأَنَّ 
ه وج��وًدا مكثًفا ويحّركه  املب��دع يعطي للم��كان يف ن�سّ

عل��ى وفق عامٍل تواٍز مع حركة 
ال�سخ�سيات والعنا�رش االأخرى 
؛ ذلك ل���))اأَنَّ املكان  يف الن���ضّ
��ُه  ه��و املوؤ�س���ض للحك��ي...؛ الأَنَّ
��ة املخيل��ة تظه��ر  يجع��ل الق�سّ

مبظهر ي�سابه احلقيقة")10( .
تكمن اأهمية امل��كان يف الن�ّض 
ُه ال ميكن ت�سور  ال���رشدي يف اأَنَّ
حكاية اأو حدث من دون مكان؛ 
لالأح��داث خ��ارج  اإذ ال وج��ود 
امل��كان؛ الأَنَّ "ُكّل ح��دث ياأخ��ذ 

وج��وده يف مكان حمدد وزمان معني")11( . وعلى هذا 
ف��اإِنَّ املكان يف الن�سو�ض ال�رشدية لي�ض جمرد حدوٍد اأو 
ا هو "يت�س��كل يف التجربة االإبداعية  اأبع��اٍد هند�سي��ة، اإِمنَّ
انطالًق��ا وا�ستجاب��ة ملا عا�سه وعاي�س��ه االأديب؛ اإْن على 
م�ست��وى اللحظة االآنية ماثاًل بتفا�سيله ومعامله اأو على 
نا  م�ستوى التخييل واف��ًدا مبالكه وظالله...")12( ، اإِالَّ اأَنَّ
ن��رى يف الن���ضّ ال�رشدي عامل التق��اء وجتاذب وعالقة 
و�سيج��ة، تتحّرك هذه العالقة لكون العنا�رش ُكلِّها تعمل 
�سم��ن اإطار البن��اء الفني للن�ّض كوح��دة واحدة؛ وبذلك 
"يتح��ّول امل��كان من جمرد اإط��ار اأو اأر�سية اإِىل عن�رش 
ُه  م�س��ارك يف العمل االأدبي واإِىل واحد م��ن اأبطاله؛ بل اإِنَّ

قد ي�سبح االأَّول...")13( .
واإذا كان وج��ود االإن�س��ان ال يتفق اإِالَّ م��ن خالل عالقته 
بامل��كان؛ فاإِنَّ امل��كان ي�سبح هن��ا م�س��ارًكا فاعاًل مع 
ال�سخ�سي��ة وحام��اًل لهمومه��ا وم�ساعره��ا واآمالها؛ لذا 
ُه مرتبط باملكان  يكون "على قدر اإح�سا�ض االإن�سان  يف اأَنَّ
يكون اإح�سا�سه بذات��ه")14( ، يقول يا�سني الن�سري: "اإِنَّ 
امل��كان �ساأن��ه �ساأَن اأي عن�رش من عنا���رش البناء الفني 
يتحدد ع��ر املمار�س��ة الواعية 
للفنان؛ فهو لي�ض بناًء خارجًيا 
مرئًيا وال حيًزا حمدود امل�ساحة 
وال تركيًب��ا من غرف��ة واأ�سيجة 
ونوافذ؛ ب��ل هو كيان من الفعل 
املغ��رّي واملحتوي عل��ى تاريخ 

ما")15( .
لقد اأ�سبح امل��كان عاماًل مهًما 
يف حتفي��ز ذاك��رة ال�سخ�سي��ة، 
ُه  ومدع��اة للتفاع��ل معه��ا؛ الأَنَّ
االأف��كار  "خ��زان حقيق��ي م��ن 

إذا كان المقهى في 
الرواية والقّصة العربّية 

يمثل عامل هروب لدى 
الشخصية من منغصات 

الحياة في البيت أو 
خارجه؛ فِإنَّ مقهى حسن 
عجمي ِإنَّما يمثل مكاًنا ذا 

وعي ثقافي.  
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وامل�ساع��ر واحلدو���ض؛ اإذ تن�ساأ ب��ني ال�سخ�سية واملكان 
عالق��ة متبادل��ة يوؤثر بها ُكّل طرف عل��ى االآخر، وب�سكل 
يظه��ر فيه املكان معًرا عن نف�سية ال�سخ�سية ومن�سجًما 

مع روؤيتها للكون واحلياة...")16(.
لقد اختلف الباحثون يف حتديد اأنواع االأمكنة يف الن�ّض 
ال�رشدي؛ ل��ذا جند باختني يح��ّدد امل��كان باأَربعة اأنواع 
هي: "ف�ساء العتبة واملكان اخلارجي واملكان الداخلي، 
وكذل��ك امل��كان املع��ادي")17(،  يف ح��ني اأَنَّ باحثني 
اآخرين ق�سموا املكان على: مفتوح )الالمتناهي( واملكان 
املغل��ق، وامل��كان املفتوح هو: "حيز م��كاين خارجي ال 
حت��ّده ح��دود �سيق��ة؛ لي�س��كل ف�ساء رحب��ًا وغالب��ًا ما 
يك��ون لوح��ة طبيعي��ة يف اله��واء الطل��ق")18(  ، وهي 
ها منفتحة عل��ى الطبيعة؛  نقي���ض االأماكن املغلق��ة؛ الأَنَّ
ه��ا ت�س��ّم ع��دًدا كبرًيا م��ن االأ�سخا�ض عل��ى اختالف  الأَنَّ
اأجنا�سهم واأعمارهم، وهي اأماكن تعطي م�ساحة وحرية 
ها ترتك لالأبط��ال حرية الذهاب  لل�سخ�سي��ة، مبعن��ى "اأَنَّ
والغي��اب وال�سفر، وق��د تتيح لبع�سه��م اإمكانية الطواف 
ا")19(، اأَّما امل��كان املغلق فهو: "مكان  واجل��والن اأي�سً
العي�ض وال�سكن الذي ياأوي اإليه االإن�سان يبقى فيه فرتات 
طويل��ة من الزمن �س��واء باإرادته اأو ب��اإرادة االآخرين؛ لذا 
فهو املكان املوؤطر باحلدود الهند�سية اجلغرافية، ويرز 
ال���رشاع الدائ��م والقائم بني امل��كان كعن�رش فني وبني 
االإن�س��ان ال�ساكن فيه، وال يتوقف هذا ال�رشاع اإِالَّ اإذا بداأَ 
التاآل��ف يت�س��ح اأو يتحقق ب��ني االإن�سان وامل��كان الذي 

يقطنه")20(.
ومنهم من ق�ّسَم املكان على:

1. املكان املركب: وهو املكان الذي يحوي مكاًنا اآخر؛ 
اأي مبعنى "يحت��وي نف�سه وي�سم مكاًنا اآخر، كاأْن يكون 

لوحة اأو ِعدَّة لوحات")21( .

ت
سا

درا
ال

م��ن  امُل�س��ّور  "امل��كان  وه��و  النف�س��ي:  امل��كان   .2
خلج��ات النف���ض وجتلياتها وم��ا يحيط بها م��ن اأحداث 

ووقائع")22(.
اأو االأَّول "ي�سبه  3. املكان الرحمي: وهو املكان الدافئ 

رحم االأم...")23( .
4. امل��كان الفوتوغ��رايف: ونعن��ي ب��ه : امل��كان ال��ذي 
��ا دون التدخ��ل م��ن  "ُي�س��ّور ت�سوي��ًرا �سوئًي��ا خال�سً

الروائي" )24( .
اإِنَّ ارتب��اط امل��كان بال�سخ�سي��ة ناب��ع م��ن كون��ه ه��و 
احل��اوي ل��ُكّل امل�ساع��ر والعواط��ف الت��ي تتج��دد حلظة 
ظه��ور امل��كان يف ذهن ال�سخ�سية مبوج��ب حافز ما، اأو 
دخ��ول ال�سخ�سية هذا املكان مّرة اأُخرى؛ لذا ُيَعدُّ املكان 
"بطاًل حيوًيا م�سارًكا ب�سنع املجال احليوي لل�سخ�سية، 
وتتما�س��ى وظيفت��ه مع وظيف��ة ال�سخ�سية؛ ب��ل تتداخل 

معها" )25(.
ميث��ل املكان يف ق�س�ض ح�س��ني البعقوبي عن�رًشا مهًما 
داالاًّ عل��ى ال�سخ�سي��ة وحمل��اًل لعواطفه��ا وم�ساعره��ا، 
ال�سخ�سية تتفاعل معه... حتاوره... ترتكن اإليه... حتتفظ 

بذكرياتها.
ة )دوران( ع��ادت ال�سخ�سية بذاكرتها اإِىل اأجواء  يف ق�سّ
الثمانيني��ات والت�سعينيات من القرن املا�سي يف مقهى 

كان��ت  الت��ي  عجم��ي،  ح�س��ني 
تغ�ض باالأدباء والفنانني.. تدار 
فيها مناق�سات يف مو�سوعات 
تخ���ض االأدب والف��ن والثقافة، 
هذا )اال�ستذكار( حفّزه حدث ما 
"فقرع املن�سدة بطريقة معينة؛ 
ف��اإذا بالعج��وز يغ��ادر اأحالمه 
بال�س��اي  وياأتين��ي  ومكان��ه 

وكاأ���ض من املاء ثمَّ يبتع��د دون اأَْن يرد على كلمة ال�سكر 
��ا كان غا�سًبا مني؛ الأَينَّ قاطعت  الت��ي تفوهت بها.. ُرمبَّ
حلًما ما م��ن اأحالمه")26(، لتعود ال�سخ�سية بذاكرتها، 
"وال اأعرف ملاذا ا�ستعدت يف تلك اللحظة �سورة مقهى 
واأجواءه يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سي؛ لكن 
ح��ني رفعت راأ�سي فوق م�ستوى نظر الراهب وجدت مراآة 
ت�سب��ه تلك املراي��ا يف مقهى ح�سن عجم��ي؛ ولكن ب�سكل 
م�سغ��ر.. وح��ني اأجلت ب���رشي يف املكان جي��ًدا �سعرت 
ب��اأَنَّ هذا املقه��ى هو فعاًل �سورة م�سغ��رة ملقهى ح�سن 

عجمي")27( .
ة العربّية ميثل عامل  اإذا كان املقه��ى يف الرواية والق�سّ
ه��روب لدى ال�سخ�سي��ة من منغ�سات احلي��اة يف البيت 
ا ميثل مكاًنا ذا  اأو خارج��ه؛ فاإِنَّ مقه��ى ح�سن عجمي اإِمنَّ
وعي ثق��ايف، تتجه اإليه ال�سخ�سي��ات؛ للبحث يف �سوؤون 
الثقاف��ة اأو االإط��الع عل��ى اآخ��ر امل�ستج��دات واالأح��داث 
الثقافي��ة، واإقام��ة نقا�س��ات اأدبي��ة يف �َسّت��ى جم��االت 
االأدب؛ ل��ذا كانت ال�سخ�سية تاأم��ل اأَْن تكون هذه املقهى 
على عهده��ا م�رشًحا جل��والت ثقافية وح��وارات بناءة؛ 
لتج��د يف النهاي��ة اأَنَّ هذا املقه��ى العتي��د اأ�سبح كغريه 
؛ بل  من املقاه��ي.. يرتاده النَّا�ض لتزجية الوقت لي�ض اإِالَّ
اإِنَّ لقو���ض الكتابة عن��د بع�ض املبدع��ني، الذين يجدون 
يف املقاه��ي اخلا�س��ة مكاًن��ا 
للكتابة واالإبداع، اأ�سبحت هذه 
الطقو���ض �سخ�سية ال تع��دو اأَْن 
تك��ون )�سبًغا( كاحًل��ا وتزويًرا 
علنًي��ا له��ذا امل��كان، "حاول��ت 
التلمي��ذ  ذل��ك  دور  اأمار���ض  اأَْن 
املتل�س���ض؛ فاقرتب��ت براأ�س��ي 
من��ُه ونظ��رت يف ال��ورق ال��ذي 

تكمن أهمية المكان 
في النّص السردي في 

َأنَُّه ال يمكن تصور حكاية 
أو حدث من دون مكان؛ 

إذ ال وجود لألحداث 
خارج المكان.       
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ان�سغ��ل بت�سطريه، يف تل��ك اللحظة تاأكد يل 
اأَنَّ اأ�سدقاءن��ا كان��وا على ح��ق..؛ فالراهب 
يكت��ب بقلم بغري ح��ر وال�سفحات الكثرية 
التي ُي�سطرها تظل فارغة بي�ساء نا�سعة" 

. )28(
لنه��ر خري�س��ان وال�س��وارع املمت��دة عل��ى 
ا�ستقامت��ه وق��ع خا���ض ل��دى الكث��ري م��ن 
ال�سع��راء والق�سا�س��ني؛ ملا في��ه من اأجواء 
م��ن  بالكث��ري  توح��ي  خا�س��ة  وطقو���ض 
القا���ض  يغف��ل  ومل  االإبداعي��ة،  التج��ارب 
ح�سني البعقوبي نهر خري�سان يف ق�س�سه، 
��ا اأواله عناي��ة خا�س��ًة يف اأك��رث م��ن  واإِمنَّ
ة، حم��اواًل يف ذلك اإقامة عالقة توازن  ق�سّ

ب��ني ذاكرة تختزن الكثري من احل��وادث اجلميلة عن هذا 
امل��كان وبني واقٍع حا�رٍش يفر�ض على االإن�سان الهروب 
ة يف  ة )اأ�سواأ ق�سّ م��ن هذا املكان اأو اخلوف من��ُه يف ق�سّ
الع��امل( تكرر ذكر خري�س��ان للموازنة ب��ني )م�ساهد( قد 
َم��رَّت.. منذ �سنني، وبني �سورة النه��ر االآن.. وهو يعي�ض 
ة ب��داأت حلظة اأَْن  غرب��ة.. ت�سبه غرب��ة ال�سخ�سية، "الق�سّ
ني اأجتول م�ساء على الر�سيف املحاذي لنهر  اكت�سفت اأَنَّ
خري�س��ان يف مدينتي بعقوبة، ه��ذا النهر الذي جتمعني 
��ة انتم��اء وم�ساعر  ��ة ع�س��ق ووله ق��دمي، ق�سّ واإي��اه ق�سّ
جيا�س��ة ل�ساب غر يجول ب��ني �سفتيه وحيًدا اأو مع رفقة 
م��ا.. ويبوح بع�سقه له��ذا النهر �رًشا وعالني��ًة )29( ، اإِالَّ 
��ُه ي�ستذكر "يف ال�سنوات القليلة املا�سي��ة، ال اأذكر اأَينَّ  اأَنَّ
ق��د عاودت ال�س��ري اأو التجول يف هذا امل��كان الذي اأحبه 
ني  نَّ ا الأَ واأعن��ي )خري�سان( منذ ع�رش �سنوات اأو اأكرث، ُرمبَّ
مل يع��ّد لدي اأ�سدق��اء من النوع الذي يح��ب التجوال يف 
امل�س��اء" )30(  ؛ ليعط��ي يف النهاي��ة فر�سية اأُخرى هو 

ميي��ل لها "اأَينَّ مل اأع��ّد ذاك ال�ساب الذي ُكنته 
عندم��ا كان �س��دري عام��ًرا بالطم��وح الذي 
يف��وق اخلي��ال وباالأح��الم الت��ي ال تع��رف 

حدوًدا")31(  .
ذه��ن  يف  و�سورت��ه  النه��ر  حقيق��ة  تكم��ن 
ال�سخ�سي��ة عل��ى وف��ق معادل��ة طرحه��ا يف 
كون��ه مل يع��ّد ميي��ل اإِىل التجوال م�س��اًء على 
ُه ق��د افتقد الطم��وح وافتقد  �سف��ة النه��ر؛ الأَنَّ
الكثري من االأحالم التي كان يتوق لتحقيقها.
لقد حتّولت �سفتا النهر اإِىل حالة من اخلوف 
ني التقيت مّرة باأخيك بعد  والرع��ب؛ "حّتى اأَنَّ
��ك.. قد  عام��ني م��ن اختطافك.. فاأك��د يل باأَنَّ
م��ت.. وا�سل ال�سري اإِىل جانب��ي اإِىل الر�سيف 
املح��اذي لنهر خري�سان؛ لكن مالحمه تغريت وبدا عليه 
حزن مل اأره من قبل... مل تكن اإنارة ال�سارع جيدة؛ لكنني 

ُه نظر اإيلَّ ي�سكل �سوارب..")32( . ملحت بطريقة ما اإِنَّ
لق��د ا�ستغ��ل القا�ض ح�س��ني البعقوبي عل��ى لغة موحية 
ها حتمل بني طياتها داللة كبرية..  ها �سهل��ة، اإِالَّ اأَنَّ م��ع اأَنَّ
توح��ي بتح��ّرك احل��دث اإِىل اجلان��ب االآخر، مبعن��ى اإِىل 
ة؛  النهاي��ة؛ اإذ ت�ساف��رت العنا���رش ُكّلها يف ه��ذه الق�سّ
الإعط��اء )حدث( اأو �سورة املوت لنهر خري�سان؛ فبعد اأَْن 
كان ي�سري على جانبيه الع�ساق واملبدعون، اأ�سبح �سكًنا 
ني واأن��ا اأم�سي  حل��االت من الرع��ب واخلوف، "ويب��دو اأَنَّ
يف طريق��ي يرافقني النه��ر اإِىل حيث ال يدري اأي مّنا اإِىل 
اأي��ن من�سي وملاذا؟")33( ؛ لتنته��ي احلال اإِىل ما ي�سبه 
الف�سام؛ فبعد )ف�سام( النهر.. اأ�سبحت ال�سخ�سية تعي�ض 
حال��ة م��ن الف��راغ؛ فكان��ت اأَْن توح��دت مع النه��ر الذي 
مات قبله��ا "عندما َحلَّ ال�سباح وجد اأهل املدينة رجاًل 
يتج��ول قرب النهر وهو يكلم نف�سه.. كان يرتدي مالب�ض 

باختني 

غا�ستون با�سالر 

ت 
سا

درا
ال

الن��وم.. ويحرك يدي��ه بع�سبية 
�سدي��دة؛ فمّرة يتج��ه اإِىل االأمام 
يع��ود  اأُخ��رى  ب�رشع��ة.. وم��رة 

بعك�ض االجتاه")34( .
لق��د كان��ت ال�سخ�سي��ة ل�سيقة 
لدرج��ة  ب�)خري�س��ان(  متاًم��ا 
التماه��ي، واإِْن كان القا���ض مل 
يعم��د اإِىل و�س��ف النه��ر.. لك��ن 
وو�سفه��ا  ال�سخ�سي��ة  حرك��ة 
ارتب��اط  لق��وة  الدالل��ة  اأعط��ت 
ال�سخ�سية بهذا امل��كان، ف�ساًل 

عن الّلغة التي �ساعدت يف اإ�سفاء طابع العالقة الو�سيجة 
بني االثنني.

لق��د كان النه��ر م��الًذا ومكاًن��ا اأثريًي��ا ل��دى ال�سخ�سية 
��ا يعرت�سها م��ن م�سكالت  ومتنف�ًس��ا له��ا يف الكث��ري مِمَّ
ة ذاتها ت�سبح غرفة النوم  ومنغ�س��ات حياتية، يف الق�سّ
ال�سخ�سية مكاًنا معادًيا حتاول ال�سخ�سية االبتعاد عنه 
ب�ستى الط��رق؛ ذلك لكون ال�سخ�سية ت�سع��ر بعدم التاآلف 
مع هذا املكان، ف�ساًل عن عدم التاآلف مع زوجته، "وقبل 
ها زوجت��ي ت�ساألني  اأَْن انظ��ر اإِىل ا�س��م املت�سل علم��ت اأَنَّ
ال�س��وؤال التقلي��دي... اأي��ن اأن��ت؟ اأجبتها م��ن دون خوف 
ا فاجاأته��ا اأنا اإِىل  اأو ت��ردد وبطريق��ة فاجاأتن��ي اأكرث مِمَّ
جوارك دائًما حبيبتي.." )35(  ، هذا )املقطع( ي�سف لنا 
بكثري من الدق��ة انف�سام العالقة بني الزوجني: "ال�سوؤال 
التقلي��دي، دون خوف، بطريقة فاجاأتني"، كلمات توثق 

وبقّوة انك�سار العالقة بني االثنني.
))قالت: نعم.. اأنا اعلم اأَنَّك يف هذه اللحظة تنام بجواري.. 
)اأرعبني رّدها(؛ ولكن ال اأعرف كيف تخيلت اأو حلمت اأَنَّ 
ج�سدك ينام بجواري.. اأَّما روحك فهي بعيدة وهائمة يف 

م��كان..")36(؛ ليج��د نف�سه يف 
قل��ب احلقيقة "وق��د تاأكدت يل 

احلقيقة االآن" )37( .
ن��ا اإزاء �سخ�سي��ة حت��اول اأَْن  اإِنَّ
تتكي��ف مع احل��دث، اأَْن ت�ستثمر 
لتب��ث  التجل��ي..؛  حلظ��ات 
لواعجها وم�ساعرها، ثمَّ لتكون 
يف النهاية يف حالة من التكيف 
مع مكان هو يف احلقيقة ميت.. 
حيات��ه  حلظ��ات  يف  ��ُه  اأَنَّ اأو 

االأخرية.
اإِنَّ ات�ساف لغة البعقوبي بال�سفافية قد يبعدها قلياًل عن 
و�سفه��ا احلقيق��ي، اإِالَّ اأَنَّ هذه ال�سفافي��ة مرهونة بقدرة 
القا���ض على االإيقاع بالّلغة لتكون ره��ن االإ�سارة لديه، 
ث��مَّ لتغلف هذه ال�سفافي��ة ب�سيء من املراوغة ال�ستبطان 

احلدث.
��ة )ال�رشي��كان( "عمد القا���ض اإِىل اأن�سن��ة البلبل  يف ق�سّ
ومب��ا يعّرف بالت�سخي�ض، وه��و: "اإبراز احلياد اأو املجرد 
م��ن احلي��اة من خالل ال�س��ورة ب�سكل كائ��ن حي متميز 
بال�سع��ور واحلرك��ة واحلي��اة")38( ، وهو ما اأ�س��ار اإليه 
م�سطف��ى نا�س��ف من كونه��ا "�سفة عميق��ة تتوغل يف 
ا يكون �سبب ذل��ك بقايا اعتقادات  كيان االإن�س��ان، وُرمبَّ
ا حلاجته  قدمي��ة؛ لكنها ما زالت يف داخ��ل االإن�سان، ُرمبَّ

اإِىل وثاق يربطه بالطبيعة")39( .
اأَّم��ا االأن�سن��ة ففي الّلغة "الب�رش اأي خ��الف اجلن وامللك، 
الواح��د اإن�س��ي واأن�سّي جمع��ه: اأنا�ض واأّنا�س��ي بالت�سديد، 
واأنا�س��ي بالتخفي��ف واأنا�سي��ة واأنا���ض")40( ، اأَّم��ا يف 
النق��د فيق�سد ب��ه: حتويل اجلم��ادات وحّت��ى احليوانات 
اإِىل كائن��ات ب�رشية تعقل وت�سعر مبعن��ى "ن�سبة �سفات 

يمثل المكان في قصص 
حسين البعقوبي عنصًرا 

مهًما داالاًّ على الشخصية 
ومحلاًل لعواطفها 

ومشاعرها، الشخصية 
تتفاعل معه... تحاوره... 

ترتكن إليه... تحتفظ 
بذكرياتها.         
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الب���رش اإِىل اأف��كار جم��ّردة اأو اإِىل 
اأ�سي��اء تت�سف باحلي��اة")41(، 
ولعلَّ م��ن اأ�سباب اأن�سنة احليوان 
اأَنَّ  ال�رشدي��ة  الن�سو���ض  يف 
"االأن�سنة ال القدرة على التكثيف 
واالقت�س��اد واالإيجاز")42(، ثمَّ 
ال�ست��دراج الق��ارئ اإِىل م��ا وراء 
الّلغة م��ن مفاهيم واأفكار البلبل 
يعي���ض  )ال�رشي��كان(  ��ة  ق�سّ يف 
يف قف���ض، يف حلظ��ة تكلم االأب 

ُه  )ال�سج��ان( واالب��ن : "�سمع��ت �سج��اين يق��ول لول��ده اإِنَّ
�سيقدم َلُه هدية مبنا�سبة مرور عام على �سجني.. ثمَّ حني 
ُه يتحدث  ابتع��د ولده اقرتب مني ونظر اإيلَّ وهم�ض؛ وكاأنَّ
اإِىل نف�س��ه: "اطمئ��ن.. �ساأطل��ق �رشاح��ك")43(. البلب��ل 
ه اأيقن اأَْن  يعي�ض حال��ة ال�سجن وقد تلب�ستُه متاًم��ا؛ وكاأنَّ
ال مف��ر، ما اأَْن فت��ح ال�سجان باب القف���ض وابتعد قلياًل: 
"ت�سارعت نب�سات قلبي و�سعرت باخلوف والقلق")44(، 
ُه ما لبث اأَْن عاد.. وهو  وهو واإِْن خ��رج من القف�ض؛ ولكنَّ
يفكر ب�سغاره الذين ال يعرف عنهم �سيئًا، ومع حماوالت 
اخل��روج الكثرية اإِالَّ اأَنَّ البلبل ع��اد اإىِل قف�سه وهو ميّني 
النف���ض باله��روب غ��ًدا.. م��ا دام الب��اب مفتوًح��ا، "عند 
الظهرية جاء ال�سجان ومعه ولده، دار حوار بينهما يبدو 
ن��ي كنت حم��وره؛ اإذ ختم ال�سج��ان احلديث وهو يقول  اأَنَّ
ُه لك" )45( . اإِنَّ ما يعّزز ق�سدية ال�سجان  لولده : ح�سًنا اإِنَّ
ُه ي�ست�سعر ال�سعور  يف اإعطاء املجال للبلبل يف الهروب اأَنَّ
��ُه يعي���ض �سجًن��ا..  ذات��ه ال��ذي ي�ست�سع��ره البلب��ل، يف اأَنَّ
مكاًن��ا ميًتا.. لكن لي�ست لديه الق��درة على العي�ض بعيًدا.. 
ا يخبث  "عندم��ا اقرتب �سج��اين وهم�ض وهو يبت�سم ُرمبَّ
اأو مرارة.. ال تلمن��ي اأيها البلبل.. فاأنت مل تغتنم الفر�سة 

ح��ني فتحت لك باب القف�ض، ثمَّ 
م�سى مبتعًدا وهو يردد ال حتزن 
كثرًيا؛ فَحايل لي���ض باأف�سل من 

حالك" )46( .
اإِنَّ امل��كان يف ق�س���ض ح�س��ني 
�سع��ور  َل��ُه  كائ��ن  البعقوب��ي، 
واإح�سا���ض ينب���ض؛ ل��ذا تتعامل 
وف��ق  عل��ى  ال�سخ�سي��ات  مع��ه 
واالن�سج��ام،  االألف��ة  متطلب��ات 
ياأت��ي  ��ا  اإِمنَّ )امل��كان(  وموت��ه 
م��ن حالة اال�سط��دام بني �سورتني، قدمي��ة حتقق معها 
االن�سجام مع ال�سخ�سية، وحديثة )ف�سمت( العالقة بني 
االثن��ني، ولقد اأج��اد القا�ض ر�سم ال�سورت��ني بلغة على 

ها َبَدْت موحية ومن�سجمة. ب�ساطتها، اإِالَّ اأَنَّ
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اخ��رتت املجموع��ة الق�س�سية : )الرحل��ة العجيبة لل�سيد 
ميم( ملا فيها من جتليات �سينمائية كثرية �ساأتوقف عند 
بع�ض ق�س�سها مو�سحة م��ا فيها من متواليات �رشدية 
و�س��ور �سينمائي��ة، وا�ستخدامه للفنتازي��ا وما فيها من 
حي��ل �رشدي��ة ، وجتري��ب ، ومظاهر ما بع��د احلداثة  من 
اأح��الم، وهلو�س��ة، والتبا�ض، والاليق��ني، ف�سال عن �سمة 
الغراب��ة ، واخل��روج ع��ن املاأل��وف، والده�س��ة واالإثارة، 
واإبراز املفارقة، وق��د جتاوزت جتربته الق�س�سية نطاق 
الوعي اإىل الال�سعور ب�سخ خيال حلمي فنتازي كافكوي 

يف بع�ض االأحيان .

ي�سته��ل املجموع��ة باإهداء اإىل �سينم��ات متنحنا البهجة 
مبين��ا هو�ض البط��ل بروؤية االأف��الم اإىل درج��ة ان�سهار 
�سخ�سيت��ه ب�سخ�سية اأبطال االأف��الم ال�سينمائية،  فمثال 
يقرر مقاطعة �سينما اخليام عندما جعلت ج�سد ماج�ستي 
املفتول الع�سالت ي�سق��ط اأر�سا، ويغر�ض هرقل يف قلبه 
�سيفا  فيت�ساعد بكاء اأن�سار ماج�ستي ؛ الأن ماج�ستي ال 
يهزم وهنا يخرق الفيلم اأفق توقع اأن�سار ماج�ستي  بعد 
اأن كان��ت العالقة وطيدة بينهما �سريتهما عدوين  يقتل 
اأحدهم��ا االأخ��ر ، وهذه املتوالية ال�رشدي��ة يعاد تكررها 
عندم��ا يتحدث عن �سينما العلمني."الفيلم الذي يعاد كل 

تجليات السينما 
في الرحلة العجيبة للسيد ميم

د. فــــــاطمة بـــــــــدر

ت 
سا

درا
ال

عي��د. كلما ن��راه نوه��م اأنف�سنا 
اأننا مل نره قب��ل، واأن ما يجري 
على ال�سا�سة ثمة م�ساهد للفيلم 
الأول م��رة، ولك��ن حينما نتذكر 
املعركة بني هرق��ل وماج�ستي 
نبك��ي نح��ن اأن�س��ار ماج�ستي 
املنحاز جدا اإىل الرت النك�سري 
و�سديق��ه االأخر���ض، ث��م نق��ول 
كاأن بطلنا مل ميت واإن ال�سورة 

الت��ي �ساهدناه��ا حني األق��ى  هرقل �سبكت��ه على اجل�سد 
املفت��ول الع�سالت، ماهي اإال خدع��ة ب�رشية قد افتعلها 
اأن�س��ار هرق��ل نكاية بن��ا نح��ن اأن�سار ماج�ست��ي الذي 
ال يقه��ر، لك��ن تكرار ال�س��ورة يف خميلتنا حي��ث قدرتنا 
الرهيب��ة يف ا�ستع��ادة مقتل بطلنا الو�سي��م يجعلنا نردد 

لعنتنا على �سينما اخليام"1. 

 احللم والواقع :

يتداخ��ل احلل��م والواق��ع يف ق�س���ض حممد عل��وان جر 
لدرج��ة ال ن�ستطي��ع تفكيكهما اإذ يعاد م�سه��د ال�سخ�سية 
املهوو�س��ة باالأف��الم لدرج��ة ان�سهاره��ا وذوبانها مع 
�سخ�سي��ات  الفيلم  مثال تقم���ض �سخ�سية الفتى الو�سيم 
وبنط��ال  )قبع��ة،  تقلي��ده  وحماول��ة  دوغال���ض  ك��ريك 
كاوب��وي، ج�سد ريا�سي مم�س��وق يتو�سطه حزام عري�ض 
يت�س��ع مل�سد�سني ف�س��ال عن ركوبه احل�س��ان وحماولته 
اإ�سه��ار م�سد�س��ه اجتاه معل��م الريا�سي��ات واإعفاء معلم 

العربي؛ الأنه يحب طريقته يف قراءة الكلمات. 
فه��و يح��اول تقليد ه��ذه ال�سخ�سي��ة الت��ي هيمنت على 
ال�سا�س��ة العمالق��ة ، وتتك��رر ه��ذه املتوالي��ة يف الق�سة 

بح�سان��ه  ال�ساح��ة  "يدخ��ل 
وه��و يتباهى اأمام ج��واد باأنه 
ي�ستطي��ع اأن يلف��ظ ا�س��م املمثل 
ب�سهول��ة،  دوغال���ض(  )ك��ريك 
يتوا�س��ل  ي�ستيق��ظ  وحينم��ا 
اإعجاب��ه باملمثل ط��وال االأيام 
التالي��ة حي��ث ي�ساهده يف فيلم 
اأخر، يبدو فيه خمتلفا عن �سكله 
ال�ساب��ق، اإذ يظه��ر عل��ى هيئ��ة 
حمارب ب��درع و�سيف وهو ي�رشخ �سبع��ة وهكذا ترتاكم 
�س��ور املمثل بوجوه كثرية ،لكن يبقى )كريك دوغال�ض( 

مع�سوقه".2
ا�ستط��اع الكاتب اأن ي�ستلهم بع�س��ا من اأ�ساليب ال�سينما؛ 
الإنتاج التوليف ال�سوري يف ال�رشد والتنقل بني االأزمنة 
وق��د اأ�سهم ه��ذا يف "اإدامة حركة ال���رشد وتوا�سلها على 
ط��ول الن�سي��ج ال�رشدي عر جتزئ��ة ال�س��ورة، واللقطات 
املتباين��ة زمانيا ومكانيا، وتقطيعه��ا وتتابعها "3. اإذ 
تتن��اوب ال�س��ور يف الظهور ما بني احلا���رش واملا�سي 

وي�ستمر هكذا حتى نهاية الق�سة . 
"مل ين���ض اأب��دا خطاأه الكبري حينما قت��ل معلم احل�ساب 
يف اأحالم��ه ،وع��بء تعذيب��ه ملجموع��ة م��ن املعلم��ني 
وه��و يطردهم من املدر�س��ة ،حتى اللحظ��ة التي �سمرته 
ال�س��ورة يف التلفزي��ون حني ظه��رت �سابه �سب��ه عارية 
تق��ف قرب  كر�سي متحرك يجل�ض عليه رجل �ساخ متاما 
وا�س��ح �سكله اأقرب اإىل ال�سب��ح_ مل يتمالك نف�سه حينما 
�رشخ��ت املمثلة باأنها اأمام ك��ريك دوغال�ض ..لكن بعمر 

تعدى املئة عام"4. حتول الفتى الو�سيم اإىل �سبح .
اإن التداخ��ل ب��ني العامل الواقعي والع��امل التخيلي يجعل 
املتلق��ي يخل��ط بني ما هو ع��امل فنتازي ،وم��ا هو عامل 

بنيت قصة )الرحلة 
العجيبة للسيد ميم( 

على المتواليات السردية، 
صورة تلو االخرى يجمع 

بينهما شاهد الموتى 
)النصب( ونصب للحبيبة.      
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واقع��ي ؛الأن م��ن مهم��ات الفنتازي��ا تاأكيد ال���رشد على 
الوج��ود احلقيق��ي لل�سخ�سيات واالأحداث وه��ذا ما اأكده 
ت��ودروف يف كتاب��ه )مدخ��ل اإىل االأدب العجائبي( وهو 
م��ا يجعل الق��ارئ يف�سل يف حتديد موق��ع ال�رشد، ف�سال 

عن �سبابية روؤيته.5

اخلوف و كابو�س انتهاء الفيلم والعودة جمددا 

املمزوج��ة  باالألف��ة  ال�سينم��ا  اإزاء  البط��ل  اإح�سا���ض  اإن 
باخل��وف، اإذ ياأخ��ذه ه��ذا الع��امل البه��ي املده���ض عامل 
ال�سينما، اإىل عوامل �سحرية ممتعة، لذا يتمنى اأن ال ينتهي 
الفيلم. لق��د اأ�سبحت ال�سينما هاج�س��ه ومتعته الوحيدة، 
ي�س��ور لنا الكاتب متع��ة م�ساهدة االأف��الم واخلوف من 
انته��اء الفيل��م فيق��ول : " اأم��ا يف �سينم��ا االأطل�ض فكان 
اخل��وف ال�سدي��د من انته��اء الفيلم، وبذل��ك تنتهي متعة 

امل�ساه��دة اللذة الت��ي تعملها 
ال�سينما يف دواخلنا، وي�ستمر 
اخلوف و�س��ط هيمنة كابو�ض 
انته��اء الفيل��م حت��ى اللحظة 
الت��ي تخرتق اأ�س��واء ال�سا�سة 
امللون��ة ظلم��ة ال�سينم��ا، ث��م 
يقف يف ال�سف الثاين منتظرا 
اأن ي�س��ل اإىل �سب��اك التذاك��ر 
ليقط��ع تذك��رة اأخ��رى لروؤية 
الفيلم م��ن جديد واخلوف من 

نهايته مرة اأخرى".6
ويف ه��ذا الن�ض جند حتوالت 
ال�سمائ��ر من ال�سمري املتكلم 
وه��ذا  الغائ��ب  ال�سم��ري  اإىل 

يعن��ي ذوبان احل��دود الفا�سلة ب��ني ال�سمائ��ر وانتقال 
ال��راوي م��ن �سمري اإىل اأخ��ر وبالعك�ض وه��ذا يعمل على 
تعلي��ق ذه��ن املتلق��ي و�سغل��ه؛ نتيج��ة اأح��داث الواقعة 
االأ�سلوبي��ة اإذ يتبدل اأفق توقع املتلقي بني احلني واالأخر 
لبن��اء اأفق جدي��د ليكتمل املعنى، كم��ا اأن التنقالت بني 
ال�سمائر دفعن املتلقي اإىل حركة اإيحائية توازي حركة 

املبدع7 . 

ق�شة ن�شب احلرب االأوىل :

اأث��رت احلروب يف حممد عل��وان جر، فكتب عن ويالتها 
والدم��ار الذي احل��ق بالنف���ض الب�رشية فكان��ت ق�س�سه 
�رشخات �سد هذه احل��روب وما اآلت اإليه من دمار، وما 
خلفته من روؤى نف�سية متوترة، واأبرزت كل ما هو م�سني 
ت وقبيح، ر�سالة لرف�ض العنف واملوت املجاين فقد ات�سمت 

سا
درا

ال

ق�س�سه ب�سور خيالية مع �سور 
خمزون��ة يف الذاك��رة، فخرجت 
ج��ّل ق�س�س��ه ب�س��كل جتمع بني 
ما هو خيايل وواقع��ي، واإعادة 
ه��ذه ال�سور املخزون��ة بطريقة 
و�سياغة جديدة.. ي�ستهل الق�سة 
مبقطع من ق�سيدة �سالم دواي : 

اأمام ن�سب احلرب االأوىل 
كلب وجرنال متقاعد

وكتاب يف التاريخ
ه��ذه ال�س��ورة االأوىل بعد ذلك ينتقل الكات��ب اإىل �سورة 
و�سفي��ة ملح��ل متخ�س���ض لبي��ع االأغ��اين القدمي��ة، ثم 
يتح��ول اإىل �سورة اأخرى لو�س��ف �سباح �سيفي مكتظا 
بال�س��ور، ث��م ي�سرتجع ح��وارا دار بينه وب��ني �سديقته : 
"ه��ز راأ�سه حني تذكرها وهي تقف اأمامه كي ير�سمها، 
وال يعل��م اأي �سح��ر متتلك��ه، �سح��ر يج��ره عل��ى و�س��ع 
الفر�س��اة يف مكانه��ا، ومن ثم يقرتب منه��ا ببط وعيناه 
تتطلع��ان فيها برتكيز غريب علي��ه، تركيز مل يعهده من 
قب��ل .. مي�سك براأ�سها ناحية اجله��ة املعاك�سة رافعا اإياه 

اإىل االأعلى قليال وهو يهم�ض يف اأذنها _اأريدك �ساخمة 
ت�سحك وت�ساأله عن معنى ال�سموخ

يجيبها ..ال�سموخ هو الن�سب الذي يف ال�ساحة 
_الن�سب.

-اأج��ل ن�سب احلرب االأوىل... ن�سب ملن مات ومل تعرف 
ل��ه جث��ة، جمامي��ع م��ن اجلن��ود �سيعتهم احل��روب بني 
فق��دان اأو متزيق كامل بفع��ل القنابل، اأو دفنوا يف اأر�ض 
تتحول اإىل مدافن للمجهولني، ورمبا اإىل مزرعة االألغام، 

قبور بدون عالمات... "8 .
بنيت ه��ذه الق�سة على املتوالي��ات ال�رشدية، �سورة تلو 

االخ��رى يجم��ع بينهم��ا �ساهد 
ون�س��ب  )الن�س��ب(  املوت��ى 
للحبيبة، فقد اأراد اأن يربط بني 
ن�سب احلبيب��ة ون�سب اجلندي 
الذي يعد من اأهم واأكر ر�سائل 
امت��زاج  ع��ن  ف�س��ال  الوف��اء، 
الواق��ع باحلل��م .. يق��ول "ينظر 
اإىل الكر�س��ي املقاب��ل للمائ��دة 
،تخيله��ا جتل�ض علي��ه مل يجروؤ 
عل��ى ا�سع��ال ال�سي��كارة رمب��ا 
اأ�سب��ب له��ا اإزعاج��ا ال داعي له" .9  يف ه��ذا الن�ض جند 
انتقال ال�سمري من الغائب اإىل املتكلم ، ويعده جنيت من 

اأقوى اأنواع اخلرق.
وهك��ذا ير�س��م البطل يف خميلت��ه جم�سما ي�سب��ه الن�سب 
وي�سب��ه ج�س��د ام��راأة، رمب��ا ه��و ن��وع م��ن الوف��اء لهذه 
احلبيبية اأو وفاء للمراأة ب�سكل عام/ املراأة االأم ، االأخت، 

احلبيبة و.. 

االلتبا�س والتوهم

التوه��م ه��و الفنتازي��ا كم��ا يق��ول الكن��دي "وه��و قوة 
نف�سانية مدركة لل�سور احل�سية مع غيبية طينيتها"10، 
اإن الكتاب��ة من هذا النمط، مل تك��ن م�ساألة اعتباطية اإمنا 
له��ا ق�سدية وقيمة جمالية، ف�سال عن �سمة متيز الكاتب 
وتفرده، وجند هذا يف ق�سة "الرحلة العجيبة لل�سيد ميم" 
ب�س��كل وا�س��ح، اإذ ياأخذن��ا الكات��ب يف متاه��ات و�سفه 
لالأم��ن العام��ة، وكي��ف حتول��ت بع��د 2003 اإىل مكان 
حكوم��ي، وقد ج��اء للمبنى الإجناز عم��ل ق�سائي، وجند 
عل��ى طول خط الق�سة االلتبا���ض، وعدم معرفة احلقيقة، 

أثرت الحروب في محمد 
علوان جبر، فكتب عن 
ويالتها والدمار الذي 

الحق بالنفس البشرية 
فكانت قصصه صرخات 

ضد هذه الحروب وما آلت 
إليه من دمار.
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اإح�سا���ض البط��ل بع��دم اليقني، 
هو يري��د اأثب��ات وج��وده باأنه 
حي وكل ما يقوله هو �سحيح، 
يدخل هنا يف �رشاع بني احللم 
والواقع، ي��ن احلقيقة واخليال، 
االإيه��ام ونق���ض االإيهام، هكذا 
ف�س��ال ع��ن تب��ادل ال�سمائ��ر، 
الفا�سل��ة  احل��دود  وذوب��ان 

بينهم��ا، انتق��ال ال�رشد من �سم��ري الغائ��ب اإىل املتكلم 
وبالعك�ض. 

اأغلق ال�سجن، ومت حتوير املمرات  "بعد الطوفان الكبري 
والزنازي��ن اإىل مب��ان حكومية. لكن مل تفل��ح التغيريات 
الت��ي اأجريت على املباين ال�سبعة يف اإزالة روائح ال�سجن 
القدمي، روائح خا�سة ال ميكن اأن تخطئها حا�سة �سم من 

يدخل املبنى من بوابته امللونة 
بالقا�ساين، قفزت اأمامه ال�سور 
والروائ��ح، وهيمن��ت على عقله 
العم��الق  املبن��ى  كم��ا هيم��ن 
الذي مل يدخله مذ اأطلق �رشاحه 
قبل �سن��وات _فكان يتهرب من 
زي��ارة املجم��ع احلكوم��ي بني 
حني واآخر، لكنه كان يتعمد اأن 
ال ي��زوره ، دائما يتهرب ، ال يريد اأن يتقرب من تفا�سيل 
عقيم��ة وخميف��ة مر بها ذات يوم حينم��ا مت اقتياده اإىل 

هذا املكان وهو مقيد اليدين ومع�سوب العينني"11.
 ويدخ��ل يف �رشاع ب��ني الواقع واحللم ، هذا هو احللم اأو 
التخييل القائم على اال�ستبطان :  "ا�ستدعى اأبطال اأفالم 
الكاب��وي واح��داً، واح��داً مناق�سًا معهم كيفي��ة التخل�ض 
من ه��ذا امل��اأزق واآي��ة اأ�سلحة 
بهجوم��ه  ليق��وم  يحتاجه��ا 
عل��ى ال�رشط��ي االأم��رد ومن 
مع��ه..واأي ال�سب��ل ي�سلكه��ا... 
ليتخف��ى  يذه��ب  اأي��ن  واإىل 
منهم واأي االأ�سماء امل�ستعارة 
�سريت��دي:  وم��اذا  �سيخت��ار 
واأي البل��دان الت��ي �سيهاج��ر 
اليه��ا ..كان ير�س��م االأ�س��كال 
واالألوان بو�س��وح مذهل يف 
خميلت��ه على اجل��دار حماطا 
بغ�سة و�سجر يت�ساعدان اإىل 
عنق��ه يخنقان��ه كلم��ا يتذكر 
اأنه هنا دون اأن يعرف ملاذا: 
علي��ه  ن��ودي  حينم��ا  حت��ى 

التوهم هو الفنتازيا 
كما يقول الكندي وهو 

قوة نفسانية مدركة 
للصور الحسية مع غيبية 

طينيتها.

ت
سا

درا
ال

واقتيد عر ال�س��المل واملمرات 
الت��ي اجتازها واأخرج حمتمال 
 ، لل�سم���ض  الباه��ر  ال�س��وء 
يومه��ا اأوقف��وه مت�سم��را اأمام 
ب��اب خ�سب��ي بال ح��راك حتى 
فت��ح ليج��د نف�س��ه اأم��ام رجل 
يف اأوا�س��ط الثالثيني��ات بوجه 
مدور وعين��ني متقدتني ، اأ�سار 

اإليه اأن يجل�ض "1  بعد ذلك يفاجئونه :"ا�سمع اأيها الرجل 
.منذ يومني واأنت تردد هذه العبارات التي ال تعني �سيئا 
، اأنت معتقل مثلنا، ونحن نخاف عليك الأنك مل تاأكل ومل 

ت�رشب حتى االآن "13 
لكن��ه يحاول تاأكي��د اأن ما يقوله �سحي��ح وحقيقي لكن 
يبق��ى البط��ل يف ه��ذه املتاه��ات وانتقاله ب��ني الواقع 

واحللم وهكذا عر جمموعة من املتاهات .
"اأك��د لهم��ا اأن��ه ال ي�سعر ب��اأي ج��وع اأو عط���ض ، واأنه 
من��ذ اأق��ل من �ساع��ة كان يقف اأم��ام بوابة ه��ذا املبنى 
ال��ذي حتول م��ن �سجن اإىل جمم��ع للمحاك��م ، وقد جاء 
للمبن��ى الإجناز عم��ل ق�سائي ، ثم اأنه ال يري��د �سوى اأن 
ي�سري اإليه ناحية الطريق املوؤدي للك�سك ال�سغري الذي مت 
اإيداع حمتويات جيوبنا فيه منذ زمن طويل ، واالأحزمة 

وال�سكائر والنظارات واالأدوية واحلقائب..."14 
املتاه��ة "دار بعينيه بعيدا عن الوع��اء الذي زاد منظره 

من اإح�سا�سه بالندم على دخوله بوابة هذه املتاهة 
لك��ن ت�ساعد اأ�سوات ال�سيارات ومنبهاتها يجعله يتاأكد 
اأنه قريب من بوابة اخلروج من املتاهة التي اأوقع نف�سه 

فيها دون اأن يعرف ملاذا ..."
_ماذا تفعالن هنا؟

مل يجبه اأحد منهما  بل انهمكا بالتطلع اإليه!

_اأود اأن اأ���رشح لكما اأنني كنت 
نزيل اإحدى زنزانات هذا املكان 
منذ �سنوات لكنني فوجئت بكما 
ه��ل اأنتم��ا �سجين��ان �سابق��ان 

اأي�سا؟
�سح��كا فيم��ا ا�رشاأب��ت وج��وه 
اأخرى م��ن الزنزانات املفتوحة 

واقرتب عنهما اأكرث من رجل 
وا�س��ل ال���رشاخ وج�س��ده يرتع���ض بح��دة ال اأعل��م ملاذا 
ت�سح��كان ،اأنا خبري ق�سائي دفعن��ي ف�سويل قبل قليل 
لدخ��ول ه��ذا امل��كان واالآن اكتفي��ت ..اأري��د اأن اأعود من 
حيث اأتيت يب��دو اأن ظلمة وتداخل املمرات اأ�ساعا عليه 

طريق اخلروج ...
ثم تذكر اأن��ه يحمل بيده حقيبته اجللدية ال�سغرية فقال 
لهم��ا وهو ي�سري اإليها :اأتنتمي هذه احلقيبة للحقبة التي 

كنا فيها �سجناء ؟!
توا�سل ال�سحك 

..عن اأية حقيبة تتحدث؟ اأيتها اأيها اخلبري ؟
رفع يده باحلقيبة هذه ..

لكن��ه �سع��ق حينم��ا راأى ي��ده املرفوعة يف اله��واء يدا 
م�سبوغة ب�سخام وقذارات بال اأية حقيبة "15!

ه��ذه ال�س��ور الفنتازي��ة الكافكوي��ة ه��ي عب��ارة ع��ن 
متوالي��ات �رشدي��ة �سينمائي��ة تتح��ول يف اأذهانن��ا من 
فق��د جل��اأ الكات��ب  �سور لغوية اإىل �سور ب�رشية  
اإىل القطع والرتكيب من اأجل خلق اال�ستمرارية واالإيهام 

بالواقع ب�سكل يندمج القارئ مع احلدث.
يدخلن��ا الكاتب يف متاهة اأخ��رى حينما يوؤكد ما تقوله 

ال�سخ�سية 
"�س��اد �سمت على اجلمي��ع حينما وقف ال�رشطي قريبا 

الصور الفنتازية الكافكوية 
هي عبارة عن متواليات 

سردية سينمائية تتحول 
في أذهاننا من صور 

لغوية إلى صور بصرية.
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منهم ..
مل ينتب��ه ل��ه الأن��ه كان منهم��ا 
باحلديث مع امل��راأة ذاتها التي 
كانت تتطلع اإليه قبل اأن يدخل 
بواب��ة املتاه��ة فاق��رتب من��ه 
اأن  اأرج��و  يبت�س��م  اأن  حم��اوال 
تع��ذر ف�سويل ،فل��واله ما كنت 
هنا ...�سكرا لك الأنك و�سلت يف 

الوقت املنا�سب اأريد اأن اأخرج "16
هنا بداية انفكاك الالزمة 

اأيها العزيز . "ربت ال�رشطي على كتفه :�ستخرج 
ا�ستغ��رب م��ن من��اداة ال�رشط��ي ل��ه بالعزيز لكن��ه �سعر 

بطماأنينة ك�رشت قليال حاجز اخلوف
�سحبه ال�رشطي من يده :تعال معي .

فيم��ا �سارت امل��راأة قريبا منه وهي تتطل��ع لوجهه :هل 
التقين��ا من قبل ؟هل اأنت رج��ل الزنزانة رقم 6 الل�سقية 

للزنزانة االنفرادية التي كنت فيها "؟17

الواقع :
هذا ه��و ال�رشد الق�س�س��ي عن طريق اللغ��ة الذي ميكننا  
احل�س��ول عليه م��ن املتتاليات اجلملي��ة اإذ اإن كل جملة 
منه��ا حتقق معنى دالليا خا�سا به��ا مثلما يتحقق الرد 
يف ال�سينما عن طري��ق املتتاليات ال�سورية فكل �سورة 
م��ن هذه ال�سور تقدم معنى مثل اجلملة يف اللغة ،والتي 

ت�سهم يف ت�سكيل املعنى الداليل العام.
رف��ع  اأمام��ه  االأر�س��ي  الهات��ف  رن جر���ض  "مبا���رشة 

�سماعته ليوؤكد كلمة واحدة حاال حاال
كررها ملرات ، ثم نه�ض ، وقبل اأن ي�سل اإىل الباب التفت 

ال�سيد ميم 

خ��ذ راحت��ك ..كاأن��ك يف بيت��ك، 
دخن..

و�سلم��ه ورقة ا�ستله��ا من ملف 
ذي لون اأحم��ر : لكن اأكمل هذه 

الورقة  الأ�ساعدك مبا اأ�ستطيع!
ا�ستغرب من اللهجة الودية التي 
يتحدث به��ا ال�سابط الذي فتح 
الب��اب وخ��رج واإبق��اه موارب��ا 

قليال...
راأى كل �س��يء �ساكن��ا، فاجت��ه للملف��ات املكد�س��ة على 
مكت��ب ال�سابط قلبها وا�ستل ملفا ملونا باالأحمر القاين، 
بع��د اأن طالع احلروف املكتوبة على غالف املرتب ملف 
ال�سي��د ميم...فتحه ليجد له �سورة �سخ�سية قدمية، وثمة 
اأوراق كث��رية كتب��ت بخط��وط ناعمة ج��دا مل يتمكن من 
قراءه��ا ..و�س��ع امللف حت��ت اإبطه ونه���ض متجها نحو 

الباب ،وحاملا فتحه مل يجد اأحدا قريبا منه ..18

االنفراج

لق��د م��ازج الكات��ب يف بنائ��ه الق�س�سي��ة ب��ني البن��اء 
التقليدي االر�سط��ي للق�سة وب��ني املو�سوعات احلديثة 
فقد بنى احلدث من ا�ستهالل اإىل حدث ثم اأزمة اإىل تطور 

االأزمة ثم االنفراج
"يف نهاي��ة  املم��ر ثم��ة ب��اب �سف��اف راأى م��ن خالله 
املم��رات املر�سوم��ة بعناية بني م�ساح��ات خ�رشاء، �سم 
بع��د اأن اجتاز  البوابة ال�سفافة رائحة احلدائق التي يبدو 

اأنها قد ر�ست  حديثا ...التفت يف كل 
اجله��ات ..مل يج��د اأحدا ...�س��ار بخط��وات �رشيعة ناحية 
املم��رات االإ�سمنتي��ة  املحاط��ة باخل�رشة ..وج��د بوابة 

يتداخل الحلم والواقع 
في قصص محمد علوان 

جبر لدرجة ال نستطيع 
تفكيكهما.

ت
سا

درا
ال

كب��رية دفعه��ا دفع��ة خفيف��ة فانفتح��ت ..راأى ال�س��ارع 
�ساكنا ،�سكونا غريبا "19 :

 الهوام�س:

1_الرحل��ة العجيبة لل�سيد مي��م ،حممد علوان جر، دار 
نينوى للن�رش،دم�سق،2019،11.

12 2_م،ن 
العراقي��ة  الق�س��ة  يف  التجري��ب  تقني��ات   _3
املدر���ض،دار  ال��رزاق  عب��د   ، الق�س��رية2010_1990 

املفكر،باري�ض،2020 ،65.
4_الرحلة العجيبة لل�سيد ميم،11

5_الرواية العربي��ة وال�سينما وتاأثريات ما بعد احلداثة 
،د. فاطمة بدر،131.قيد الن�رش

9، 6_الرحلة العجيبة لل�سيد ميم 

7_ ق��راءات اأ�سلوبي��ة يف ال�سع��ر احلدي��ث،د. حممد عبد 
املطلب،الهيئة امل�رشية العامة للكتاب،1995، 44.

8_الرحلة العجيبة لل�سيد ميم،54.
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10_ر�سائل الكندي الفل�سفية ،تر حممد عبد الهادي اأبو 
ريده مطبعة االعتماد يف م�رش ،1950،176 /2.

11_الرحلة العجيبة لل�سيد ميم،
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ت
سا

درا
ال

ملخ�س الرواية

تتناول ه��ذه الرواية اأوجاع العراق يف زمنني خمتلفني، 
زم��ن العهد العثماين وزمن احت��الل  بغداد �سنة 2003، 
بو�ساطة �س��رية ال�سخ�سية الرئي�س��ة واملحورية للرواية، 
وهي )حياة البابلي(، وه��ي �سليلة اأ�رشة بغدادية عريقة 
متت��د جذوره��ا عميق��ا يف تاري��خ املدين��ة االجتماعي 
واالن�ساين، تعمل يف ال�سحاف��ة، لكننا ندرك منذ البداية 
انه��ا تع��اين متخ�س��ات احلي��اة اجلدي��دة بع��د احت��الل 
بغ��داد، وتعرتيها �سدم��ة تلو االخرى من ج��راء اجلرائم 
الب�سع��ة الت��ي ت�سيب اأهله��ا وذويها باأي��دي املت�سددين 
والظالميني والع�ساب��ات امل�سلحة امللثمة وامليلي�سيات 
الدينية املتزمتة والذباح��ني، �ساردة تلك امل�سائب عر 
ت�سع��ة ف�سول موزعة على كرا�س��ات عديدة ي�سل عددها 
اىل 35 كرا�سة، ت�سم خم�سة وثالثني م�سهدا، وكل كرا�سة 
حتم��ل عنوانا فرعيا، ف�سال عن ثالثة م�ساهد اإ�ستهاللية 
يف الف�سل االول حتمل العناوي��ن االتية: )بغداد: ني�سان 
2008(، )هوام���ض يف اأوراق بغ��داد 2003-2006(، 
)بغ��داد 2006(، كتبت الكرا�سات م��ن لدن حياة وعمها 
ال�سي��خ قيدار، و�سخ�سي��ات ن�سوية اخرى يف الرواية، يف 
اوق��ات خمتلفة، كرا�سات تتن��اول ق�س�ض احلب واملوت 

والغي��اب والفق��د واالغت�س��اب 
واالختط��اف واالإخ�س��اء وب��رت 

االع�ساء وق�ض االأل�سن. 
ت�سته��ل الرواية ب�س��وؤال تطرحه 
بطل��ة الرواية عل��ى نف�سها، من 
ه��ول ال�سدمات الت��ي تتلقاها 
ومن ك��رثة االقنعة التي ت�سطر 

اىل تغيريها: 

اآ�سيا  اأم انني اخرى؟؟ ومن تكون  "-اأاأنا حياة البابلي، 
كنع��ان التي اأحمل جواز �سفره��ا؟" )1(، طارحة غمو�ض 
�سخ�سيته��ا الت��ي ال تع��رف من هي على وج��ه التحديد، 
لكنن��ا نكت�سف بع��د قليل انها �سخ�سي��ة مثقفة تعمل يف 
ال�سحاف��ة، وان هن��اك �سخ�سي��ة رجل يف حي��اة )حياة 
البابل��ي(، وه��و )ناج��ي احلجايل( ال��ذي اأحبه��ا بعمق، 
يح��اول انقاذها من امل�سائ��ب واإخراجها خارج العراق 
وه��و يعي�ض يف بلدان خمتلف��ة، وهو �سديق عمها ال�سيخ 
قي��دار الذي يربطه عالقة وطيدة بحياة، اأما عمها ال�سيخ 
قي��دار فه��و رئي�ض جمعية �رشية حت��اول انقاذ بغداد من 
اخلراب وت�سرتي املخطوطات الثمينة وتخبئها بعيدا عن 
عي��ون الغوغاء وم�سعلي احل��روب، وجتمع الترعات من 
املو�رشين الإجناز ابحاث عن مدينة بغداد وحفظ تراثها، 
بع��د اختفاء ال�سيخ قيدار، تنتق��ل م�سوؤولية هذه اجلمعية 
اىل ابن��ة اخيه حي��اة البابلي الأنها االأق��رب اىل طموحه 
وعقليت��ه وهي تعرف قيمة املخطوطات والكتب، ت�سرتك 
ه��ذه ال�سخ�سي��ات الث��الث مبهم��ة تدوين ذاك��رة مدينة 

بغداد، كي تكون بعيدة عن االنهيار والتال�سي.
تق��رتن حي��اة ب� )ح��ازم( قبل ذل��ك، وهو ا�ست��اذ للعلوم 
ال�سيا�سي��ة يف اجلامع��ة ويعم��ل �رشا م��ع منظمة حقوق 
االن�س��ان حيث يزودها مبعلومات ع��ن اإنتهاكات حقوق 
خ��الل  الع��راق  يف  االن�س��ان 
والده��ا  وكان  الت�سعيني��ات، 
عدن��ان ر�سيد البابل��ي يتعاون 
م��ع ه��ذه املنظم��ة ���رشا. ذات 
ي��وم ي�ساف��ر ح��ازم م��ع ثالثة 
ا�سخا���ض اىل تون���ض حل�س��ور 
ن��دوة ح��ول حق��وق االن�س��ان، 
بع��د عودته��م يت��م اختطافهم، 

ثنائية العنف والتسامح 
في رواية )سيدات زحل( للطفية الدليمي

د.نوزاد اأحمد اأ�شود

 ُتع��د رواية "�سيدات زحل" للروائية العراقية )لطفي��ة الدليمي( ن�سًا �رشديًا مميزاً 
م��ن حيث تقنياته ال�رشدية، وقد تندرج �سمن الروايات التي تطلق عليها )الرواية 
ال�س��وداء(، الأنها تت�سف معظم �سخ�سياتها بالبعد واجلف��اء وامل�سائب والنكبات 
واأح��داث تراجيدي��ة، وان بطله��ا او بطلته��ا يواجه الكث��ري من االأه��وال وال�سدائد، 
وتقوم احداثها على الرعب والقتل والتعذيب واالإنتحار،  وان الروائية رًكزت فيها 
عل��ى الو�سف الدقيق والتوثيقي للحال��ة االجتماعية والقتل والذبح والت�رشد التي 
�سادت يف العراق طوال قرون، وبعد �سنة 2003 يف مدينة بغداد على نحو خا�ض، 

كما ت�سورها الرواية.

في الرواية احداث مؤلمة 
جرت في الوقت الحاضر، 

لكن لها جذورا تاريخية، 
حدثت بشكل اخر في 

زمن ماض.
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اأوجاع العراق ما�شيا

ان تاري��خ الع��راق حافل بالعنف واملاآ�س��ي، وان العنف 
الدم��وي يالزم بالد الرافدين العريقة يف التاريخ القدمي 
وحت��ى االن، ثم��ة ممار�س��ة منظم��ة للم��وت والتعذي��ب 
باأب�سع �سوره، حيث هناك قطع االذن واالنف واالطراف 
والراأ�ض، و�سحل اجلثث والتمثيل بها والتنكيل بها ب�ستى 
اال�سالي��ب املقرفة، ويب��دو ان الب�ساعة هنا ت�سبح حالة 
�سلوكي��ة متجذرة ت�ست��ويل على املمار�س��ات االن�سانية، 
اذ كلم��ا اأت�سع��ت م�ساحة العنف وكرث ع��دد القتلى، كان 
ا�ستمرار العن��ف اأطول واأعمق، العنف الذي متثله الطاقة 
املجنون��ة الت��ي تزي��ل احلي��اة باأكمله��ا وتزيحه��ا من 
ف�سائها االآمن، وقد يكون هذا احد اال�سباب الكامنة وراء 
ا�ستمرارية العنف واملاآ�سي واالوجاع القائمة يف العراق 
ما�سي��ا وحا���رشا. اذ كان الف�س��اد والفو�س��ى واحلرب 
واملجاعة ي�سود القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين ب�سورة 
مذهل��ة، و"لق��د تقارب��ت االح��داث الدموي��ة وفعالي��ات 
العن��ف م��ن بع�سه��ا البع���ض وازدحم��ت وتداخل��ت يف 
كثاف��ة خميفة لت�س��كل ما ي�سبه امل�سل�س��ل املتوا�سل من 
اأعمال الرعب والعن��������ف والفو�سى واال�سطراب و�سفك 
الدم��اء"  )3(،  بحيث اأُ�س��درت اأحكاما م�سبقة توؤكد على 
"متي��ز ال�سع��ب العراق��ي ب�سكل ع��ام بالعن��ف والق�سوة 
وال�رشا�س��ة والتط��رف يف التعام��ل يف م��ا بين��ه وم��ع 
االآخري��ن. وان هذه املي��زة ثابتة لديه من��ذ القدم، وهي 
ما ت��زال قائمة وتتجلى يف اأفعال الف��رد واملجتمع اإزاء 
االأحداث التي مي��ر بها و ردود فعله لها وطريقة تعامله 

معها" )4(
يف الرواي��ة احداث موؤملة جرت يف الوقت احلا�رش، لكن 
له��ا جذورا تاريخية، حدثت ب�س��كل اخر يف زمن ما�ض، 

ويو�سع��ون فيم��ا بع��د حتت ي��د طبي��ب التجمي��ل، وهو 
ر�س��ام ت�سكيلي معروف كما ج��اء يف الرواية )2( ، ير�سم 
الغرب��ان الت��ي تلته��م مق��ل االأع��ني واأخم��اخ الروؤو�ض، 
ومع��روف اي�سا بق�ض االأل�سن التي ت�ستم الرئي�ض، و�سلم 
اآذان اجلن��ود الهارب��ني م��ن جبه��ات القت��ال. ياأمر هذا 
الطبي��ب اأحد املمر�س��ني اأن يخدر ح��ازم مو�سعيا، واأن 
ينزع مالب�س��ه الداخلية اأمام زمالئ��ه الثالثة، ي�ستاأ�سل 
خ�سيتي حازم على حني غرة ويلقي بهما يف اإناء مملوء 
ب�سائل الفورمالني، ويبداأ باإخ�ساء الثالثة وت�سود الدنيا 
يف عيونه��م حينم��ا يعلم��ون انه��م فق��دوا رجولتهم اىل 

االأبد، بذلك ي�سطر حازم اأن يطلق حياة البابلي.
ثم��ة ا�سق��اء ثالث��ة حلي��اة البابل��ي وه��م مهن��د وماجد 
وه��اين، معار�س��ون لل�سلط��ة، يلقون م�س��ريا موؤملا بني 
قتي��ل ومعدوم ومتوار عن االنظ��ار، عندما يتخرج مهند 
يف كلي��ة اللغات، يتم ا�ستدع��اوؤه للخدمة الع�سكرية التي 
يكرهها يف ظل هذه ال�سلطة امل�ستبدة التي تنتهك حقوق 
االن�س��ان عالني��ة، وينقل اىل املناطق الت��ي جتري فيها 
معارك �رش�سة مع امل�سلحني الكورد عام 1988، مل يبق 
عل��ى ت�رشي��ح مهند من اخلدم��ة الع�سكرية �س��وى خم�سة 
ع�رش يوما، اال انه ُيعاد اىل اهله ملفوفا بعلم عراقي، اما 
خطيبته هالة فتحزن اىل حد اجلنون ب�سبب الفاجعة التي 
تعر�س��ت لها، ويف حدث اخر تتهمه��ا القوات االمريكية 
انه��ا تتعاون مع �سبكة اإرهابي��ة، فتقرر مغادرة العراق، 
ويف وق��ت �سابق ُيقتل اأخوه��ا يف االنتفا�سة التي جرت 
يف النج��ف اإثر االإن�سح��اب غري املنظم للق��وات العراقية 

من الكويت يف �سباط �سنة 1991.
ام��ا ماج��د فقد اأع��دم الأنه رف���ض امل�ساركة م��ع القوات 
االب  يتعر���ض  وله��ذا  الكوي��ت،  احت��الل  يف  العراقي��ة 
)عدن��ان ر�سي��د البابل��ي( ل��الإذالل وال�سج��ن، وبع��د اأن 

تتده��ور �سحته يطلق �رشاحه، لكنه يفارق احلياة ب�سبب 
املاآ�س��ي املتتالي��ة الت��ي تتعر���ض له��ا العائل��ة. وهاين 
ال�سقي��ق الثالث حلياة وهو طبي��ب اأ�سنان، متوت زوجته 
زين��ة اإث��ر عملية الوالدة الت��ي يولد فيه��ا �رشمد، ي�سطر 
ه��اين اىل ان يت��وارى عن االأع��ني، اذ يتنكر بتغيري ا�سمه 
من طبي��ب اال�سنان هاين البابل��ي اىل مهند�ض الكهرباء 
عالء عبداملجيد احل�سني، يبيع بيته وي�سرتي بيتا جديدا 
يف ح��ي اآخر بعي��د، يفتح حمال لبيع االجه��زة واملعدات 
الكهربائي��ة، ويخر م�ست�سفى ال��والدة خرا غري �سحيح 
بوفاة ابنه �رشمد، اذ يربي ابنه بطريقة ي�سبح هذا الفتى 
الياف��ع عبقري��ا، يتقن اللغ��ة االنكليزية ب�س��ورة مذهلة 
ويقراأ كتب��ا لعامل الفيزياء املع��اق �ستيفن هوكينغ، يتم 
اختط��اف ابن��ه �رشمد ومل يخ��ل �سبيله اال بع��د ان يدفع 
مبلغ��ا طائال، عنده��ا يفكر بالهروب م��ن العراق اىل اي 

بلد يحمي حياة ابنه.
الرواي��ة مليئة بهذه االح��داث املفجعة، فهناك اختطاف 
ل��� )فتن��ة( زوج��ة ال�سي��خ قي��دار، وال�سحفي��ة الفرن�سية 
)بري�سكا( التي تعمل يف وكالة فران�ض بري�ض تريد اإجناز 
لق��اءات مع بع���ض ال�سخ�سيات، كما هن��اك حدث ُيذبح 
فيه اأربع فتيات يعملن يف اأحد البنوك وُتف�سل روؤو�سهن 
ع��ن اأج�ساده��ن النهن غ��ري حمجبات، ويف ح��ادث اخر 
يت��م برت اأرجل الفتيان الذين يرتدون ال�سورتات وهم يف 
طريقه��م اىل امل�سب��ح ويرتكونهم ي�رشخ��ون يف العراء. 
وثم��ة يف الرواية عالقة حميمي��ة وعاطفية بني فتاتني 
هم��ا )�رشوق( و)ملى(، بعد ان تهجر �رشوق مدينة بغداد 
وتنقط��ع اأخباره��ا عنه��ا حت��ى وق��ت متاأخ��ر، وبعد ان 
تخف��ق ���رشوق يف اإخراج ملى من الع��راق اىل البلد الذي 

تعي�ض فيه، ال تتحمل ملى فراق �رشوق، وتنتحر. 
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وكان العام��ة واجلي��اع والل�سو���ض املحرتف��ون الذين 
فتحت له��م القوات االمريكي��ة م�ساريع اأب��واب الق�سور 
الرئا�سي��ة، و"قد دم��روا كل �سيء مل يتمكن��وا من حمله، 
ت�ساف��ر ج�سع جت��ار املاأثورات مع �سه��وات املحرومني 
ال��ذي )ك��ذا( عا�س��وا عقودا بني مي��اه املج��اري واأكواخ 
الط��ني، فهبوا يحملون كل ما تقع عليه اأيديهم مدفوعني 
بتاري��خ موغل يف احلرمان، مل ميي��زوا بعدها بني ق�رش 

حاكم ومكتبة ومتحف"  )8(.
تع��ود حياة البابلي يف الكرا�س��ة 19 اىل زمن موغل يف 
الق��دم، زم��ن احلاك��م املنغ��ويل هوالكو يف �سن��ة 656 
للهج��رة، 1258م، ال��ذي احتل معظم ب��الد جنوب غرب 
اآ�سيا وق�سى على اخلالفة العبا�سية، بعد اأن قتل املاليني 
م��ن اأهله��ا، وق��د ن��زل هوالكو على اب��واب بغ��داد وبنى 
املغ��ول باجلانب ال�رشقي �س��ورا عاليا، وحف��روا خندقا 
عميقا داخل ال�سور ون�سبوا املنجنيقات باإزاء �سور بغداد 
م��ن جميع اجلوانب ورتبوا العرادات واآالت النفط، ت�سف 
حي��اة البابلي ه��ذه احلرب من خ��الل الكرا�س��ة بقولها: 
"اأرى احل��رب وقد ن�سب القتال ووقف قائدهم بع�ساكره 
اإزاء ال�س��ور، واأم��ا حال الع�سك��ر ال�سلط��اين فاإنه يف يوم 
اخلمي���ض رابع حمرم م��ن �سنة �ست وخم�س��ني و�ستمائة 
دهمته املباغتة وث��ارت غرة عظيمة �رشقي بغداد على 
درب بعقوب��ة وعمت البلد، فارتع��ب النا�ض و�سعدوا اىل 
اأع��ايل ال�سط��وح واملنائر يت�سوف��ون، فانك�سف��ت الغرة 
ع��ن ع�ساك��ر ال�سلط��ان وخيول��ه وقد طبق وج��ه االر�ض 
واأح��اط ببغ��داد من جمي��ع جهاتها )...( و���رشع ع�ساكر 
هوالك��و يف نه��ب بغداد وحرقه��ا واألق��وا بخزائن الكتب 
واملخطوط��ات يف دجلة )...( دام نه��ب بغداد �سبعة ايام 
اما هجم الغوغاء على امل�ساجد والق�سور واال�سواق ودار 
�س��ك النقود و�س��وق الذه��ب ودار احلكمة وبي��ت الق�ساء 

واملدر�س��ة امل�ستن�رشية والبيمار�ست��ان وال�رشابخانات 
الت��ي تبيع العقاقري واأحرقت �سوق الوراقني و�سوق باعة 
اخلز واحلرير و�سوق العطارين وال�سفارين وال�رشاجني"  
. ويف الكرا�س��ة 21 تع��ود ذاك��رة حي��اة اىل زمن جميء 
م��رمي خ��امن والدة داود با�س��ا اىل بغ��داد، متناولة اأ�سل 
داود با�س��ا اململوك اجلورجي الذي كان��ت اأ�رشته رقيقا 
لعائل��ة نبيل��ة يف تفلي���ض، ويف الكرا�س��ة 22 الطاع��ون 
يجت��اح �سم��اء بغداد وميت��د اخل��راب وكان األف �سخ�ض 
مي��وت يوميا "حت��ى و�سل الطاع��ون اىل حينا، مل يتبق 
من بيت جارنا االرمني اال ثالثة اأحياء من اأ�سل ع�رشين 
ولداواأخا وبنتا وزوجة وطفال"  )10(، وجتتاح الع�سابات 
معظ��م مناطق بغ��داد تنهب وتقت��ل املحت�رشين، ويلزم 
النا���ض بيوتهم وتنت�رش اجلثث يف الطرقات دون ان جتد 
م��ن يواريه��ا ال��رتاب، "ولف��رط الرعب عك��ف الكثري من 
الرج��ال على اخلمرة وان�رشف اخرون اىل ال�سالة وهام 
بع���ض ال�سب��اب يف االزقة يقن�سون ن�س��اء ملتعة ما قبل 
املوت، واملجرم��ون يت�سيدون �سحاياهم يف الطرقات، 
وما عاد بو�سع قوات املماليك كبح جماح العنف"، )11( 
وخالل ثالثة ايام تهطل اأمطار غزيرة  كي تزداد املاآ�سي 
والويالت، اذ تعم الفي�سانات مدينة بغداد، تغرق االزقة 
والبي��وت وتنه��ار الكث��ري من املن��ازل املبني��ة بالطني، 
في�سخر الوايل جي�ض املماليك ومن جنا من الطاعون يف 

اإقامة �سدود ترابية حلماية املدينة من الطوفان.

اأوجاع العراق حا�شرا

تنطل��ق رواية )�سيدات زحل( م��ن م�سائر مفجعة ملعظم 
ال�سخ�سي��ات املوؤث��رة يف الرواي��ة، م�سائ��ر ت��وؤدي اىل 
نهاي��ات ماأ�ساوي��ة، وم��ن واق��ع مل��يء باإنته��اك اأب�سط 

اذ ان االح��داث التي جرت يف املا�س��ي، نرى امتداداتها 
يف احلا���رش،  وهذا ما عرت عنه رواي��ة )�سيدات زحل( 
يف ف�سول منها، اذ ثمة احداث جرت وجتري بني زمنني، 

واحداث جرت يف الزمن املا�سي.
  تق��ف الرواي��ة، م��ن خ��الل ال�سخ�سي��ات الرئي�سة، بني 
زمن��ني، املا�س��ي واحلا���رش، اذ ن��رى حي��اة البابلي و 
اإ�سمه��ا، يف تن��اه وتقم���ض فن��ي، )زبي��دة التميمي��ة(، 
وزوجه��ا هو )ناجي بن علي الرا�س��دي( الذي كان يعمل 
ترجمان��ا يف جريدة "جورنال عراق" التي اأ�س�سها الوايل 
داوود با�س��ا اأوائ��ل الق��رن الع�رشي��ن، ام��ا والدها فكان 
ا�سم��ه )ا�سماعي��ل اأفن��دي التميم��ي(، واإ�س��م عم��ه قيدار 
ه��و )عبدالغف��ور التميم��ي(، فهي حتمل ذاك��رة املراأتني 
حي��اة وزبيدة، وتروي ما ج��رى يف املا�سي من احداث 
�ساهدته��ا، وبني هات��ني املراأت��ني متوج ذاك��رات ن�ساء 
اأخريات ت�سيل احداث حياتهن منها مثل �سالالت خيوط 
ملون��ة، وق�س�سه��ن ه��ي طوف��ان ومياه تغ��رق اجلميع 
وحترك م�سائرهن، "كنت زبيدة العا�سقة املع�سوقة اإبنة 

ال�سابعة ع�رشة الت��ي اأبلغته �رش الن�ساء، ذلك الذي اآل ايل 
م��ن اإرث العراف��ات ناقالت احلكمة يف جلجل��ة االنوثة، 
و�سلن��ي ال���رش نق��ال ع��ن جدة ج��دات اب��ي اأمين��ة خان 
الكردي��ة اجلميلة، ومن جداتي الالحقات: �سفية العربية 
ذات العين��ني ال�سهالوين ال�سا�سعتني، و اآين الرتكمانية 

و اآنو�ض االرمنية" )5( .
بعد زوال ال�سلطة العثماني��ة التي مار�ست اعماال �سنيعة 
من الظلم والقتل واال�ستعباد والعنف الدموي، حيث كان 
"الظل��م يف العه��د العثماين قد بلغ درج��ة يندر اأن جند 
له��ا مثي��ال يف اأي عه��د اآخر"  )6(، ب��داأ النا���ض تاأييدهم 
للعه��د اجلدي��د ال��ذي علق��وا عليه الكث��ري من االآم��ال، اذ 
بع��د �سقوط الدول��ة العثماني��ة واإن�ساء الدول��ة العراقية، 
تتغ��ري اأح��وال النا���ض ون��وع ماآ�سيهم، فه��ي، اي زبيدة، 
�ساه��دة على �سنع الدولة يف بغداد عل��ى اأنقا�ض احلكم 
العثماين، ودور )م�زس جرترود بيل( �سانعة امللوك، تلك 
الريطاني��ة الت��ي حكمت ال�رشق م��ن وراء غاللة ال�سغف 
والطم��وح االمراط��وري، اذكان��ت "هذه االآن�س��ة تتوىل 
من�سب ال�سكرت��رية ال�رشقية للمندوب 
ان  واعت��ادت  الع��راق،  يف  ال�سام��ي 
ت�سج��ل ذكرياته��ا يف ر�سائ��ل تبعثها 
اىل اأمه��ا اأو اأبيه��ا اأو اأح��د اأقربائه��ا 
ه��ذه  وتعطين��ا   )...( واأ�سدقائه��ا 
الر�سائ��ل كث��ريا م��ن ال�س��ور النف�سية 
واالجتماعي��ة الت��ي ين��در ان جند لها 
مثي��ال يف الوثائ��ق" )7( ، لك��ن ذاكرة 
زبي��دة تع��ود عل��ى نح��و مباغ��ت اىل 
ذاك��رة حياة البابلي ل��رتوي ما حدث 
ع��ام  ني�س��ان  م��ن  ع���رش  الث��اين  يف 
2003، حيث حت��رتق تقاومي الزمن، 

جاءت الرواية إلثبات ثنائية التسامح والتعصب 
في المجتمع العراقي ماضيا وحاضرا، لكنها 

تدعو، في االخير، الى نبذ التعصب الديني 
والعرقي والفكري وتدعو الى التسامح 

والتعايش بمختلف ألوانه ومظاهره، على 
الرغم من ان الطابع الغالب فيها هو إنتهاكات 

لحقوق االنسان والمواطنة التي سادت في 
العراق زمنا طويال.
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اأحيانا ل�رشب ال�ساي مع اأمها �سباحا حني تقطع الطرق 
بع��د االإنفجارات وينتظرون �ساع��ة او اثنتني حتى يعاد 
فت��ح ال�سوارع املغلق��ة، انه��ا اأو�ساع جدي��دة ماأ�ساوية 
غ��ري ماألوف��ة ل�سكان املدين��ة التي لها تاري��خ ح�ساري 
عري��ق، لق��د عا�س��وا فيها مرتفه��ني، تقول حي��اة مروية 
ه��ذه الفاجع��ة "احتم��ت راوي��ة ببيتن��ا، مل تذه��ب اىل 
العم��ل، قالت: ه��ددوين بقطع راأ�س��ي ان مل اأ�سع حجابا، 
يقطعون راأ�س��ي، ت�سوري، ال ي�سمدون اأم��ام �سعر انثى، 
ي�سيل لعابهم و�سهوتهم" )15( . فاملدينة مغطاة ب�سباب 
املوت ودخان احلرب، ر�سا�ض وعويل وهدير الدبابات 
وال�سم��ت املتوتر، اذ تلوذ حي��اة البابلي و راوية ومنار 
وهال��ة وبري�سكا ال�سحفية الفرن�سية، التي تعمل مرا�سلة 
لوكال��ة فران���ض بري���ض، مهمتها  ه��ي لق��اء �سخ�سيات 
له��ا ا�ساطريها اخلا�سة ومن ع�ساق بغ��داد، يلذن هوؤالء 
الن�س��وة ب���رشداب البيت م��دة طويلة، ث��م ياأخذهم عمار 
ب�سيارت��ه اخلا�س��ة اىل حي��ث مهم��ة بري�س��كا، اما عمار 
فهو �سدي��ق حياة البابلي، اأهل��ه حما�رشون وموزعون 

ب��ني الفلوج��ة والرم��ادي م��ع زوجت��ه واوالده الثالثة، 
وه��و ممنوع م��ن دخول املدينت��ني الأنه ال ميل��ك وثيقة 
م��ن اجلي���ض االمريك��ي، ذهب مرت��ني ووق��ف يف �سف 
طوي��ل حت��ت ال�سم���ض عل��ى م�س��ارف الفلوج��ة، انتظ��ر 
خم���ض �ساعات وعاد ب�رشب��ة �سم�ض حيث رف�سوا منحه 
بطاق��ة املرور اىل املدينة املحا�رشة، ان رجال القاعدة 
اختطفوا اأخ��اه �سالم، طالبوا بفدية كب��رية ال ميلكونها، 
ومل��ا مل يدفعوا لهم قتلوا �سالما واألق��وا جثته اأمام باب 
اأهله ومع��ه ر�سالة تفيد باأنه متعاون مع االإحتالل، ذلك 
الأن��ه رف�ض من��ح �سيارت��ه التاك�سي للمجاهدي��ن. وعند 
م��رور ه��وؤالء الن�س��اء ب�سارع دم�س��ق ي�سادف��ن م�ساهد 
مزري��ة، يقف��ن بحزن اأم��ام معهد الفن��ون اجلميلة، اذ ان 
املعه��د مهج��ور ومتاثيل��ه حطم��ت و�سوه��ت اللوح��ات 
اجلدارية، اأما مدر�سة املو�سيقى والبالية فنهبت وحطمت 

اآالت البيانو وقاعات التدريب.
ت�ستمر الرواية يف �رشد احداث العراق املاأ�ساوية حا�رشا، 
لت�س��ل اىل ما ج��رى ملهند �سقيق حي��اة البابلي، اذ فور 
تخرج��ه يف كلي��ة اللغ��ات ي�ستدعون��ه 
خلدمة االحتي��اط وير�سلون وحدته اىل 
ال�سم��ال حيث ت��دور املع��ارك ال�رش�سة 
�سنوات 1988-1987، يبقى مهند يف 
هذه املنطق��ة مدة طويلة، كان �سي�رشح 
بع��د خم�سة ع���رش يوما عندم��ا قتل يف 
اإح��دى املع��ارك م��ع البي�سمرك��ه، كان 
يريد بعد ت�رشيحه ان يهرب مع خطيبته 
عر جبال كرد�ست��ان وراء مدينة زاخو 
اىل تركي��ا، كان ينوي الفرار من جحيم 
الع��راق، لكنه قت��ل واملع��ارك م�ستمرة 
ومئ��ات  تت�س��ع  املحروق��ة  واالر���ض 

احلق��وق للمواط��ن، اذ بع��د �سق��وط نظ��ام بغ��داد اوائ��ل 
2003 ، ت�ساب حياة البابلي باأنواع خمتلفة من الرعب 
وامل�سائ��ب، فف�س��ال ع��ن الدم��ار والفو�س��ى وال�رشق��ة 
والقت��ل والعنف الدم��وي، ت�ساب املدين��ة ب�سلل تام من 
حي��ث اخلدم��ات، "ال كهرب��اء يف املدين��ة، بداأن��ا نعتمد 
على مولدات الكهرب��اء، ولل�سبب ذاته انقطع املاء اي�سا، 
اأخذن��ا جنم��ع قطرات م��اء من حنفي��ات احلديق��ة التي 
تقط��ر م��اء �سحيح��ا يعيننا عل��ى البقاء الأج��ل ي�سري، مل 
اأع��رف الوق��ت، ال�سم�ض يف ال�سم��ت، واإذن ه��ي الظهرية 
واإذن ه��و نهار القتل واملوتى ورع��ب املداهمات" )12(. 
حت��ى متاثي��ل ال�سعراء تزح��زح عن قواعده��ا وتنزل اىل 
ال�س��وارع ل��رتى الهول، اب��و نوؤا�ض يرتنح ثم��ال والدموع 
ت�سح على وجنتيه ما بني فندق املرييديان وال�سرياتون، 
والر�س��ايف ي�سري حزينا يف �سارع الر�سيد، ي�ساء احت�ساء 
ال�ساي يف مقه��ى معروف كان يرتاده، لكنه يجد مكانه 
دكان��ا لبيع رمان��ات املتفج��رات واال�سلح��ة واملالب�ض 

الع�سكرية، ويبحث عن مقهى اخر فيجده مرتعا ل�سبيان 
ي�سمون ال�سيكوتني ويتبادلون حبوب الهلو�سة )13(. اما 
مل��ى، عازفة الكمان، املرهفة احل�ض و�سديقة حياة، فال 
تطي��ق ما تراه من الدمار، فتخت��ار املوت بنف�سها، وقبل 
ان تنتح��ر، تكتب ر�سالة حلياة تق��ول فيها "املوت الذي 
نخت��اره اأه��ون على اأرواحنا من موت يق��رره لنا القتلة، 
بغ��داد دخل��ت منطق��ة الغروب الت��ي �ستط��ول، �ساأم�سي 
معه��ا يف درب الغي��اب، اأدفن��وا اآل��ة الكم��ان اأو قدموها 
هدية لزمالئي يف الفرقة ال�سيمفونية، مل ا�ساأ ان اأحرقها 

معي، الفن بريء من جنوننا" )14( . 
ام��ا راوي��ة، فتتلقى م�س��ريا مفجع��ا اآخ��ر،  اذ يطاردها 
رج��ال ميلي�سيا ملتح��ون، ير�سون على راأ�سه��ا وثيابها 
ط��الء اأ�س��ود الأنها ال ترت��دي احلجاب و ج��وارب �سميكة 
وجلباب��ا، ينعتونه��ا بالعاه��رة، الأنه��ا ت�سب��غ �سعره��ا 
بالل��ون االأ�سق��ر وترتدي بنطلونا وتذه��ب اىل عملها يف 
�سي��ارة اأجرة مع ثالثة موظف��ني من زمالئها، وتدعوهم 

إن رواية )سيدات زحل( ليست منطوية على 
مشاهد العنف واالوجاع فحسب، وإنما هناك 
مشاهد وأحداث دالة على الوئام والتسامح، 
وداعية الى التعايش السلمي بين اإلثنيات 

والطوائف،
 تعبر لفظة التسامح في هذه الرواية عن دعم 

الممارسات واالفعال التي تقف بالضد من 
التعصب والتناحر الطائفي والعرقي.
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لك��ن يف االخ��ري يتكف��ل حام��د 
وينج��ح  باالطف��ال  االخر���ض 
يف ت�سجيله��م ل��دى اأح��دى دور 
الرعاي��ة االجتماعي��ة، اذ يتعلق 
حام��د به��م ويزوره��م ويح�رش 
له��م الهداي��ا م��ن دكان��ه. لك��ن 
االختطاف ب�ستى طرقه م�ستمر، 
اختط��اف امل�سيحيني على نحو 
خا�ض، واملت�س��ددون  يفجرون 
الكنائ���ض واالدي��رة ويغتال��ون 
امل�سيحيني يف املو�سل وبغداد، 

حي��ث اختطفوا لين��ا ال�سابة اجلميل��ة امل�سيحية، ُخطفت 
من �س��ارع فل�سطني، كانت مع اأمه��ا، حتاوالن ا�ستئجار 

تاك�سي اأمام الكني�سة، اختطفت لينا ومل تعد.

دعوة اىل الت�شامح

 اإن رواي��ة )�سي��دات زحل( لي�س��ت منطوية عل��ى م�ساهد 
العنف واالوج��اع فح�سب، واإمنا هن��اك م�ساهد واأحداث 
دالة على الوئام والت�سامح، وداعية اىل التعاي�ض ال�سلمي 
ب��ني االإثنيات والطوائ��ف، تعر لفظ��ة الت�سامح يف هذه 
الرواي��ة عن دعم املمار�سات واالفعال التي تقف بال�سد 
من التع�سب والتناحر الطائفي والعرقي، جاءت الرواية 
الإثب��ات ثنائية الت�سامح والتع�سب يف املجتمع العراقي 
ما�سي��ا وحا���رشا، لكنه��ا تدع��و، يف االخ��ري، اىل نب��ذ 
التع�س��ب الديني والعرقي والفك��ري وتدعو اىل الت�سامح 
والتعاي���ض مبختل��ف األوان��ه ومظاهره، عل��ى الرغم من 
ان الطاب��ع الغالب فيه��ا هو اإنتهاكات حلق��وق االن�سان 

واملواطنة التي �سادت يف العراق زمنا طويال.

نر�سد يف الرواية بع�ض الظواهر 
او امل�ساهد التي تدل على وجود 
الت�سام��ح والوئ��ام يف املجتمع 
العراق��ي ع��ر تاريخ��ه الطويل، 
الرواي��ة  عل��ى  ت�سف��ي  والت��ي 
توازن��ا وجمالي��ة اأدبي��ة تندرج 
�سم��ن التقني��ات ال�رشدية التي 

ا�ستخدمتها الروائية.
وه��ي  البابل��ي  حي��اة  ان   
ال�سخ�سي��ة الرئي�سة يف الرواية، 
اخ��رى  �سخ�سي��ة  تتقم���ض 
م��ن التاري��خ وهي زبي��دة التميمي��ة، اذ تعتق��د انها من 
اأحفادها، فهي تع��رف �رش الن�ساء، واملعرفة هذه تاأتيها 
من جدة جدات اأبيها، وهي: اأمينة خان الكردية اجلميلة، 
وم��ن جداته��ا الالحق��ات: �سفي��ة العربي��ة ذات العينني 
ال�سهالوي��ن ال�سا�سعت��ني، و اآي��ن الرتكماني��ة و اآنو���ض 
االأرمنية )�ض24(، ففي الكرا�سة 11 جند اإ�سارة وا�سحة 
اىل حري��ة املعتقد واىل من��ط الت�سامح الدين��ي والعرقي 
الذي كان موجودا يف املجتمع العراقي، اذ تقول الراوية: 
"ورث��ت زينة اجلم��ال االأ�سقر من عائلته��ا الرتكمانية، 
جده��ا اأر�سد �سلي��م اوغلو من كركوك، ت��زوج ح�سناء من 
بالد القفقا�ض، واأبوها ع�سق فتاة اآثورية وتزوجها وهي 
�سم��ريان اجلميل��ة التي اأ�سلمت ح�سب م��ا روى والد زينة 
واتخذت لها ا�سم �سمرية. غفر لها ذووها زواجها وجرى 
ال�سل��ح يف عي��د نوروز الذي ت�سادف م��ع عيد االأ�سحى 
بع��د اأن ولدت التواأم زينة و ي��ازار، واأح�رشت العائلتان 
الذبائ��ح والهدايا واحتفلوا يف بي��وت العائلتني باتفاق 
والد �سمريان عودي�س��و ياقو ووالد زينة �سليم اأر�سد �سليم 
اوغلو، واأخذوا زينة ويازار اىل قلعة كركوك، قال اأبوها: 

القرى الكردي��ة تتحول اىل رماد، يهرب بع�ض اهلها اىل 
م��ا وراء احل��دود وميوت الذين عجزوا ع��ن الفرار، كانت 
الوح��دة الت��ي ينتم��ي مهن��د اليه��ا، تولت ح��رق القرى، 
اذ يق��وم افرادها بجم��ع الن�ساء والبن��ات ال�سغريات من 
القرى التي اأحرقت ليال،  وي�سعوهن يف كرفانات داخل 
املع�سكر ثم يغت�سبوهن ويقتلوهن، يقول زياد الذي اأتى 
بجثمان مهند اىل اأهله: "وجدنا مالب�ض البنات الداخلية 
املمزقة مدماة ومنثورة يف الكرفان، نحو اأربعني قطعة 
الأربعني امراأة، واجلثث ملق��اة على ال�سفح، مل يجروؤ اأحد 
عل��ى دفنها، ب��ل مل يكن هناك اأحد ليق��وم بالدفن، هرب 
الرج��ال وال�سباب اىل ما وراء اجلب��ال، قال مهند ونحن 
اأم��ام امل�سه��د املري��ع ملالب���ض البن��ات: اأي وطن وح�ض 
وحقري ه��ذا الذي يغت�سب جي�سه مواطناته؟")16(. حيث 
�سي��ق مهن��د اىل املعرك��ة عنوة ومل يك��ن يوؤم��ن بها، اذ 
عندم��ا ي�سه��د الظلم ال��ذي يرتكب من قب��ل جي�ض وطنه، 
ي�ستفز وال ي�رشفه وطن العار هذا، يقرر الفرار من اجلي�ض 
لياأخ��ذ حبيبت��ه هال��ة من كل ه��ذا امل��وت ويهربان اىل 
حي��ث قيم االن�سان واملواطنة، هذا ما كان يفكر به مهند 

قبل مقتله.
ويف الرواي��ة حدث كارث��ي حقيق��ي، اإذ يف الكرا�سة 31 

نق��راأ وجع��ا اآخ��ر م��ن اأوج��اع 
الع��راق حا���رشا، ت��روي حياة 
البابل��ي ماأ�س��اة االيت��ام الذين 
يتعر�سون الأب�سع اأنواع االإذالل 
واالإهان��ة، فف��ي ليل��ة متاأخرة 
حي��اة  بي��ت  اىل  راوي��ة  تاأت��ي 
ومعها خم�س��ة �سغار م�رشدون 
مدخ��ل  يف  ينام��ون  وجدته��م 
احدى البنايات، كانوا ي�سعلون 

قطعا من الورق املقوى يف برميل �سغري وهم ملت�سقون 
ببع�سهم طلبا للدفء، لكن كيف حدث ذلك، وملاذا ت�رشد 
ه��وؤالء االيت��ام يف ال�سوارع بعد اأن تع��م الفو�سى جميع 
اأرج��اء املدينة، يقول اأكرهم بلهجته الطفولية: "كنا يف 
اأح��د مالجيء االيتام يف منطقة العلوية ب�سارع الن�سال 
عندما هرب املوظف��ون املرعوبون وهم يرون الدبابات 
االمريكي��ة تدخ��ل الزقاق، كن��ا نبكي وخايف��ني، كانت 
�س��ت �سناء تنام ويانا يف الليل، لك��ن �ست �سناء ما تقدر 
تيج��ي بيتها بعيد، بقين��ا ن�رشخ طوال اللي��ل، احلار�ض 
حمي��د تركن��ا يف اللي��ل وحمل مع��ه الكومبيوت��ر وراح، 
بقينا ثالثة اأيام ومل جند ما ناأكله، جاء احلرامية ونهبوا 
كل �س��يء، اجلنود االمريكان م��ا طردوهم كانوا واقفني 
ي�سحكون ويعطون احللويات والب�سكويت للحرامية، كنا 
اأح��د ع�رش يتيم��ا، حب�سونا يف غرف��ة، ويف ال�سباح جاء 
رج��ل وعائلت��ه واأت��ت عوائل اخ��رى و�سكن��وا يف البيت، 
ق��ال الرج��ل عليك��م ان تخرج��وا للعم��ل اإذا اأردمت النوم 
معن��ا يف البيت.. كل واح��د يجيب يل عند املغرب خم�سة 
اآالف دينار ومن يرجع بال فلو�ض ينام بال�سارع"  )17(، 
يف الي��وم االول يت��م اختط��اف اأك��ر بن��ات االيتام من 
قب��ل �سيارة �رشطة، ومل ترج��ع، ويف اليوم الثاين ي�سيع 
حمم��د وعم��ره �سب��ع �سن��وات، 
وبع��د اأ�سب��وع تختط��ف �سيارة 
بها م�سلح��ون طفلتني، والبقية 
م�سريه��م  م��ن  خوف��ا  يبك��ي 
املجهول، والرج��ل الذي ي�سكن 
ي�رشبه��م  االيت��ام  بي��ت  يف 
النه��م مل يح�سل��وا عل��ى نق��ود 
كافي��ة، وماأ�س��اة اخ��رى كثرية 
ترميه��م يف غياه��ب املجهول، 

تنطلق رواية )سيدات 
زحل( من مصائر مفجعة 

لمعظم الشخصيات 
المؤثرة في الرواية، 

مصائر تؤدي الى نهايات 
مأساوية

رواية »سيدات زحل« 
للروائية العراقية )لطفية 

الدليمي( نصًا سرديًا مميزًا 
من حيث تقنياته السردية، 

وقد تندرج ضمن الروايات 
التي تطلق عليها )الرواية 

السوداء(.
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 1 - رواية “�سيدات زحل”، �ض9.
 2 - اأ�س��ارت الرواي��ة اىل ه��ذا الر�سام اك��رث من مرة، 
انظ��ر اىل ال�سفح��ة 161وال�سفح��ة 169 على �سبيل 
املث��ال-، يف اإ�س��ارة وا�سح��ة اىل الفن��ان الت�سكيل��ي 
العراق��ي وطبي��ب التجميل والطبي��ب اخلا�ض للرئي�ض 
العراق��ي املخلوع �س��دام ح�سني، وه��و الدكتور عالء 

ب�سري.
3 - باق��ر يا�سني، تاريخ العنف الدموي يف العراق، 
دار الكنوز االدبية، بريوت-لبنان، 1999، �ض269.

4 - د.كاظم حبيب، ملحات من عراق القرن الع�رشين، 
الكتاب االول، العراق حت��ى بداية االحتالل العثماين، 

دار اآرا�ض للطباعة والن�رش، اربيل، 2003، �ض332.
“�سيدات زحل”، �ض24. 5 - رواية 

 6 - د.عل��ي الوردي، درو���ض يف حياتي، اعداد ماجد 
ال�سامرائ��ي، مكتب��ة املجل��ة بغ��داد �س��ارع املتنب��ي، 

.38 2015، �ض 

 7 - د.عل��ي ال��وردي، ملح��ات اجتماعية م��ن تاريخ 
الع��راق احلديث، اجل��زء ال�ساد�ض، دار بهج��ة املعرفة، 

بريوت و بغداد، بال، �ض 6.
 8 - رواية “�سيدات زحل”، �ض 102.

 9 - الرواية، �ض 215-216.
 10 - الرواية �ض229؟
11 - الرواية �ض231.
 12 - الرواية، �ض 13.

 13 - الرواية، �ض30-31
 14 - الرواية، �ض36-37

 15 - الرواية، �ض74.
 16 - الرواية، �ض 143.

 17 - الرواية ، �ض 304.
 18 - الرواية، �ض147-148
 19 - الرواية، �ض 232-233
 20 - الرواية، �ض 190-191

ال نذه��ب اىل م�سج��د اأو كني�سة، �سنب��ارك املولودين يف 
القلع��ة، هذه القلعة �رشة كركوك وتعويذتنا، يومها اأ�رشه 

�سليم والد زينة:
- عمو عودي�س��و، تركت ل�سمريان حرية العبادة، �سحيح 
انه��ا ر�سمي��ا م�سلمة، لكن ه��ذا لن يغري م��ن االمر �سيئا، 
كلن��ا نعب��د الرب الواح��د، فالدين هو �سل��ة روحية باهلل 

ولي�ض طقو�سا وت�سميات..
- وهل �ستدعها تاأتي اىل الكني�سة؟!

- هذا يتوقف عليها هي، لتفعل ما تريد..
- يف تل��ك اللحظ��ة نه���ض عودي�س��و وعان��ق �سليم�������ًا 

وبكى" )18(
ويف الكرا�س��ة 22 جند الت�سامح الدين��ي الذي يقف على 
الثنائي��ة الرائع��ة )االخت��الف والتنوع(، حي��ث م�ساعدة 
البع���ض عن��د ال�سدائ��د بغ���ض النظر ع��ن الدي��ن والعرق 
الديني��ة  االأقلي��ات  اأعي��اد  يف  وامل�سارك��ة  والطائف��ة، 
واالإثني��ة، وال�سيم��ا االأعياد االيزدية وعي��د نوروز، التي 
تعك���ض ه��ذا الت�سامح بو�س��وح. "بعد ان �رشب��ت بغداد 
موج��ة جديدة م��ن الطاع��ون، ق��رر اأب��ي اأن ياأخذنا اىل 
املو�س��ل اأن��ا وو�سيفاتي، الأم�سي �سه��ورا يف بيت اأمري 
اليزيدي��ة بني بناته وجواريه يف )عني �سفني( ووادي ال 
لي�ض ب��ني اأ�سجار اجلوز والبل��وط وال�سنوبر على �سفوح 
اجلب��ال احلمراء. ح��ني و�سلنا كانوا يحي��ون احتفاالت 
عي��د )اجلم��ا( يف معبد )اللي�ض( ذي القب��اب املخروطية 
املح��ززة، عي��د ا�ستع��ادة اخل�س��ب ال��ذي دام �سبعة ايام 
بلياليه��ا و�ساهدنا طقو�ض اخل�سب املتوارثة من ع�سور 
�سوم��ر القدمي��ة )...( اأم�سين��ا ال�ستاء هن��اك وحل مو�سم 
الثلوج الذي حا�رش وادي ال لي�ض والقرى حوله واكتفينا 
بتن��اول خب��ز الرق��اق والت��ني املجفف والل��ن والزبيب 

وبي�ض طي��ور القبج )...( كنا ن�سمر عند كوخ على ال�سفح 
واأعطاين �س��اب يافع منهم متثال طاوو�ض �سغري بحجم 
قب�س��ة اليد وقال: هذا لك لتذكري )عيد �رش�سال( اي عيد 
راأ���ض ال�سنة عندما نزل طاوو���ض ملك اىل االر�ض واأنبت 
الزه��ور واأعاد الربيع وج��دد احلياة، ه��و مقد�ض عندنا، 
وال نعطي��ه اال ملن يحفظ له ق��در قدا�سته، احفظيه عندك 

و�سيحميك من ال�رشور" )19(.
نلم���ض يف الرواي��ة زي��ارات اأه��ايل الع��راق لالأ�رشح��ة 
والعتب��ات املقد�س��ة يف املنا�سب��ات الديني��ة املختلف��ة، 
�س��واء اأكانت منا�سب��ة دينية من غري دينها او قومية من 
غ��ري قوميته��ا او طائفية من خ��ارج ظائفتها، اذ جاءت 
يف الرواي��ة ان "يف العيد تتول��د الفرحة من الروائح )...( 
وج��وه ريانة لن�ساء بعباءات حرير تخ�سخ�ض خالخيلهن 
الذه��ب يف كل خطوة، يدخلن احل���رشة القادرية لزيارة 
ال�سيخ عبدالقادر الكيالين )...( ثانية اأجدين مع قريباتي 
وه��ن يطفن يف اأزق��ة الكاظمية العتيقة ب��ني بيوت ذات 
�رشف��ات و�سنا�سي��ل )...( عندم��ا اأزور بغ��داد خذيني اىل 
مرقد الفيل�س��وف الطو�سي اأ�ستو�س��ح احلقيقة يف �سقوط 
بغ��داد م��ن كان وزي��را لهوالك��و، ار�سدين��ي اىل مكتب��ة 
املخطوط��ات فاأن��ا اأعد كتاب��ا عن �سقوط امل��دن" )20(. 
وثم��ة زيارات ملرق��د الكاظمني، وال��دوران حول �رشيح 
االم��ام مو�سى الكاظم، وزيارة معابد االيزديني، وزيارة 
جامع االأم��ام االأعظم، وزيارة امل��دن الكردية اثناء عيد 
ن��وروز. وفوق ذلك ر�سدت الروائي��ة، اىل جانب ال�سواهد 
املذك��ورة، م�ساه��د عديدة اخ��رى يف ت�س�وي��ر الت�سامح 
والتع�س��ب، وجت�سيدهما ف��ي اأحداث من الزم�ن املا�سي 
والزم����ن احلا�رش، م�ستلهمة مناذجها من تاريخ العراق 

القدمي واحلديث عر ع�سوره ومراحله املختلفة.

امل�شادر واملراجع:
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الق�س��ة الق�سرية بو�سفها فنًا �رشديًا، اأخذت على عاتقه��ا منذ بداية وعيها طرح ا�سئلة امل�سري، 
فم��ّرت بتحوالت نوعي��ة اأ�سافت لها واأكلت من جرفها يف اخ��رى.. ال�سيما مع التجريب الذي مل 

يرتق بع�ٌض منه اإىل التجديد بقدر ما ذهب بها اىل الرتهل والتعقيد.
وق��د مار�س��ت الق�سة الق�سرية �سطوته��ا على القارئ بالتوازي مع ال�سع��ر والرواية، اخذين بنظر 
االعتب��ار مروره��ا مبوا�سم من االنح�سار والرتاجع، ورمبا االف��ول بح�سب نقاد كثريين.. ومع كل 
كبوة تتعر�ض لها تنه�ض بنف�سها حمملة مب�ساريع من �ساأنها ان تاأخذ بيدها نحو �سفاف جديدة.

رمب��ا ه��ي اليوم يف ازمة ال ُيح�سد عليها جن�ٌض ادبي اخر يف العراق، �سيما بعد التحوالت الكرى 
الت��ي رافق��ت انهي��ار نظام �سيا�سي �سم��ويل واإحالل نظام بدي��ل، االمر الذي ي�ستدع��ي ان يرافق 
ه��ذا التح��ول ال�سيا�سي، حتول مواز مي�ض جوهر احلياة الثقافية مب��ا ينا�سب التحول كّما ونوعا. 
وثمة ما يدخل يف ر�سيد الرواية العراقية التي ا�ستثمرت هذا التحول وقدمت جراأتها يف التفكري 
وك���رش التابو وامل�سك��وت عنه قبل 2003 حيث ظه��رت مناذج كثرية غريت قواع��د اللعب �سواء 

القصة القصيرة في العراق :

 رهانات األلفية الثالثة

AL ADEEB AL IRAQI
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يف اخلط��اب او يف التقنيات االمر الذي دفع بالرواية خطوات كرى 
مبقدار عقود رمبا يف ب�سع �سنوات.

وبق��در تعل��ق االم��ر بالرواي��ة، �سننعط��ف اىل الق�س��ة الق�س��رية يف 
الع��راق ما بعد الع��ام 2003 بو�سفها نقطة التح��ول االكرث درامية 
يف تاريخن��ا الراه��ن، ونط��رح هذه اال�سئل��ة عر جملة االدي��ب العراقي التي تاأخ��ذ على عاتقها 
دائم��ا ط��رح اال�سئلة اال�سكالية ثقافي��ا ونقديا ومعرفيا، لتنري بالبحث ع��ن �سوؤال التجديد يف 
الق�سة العراقية، وما اثر التغيري ال�سيا�سي فيها. وهل ا�ستطاعت ك�رش قواعدها التقليدية؟ وملاذا 
ا�سابه��ا الركود جزئيا؟ وما اأ�سباب عدول كتابه��ا اىل الرواية؟ .. واأخريا ما خمرجات امل�ستقبل 

وما امل�سري الذي �سُتقاد اليه؟.... 
ه��ذه اال�سئلة و�سواها �ستح�رش يف هذه الندوة التي ادارها الدكتور علي متعب، وحررها القا�ض 
ح�سني حممد �رشيف، مع ال�سيوف الذين �سياأخذون على عاتقهم تاأمني التدابري الالزمة للخروج 

من عنق ال�سوؤال اإىل ف�ساءات التداول املعريف.. 
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د.علي متعب: ال�سوؤال الذي نفتتح به هذه الندوة يتعلق 
بت�س��اوؤل  مفاده: ملاذا تكون التحوالت يف الرواية اأ�سبق 
ظهوراً من الق�سة الق�سرية؟ وملاذا الرواية اأكرث ح�سا�سية 
واأكرث ا�ستجابة لتلك التحوالت، من الق�سة الق�سرية كما 
ي��رى ذلك الدار�سون؟ واأتوج��ه بال�سوؤال اىل الدكتور ثائر 

العذاري.
د.ثائـــر العذاري :  رمبا اختلف معك يف ذلك، فاأنا اأرى 
ان تل��ك الظهورات يف الق�سة الق�س��رية ا�رشع ا�ستجابة، 
ول��و قمن��ا بجرد �رشي��ع للق�س��ة بعد االحت��الل، نرى ان 
ظواهر كثرية رافقت الق�سة الق�سرية على م�ستوى ال�سكل 
وامل�سم��ون، وا�سي��اء كثرية اخ��رى. وكذلك بع��د احداث 
�سق��وط املو�سل، وظه��ور داع�ض، ظه��رت اي�سا حتوالت 
مهم��ة يف الق�س��ة. بالعك���ض ان��ا ارى ان الق�س��ة ا���رشع 
يف اال�ستجاب��ة منطقيا وانها اك��رث ح�سا�سية للمتغريات 
ب�سب��ب ن�رشها يف ال�سحف و�رشعة كتابتها، وباالإمكان 
ان يكت��ب القا���ض جمموع��ة ق�س�سي��ة بخ��ط ا�ستجاب��ة 

�رشيعة للواقع.
د. علـــي متعب: دكت��ور ثائر رمبا وجه��ت انتباهي اىل 
�س��وؤال جديد، و�ساأع��ود اليك  بعد اال�ستم��اع اىل الدكتور 

جا�سم اخلالدي. هل تتفق مع ذلك؟ . 
د. جا�شـــم اخلالـــدي: اتفق م��ع الدكتور ثائ��ر العذاري 

باأن الق�سة �رشيعة اال�ستجابة، 
ونحن نحتاج اىل ج��راأة دقيقة 
من اج��ل االجاب��ة ع��ن ال�سوؤال 
املتعل��ق م��ن ان الرواي��ة اكلت 
من ج��رف الق�سة. فف��ي درا�سة 
احل��رب  ا�سقاط��ات  ح��ول  يل 
يف الق�س��ة العراقي��ة، فوجئ��ت 
بالك��م الهائ��ل م��ن املجامي��ع 

الق�س�سية لكتاب عراقيني زاولوا كتابة الق�سة والرواية. 
وهناك بون �سا�س��ع بني كتابة اجلن�سني، فالروائي حني 
يكت��ب الق�سة يك��ون حرفيا ب�س��كل دقي��ق، وهناك فرق 
وا�سح وبني فيما يكت��ب يف الرواية على م�ستوى ال�سكل 

وامل�سمون عن الق�سة الق�سرية.
د.علـــي متعب: اذا �سمح��ت يل دكتور جا�س��م، اتذكر ان 
درا�ست��ك كانت ُتعن��ى بظالل خميلة احل��رب يف الق�سة، 

وكانت تعنى بظالل احلرب على وجه الدقة.
د.جا�شـــم اخلالـــدي: بال�سب��ط، خمي��ال ذاك��رة احلرب 
يف الق�س��ة، فالقا���ض العراقي عندما يكت��ب عن احلرب 
العراقي��ة االيراني��ة، يك��ون م�سطربا وقلق��ا، وان نظرته 
للحرب تكمن يف االثار النف�سية التي تركتها احلرب على 

القا�ض. 
د.علي متعب: هذه ثيمة راكزة يف الق�سة واالأدب ب�سكل 

عام.
د. جا�شـــم اخلالـــدي: فع��ال، لك��ن التعب��ري يختلف من 

قا�ض اىل قا�ض.
د.علي متعب: رمبا َق�رُش عندي التعبري اإن الرواية اكرث 

م�رشوعية.
د.جا�شـــم اخلالـــدي: ل�سب��ب ب�سي��ط يتعل��ق باجلان��ب 
التجاري، فالرواية جتد من يروج لها ويتعهد بتوزيعها، 
عك���ض الق�س��ة الت��ي ل��ن ُتوىل 
االهتم��ام ف�س��ال ع��ن اجلوائ��ز 
التي تعزز  الرواية، لذلك فاغلب 
الرواي��ة  يكتب��ون  الق�سا�س��ني 
واأنا �سمعت من احدهم يقول اأناأ 
اكتب من اجل الفوز يف البوكر.

د.علـــي متعـــب: ا�ست��اذ ح�سن 
مار�س��وا  الذي��ن  اأح��د  البح��ار 

النظرية العربية الحديثة 
والمعاصرة النقدية 

هي عكس النظرية 
الغربية التي تستمد كل 
مخرجاتها من النصوص .
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الكتابة االبداعية يف اجلن�سني 
االدبيني.. ما  وجهة نظرك؟

البحـــار:  ح�شـــن  القا�ـــس 
امل�سهد ال�رشدي ما بني الق�سة 
والرواي��ة هو م�سه��د ماراثوين 
للكتابة لكن يعتمد على امرين 
االول يف الق�سة هو االقت�ساب 
يف  واالخت�س��ار  واالخت��زال 
وه��ذا  وال�سخ�سي��ات  الزم��ن 

يحت��اج اىل لياق��ة كاتب وخرة. ام��ا يف الرواية فهناك 
ف�س��اء لكن يختل��ف. اذ هن��اك املعنى والدالل��ة ما بني 
الرواي��ة والق�س��ة يف امل�سهد اخلارج��ي. ان الرواية حني 
�سع��دت اىل هذا امل�ست��وى وركنت الق�سة اىل جانب كما 
قال الدكتور جا�سم ب�سب��ب اجلوائز التي ا�سهمت يف ذلك 
فعندم��ا يفوز الروائي يف جائزة ي�سار اليه ككاتب وُيقراأ 
وحني ُيقراأ ي�سل اىل م�ستويات عالية من الطلب وهذا ما 
يري��ده كل كاتب اما يف الق�سة ف��ان الق�سة على ا�سا�ض 
انه��ا عالي��ة الر�ساق��ة واللياقة تتطلب مه��ارة كاتب بال 
جائ��زة فاالأم��ر خمتل��ف ويف ال�سنني االخ��رية بعد عام 
2010 ب��داأ كّتاب الق�س��ة يكتبون الرواي��ة، ويروجون 
الأنف�سهم كروائيني حتى انهم بداأوا يتن�سلون من كونهم 
ق�سا�س��ني، وكاأنه��ا �سب��ة. اذا كان الكات��ب قا�سا فهذا 
االم��ر يعود ل�سبب جتاري ب�سبب دور الن�رش، الأنها تعتمد 
عل��ى الرواي��ة، ع�س��ى اأن تاأخذ جائزة.. ونح��ن االآن اأمام 
اأزم��ة متلقي، فالق�سة ُتقراأ �رشيع��ا لكن تبقى طويال يف 
الذاكرة، خالفا للرواية التي تقرا ببطء طويل، ولكنها لن 
تبق��ى كلها يف الذاكرة فحني تق��راأ عدة روايات يف �سهر 
ل��ن يبقى منها يف الذاك��رة اإال القليل خالف��ا للمجموعة 
الق�س�سي��ة ح��ني تقراأه��ا �سرت�س��خ يف الذاك��رة اأكرث من 

دلي��ل  خ�س��ري  وحمم��د  ق�س��ة، 
على ذلك فدائم��ا نتذكر اململكة 

ال�سوداء.
د.علـــي متعـــب: دكت��ور في�سل 
ا�ستمعت اىل املداخالت املتعلقة 
اأبط��اأ  الق�س��ة  حت��والت  ب��اأن 
ا�ستجاب��ة من الرواي��ة ويبدو اأن 
االأم��ر خا�س��ع الأكرث م��ن �سبب 
غ��ري خا�ض بالق�س��ة او الرواية 
بقدر ما يرتبط بالنموذج االإ�سهاري للرواية فماذا تقول؟ 
د. في�شـــل غـــازي النعيمـــي: �سكرا دكتور عل��ي، وفيما 
يتعل��ق مب�ساأل��ة ا�ستجاب��ة الق�س��ة اأو الرواي��ة للتحوالت 
التح��والت  او  الثقافي��ة  او  االجتماعي��ة  اأو  ال�سيا�سي��ة 
الكرى، اأميل اىل ان الرواية اكرث ا�ستجابة لذلك، وال�سبب 
الن الرواية وليدة اال�سكاليات الكرى.. فظهور الرواية مل 
يكن عابرا يف االدب العاملي. والتحوالت التي حدثت يف 
امللحمة مل تكن �سهلة ابدا، لذلك فالرواية اكرث قدرة على 
التحوالت الكرى التي حتيط بها، عك�ض الق�سة الق�سرية 
ب�سب��ب طابعها االيج��ازي، والتي تعتم��د على االختزال. 
وقد ا�ستمعت ملداخل��ة اال�ستاذ ح�سن البحار فيما يتعلق 
ب�سعي كّتاب الق�سة وعدولهم اىل كتابة الرواية، وال�سبب 
يف ذلك، الهالة الكبرية التي حتيط بالرواية على ح�ساب 
الق�س��ة الق�سرية، على امل�ست��وى الت�سويقي واال�سهاري، 
فامل�ساأل��ة لي�س��ت فنية بحت��ة تتعلق بطبيع��ة اجلن�سني، 
بق��در ما ه��ي ت�سويقي��ة، كم��ا تف�سلت دكت��ور علي باأن 
امل�ساأل��ة لي�ست نابعة من طبيعة اجلن���ض اأو النوع، بقدر 
املوؤث��رات اخلارجي��ة والت��ي تتعل��ق بالت�سوي��ق. فمث��ال 
الرواي��ة تدخ��ل يف �سناع��ة ال�سينما، ونح��ن نالحظ ان 
كث��ريا م��ن كتاب الق�س��ة حتول��وا اإىل الرواي��ة بحثا عن 

ثمة حاجة ملحة تتعلق 
بتوأمة اتحادنا مع اتحادات 

الكتاب العرب، وهذه 
التوأمة لو فّعلت سيكون 

لألديب العراقي الحضور 
العربي الجيد ..



7030
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

71 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ال�سهرة، لذلك فاملوؤثرات اخلارجية هي من 
حتيط بالفنني وتوؤثر فيهما.

د.علـــي متعـــب: �سك��را ل��ك دكت��ور في�سل 
�سمعن��ا  فق��د  ثائ��ر  اإىل دكت��ور  وبالع��ودة 
اأك��رث م��ن راأى وقد طرحت اأن��ت بان الق�سة 
اأ�رشع ا�ستجاب��ة للتحوالت وقد علق االأخوة 
عل��ى ذل��ك فكي��ف تع��ي ا�ستجاب��ة الق�س��ة 

للمتغريات؟
د.ثائر العـــذاري: اأوال اإن م��ا ذكر من تلك 
االأ�سباب هي لي�ست اأ�سبابا فنية بقدر ما هي 
ظروف حتيط بالرواي��ة والق�سة لكن عمليا 
وبالعودة اإىل من��اذج ظهرت من الق�سة يف 
الع�رشي��ن �سن��ة االأخ��رية هي اأ�سم��اء مهمة 

كاملرح��وم حميد الربيعي واملرح��وم حممد علوان جر 
واملرح��وم ا�سعد الالمي  وحممد خ�سري موؤخرا �سنالحظ 
ان ه��ذه االأ�سماء اأخرجت جماميع م��ن االأعمال تختلف 
ع��ن اأعمالهم ال�سابقة وق��د كتبوا بطابع جدي��د وال اأريد 
اأن اأقول عليه طابع تغريب بقدر ما ا�سميه تخييل الواقع 
فحمي��د يف احمر حان��ة او غيمة عط��ر وجمموعة حامد 
فا�سل "املفعاة" وال��ف �سباح و�سباح، وحممد خ�سري 
"ب�رشياثا"، ال ت�ستطيع ان تقول هذه الق�س�ض فانتازية، 
فغيمة عطر فيها تغريب، ولكنها تتحدث عن الواقع، عن 
واق��ع احليدرخان��ة والتغي��ريات الت��ي حدث فيه��ا بدءا 
من االحت��الل وظهور داع�ض، وظه��ور امللي�سيات، والف 
�سب��اح و�سباح، فيه��ا تغريب اأي�سا ولكنن��ا ال ن�ستطيع 
ان ننف��ي عنها الواقع.. وهناك الكثري من االأمثلة التي ال 
جم��ال لذكرها كلها وهي تناق���ض واقعا فانتازيا تتكلم 
عن ال�سيا�سية واالجتماع واالقت�ساد، وهو طريق خا�ض 

بها للتعبري عن الواقع عر كتابة الق�سة.

د.علي متعـــب: ا�ستاذ ح�س��ن، االن الدكتور 
ثائ��ر يقودن��ا يف اجت��اه اآخر، ول��ه قناعاته 
املبنية اأ�سال عل��ى واقع ال�رشد العراقي وقد 
ج��اء باأمثل��ة.. اال تعتقد بان ف�س��اء الق�سة 
املحدود، يوؤث��ر على تناول الق�سايا اخلطرة 
يف الواق��ع العراقي ب�سكل عام؟ اأال يوؤثر ذلك 
يف بطء ا�ستيعابها للتحوالت خالفا للرواية 

التي تعتمد الف�ساء والكلمات؟
القا���ض ح�سن البحار:  نع��م وميكن االتفاق 
االآن عل��ى اإنن��ا نعي�ض اأزمة متلق��ي، ما بني 
املتلق��ي القارئ، واملتلقي الدار�ض واملتلقي 
ه��وؤالء  ب��ني  اخت��الف  وهن��اك  الع��ارف.. 
الثالثة، فالق��ارئ يتبع ما �سبق من احلديث 
ع��ر االإعالم والنقد، اأو حت��ى اأحيانا يف املقاهي يتلقى 
هذا الن��وع من املتلقي معلومة اجلمع. واملتلقي الدار�ض 
وظيفته درا�سة الق�س��ة وتفكيكها، الأنه معني بهذا االأمر 
واملتلقي العارف، هو نوع يعي كل �سيء بتعلق باجلن�ض 
االأدبي واالأخطر هو الن��وع االأول. ونحن نعاين من اأزمة 
متلق��ي وال جند من املتلقي ان يقف اأمام مكانة االإعالم 
ودور الن�رش، ليقبل اأو يرف�ض حتى على م�ستوى حماكمة 
اجلوائ��ز كالبوكر ونوبل، فهو يذه��ب اىل مذهب اجلائزة 
دون اخلو���ض يف امل�ستوى الفن��ي للعمل الذي هو ابتداء 

رهان على ق�سايا ايديولوجية وهذه هي امل�سكلة.
د. علي متعب: وانت تتكلم بتلك الطريقة اجد فيك طرح 
الناق��د ولي�ض القا���ض! .. نعود للدكت��ور جا�سم اخلالدي 
، ب��ودي ان ا�ستم��ع لتعقي��ب من��ك على مداخل��ة الدكتور 

العذاري. 
د. جا�شـــم اخلالـــدي: ل��و عدن��ا اإىل الق�س��ة يف حقب��ة 
اال�سرتاكي��ة  الواقعي��ة  هيمن��ة  كان��ت  ي��وم  ال�ستين��ات 

فرج يا�سني 

اأ�سعد الالمي

دد
لع

ة ا
دو

ن

وا�سحة عليه��ا، وبني االنفتاح 
على التغيري بع��د 2003 توجد 
طف��رة كب��رية يف الق�سة ملن مل 
ي�سعر بها، والكت��اب اأنف�سهم مل 
ينجح��وا يف الرتويج له��ا، فقد 
حتدث��وا عن مو�سوع��ات بعيدة 
عم��ا كانت حتدث اإب��ان احلرب 
فحاول��وا  االإيراني��ة.  العراقي��ة 

التعب��ري عن هم��وم الواق��ع العراقي ولكن ب��اأدوات فنية 
اأخ��رى تعر عن االإن�س��ان ونف�سيته بطريقة فنية. واأتذكر 
ان ق�س��ة اإ�سماعي��ل �سكران التي يتح��دث فيها عن واقع 
نف�س��ي يتمثل باإن�س��ان عراقي يتعر���ض اإىل اأزمة، وثمة 
اأ�س��وات تالحقه يف كل مكان كبقايا حروب، ون�سل اإىل 
اأن ال توجد اأ�سوات بقدر ما هي اإ�سقاط على واقع احلرب.

د. علي متعب: م��اذا بجعبة الدكتور غنام حممد خ�رش 
حول ما قيل؟

د. غنـــام حممـــد خ�شـــر: اأود اأن اأحت��دث ع��ن مداخالت 
الزم��الء الت��ي تطرق��ت اإىل اال�ستجاب��ة.. اأن��ا اأرى ان كل 
الفنون االأدبية : الق�سة والرواية وال�سعر، واأدب الرحالت 
كم��ا تف�س��ل اال�ست��اذ ح�س��ن البح��ار، كله��ا تعم��ل على 
ا�ستجاب��ة الواق��ع وترجمت��ه، ف��دور الكّت��اب العمل على 
التق��اط تل��ك امل�ساهد احلياتي��ة، ثم اإع��ادة بنائها، واأنا 
اعتق��د ان��ه ينبغي علين��ا ان ناأخ��ذ بالظ��روف املحيطة 
باالأجنا�ض االأدبية.، فمثال، ملاذا تراجع امل�رشح وهو ابو 
الفن��ون؟ الأنه عندما فقد االمن فقد امل�رشح، الن امل�رشح 
ال يحي��ا اإال يف الظروف االمنة. لذلك فانا اأرى التاأثريات 
االجتماعي��ة والواقعي��ة فر�س��ت منوذج��ا حم��ددا عل��ى 
االجنا���ض االأدبية.. فم�سالة رواج الرواية ك�سيدة الع�رش، 
و�سي��دة الفن��ون، جاءت م��ن اجل ال�سه��رة واجلوائز، اننا 

ال ن�ستطي��ع ان مني��ز فني��ا بني 
الرواية والق�س��ة كجن�ض ادبي، 
بق��در م��ا يتعلق االأم��ر بق�سايا 
بامل�ساح��ة  خا�س��ة  اخ��رى، 
وفيم��ا  واال�سه��ار..  والرتوي��ج 
يخ�ض الرواي��ة، فالقارئ �سار 
م��ن  اك��رث  الرواي��ة  اىل  ميي��ل 
ال�سع��ر، وق��د حت��ول الكثري من 
االدب��اء اىل كتاب��ة الرواي��ة، وق��د �ُسئل ف��رج يا�سني يف 
احت��اد ادباء �س��الح الدين يف منا�سبة م��ا، �سوؤاال مهما، 
وه��و مل��اذا مل تكت��ب الرواي��ة وان��ت تكتب الق�س��ة منذ 
خم�س��ني �سنة؟ فجاء الرد ب��اأن اأجواء الرواية تختلف عن 
اأجواء الق�سة، والدخ��ول فيها دون اأدوات، مهمة �سعبة. 
وم��ن وجه��ة نظره ان التح��ول اىل الرواي��ة فيه جمازفة 
ولذل��ك فنحن ال ن�ستطيع ان نق��ارن بني الرواية والق�سة 
بقدر ما نناق���ض الظروف. فثمة موؤ�س�سات اعطت الرواية 

احليز والقدرة على اال�ستجابة اأكرث من الق�سة.
د. علي متعب: دكتور في�سل ثمة �سوؤال ارتبط مبداخالت 
ه��ذه الن��دوة، وه��و ق��درة الق�سة عل��ى م��زج الكثري من 
االأجنا���ض – ال�سيم��ا الق�س��ة الراهنة - جت��د فيها مثال 
اللغ��ة ال�سعري��ة والدرام��ا، ورمب��ا االإفادة م��ن الت�سكيل، 
مم��ا يعني ان الق�س��ة ممكن ان حتت��وى اجواوؤها التغري 
مبا يقربه��ا من حتوالت الرواية، وه��ي ت�ستطيع اللحاق 

بالرواية فماذا تقول؟
د. في�شل غازي النعيمي: م�سالة الق�سة يف ا�ستجابتها 
للتحوالت، وقد علق الدكتور ثائر باأنها متعلقة بالظروف 
اأك��رث م��ن العوام��ل الداخلي��ة للجن���ض. واأن��ا اعتق��د ان 
ا�ستجابة الق�سة للتحوالت حمدودة جدا قيا�سا بالرواية، 
الأنها حمدودة العنا���رش خالفا للرواية التي اأتاحت لها 

القصة ُتقرأ سريعا لكن 
تبقى طويال في الذاكرة 

خالفا الرواية التي تقرأ 
ببطء طويل ولكنها لن 

تبقى كلها في الذاكرة..
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ا�سرتاطاته��ا ان تتحول باأ�رشع 
م��ن الق�سة وحمدودي��ة الق�سة 
الق�سرية ه��ي حمدودية ن�سية 
عك���ض الرواي��ة الت��ي اأتي��ح لها 
ان تكون اأو�س��ع وغري حمدودة. 
فبع���ض الق�س���ض تك��ون م��ن 
ف��ال  اأحيان��ا،  واح��دة  �سفح��ة 
تتي��ح للقا���ض ان يت�رشف يف 
الزم��ن واحلبكة خالف��ا للرواية 

الت��ي رمبا تكون مبق��دار الف �سفحة مث��ال، وهذا يعطي 
م�ساحة للكات��ب ان ينفتح على اأجنا�ض اخرى، وامل�سالة 
الت��ي اأثارها الدكت��ور ثائر اأي�س��ا با�ست�سه��اده بنماذج 
عراقي��ة كاأمثال حمي��د الربيعي، وحممد عل��وان، وكذلك 
ا�س��ار الدكت��ور غن��ام اىل ف��رج يا�سني حي��ث ان م�سكلة 
اال�ستجاب��ة يف الق�س��ة الق�س��رية هي فردي��ة. فالرواية 
العراقية وعلى الرغم من فو�سويتها وكثريا من االأ�سماء 
الت��ي ال ت�ستح��ق ان يطل��ق عليه��ا ا�س��م روائ��ي م��ا بعد 
2003 فهي اأكرث ا�ستجابة للتحوالت الفردية واأنا اعني 
باال�ستجاب��ة الفردي��ة تعتم��د على ح�سا�سي��ة كل كاتب، 
ووعي��ه.. فاالأخ ح�س��ن البحار والذي مل اق��راأ له ق�س�سا، 
ق��رات له رواية واحدة، هو يع��ي ذلك بان الوعي الفردي 
ي�سه��م باال�ستجاب��ة بني قا�ض وقا���ض.. وحممد خ�سري 
يف جمموعت��ه االخ��رية الت��ي ناق�ض فيها ث��ورة ت�رشين 
عل��ى الرغم من انه��ا ال ترقى كث��رياً اىل اعماله ال�سابقة 
عل��ى امل�ستوى الفن��ي، لكنه عّر ع��ن املنعطفات احلادة 
الت��ي مّر بها ال�سعب العراقي، وع��ر عنها بطريقة واعية 
ج��دا. ان م�سكلة الق�سة الق�سرية عل��ى م�ستوى التجريب 

واال�ستجابة هي حاالت فردية اذا ما قي�ست بالرواية.
د. علي متعب: هل ثمة تعقيب على كالم الدكتور في�سل 

غازي النعيمي؟
دكت��ور  العـــذاري:  ثائـــر  د. 
في�سل �سوؤال من �سّوَر املجتمع 
اليومي��ة  احلي��اة  يف  الرو�س��ي 
الب�سيطة يف رو�سي��ا القي�رشية 

ت�سخوف ام د�ستوف�سكي؟ 
د. في�شـــل غـــازي النعيمـــي:  
بالتاأكي��د ال��ذي �س��ّور احلي��اة 
اليومية الب�سيط��ة وبال مغالطة 
يف تاري��خ الف��ن كان )ت�سيخ��وف( وهو اك��رث تعبريا من 
د�ستوف�سك��ي، فق��د كان يف ق�س�س��ه م�س��ورا للحياة يف 
رو�سيا القي�رشية، حني �رشح انفعاالت وهموم االن�سان، 
لك��ن الي��وم اعطن��ي ت�سيخ��وف ال��ذي ير�س��د م�س��كالت 

املجتمع العراقي؟
د.ثائر العذاري: ال�سوؤال لي�ض بهذه الطريقة الأنه �سعب 
ج��دا ان يق��ارن ت�سيخ��وف بغ��ريه، وهو ت��رك ب�سمة يف 
تاري��خ الق�س��ة. هل تعلم ب��ان الق�سة ت�سم��ى فن الرجل 
ال�سغ��ري يف اللغ��ة االنكليزية؟. الأنها متتل��ك القدرة على 
ت�سوي��ر احلياة بقدر كب��ري. ولو ذهبنا اىل مرحلة ما بعد 
االحت��الل باعتبار انن��ا تخل�سنا من الرقي��ب، �سن�ساهد 
الق��درة عل��ى ت�سوير حي��اة النا�ض بال قي��ود.. وا�ستطاع 
كت��اب الق�س��ة ان ير�سموا خطا بيان��ا مت�ساعدا يف ذلك  
وهم ير�سدون اليومي، عك�ض الروائي الذي ي�ستغرق وقتا 
طويال يف كتابة عمله.. وانا اعرف روائيني ا�ستغرقوا يف 
كتاب��ة عمل واح��د اربع �سنوات. فه��ذا الزمن يفرت�ض ان 
يك��ون للرواية خط��ة الإجنازها، فهذا الزم��ن الذي يكتب 
فيه الروائ��ي املحدد بالوقت ال ي�سم��ح بر�سد التحوالت 

اليومية دائمًا.
د. علـــي متعب: نفه��م من �سوؤال��ك االآن ان الدكتور ثائر 

الرواية اكثر قدرة استجابة 
للتحوالت الكبرى التي 

تحيط بها، عكس القصة 
القصيرة بسبب طابعها 

االيجازي واعتمادها 
االختزال..
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يفرت���ض ان من��اخ م��ا بع��د 2003 يو�س��ح لن��ا كيفية 
تناول��ت ال�رشدية العراقية احلي��اة اليومية.. وكالمه فيه 
الكث��ري من الدق��ة، فالق�سة ا�ستطاع��ت ان ت�ساير حياتنا 
غري الرتيبة واملتواترة، وه��ي بذلك اجدر بر�سد اليومي 
املتغ��ري اكرث من الرواية التي تكتب يف وقت طويل وفقا 

خلطة وت�سميم. 
د.جا�شم اخلالدي: هناك ق�سية تتعلق باأحقية الرواية 
عل��ى الق�س��ة وقلن��ا ان ه��ذا مناخ ع��ام، وهن��اك كّتاب 
يكتب��ون الرواي��ة، و�ساأذك��ر قا�س��ا اكتفى بعم��ل روائي 
واح��د او روايتني، وهو عبد االأمري املجر، واأنا اأقول عنه 
ان��ه كان وفي��ا للق�س��ة الق�سرية، ويبحث ع��ن فرادة يف 
اعمال��ه اجماال، حيث كان من�سغال يف احلياة.. فمثال يف 
جمموعته االخرية )كتاب احلياة( ان�سغل بت�سوير احلياة، 

واأكاد اجزم بان اغلب الروايات العراقية مل 
ت�ستط��ع ان تتمث��ل ح�سا�سي��ة املو�سوعات 
الت��ي طرحها عبد االم��ري املجر.. ففي ق�سة 
الع��راة- على �سبيل املثال-  ميار�ض املجر 
نق��دا �سيا�سي��ا الذع��ا لك��ن بتقني��ات خلق 
فيها مع��ادل مو�سوعي، وذهب اىل ت�سوير 
جمموع��ة م��ن النا���ض يجل�س��ون يف فن��دق 
ليج��دوا انف�سهم عراة، ويكت�سف��ون بان من 
���رشق مالب�سه��م رئي���ض الدول��ة وحا�سيته، 
حت��ى يتبني الحقا ب��ان الع��راة الوحيدين، 
هم الرئي���ض واحلا�سية.. ومن��وذج اخر وهو 
عب��د علي اليو�سف��ي يف الق�س��ة، حني كتب 
ق�س��ة )كه��ل بغ��داد( فيتح��دث ع��ن ع��ودة 
�سخ���ض منف��ي خ��ارج البلد، وم��ع اعتياده 
عل��ى احلي��اة خ��ارج الع��راق، كي��ف يعي�ض 
مع اح��داث العراق من ارهابي��ني وقطاعي 

طرق اىل اخره، فالق�سة ت�ستطيع مواكبة االحداث بدقة.. 
وع��ن حمي��د الربيعي الذي تكل��م يف جمموعة بيت جني 
ع��ن هروب املجانني من م�ست�سفى ال�سماعية، وكيف انه 
يطرح فكرة اال�ستب��داد الذي رحل مع �سلطة الديكتاتور.. 
لكن ثم��ة ا�ستبداد اخر يحدث وهو متعلق ب�رشقة الطعام 
والفو�س��ى والف�س��اد االداري، وهذه ق�ساي��ا نقد ال�سلطة 
يف الوق��ت ال��ذي ت�س��ود فيه اال�سلح��ة املنفلت��ة.. الق�سة 
ت�ستطي��ع مواكب��ة االح��داث .. وم��ع ذلك هن��اك روايات 
كتب��ت بعد عام 2003 مث��ال، �سياء اخلالدي يف روايته 

))قتلة(( حني حدد ال�رشاع مع االرهاب.
د. علـــي متعب: دعونا نذهب اىل �س��وؤال اكرث حمدودية 
ويتعل��ق مبحمد خ�سري، كاأح��د املبدعني العراقيني الذي 
ا�ستط��اع ان يخلق منوذج��ا ويتبع من االخري��ن.. واالآن 
دكت��ور في�س��ل، هل تعتق��د بان ثم��ة قا�سا 
ظه��ر يف ما بعد 2003 و باإمكاننا ان نقول 
باأن��ه حذا حذو خ�س��ري، وذهب باجتاه خلق 

منوذج خا�ض بالق�سة العراقية؟
د.في�شـــل غـــازي النعيمـــي: هن��اك بع�ض 
التج��ارب الفردي��ة الت��ي ي�سع��ب تكرارها. 
فتجربة حمم��د خ�سري وكم��ا تف�سلت، باأنه 
اختط خطا بيانيا متميزا حتى على م�ستوى 
الع��رب، ورمب��ا م��ن جايل��ه مث��ل حمم��ود 
جنداري كان قريبا من خطه.. �سوؤالك هل من 
املمك��ن ان نرى جتربة قريبة من حممد بعد 
2003 وعل��ى امل�ست��وى ال�سخ�سي، مل اجد 
مث��ل جتربة حمم��د خ�سري، ان��ا اريد جتربة 
مغاي��رة لتجرب��ة حمم��د، ولي�س��ت مماثل��ة.. 
اري��د كتاب��ة جدي��دة يف الق�س��ة العراقي��ة.. 
وتعقيبا عل��ى كالم الدكتور جا�سم اخلالدي 

حميد الربيعي

عبد علي اليو�سفي
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ال��ذي قال قبل قليل بان الق�سة اك��رث قدرة على ت�سوير 
الواق��ع،  فاختلف معه واقول بان القدرة تتعلق بالكاتب 
وح�سا�سيت��ه جت��اه احلي��اة وق�ساي��ا املجتم��ع، وهناك 
جت��ارب �سادق��ة موج��ودة االن ولك��ن ال يوج��د منوذج 
جدي��د ميكن له ان يكون مغاي��را عما �سبقه مع احرتامي 

لكل التجارب الراهنة. 
د. علـــي متعب: دكتور ثائر كي��ف تعقب على مو�سوعة 

النموذج القريب من حممد خ�سري؟
د. ثائـــر العـــذاري: كل االآداب والفن��ون، مت��ر مبرحل��ة 
حت��اول �سياغة �سكل وم�ستقبل جديد خمتلف ال تتو�سل 
الي��ه املعطي��ات احلالي��ة، وه��ذه م�سكل��ة ع�رش م��ا بعد 
احلداث��ة. فقب��ل �سن��ة 2000 كان امل�ساه��ري يف العامل، 
ه��م الكت��اب والفال�سف��ة والعباق��رة والفنان��ني، واليوم 
فالعل��م  وزاكرب��ريع..  ما�س��ك  ايل��ون  �س��ار  امل�ساه��ري 
انتق��ل اىل الليرالي��ة اجلديدة، وهي ا�س��واأ واب�سع ا�سكال 
الراأ�سمالي��ة التي تريد حتويل املجتمعات اىل اال�ستهالك 
فقط.. ونحن نعي�ض اليوم يف مرحلة ت�سبه مرحلة انتقال 
االن�س��ان من ال�سفاهي��ة اىل الكتابية . انن��ا ننتقل اليوم 
م��ن ع���رش الكتابي��ة اىل ع���رش الرقمية، هذا م��ا يحدث 

ل��الآداب. واعتقد ان هذا ما �سيحدث 
القادم��ة  الع���رش  ال�سن��وات  يف 
للق�س��ة والرواي��ة، ف�سح��ف كرى 
عاملي��ة يف مث��ل نيوي��ورك تامي��ز 
اغلق��ت ا�سدارها الورق��ي، وجلاأت 
اىل الع��امل الرقم��ي، وه��ي تعتم��د 
يف موارده��ا عل��ى ا�س��رتاك النا�ض 
يف الن��ت، ولقد ب��رزت ال�سورة يف 
الع��امل الرقمي كمعط��ى ال بد منه.. 
ان��ا اجريت جتربة مع عدة ا�سدقاء 

بخ�سو���ض ذلك، وفحواها ان نن���رش بو�ست يف في�سبوك 
غ��ري مرفق ب�س��ورة، الأرى كم من اال�سدق��اء �سيقراأ هذا 
املن�س��ور، وكل م��ن يق��را ليكتب تعليقا، فوج��دت ان من 
عل��ق وتفاع��ل اقل بكث��ري ممن يعلق��ون لو كان��ت هناك 
�س��ورة، وكذل��ك الهات��ف واحلا�سب��ة فنح��ن نبح��ث عن 
ال�س��ورة االيقونة، حني نريد ا�ستخدامه��ا كدليل لنا اىل 
م��ا نري��د الذه��اب. واملفارق��ة ان االن�سان ح��ني اخرتع 
الكتابة اخرتعها كتابة �سورية، ثم اخرتع الرموز وهكذا 
اىل احل��روف، ونحن اليوم بلجوئن��ا اىل ال�سورة، كاأمنا 
بذل��ك نعود اىل طفولتنا. هذا الع�رش اليوم الفن الذي يف 
طور الن�سوج والذي بدا يظهر يف النت هو الن�ض االدبي 
املوجز املرف��ق ب�سورة الأنه يجتذب القارئ، ولكن حني 
يق��راأ الن���ض �سيفهم خالف��ا للوهلة االوىل م��ع ال�سورة، 
واملن�س��ور اي�سا ال يحيل بال���رشورة اىل ال�سورة، وهي 
بذل��ك والن���ض ال ميكن فهمه بدون �س��ورة، وكاأنه �سار 
هام�س��ا وال�س��ورة ه��ي املن الرواي��ة ال ميك��ن ان تقراأ 

فالرواية قد تنقر�ض وتزول الكتاب املقروء.
د. علـــي متعـــب: ان��ك ت�س��ري دائم��ا اىل زوال الكت��اب 
الورق��ي. ولكن هن��اك كّت��اب يف الغ��رب يعاك�سون هذه 
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الروؤي��ة.... االن ن��رى معار���ض 
الكت��اب وازدهاره��ا، اال ت��رى 

انك مت�رشع يف احلكم؟ 
اب��دا،  ال،  العـــذاري:  ثائـــر  د. 
وهي مرحل��ة مف�سلية، وهناك 
من يق��ول : انا اح��نُّ اىل رائحة 
يف  ا�سطج��ع  وال  الكت��اب، 
فرا�س��ي اال م��ع كت��اب ورق��ي، 

وهن��اك اأجه��زة تظهر يف العراق ا�سه��ل حمال واخف من 
الكت��اب، )الكاندل( مثال، وهذا تطور يح��دث رغما عنا.. 
وباالأم���ض كن��ا ان��ا والدكت��ور جا�س��م قريبا م��ن وزارة 
الثقاف��ة ال�ستن�ساخ بع�ض االأوراق، ف�سال الدكتور جا�سم 
�ساح��ب املكتبة هل ثمة من ي�س��رتى ال�سحف؟ فاأجاب 
ب���)ال(، فعاود الدكتور جا�سم �سوؤاله: وملن تبيع ال�سحف 
اذن؟  فق��ال اىل وزارة الثقافة ودائرة ال�سياحة، اأي يبيع 
فق��ط للموؤ�س�سات.. النا�ض ال ت�س��رتي ال�سحف وال الكتب 
الأنه��ا جتدها يف النت رقميا، وان��ا اأتعامل مع دار كنوز 
املعرف��ة، وق��د �ساألت��ه ذات ال�س��وؤال قد ���رشح �ساحبها 
بالق��ول دائم��ا باأن��ه يبيع كتب��ه  للجامعات م��ا عدا اإن 

النا�ض ت�سرتي الرواية.  
د.غنـــام حممـــد خ�شر:  دكت��ور ثائ��ر، ان م�سالة االأدب 
الرقمي وكما تب�رش ان��ت بانتهاء الثقافة الورقية، اعتقد 
ان التبن��ي في��ه كالم اأط��ول، ونح��ن منذ �سن��وات ن�سمع 
ع��ن االدب الرقمي، وهذا م�سطل��ح ف�سفا�ض، وال يوجد 
تو�سيف دقيق لالأدب الرقمي.. هل هو كتب البي دي اف، 
وهل ه��و الرواية التفاعلية؟ هل ه��و ال�رشد االفرتا�سي؟ 
ال��خ . وانا اعتق��د اننا م��ع فو�سى امل�سطلح��ات، فاأرى 
ان��ه ال ميك��ن الذه��اب اىل م��ا ذهب��ت الي��ه، واعتق��د انه 

باالإم��كان توظي��ف الرقمي��ات 
الق�س��اء  لك��ن  االأدب.  خلدم��ة 
عليه �سع��ب وم�ستحيل.. فمثال 
ان��ا ا�ستطي��ع الرتوي��ج لكتابي 
يف الفي�سبوك، وهذا ال يعني انه 
�سار ادب��ا رقميا بل هو ي�ساعد 
عل��ى الرتوي��ج ، وه��ذا ال يعني 
باأنه �سيحل بديال عن الرواية او 

ال�سعر فالفن واالأدب موجودان منذ فجر الب�رشية.
د. جا�شـــم اخلالـــدي: اتف��ق م��ع راأي الدكت��ور غن��ام، 
فباالإم��كان ا�ستثمار التكنولوجيا وحتويل امللفات. ففي 
هواتفن��ا كتب كثرية وه��ذا ال يعني الق�س��اء على االدب 
الورقي ، مثلما مل ت�ستطع ق�سيدة النرث ان تلغي الق�سيدة 
العمودي��ة، وال العمودية ان تلغي الق�سيدة النرثية، ويف 
معر���ض الكت��اب االخري وج��دت �سبابا يحمل��ون الكتب 

الفل�سفية وال�سعرية والعلمية..
د.غنـــام حممد خ�شر: يلح الدكتور ثائر على ان الرواية 
فق��ط ت�سرتى، وهذا يقودنا اىل ان الرواية اكرث ا�ستجابة، 
خالفا لراأي��ه كونها اقل ا�ستجابة، وح��ني يطبع القا�ض 
كتاب��ه ويبي��ع منه مئ��ة ن�سخ��ة، يف الوقت ال��ذي يطبع 
الروائ��ي ويبيع الف ن�سخ��ة، ماذا يعني هذا؟ اال يعني ان 

الرواية اكرث ا�ستجابة للواقع؟
د.ثائر العذاري: هذا دلي��ل على ان الرواية ال ت�ستجيب 
للواق��ع، الن القارئ ي�سرتي الرواي��ة للهروب من الواقع، 

وكما ا�سمع من طالباتي يف اجلامعة.
الزم��الء ذه��ب مع��ي اىل  اح��د  د. جا�شـــم اخلالـــدي: 
املعر���ض وا�سرتى ن�سخة من كتاب��ي، وات�سل بي الحقا 
وقال رغ��م انه غري متخ�س�ض، دكت��ور بع�ض ا�سدقائي 

الرواية تجد من يروج لها 
ويتعهد بتوزيعها عكس 

القصة التي لن ُتولى 
االهتمام فضال عن وجود 
الجوائز التي تعزز  الرواية..
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عبد االمري املجر

�سياء اخلالدي

يطلب��ون  كتابك وهل باالإم��كان ان اح�سل 
عل��ى جمامي��ع �سعري��ة ؟  وهذا يوؤك��د ان ال 
الف��ن يلغي فنا اخر. ومن��ذ الع�رش اجلاهلي 
كان هن��اك خوف من امل�ستقب��ل، فكل ادب 
حقيق��ي ب��اٍق. الكت��اب ب��اق وال�سع��ر باق. 
والق�سي��دة التفاعلي��ة او الرقمي��ة مل حتقق 
وجوده��ا يف تاري��خ االدب العرب��ي حت��ى 

االن. 
د. علـــي متعب: يبدو ان الدكتور ثائر يفكر 
بطريق��ة منهجي��ة بر�س��ده لفك��رة الق�س��ة 
القادم��ة، وهي مبينة على م��ا �ستووؤل اليه 
االم��ور م��ا بع��د حداثي��ة، وه��ذه االر�سية 
لي�ست م�سرتكة مع العامل، ففي ثقافة اخرى 

نرى ان هناك ا�ستيعابا اكرث لتلك اال�سكاالت عما عندنا 
يف الثقاف��ة العراقي��ة ولكن بعد خم�س��ني �سنه ممكن ان 
يكون ذلك طبيعيا عندنا اي�سا حني ن�ستوعب املتغريات 

التقنية..
القا�ـــس ح�شـــن البحار: اع��ود اىل املرب��ع االأول، واىل 
ماهي��ة ه��ذا املو�سوع، قال الدكتور عل��ي وجدتك ناقدا 
اكرث منك �ساردا، وذلك �سحيح، فانا اقراأ النقد اكرث رمبا 
من ال�رشد.. ملاذا؟ الن ال�سارد يحتاج ان يقرا النقد ليتعلم 

منه من اجل تقد ن�سه بنظرية الناقد ولي�ض ال�سارد. 
د. علي متعب: عفوا انا �سوؤايل خم�س�ض لك اعتمادا على 
مداخل��ة دكت��ور ثائر ، حني يق��ول ان الق�سة مبنية على 
ال�س��ورة، واذا كان االمتاع جزءاً م��ن اأ�سا�سيات الق�سة 
فه��ل تتحقق الق��راءة يف حال كانت الق�س��ة مبنية على 

ال�سورة، ام ترى انها اكرث حتققا يف الق�سة املكتوبة؟ 
ح�شـــن البحـــار: االمتاع موج��ود يف الق�س��ة والرواية، 

الرح��الت، وكتب��ي كله��ا  وان��ا اكت��ب ادب 
نف��دت، وو�سل��ت اىل ث��الث طبع��ات، وق��د 
اذه��ب اىل رابع��ة، وه��ذا يح��دد �سيئ��ًا ا�سمه 
ن�سبية اال�سي��اء، فهناك متلق ي��رثي الن�ض، 
وه��و ي�ستمت��ع بذلك، واالأم��ر يعتمد على من 
يكت��ب ه��ل ال��ذي يكتب يحم��ل متع��ة الفكر 
والتقني��ة ام يكت��ب فقط ليكت��ب؟! اذن االمر 
رهن الكاتب، وم��ا يتعلق بعتبة الكتاب كما 
كنا نفعل اي��ام الثمانينات، حتى اذا وجدنا 
كتاب��ا ممزق��ا كن��ا نق��راأه .. وهن��ا اأعود اىل 
القول ب��اأن الكتابة هند�س��ة وهي ا�سقاطات 
مع اوزان وريا�سات، وكذلك خميلة �سورية 
عن��د الق��ارئ، كاأنه ه��و من يتحك��م.. وهذه 
�سلط��ة ذاتي��ة للن���ض ، اما حني اق��راأ الن�ض ب��ال �سورة، 
ب��ل كما يريدها الكات��ب و�سيكون وقتها الكاتب قارا يف 
ذات املتلقي. يف ادب الطفل تكون املتعة يف التلقي عر 
االعتماد على ال�سورة وال�سوت، واحيانا الطفل يتجاوز 
الكتابة وال�س��وت ويكتفي بال�سورة فقط ، واأحيانا حبا 
بال�سخ�سية يقطعون ال�سورة لالحتفاظ بها متجاوزين 

الكتابة حولها.
د.علـــي متعب: حتى نخت���رش دكتور في�س��ل، وقبل ان 
نذه��ب اىل التعقيب االخري، فقد تفرع �سوؤال حول الق�سة 

الرقمية وم�ستقبلها ما ت�سورك عن االمر؟ 
د.في�شـــل غازي النعيمي: ما طرحه الدكتور ثائر حول 
الق�سة الرقمي��ة واالأدب الرقمي هذه حتمية فالعامل كله 
متج��ه نح��و الرقمي��ة لكن تبق��ى جترب��ة االأدب كتجربة 
ان�ساني��ة بعيدا عن العل��م والتجريب فاإىل اي مدى ميكن 
ان يتحك��م االدب باإن�سانيته واال يتخلى عن خ�سو�سيته 

 الرواية وليدة االشكاليات 
الكبرى، فظهور الرواية 
لم يكن عابرا في االدب 

العالمي. 
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الورقي��ة فكي��ف يحاف��ظ االدب على ذل��ك يف ظل توجه 
الع��امل للرقمي��ات فرمب��ا �سنفق��د يف ال�سن��وات القادمة 

الورق 
د. ثائر العذاري: انا مل ا�ستخدم م�سطلح االدب الرقمي 
لكن��ي قل��ت بق�س��د احلي��اة الرقمية. فل��و دخلن��ا اىل اأي 
مكتب��ة للت�سوي��ق مث��ل "ام��ازون"، �س��رنى ان مبيعاتها 
الرقمية تباع يوميا باملئات، وهناك احيانا ال جتد ن�سخ 
ورقي��ة من الكتاب، ما تراه فقط ه��و الكتاب الرقمي. انا 
اعم��ل على كت��اب نقدي االن، وهن��اك م�سادر احتاجها 
الي��ه، مل اجده��ا ورقيا، اال الكرتوني��ا.. االن ماذا يحدث، 
فمث��ال ان ح�سن البحار يكتب رواية ويحولها اىل بي دي 
اف، وين�رشها واخرى ورقي��ة، �سريى ان الكتاب الرقمي 
الذي باالإمكان ان ي�سيف اليه رموزا و�سمايالت و�سوراً 
تو�سيحي��ة، وه��ذا يعن��ي ان االدب الرقم��ي مت ا�ساف��ة 
ا�سي��اء اليه، خالفا ل��الأدب الورقي، وهو به��ذا ُيعد �سكال 
جدي��دا، والورق��ي �سينته��ي، وي�سب��ح غ��ري ذي ج��دوى، 
فرمب��ا ت�سرتي كتاب��ا بب�سع��ة �سنتات عل��ى العك�ض من 
الكت��اب الورقي التي يكون �سع��ره بع�رشات بالدوالرات، 
واالإن�س��ان كم يحتاج ليتحول من احلكاية ال�سفاهية اىل 
الكتاب��ة من��ذ الف ليلة وليل��ة، وانتقاله��ا اىل اوربا، منذ 
�سن��ة 1350 اىل �سن��ة 1595 اإذ �س��در اجلزء االول، من 
دون كي�س��وت كن��ا بحاج��ة اىل قرون وه��ذا ينطبق على 

االدب الورقي والرقمي.
د. علـــي متعب: دكت��ور في�سل 
غازي النعيم��ي، ما هو تقييمك 
ل��الأدب  متخ�س���ض  كناق��د 
الق�س�س��ي العراق��ي يف امل�سهد 

العربي؟
النعيمـــي:  غـــازي  د.في�شـــل 

ح�س��ور الق�س��ة العراقي��ة يف امل�سه��د الثق��ايف العرب��ي 
حم��دود ج��دا، قيا�س��ا بالرواي��ة واال�سم��اء العراقية يف 
امل�سه��د العرب��ي ح�سورها �سعي��ف. وال�س��وؤال انه حتى 
الق�سة العربية باالأ�سا�ض ال توايف  جتربة الرواية وتكاد 
تك��ون متخفية خلف الظل الع��ايل للرواية. ولذلك ال اجد 
التجربة العراقية الفته اال بقدر حمدود. رمبا فقط حممد 
خ�س��ري وعبد امللك ن��وري وعبد الرحم��ن الربيعي الذي 
�سوقت الدولة له، كما ا�ستطاع هو ان ي�سوق نف�سه اي�سا. 
د.جا�شـــم اخلالـــدي: طبع��ا هذا ج��زء من م�سكل��ة قارة 
يف الثقاف��ة العراقي��ة، فنح��ن ال نب���رّش باملبدعني، لكن 
يف االآون��ة االأخ��رية عندم��ا بداأن��ا ننفت��ح عل��ى امل�سهد 
العرب��ي، عر نافدة النت، وجدن��ا ان االأديب العراقي بدا 
رائج��ا بنح��و جيد.. نح��ن ال ن�سوق مبدعين��ا، واأتذكر انا 
م��ع الدكتور ثائ��ر يف القاه��رة يف جل�س��ات نقدية، قال 
لن��ا امل�رشيون لق��د فاتنا الكث��ري من اب��داع العراقيني.  
فال�سي��اب عندم��ا روجت له جملة �سع��ر، ا�سبح ال�سياب، 
ونح��ن بو�سفنا اكادمييني، ال نروج اإال ملن هو معروف، 
وحني يقدم لنا �سارد ام �ساعر غري را�سخ، نرف�سه وهناك 
اي�س��ا ق�سور موؤ�س�ساتي عراقي، فال وزارة الثقافة تروج 

للمبدع العراقي، وهذا ق�سور اخر ي�ساف اىل ق�سورنا. 
القا�ـــس ح�شن البحار: على م�ست��وى الق�سة عربيا يف 
راأي��ي، الذي ياأت��ى على كرثة �سفري عل��ى الدول العربية 
او  مهنت��ي  خ��الل  م��ن  �س��واء 
هن��اك عط�س��ا  ان  ارى  عمل��ي، 
ل��الأدب العراق��ي عل��ى م�ستوى 
الرواي��ة،  او  الق�س��ة  او  ال�سع��ر 
واأنا متفائل بان االأدب العراقي 
�سياأخذ م�ستقبال، م�سهدا كبريا.. 
وهن��اك على الني��ل �سات، فكرة 
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يقولونها العرب وهم يتحدث��ون عن اأنف�سهم باعتبارهم 
هم فق��ط يظهرون على ال�سا�سة، ونحن ن�ساهد. لذلك ثمة 
حاج��ة للميديا م��ن اجل الرتويج ل��الأدب العراقي، وثمة 
حاج��ة ملحة تتعلق بتواأمة احتادنا مع احتادات الكتاب 
الع��رب، وه��ذه التواأم��ة ل��ومت تفعيله��ا �سيك��ون لالأديب 
العراق��ي احل�س��ور العرب��ي اجلي��د. واتوق��ع عم��ا قريب 
انتعا�سًا ورواجًا امل�سهد الق�س�سي العراقي الذي �سياأخذ 

احليز الكبري من اهتمام العرب.
د.علـــي متعب: ي��راودين ال�س��وؤال التايل من��ذ وقت كما 
ي��رواد بع���ض الزم��الء حتما، وه��و ان اغلب م��ا تو�سل 
له النق��اد الغربيون من ت�سورات، ه��ي كانت ا�ستنتاجا 
مل��ا يتبناه الن�ض نف�سه، الت�س��ورات املنهج يعني كاأمنا 
الن�سو���ض قادرة عل��ى اأن تتنح اأفكارا هل حدث هذا مع 

الق�سة العراقية والعربية ب�سكل عام؟ 
د.ثائـــر العذاري: البح��ث يف املتوالي��ة الق�س�سية، هو 
ا�س��ال نتيجة لوج��ود مناذج موج��ودة بو�سفها متوالية 
ق�س�سي��ة. وكت��اب املتوالية الق�س�سية من��وذج تطبيقي 
وق��د كتب��ت ع��ن "املفع��اة" حلام��د فا�س��ل، كمتوالي��ة 
ق�س�سي��ة الأن��ه كت��ب جمموع��ة ق�س���ض مرتابط��ة جدا، 
فال��راوي كان يف الق�س��ة االوىل طف��اًل، والق�سة الثانية 
�سب��ي، والثالث��ة �ساب��ًا يافع��ًا، والرابعة �ساب��ًا �سحفيًا 

نا�سجًا.
د.علـــي متعـــب: وانت يف كتاب��ك املتوالي��ة الق�س�سية، 

وهو مهم وفيه ر�سد جيد اعتمدت طروحات غربية.
د.ثائـــر العذاري: نعم حتى االمريكان يعدون املتوالية 
الق�س�سي��ة فن��ا امريكي��ا، وق��د ا�ستغرق الوق��ت اربعني 
عام��ا حتى ا�ستق��ر امل�سطلح على ما ه��و، بينما ظهرت 
الق�س���ض من��ذ ع��ام 1919 فمث��ال �س��ريوود اندر�س��ون 
ا�س��در جمموعت��ه )واي�سن��رغ ،اوهاي��و( ، وقبلها اهايل 

دبل��ن جلمي�ض جوي�ض، وبقيت اربع��ني �سنة تطبع وفيها 
�رشائ��ط كتاب��ة املتوالي��ة الق�س�سية، ويف ع��ام 1969 

ظهر امل�سطلح الأول مرة وا�ستقر نظريا. 
د.علـــي متعب: اعتقد قبل اي��ام يف حديث معك، اأوماأت 
اىل م�سطلح غري مرتجم وهو )�سكيج( هل هو على خطى 

املتوالية؟
د.ثائر العذاري: نحن نحتاج هذا امل�سطلح، الن هناك 
ن�سو�س��ا موجودة، ويكمن تعريف ذلك الن�ض بانه ن�ض 
�رشدي، يقوم على حدث واحد بدون زمان اأو مكان. وفرج 
يا�س��ني يكتب هذا النوع م��ن الكتابة، وحممد خ�سري يف 
ب�رشياث��ا، حني ياأخذ عن�رش املكان وال�سكيج ا�سغر من 
الق�س��ة الق�سرية، واكر من الق�سة الق�سرية جدا، ويقوم 
على عن���رش واحد فقط.. واهمال ه��ذا امل�سطلح اجلديد، 
�سيعن��ي اهم��ال الن�سو�ض الت��ي ُتكتب من قب��ل الكتاب 

وهي ن�سو�ض مبدعة.
د.علـــي متعـــب: دعن��ي اقاطعك دكت��ور .. بت�س��ور عام 
ه��ل يت��وازى فع��ل الق��راءة مع فع��ل االب��داع يف الو�سط 

االكادميي؟
د.ثائر العذاري: الن�ض االدبي متقدم دائما على الن�ض 
النق��دي، وهذه ظاه��رة قدمية. وانا حني ق��راأت الهمذاين 
يف مقامات��ه بوعيي املعا�رش اليوم، �سعرت باأهمية هذا 
الرج��ل، وكم كان متقدم��ا يف ع�رشه ووجدت انه مثقف 

وفعال.
د.علي متعب: باخت�س��ار دكتور في�سل، �سمعت ال�سوؤال 
ح��ول املتابعة النقدية اجلادة الت��ي ت�ستنتج روؤى نقدية 

من الن�سو�ض، ال ان تفر�ض هي عليها روؤى م�سبقة؟
د.في�شـــل غازي النعيمي: هذا ال�س��وؤال ذو �سجون.. هل 
لدينا نظرية عربية نقدية قادرة على ا�ستنتاج مباحثها 
يف الن�سو���ض؟ فالنظرية العربي��ة احلديثة واملعا�رشة 
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النقدي��ة، ه��ي عك���ض النظرية الغربي��ة الت��ي ت�ستمد كل 
خمرجاته��ا من الن�سو���ض.. عك�سنا نح��ن الذين نحاول 
ان نطب��ق املنه��ج على الن�ض.. فج��ريار جنيت حاول ان 
يطبق الن�ض على النقد، كما فعل يف درا�سته مع مار�سيل 
برو�ست. وقد حاول عربيا �سعيد يقطني يف كتابه حتليل 
اخلط��اب الروائي، حني طّبق النموذج الغربي على رواية 
الزين��ي ب��ركات، لكنه طب��ق املنهج وهذا ف��رق جوهري 
فيم��ا ل��و ت�ستعني باملنهج عل��ى الن�ض. والنق��د العراقي 
االكادمي��ي يق��ع يف ه��ذا الفخ ح��ني يطب��ق املنهج على 
الن�ض. رمبا جتربة الدكتور ثائر يف املتوالية الق�س�سية، 

منوذج جيد ولكنه فردي يف النهاية. 
د.جا�شـــم اخلالدي: لدي تعقي��ب.. ال بد من التمييز بني 
نوع��ني م��ن النق��د االكادمي��ي، واح��د منهم��ا يكتب من 
قب��ل باحثني يف بداي��ة طريقهم يف الدرا�س��ة اجلامعية، 
كطلب��ة املاج�ست��ري او الدكتوراه، والث��اين ُيكتب من قبل 

االأكادميي��ني انف�سه��م، ويدع��ون انهم نق��اد، ولكنهم يف 
اال�س��ل يتكئ��ون اىل الن�سو���ض، واذا رفع��ت الن�سو�ض 
كاأمثلة �سعري��ة او روائية او مقتب�سة من نقدهم، لن جتد 
اال مبق��دار الثل��ث، والنق��د �س��ار مت�سابها و�س��ار ممال، 
ويخ�سع اىل املو�سة النقدية.. هناك نقاد ا�ستطاعوا ترك 
ب�سم��ات مهم��ة، اذا قلنا ذل��ك ال نبخ�ض حقه��م، وعندنا 
نق��اد يف العراق مثل يا�سني الن�سري وفا�سل ثامر تركوا 
ب�سم��ة.. واأكادميي��ا اتذكر جالل اخلي��اط ، عناد غزوان، 
داود �سل��وم ولدين��ا االن نادي��ة هناوي، ب���رشى مو�سى 
�سال��ح، وغريه��م من النق��اد.. ويتفاوت الدر���ض النقدي 
بينه��م، وعندما نوج��ه �سهامنا اىل النق��د االكادميي، ال 
يعن��ي بخ�ض حق��وق االخري��ن، ولكن هو نق��د ذاتي وانا 
من �سم��ن هذا النق��د وحم�سوب عليه، وامتن��ى ان تكون 
الن��دوة القادمة من جملة االديب العراقي ح��������ول النقد 

العراقي.
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القراءة يف االأدب: اختبار رور�شاخ 

ما الذي تراه يف بقعة احلر؟ البع�ض يرى غيمة جمردة، 
اآخ��رون ي�ستق��روؤن فيه��ا قناع��ًا متوع��داً. البع���ض يرى 
فيها م�ساحات موحية، واآخ��رون يركزون على اخلطوط 
الت��ي �سّكلتها. ميكننا اأن نتفق افرتا�س��ًا على اأن جانبي 
ال�س��ورة متطابقان، ولك��ن ما وراء ذلك، تق��وم اأدمغتنا 
مبعاجلة املعلومات على نحو خمتلف، فن�سقط اقرتانات 
وانحي��ازات – واآم��ال واآالم – عل��ى �س��يء متحّول غري 
حم��دد. فال�س��ورة، بعبارة اأخ��رى، ال تعك���ض اإال ما يراه 

الرائي )ال�سكل 1(. 

وعل��ى م��ا فيها من انطباعي��ة، اإال اأن اختب��ار بقعة حر 
هريم��ان رور�ساخ يقّدم لنا مقاربة داّلة لالأدب املقارن. 
ونظ��را لفه��م االأدب املق��ارن على اأن��ه درا�س��ة متبادلة 
ل�سكل��ني عل��ى االأقل من اأ�س��كال الكتابة، ل��ذا فهو يف اآن 
واح��د الفعالي��ة العقلية االأك��رث تلقائية واالأك��رث تنظيمًا 
ًا اأو  يف اآن واح��د. فبينما ن�سعى جاهدين لك��ي نفهم ن�سّ
تقلي��داً، جتدنا نقارن غريزيًا ما بين��ه وبني ن�ّض اآخر اأو 
تقلي��د اآخر. فاأحد جانبي ال�سيء يعك���ض اأو ي�سّكل جانبه 
االآخر )غطِّ ن�سف ال�سورة و�رشعان ما تفقد اأي �سكل من 
اأ�سكال البنية(. ومع ذل��ك، ما زلنا جنلب منظومة كاملة 
من امليول ال�سيا�سية والتاريخية والثقافية اإىل املقارنة، 

قوة األدب المقارن

بن هيت�شن�شون
ترجمة: د. هيثم كامل الزبيدي

جه��از اإدراك ح�ّسي ن�ستح�رش من خالل��ه املعنى حينما 
نقارن��ه. لذا ف��اإن ا�ستخدام ن�ّض ما الأج��ل فهم ن�ّض اآخر 
– اأن نق��راأ م�رشحية العا�سف��ة ل�سيك�سبري بالتوازي مع 
مقال "حول اأكلة حلوم الب�رش" للكاتب دي مونتني، على 
�سبي��ل املثال، اأو اأن نق��راأ ال�سعر ال�سين��ي ل�ساللة التانغ 
مع ال�سع��ر االأوروبي يف الع�رش احلدي��ث – يعك�ض �سيئًا 
معينًا عن ذائقة املرء ومعرفته، هذا اإذا كان ثمة اعتقاد 
بوج��ود �سيء ذي معنى ميك��ن اأن نتعلمه من خالل ربط 
ح املقارنة،  ال�سياق املتعلق بذائقة املرء ومعرفته. تو�سّ
ع��ر منهجياتها، اأن قراءة االأدب هي باالأحرى قراءة يف 

االأدب. 
ف��االأدب يوج��د ب�س��كل مق��ارن، بع��د كل �س��يء. فمن��ذ 
م�رشحي��ات االأول��ني حت��ى رواي��ات املحدث��ني، وم��ن 
املالح��م ال�رشقي��ة اإىل الكال�سيكيات الغربي��ة، لي�ض ثمة 
ن���ضّ يف التاأري��خ ه��و ن���ضّ قائم بذات��ه فع��اًل. اأن تقراأ 
وتكت��ب هو اأن تعم��ل �سمن اإطار قائم م��ن ال�سخ�سيات 
والتقالي��د، واحلب��كات، واملنطلق��ات؛ اإن كيفي��ة فهمن��ا 
لعم��ل اأدبي معني تتوقف على كيفي��ة فهمنا لعمل اأدبي 
زادت مقارناتن��ا.  زادت معرفتن��ا، كلم��ا  اآخ��ر. فكلم��ا 
املعرف��ة نف�سه��ا مقارنة. فما وراء ما نق��راأ، وما وراء ما 

نكتب، ثمة مقارنة مت�سلة ب�سكل وثيق بطرق تفكرينا. 
ب��ني  م��ن  املق��ارن  االأدب  يجع��ل  االأم��ر  ه��ذا  وبينم��ا 
التخ�س�س��ات الذهني��ة االأك��رث طموح��ًا، كما اأن��ه يجلب 
كاف��ة املتبني��ات وي�سعها مو�س��ع الت�ساوؤل. ف��اإذا كان 
االأم��ر "اأن تق��راأ ه��و اأن تقارن" كما قال ج��ورج �ستايرن 
بعبارت��ه البليغة، وهو اأحد اأب��رز املقارنني املعا�رشين 
واأكرثه��م تاأث��رياً، اإذن فاإن مب��ارزة منطقة حممية بغية 
مطاردته��ا ق��د ال يبدو �رشوري��ًا يف واق��ع االأمر، طاملا 
كّنا نقوم بذلك على الدوام باأي حال من االأحوال. دعونا 

نط��رح االأمر ب�سكل مب�س��ط، ما هي ق��وة االأدب املقارن، 
مقارن��ة بقّوة االأدب؟ من اأج��ل االإجابة على هذا ال�سوؤال، 
يتوجب علينا الغو�ض يف ممار�سة التخ�س�ض، وتاأريخه، 

ونظرياته. 
مل��اذا، بل وكي��ف، ي�سب��ح امل��رء مقاِرن��ا؟ بالن�سبة يل، 
ب��داأ االأمر ب�سغ��ف باللغات، ثم حت��ّول اإىل �سغف باالآداب 
املكتوب��ة بتل��ك اللغ��ات، ث��م اإىل كي��ف ميك��ن اأن نرب��ط 
النق��اط بينهما. وما اأن تب��داأ النقاط يف التما�سك وتتخذ 
منطًا معّين��ًا تكون تلك اللحظة الت��ي ي�سبح فيها االأدب 
مقارن��ًا حّق��ا، وه��ي من ب��ني اخل��رات العقلي��ة االأكرث 
بهج��ة. اأن تتبع تطّور الرواية من ثريفانتي�ض اإىل ايتاليو 
كاليفن��و، اأن جتر���ض تاأريخ ال�سوناتا م��ن بيرتارك حتى 
بو�سك��ني، هو اأن تبحر على هدى جن��وم جديدة وكبرية، 
مت االعتم��اد عليه��ا من خ��الل متعة اقامة قن��وات ربط 
عابرة للثقافات. اأي �سخ�ض ف�سويل بالفطرة، �سواء كان 
ميتلك مه��ارات لغة اأجنبية اأم ال، ميكنه اأن ي�ساركنا هذا 
الر�سا. الف�سول، العقل املتفتح، والطموح املعريف: هذه 

هي املتطلبات الوحيدة ل�سنع املقارنات. 
هنال��ك بع�ض الغرائز االن�سانية االأكرث اأهمية من النزعة 
للمقارن��ة. فمنذ اأوىل اإ�سارات الوع��ي الذاتي، بداأنا نفهم 
اأنف�سن��ا �سمنيًا بناًء على العالقة م��ع االآخرين، وعندما 
كرنا، تعلمن��ا كيف نقي�ض تطورنا من خالل االإ�سارة اأو 
املقارنة مع االأقران، فنطّور جم�سات جيدة الدقة الأوجه 
ال�سب��ه واالختالف. ميك��ن للمقارنة اأن تتخ��ذ العديد من 
االأ�س��كال – التعاطف، احل�سد، النزعة الدفاعية، االحرتام 
– لكنه��ا دائم��ًا تع��ود اإىل ت�سّور اأو ا�ستيع��اب التنوع، 
اإىل االإق��رار )�س��واء بحق��د اأو بامتنان( بوج��ود اأكرث من 
طريقة واحدة للكينون��ة، واأكرث من طريقة واحدة للقيام 

باالأ�سياء. اأن ننظر اإىل ما وراء اأنف�سنا، هكذا نتعّلم. 
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تتخذ اأمناط املقارنة االأكادميية هذا الدافع 
النف�س��ي االأ�سا���ض، وت�سب��غ علي��ه �سيئًا من 
التج��رد. مع ذلك، م��ا يزال �سي��اق امل�ساِهد 
يوف��ر لن��ا نقط��ة مرجعي��ة بالغ��ة االأهمية: 
ق��د يتطل��ع االأدب املق��ارن اإىل مو�سوعي��ة 
الواق��ع  يف  لكن��ه  العلم��ي"،  "التخ�س���ض 
متواط��ئ ج��داً يف التحي��ز واملواق��ف التي 
حت��دده. قد يب��دو مناق�س��ًا للفط��رة اأن نقّر 
به��ذا االأم��ر يف اأول �سفح��ات مقدم��ة مثل 
ه��ذي، فف��ي احلقيق��ة، لي���ض هن��اك معنى 
مو�سوع��ي واح��د ل��الأدب املق��ارن. ورغ��م 
اإ�سكالي��ة فك��رة االأدب بحد ذاته��ا، و�سرنى 
اأن ه��ذه امل�ساألة قد اأثارت ج��داًل متزايداً – 

اإال اأن �سف��ة "املقاَرن" ال تدل عل��ى �سيء �سوى اخلالف 
الت��ام ب�ساأن كيفية مقاربته. كل ممار�ض لالأدب املقارن 
تقريب��ًا لديه فكرة خمتلفة ب�ساأن كيف وماذا نقارن، كل 
ممار�ض لالأدب املقارن تقريبا لديه منظومة خمتلفة من 
االأولوي��ات. االجماع الوحي��د هو ب�ساأن ع��دم اال�ستقرار 
الكام��ن يف امل�سطل��ح. وكم��ا ه��و ح��ال احلكومات يف 
النظم الدميقراطية، لدينا اأمناط املقارنة التي ن�ستحقها. 
اإن ه��ذا الال ا�ستقرار هو جوه��ر االأدب املقارن. اإذ يعتمد 
كل م��ن معن��اه ومنهجياته عل��ى حتريك ثب��ات ال�سائد، 
م��ن خالل افرتاء روابط طازجة ب��ني الن�سو�ض اليائ�سة 
والتقالي��د الر�سينة. وما م�سطلح��ات "االأدب العاملي" 
اأو "التعددي��ة اللغوية" اإال بع�س��ًا من اأحدث االأمثلة على 
املحاولة امل�ستم��رة الإ�سباغ �سمة اال�ستقرار على مفهوم 
غ��ري م�ستقر، فعلى خالف املج��االت املحددة الوا�سحة 
لالآداب القومية )االنكليزي، الفرن�سي، الرو�سي...اإلخ(، ال 
ميتلك االأدب املق��ارن منطًا �سائداً من الن�سو�ض، ولي�ض 

له منط �سائد م��ن املقاربات اإىل الن�سو�ض. 
وباخت�سار، ي�سكل االأدب املقارن تخ�س�سًا 
ذاتي��ًا، منطًا من القراءة الت��ي تعك�ض الذات، 
اأك��رث منه غاي��ة للبح��ث والدرا�س��ة، اأو رمبا 
منط��ًا انعكا�سي��ًا ذاتيًا للق��راءة �سعي��ًا وراء 
غاي��ة للبحث والدرا�س��ة. واإذا م��ا جعله هذا 
االأم��ر اأ�سبه باختبار رور�س��اخ، فاإنه يجعله 
اأي�سًا مراآة للمخ��اوف الفكرية للحداثة فيما 

يتعلق بالعوملة. 

العلقات الدولية: 

اأن  �س��ك  ال  املق��ارن؟  االأدب  م��ا  ولك��ن 
امل�ستغل��ني يف ه��ذا املج��ال قد �سمع��وا هذا ال�س��وؤال يف 
منا�سب��ة ما، اإن مل نق��ل يف منا�سبات عّدة، خالل م�سرية 
حياته��م العملية. فالقراء الطموح��ون الذين ي�سعون اإىل 
متدي��د اأنف�سهم عادة م��ا يجذبهم املفه��وم، ولكنهم غري 
متيقن��ني م��ن م�سامين��ه. واحلق اأن��ه، يف ن��واٍح كثرية، 
حت��ى املحرتف��ون ال ي�ستطيعون االتفاق عل��ى م�سطلح 
واح��د، فنجدهم يطلقون عليه –ولناأخذ ثالثة اأمثلة فقط 
 literature( يف الفرن�سي��ة )compared( – املق��اَرن 
comparee( ، واملقارنة )comparing(  يف االأملانية 
  )vergleichende Literaturwissenschaft(
املق��اِرن )comparative( يف االنكليزي��ة. وبينم��ا يدل 
الت�رشي��ف الثال��ث للفع��ل يف الفرن�سي��ة اأن املقارنة قد 
وقع��ت فع��اًل وانته��ت، و�سيغ��ة الت�رشي��ف امل�س��ارع 
امل�ستم��ر يف االأملانية ي��ّدل على اأن املقارنة ما تزال يف 
عملية احلدوث، جند اأن ال�سفة االنكليزية متاهي التمييز 
ما بني املفعول به واملالحظ )هل اإن االأدب هو املقاَرن 

بو�سكني 

براندي�ض

اأم اإنه��ا املقارب��ة اأو املنهج؟( فامل�سطل��ح نف�سه، عندما 
يت��م النظر فيه على نحو مقاَرن، يفتح �سندوق امل�ساكل 

املتعلقة باالختالفات الثقافية. 
ومع ذلك، وباخت�سار �سديد، فاإن هذه هي الق�سية كلها. 
اأن ننظ��ر اإىل االأدب على نحو مق��ارن يعني اأن ندرك كم 
ميكنن��ا اأن نتعّلم من خ��الل النظر اإىل اآفاق تقاليد املرء، 
فه��و اكت�س��اف املزيد لي���ض عن االآداب االأخ��رى فح�سب، 
ب��ل ع��ن االأدب املحلي للف��رد، وهو امل�سارك��ة يف احللم 
الطوب��اوي العظي��م لفه��م طرق تفاع��ل الثقاف��ات. ففي 
ع���رش ُعّرف من قبيل ال�سخري��ة بالهجرة وعبور احلدود 
م��ن ناحي��ة، وبالنكو���ض نحو اأحادي��ة اللغ��ة واأحادية 
الثقافة من ناحية اأخرى، اأ�سبحت اأجندة االأدب املقارن 
العاب��رة للثقافات اأ�سا�سية مل�ستقب��ل االن�سانيات. فنحن 
جميعن��ا، يف حقيق��ة االأم��ر، مقاِرن��ون، اإذ نق��وم بعق��د 
املقارن��ات ع��ر اللغ��ات، والثقاف��ات، واالأجنا�ض، لدى 

قراءتنا. ولكن ال�سوؤال هو ما اإذا كنا ندرك ذلك اأم ال. 
ت�سع��ى ه��ذه املقدمة الق�س��رية جداً اإىل جع��ل هذا امليل 
للمقارن��ة واعي��ًا. فم��ن وجه��ة نظ��ر كل م��ن الدرا�سات 
العلمي��ة والتاأريخ الثقايف ب�سكل عام، يحاول بحثنا هذا 
النظ��ر يف كل م��ن النظرية والتطبي��ق يف االأدب املقارن 

على اأنها تعابري عن املناخات 
الفكري��ة املتغ��رية، ف�س��اًل عن 
املنفي��ني،  م��ن  كادراً  كون��ه 
وامل�ستك�سف��ني  واملهاجري��ن 
ممن ا�ستوطنوا تل��ك املناخات. 
فتاأريخ االأدب املقارن ونظريته 
هم��ا تاأريخ ونظري��ة الثقافات 
االأدبية وكي��ف تعلمت اأن تنظر 
اإىل بع�سه��ا بع�س��ًا، وكي��ف اأن 

التفاهم��ات، اأو ح��االت �س��وء الفه��م، وال�سداق��ات ذات 
االأمتي��از الت��ي قد بزغت ما بني خمتل��ف اأمناط التعبري. 
اإن ق��وى احلداثة التي ت�سببت يف ظهور هذا االخت�سا�ض 
– من الكولونيالية والنزعة القومية اإىل املنفى واحلالة 
العاملي��ة – ه��ي اأي�س��ًا الق��وى الت��ي �سّكلت��ه، ونحت��ت 
م�رشوع��ه يف املقارب��ة، والت�س��ادات، والتمييز الثقايف. 
باخت�س��ار، االأدب املق��ارن ي�سكل �سيئ��ًا ي�سبه العالقات 

الدولية يف الثقافة. 
اإذا كان مث��ل ه��ذا الفه��م ل��الأدب املق��ارن يوح��ي باأنه 
فعالية �سيا�سية اأكرث منها اأدبية نقدية، كما اأنه ي�سري اىل 
الط��رق املتغرّية التي ُفِه��َم )االأدب املقارن( من خاللها، 
فاإن تاأري��خ االأدب املقارن لي�ض جمرد تاأريخ لتخ�س�ض 
علمي، بل هو تاأريخ الفهم الذاتي للتخ�س�ض. ثمة فئتان 
ت�سيطران على هذا الفهم الذاتي: احلداثة واأوروبا. ويتتبع 
مقالن��ا هذا ت�س��ّكل االأدب املق��ارن يف هذين الفئتني— 
ف��اإذا اغفلن��ا ذلك �سيك��ون ت�سويه��ا لتطّور ه��ذا املجال 
املع��ريف— ولكن �رشدية مغايرة ميك��ن اأي�سا ت�سكيلها 
ب�س��اأن م��ا قبل احلداثة والع��امل. وكما ُيظه��ر املوؤرخون 
العاملي��ون ب�س��كل متزاي��د، لي�ست هناك حاج��ة النتظار 
و�س��ول احلداثة االأوروبي��ة – واحلق اأن فك��رة "احلداثة 
االأوروبية" —لنوؤكد احتمالية 
وج��ود املنظ��ار املق��ارن قب��ل 
ع���رش النه�س��ة بوق��ت طوي��ل، 
فاللغات ال�سن�سكريتية والعربية 
وال�سينية قد �ساهت اليونانية 
والروماني��ة من حي��ث �سفتها 
تعبريه��ا  واأمن��اط  الكوني��ة 
اأن  كم��ا  للقومي��ات.  العاب��رة 
التع��دد اللغوي – م��ا بني اللغة 
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األدب المقارن برمته، عادة 
ما ُيفهم من منظار نقدي 

فقط، على أنه قضية 
تلّقي –ولكنه يمكن 

أيضًا أن يفهم من منظار 
المؤلف أيضًا، كقضية 

ابداع. 
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املحكية الدارج��ة واللغة امل�سرتكة للتوا�سل، على �سبيل 
املث��ال-كان �سائداً يف الق��رون الو�سطى. ومن هنا فاإن 

االأدب املقارن هو عالقات تداخل لغوي للثقافة.
يف اأوروب��ا احلديث��ة، كان تط��ور االأدب املقارن بو�سفه 
عملية تبادل فك��ري بني االأمم يرجع، من الناحية اجليو 
�سيا�سي��ة، اإىل ما بعد عام 1648 وفكرة ال�سيادة القومية 
 .)Westphalia( وي�ستفالي��ا  معاه��دة  كّر�سته��ا  الت��ي 
م��ن اأجل اأن يك��ون املرء دولي��ًا، عليه اأن يك��ون وطنيًا: 
فمب��داأ توزان القوى، مع مب��داأ احلرية الدينية )والثقافية 
بال���رشورة(، اأك��دا عل��ى اأن االمراطوري��ات املتع��ددة 
وال�سلطن��ات ذات ال�سيادة بداأت ت�سع��ى للتبادل الثقايف 
عو�س��ًا ع��ن احل��روب الدولي��ة. وبحل��ول الق��رن التا�سع 
ع���رش— احلقب��ة الت��ي تطور فيه��ا االأدب املق��ارن بكل 
حر���ض – اأعيد التاأكيد على هذا الت��وازن يف القوى، وال 
�سيما عقب جي�سان حروب نابليون، على يد موؤمتر فيينا 
عام 1815، الذي ثّبت خارطة اأوروبا للمائة عام التالية. 
)برو�سي��ا، رو�سي��ا،  الك��رى  قي��ام االمراطوري��ات  اإن 
النم�س��ا( بتحقي��ق مكا�سب كب��رية، يعن��ي اأن العديد من 
الدوي��الت ال�سغ��رية – والعدي��د م��ن اللغ��ات اأي�س��ًا – 
اأ�سبح��ت االآن ُت�سّن��ف على اأنها �سم��ن املجال احليوي 
لتلك االمراطوريات. فثمة طيف من الثقافات املختلفة 
التي ُح�رشت �سمن حفن��ة من الت�سنيفات الكبرية، ومن 
االأف�سل املوازنة فيما بينها على ال�سعيد العابر للقومية: 
لذا فاإن �رشوط املقارنة، كما ميكن القول، كانت مثالية. 
م��ع ذل��ك، فبالن�سب��ة للمج��ال املع��ريف اجلدي��د لالأدب 
املق��ارن، ف��اإن ه��ذه الهيكلي��ة االأمريالي��ة ق��د اأوجدت 
ربط��ًا مزدوج��َا، طامل��ا اأنها تعن��ي اأن حم��اوالت القفز 
على التق�سيمات القومية كانت مرتبطة بتلك التق�سيمات 
��رت يف مروّية البل��دان وامل�ستعمرات  ب�سكل دقي��ق، واأطِّ

املتناف�س��ة. وباخت�س��ار، ف��اإن املقارن��ات ق��د تط��ورت 
–النابليوني��ة،  واالمراطوري��ات  االأمم  وب��ني  �سم��ن 
والفكتوري��ة، والهاب�سبورغي��ة – كم��ا هو احل��ال �سمن 
وب��ني اللغ��ات واالآداب. واإذا م��ا فهمناه وف��ق املفاهيم 
اجلي��و �سيا�سية للقرن التا�سع ع���رش، فاإن االأدب املقارن 

كان اأدبًا مناف�سًا اأي�سًا. 

قاِرن وباِين

بوج��ود مث��ل هذه املروي��ات املتناف�سة، كي��ف ميكن اأن 
نفهم عملي��ة املقارنة على اأف�سل وجه؟ رمبا ما يتوجب 
علين��ا اأن نب��داأ م��ن خالل النظ��ر اإليه على اأن��ه بحث عن 
ا�ستع��ارة بالغي��ة كرى. ذه��ب الناق��د البلجيكي املولد 
ب��اول دي م��ان ) 1983 -1919( اإىل اأن االأدب احلدي��ث 
يوؤ�س���ض "اأقا�سي�ض القراءة" خا�ست��ه، واالأدب املقارن، 
باالأ�ستعا�س��ة، يوؤ�س���ض اأ�ستعاراته البالغي��ة يف القراءة، 
ومناذج��ه يف كيفية تاأويل الن�سو�ض والثقافات ما بني 
اللغ��ات واالأمم. اإن مثل ه��ذه اال�ستعارات قد ُتق�سم ب�سكل 
موؤق��ت اإىل جمموعت��ني: تلك التي تدّل عل��ى االرتباط اأو 
الت�سابه، وتلك التي تدّل على عدم االرتباط اأواالختالف. 
اأن  جن��د  فلرمب��ا  االأوىل،  باملحموع��ة  بداأن��ا  م��ا  واإذا 
االإ�ستع��ارة البالغي��ة االأك��رث جتلّي��ًا للمقارب��ة املقارنة 
ل��الأدب هي ا�ستعارة "مفرتق الطرق." واقفًا يف مركز اأي 
عدد من املمرات اأو الف�ساءات املتقاربة – طريق احلرير، 
االمراطوري��ة الرومانية املقد�س��ة، جمهورية احلروف، 
يق��وم املق��اِرن )بك���رش ال��راء(، باإتب��اع ه��ذا النم��وذج، 
با�ستطالع املرور العابر، وتوجيهه. اإن مثل هذا املوقف 
يعود بالعدي��د من املزايا: الو�سول املتميز اإىل جمموعة 
متناف�س��ة:  منظ��ارات  اإىل  والتعر���ض  امل�س��ادر:  م��ن 

م 
عال

 ال
عبر

والتحفيز امل�ستمر و)اإعادة( التفاو�ض. غري 
اأنه يخاط��ر اأي�سًا بالتعر���ض اإىل الت�سليل، 
فت�س��ع املق��اِرن )بك�رش ال��راء( حتت رحمة 
امل�سادف��ة والظ��رف، فراأ�سه��ا ال��ذي يل��ف 
بحن��ق كما هو حال طائ��ر نّقار اخل�سب  يف 
اأحد االأف��الم الكارتونية الت��ي انقلبت فيها 
كاف��ة اإ�س��ارات امل��رور يف الط��رق. واالأكرث 
اأهمي��ة، اأنه يعتمد اأي�س��ا على منوذج االأدب 
املقارن االأق��ل متركزاً يف اأوروبا – اخلوف 
الكبري من النقد املعا�رش يف ع�رش العوملة 
ما بعد اال�ستعمارية—بو�سفها "متمركزة 
على املركز"، طاملا اأنها ت�سمر اأن املقاِرن 
)بك���رش ال��راء( يتوج��ب علي��ه اأن يكون يف 

مرك��ز تلك املناظ��رات واجلداالت، كما ه��و حالها. ففي 
ع���رش "اجلنوب العاملي" وع�رش اإعادة ترتيب الهوام�ض 
واالط��راف، من غ��ري الوا�سح ج��دا اأن مرك��زا كالذي مّر 

ذكره بقادٍر على ال�سمود. 
وكبدي��ل، فاإن منوذجًا بالغ االأهمي��ة للتفاو�ض هو ذلك 
املتمث��ل يف "ال�س��وق." فف��ي ع���رش يكتب في��ه الكّتاب 
الناجح��ون جلمه��ور عامل��ي، ف�س��اًل ع��ن جمهوره��م 
املحلي، و"القابلية الت�سويقية" العابرة للثقافات لالأدب 
ق��د اأ�سبحت معي��اراً هاّمًا يف حتديد م��ا يجب مقارنته 
–وما يجب كتابته. وا�ستعارة "ال�سوق"، بعبارة اأخرى، 
ترتبط بكل من القارئ والكات��ب: االأدب املقارن برمته، 
عادة ما ُيفهم من منظار نقدي فقط، على اأنه ق�سية تلّقي 
اأي�سًا،  اأي�سًا اأن يفهم من منظار املوؤلف  –ولكنه ميكن 
كق�سي��ة اب��داع. �سابق��ًا، يف ع�رشيني��ات الق��رن التا�سع 
ع���رش، اأطلق غوت��ه م�سطلح "االأدب العامل��ي" وا�ستخدم 
اأ�ستع��ارة "ال�س��وق"- ولك��ن مبفه��وم ال�س��وق يف ع�رش 

التنوي��ر بو�سف��ه من�سة للتج��ارة واالإجتار 
بع�ض ال�سيء، وبغية ت�سجيع توزيع وانت�سار 
اأعماله اخلا�سة. فالكاتب، وهو ي�سع ن�سب 
عينيه احلقوق والطبعات االجنبية املمكنة، 
اإمن��ا يكت��ب نف�سه يف �سوق عاملي��ة لالأفكار 
متام��ًا كم��ا هو ح��ال الناقد وه��و يبيع تلك 
االف��كار وي�سرتيها؛ املقارن��ة تتطّلب وجود 
�سيء لكي ُيقاَرن. وبعد ت�سليعه وجعله ماّديًا 
على هذا النحو، فاإن ا�ستعارة "ال�سوق" ت�سري 
اإىل االإطار االجتماعي-الثقايف الذي ي�ستغل 
ب��ه االأدب املق��ارن بال�رشورة، نح��و �سبكة 
م��ن النا�رشي��ن، واملحرري��ن، واملراجع��ني، 
واملرتجم��ني واال�سات��ذة اجلامعي��ني الذين 

يجعلون ذلك ممكنًا. 
اإن ا�ستع��ارات م��ن قبيل "مفرتق الط��رق" و"ال�سوق"—
ف�ساًل عن غري ذلك من اال�ستعارات ال�سيا�سية الوا�سحة، 
والتنوعات من قبيل "الرمل��ان" اأو "االأمم املتحدة"—
ميكن النظر اإليها على اأنها ت�سّهل التفاعل بني منظارين 
اأو ثالث��ة. واحل��ق، اأن امل��رء ق��د ي���رشف ويق��رتح اأنه��ا 
حتاك��ي املعنى احل��ريف لال�ستع��ارة: متاما كم��ا تعمل 
عملي��ة املقارن��ة بحد ذاته��ا عمل الت�سبي��ة – من خالل 
قولن��ا اأن �سيئ��ًا معّينًا ي�سبه �سيئ��ًا اآخر—فاإنه��ا اأي�سًا 
تفعل فعل اال�ستع��ارة )metaphor( امل�ستقة من الكلمة 
االإغريقي��ة )meta-pherein( والت��ي تعني "اأن حتمل" 
اأو "اأن تنق��ل"، فتدل على الطرق التي ميكننا من خاللها 
اأن نق��ارن فكرة باأخ��رى. بعبارة اأح��د املفكرين االأوائل 
يف التقالي��د الغربي��ة، "اال�ستع��ارة اجليدة ت�سم��ر تلقيًا 
فطريًا الأوجه ال�سب��ه واالختالف. كما اأن تعريف اأر�سطو 
للعبق��ري ق��د تنطبق عل��ى نف�ض املن��وال عل��ى الطريقة 

نيت�سه

هرنيك اأب�سني
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التي يقارب املقارن��ون )بك�رش الراء( االأدب من خاللها، 
ليج��دوا اأو يوؤ�س�سوا رواب��ط غري مدركة �سابقًا بني ن�سني 

واأكرث. 
لك��ن اال�ستعارات قد تكون م�سلل��ة. اأحيانًا ال تكون كما 
"حُتم��ل" على املحمل الذي اأٌخ��َذت عليه. و�سف الناقد 
االأدب   )1842- 1927  ( براندي���ض  ج��ورج  الدمنارك��ي 
املق��ارن على اأنه تلك�سوب يكّر ويقّل��ل اال�سياء – �سيما 
واأن��ه ي��رى اأبع��د االأ�سي��اء )اأي ع��ر احلداث��ة االأوروبية 
برمته��ا( من خ��الل الرتكي��ز عل��ى اأ�سياء بعينه��ا )مثل 
 – اأو نيت�س��ه(  اأب�س��ني، �سرتندب��ريغ،  ن�سو���ض هرني��ك 
الطبيع��ة  ت�س��ّور  )براندي���ض(  قدمه��ا  الت��ي  وال�س��ورة 
املتاأرجح��ة لكل من املقارن��ة، واال�ستعارات التي حتيط 
به��ا. كيف ميكننا اأن نفهم ه��ذه اال�ستعارات التي ت�سكك 
ب��كل معنى �سهل ل��الأدب املقارن بو�سفه عم��اًل جتاريًا 
لال�ست��رياد والت�سدير الفكري؟ كي��ف مبقدورنا اأن نفهم 
اآلي��ات االختالف، ف�ساًل ع��ن الت�سابه؟ اأي اال�سياء ميكن 
للمرء، باخت�سار، اأن ي�سنفها على اأنها اأدب متعاك�ض اأو 

تقابلي؟ 
 )contrastive( امل��واَزن  اأو  التقابل��ي  االأدب  ي�س��كل 

نظرياً ال ب��د منه لالأدب املق��اَرن: فبدون 
االختالف��ات، لي�س��ت هن��اك اأوج��ه �سبه. 
ومن اأجل اأن نقول اأن �سيئًا ما ي�سبه �سيئًا 
اآخ��ر، على امل��رء اأن يقول �سمن��ًا ما هي 
االختالفات بينهما؛ ومن اأجل اأن نقارن، 
علينا اأن نفرت�ض امكاني��ة املقابلة. واإذا 
ما نظرنا على هذا النحو، فاالأدب املقارن 
يتعل��ق اأك��رث باع��ادة ت�س��ور املقارنات 
اأثناء عقدها، وبناًء عليه فاإنه )اأي االأدب 
املقارن( يج��ذب جمموع��ة متطابقة من 
اال�ستع��ارات الت��ي تتمحور حول خلق منظ��ارات جديدة 
ومع��ان جدي��دة. ورمبا تك��ون اال�ستعارة االأك��رث هيمنة 
يف ه��ذه املجموع��ة ه��ي ا�ستع��ارة "البوتق��ة." فعل��ى 
خالف �سورة مفرتق الطرق، والتي تقرتح اأن الن�سو�ض 
واالأف��كار قد تاأخذ اجتاهات خمتلفة، ولكنها تبقى تدور 
يف اأف��الك ُمدرَكة م�سبقًا، فالبوتق��ة اللغوية – فيما قبل 
احلداث��ة، الالتيني��ة اأو ال�سن�سكريتي��ة؛ وما بع��د احلداثة، 
االأدب "العاملي" باللغة االجنليزية اأو الفرن�سية – ت�سمر 
اأن االأف��كار املحلية تختر تغ��رّياً جوهريًا يف ال�سكل من 
اأج��ل اأن تلق��ى تعبرياً �سم��ن )التنوعات املتع��ددة الأي( 
متل��قٍّ عامل��ي واح��د. واإذا ما فهمن��اه حرفيًا، ف��اإن ذلك 
�سيعن��ي �سمن��ًا اأن االأدب املق��ارن يخت��زل كل الكتاب��ة 
بقال��ب واح��د، تخ��رج منه بعدئ��ذ جمموعة م��ن املعاين 

اجلديدة املعاد ت�سكيلها. 
ال �س��ك اأن املقارن��ة حت��ى �سم��ن اللغ��ة الواح��دة لي�ست 
بال�س��يء ال�رشي��ح والوا�سح؛ ميكن للبوتق��ة الواحدة اأن 
تت�سمن جمهرة م��ن املكونات، املكونات التي يقع على 
عات��ق القائم باملقارن��ة اأن يتذوقه��ا ويحددها. فو�سع 
احل��دود بني ن�سخة من فك��رة معينة واأخرى- فيجلبهما 

من أجل أن نقارن، علينا أن نفترض امكانية 
المقابلة. وإذا ما نظرنا على هذا النحو، فاألدب 

المقارن يتعلق أكثر باعادة تصور المقارنات أثناء 
عقدها، وبناًء عليه فإنه )أي األدب المقارن( 

يجذب مجموعة متطابقة من االستعارات التي 
تتمحور حول خلق منظارات جديدة ومعان 

جديدة. 
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�سوي��ة، ولك��ن يف ذات الوقت يف�سلهما ع��ن بع�سهما – 
ه��و اأمر اأ�سا�سي يف املمار�سة املقارنة. فاإذا كان منوذج 
البوتقة يحلل العنا���رش املت�سارعة متاما كما يفككها، 
ف��اإن فك��رة االأدب املق��ارن عل��ى اأن��ه "نقط��ة �سيط��رة 
حدودي��ة" ت�سب��غ عل��ى القائ��م باملقارن��ة ق��وة عظمى. 
الأنه��ا تق��رتح اأنها ميك��ن اأن تغلق م��رور االأف��كار اأثناء 
ال�سم��اح له��ا باملرور االآم��ن، واأنها خمّولة ب��اأن ت�ستلب 
الن�سو���ض بحثًا عن حمتوى ممنوع اأو حمّرم )اجتاهات 
االأوروب��ي احلدي��ث  االأدب  ال�سام��رة يف  الكولونيالي��ة 
مث��اًل(. يجل�ض املق��ارن )بك�رش الراء( ليحك��م على تدفق 
االفكار، بح�سا�سية ليرالي��ة نوعا ما، ونزعة اقت�سادية 
حترري��ة نوعًا ما. لكن االفرتا�ض ب��اأن مثل هذا املوقف 
اإ�سكايل من الناحية االأخالقية ف�ساًل عن اجلمالية، لي�ض 

باأهون ال�رشور. 
م��ن اأج��ل درا�سة تاأري��خ املو�س��وع – وال �سيما العالقة 

الوطي��دة يف القرن الع�رشين ب��ني ال�ستات اليهودي وهذا 
االخت�سا���ض االأكادمي��ي النا�سئ – ال بد م��ن ادراك اأن 
االأدب املق��ارن يف نهاي��ة املط��اف ال يتعل��ق بحماي��ة 
احل��دود اأك��رث م��ن عبورها. يخت��ار املقاِرن��ون اأن يناأوا 
باأنف�سهم ع��ن ثقافاتهم االأ�سلية، واأن يتخلوا عن اآدابهم 
"املحلي��ة" ل�سال��ح حالة م��ن الت�رّشد املق�س��ود، وهو 
اأف�سل لالإم�س��اك بالن�سو�ض واملج��ازات البالغية التي 
تتخط��ى اأي تعب��ري معني. يخت��ارون اأن ال ينتموا اإىل اأي 
تقلي��د معني – واحلق اأن "عدم االنتم��اء" هذا هو ال�سمة 
املميزة لهم. فبو�سفهم مغرتبني فكريًا، يقوم املقاِرنون 
بعق��د الروابط وال�سالت م��ا بني الثقاف��ات، ولكن اأثناء 
ذل��ك، فاإنهم – وللمفارقة – يع��ززون التمييز ما بينها. 
وبه��ذا، فاأن املقابالت ال تقل اأهمية عن املقارنات، كما 
ه��و احلال متاما م��ع حاالت االنف�س��ال والعزلة التي ال 

تقل اأهمية عن االرتباطات.  
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م��ن املفاج��ئ اإنن��ي ترعرعت يف بل��دة ريفي��ة تقع على 
مبع��دة 100 مي��ل عن تورنت��و يف مقاطعة ب��ريث، تلك 
املقاطع��ة الت��ي رمب��ا م��ّر بع�سك��م به��ا يف الطريق اىل 
بح��رية هورون. متثل االأ�سيجة ق�سية كبرية يف مقاطعة 
ب��ريث. فعلي��ك اأن حتف��ظ موا�سي��ك يف الداخ��ل، وجارك 
خارجًا، واإبقاء دجاجاتك يف الداخل والثعالب بعيداً، اأن 
حتافظ على الث��ريان مبعزل عن االأبقار، ومتنع اخلنازير 
م��ن تخريب الزرع ف�ساًل عن �سم��ان ابتعاد اجلميع عن 
اأك��وام الروث. كم��ا تتطلب االأ�سيجة الكث��ري من املراقبة 

وال�سيانة. 
ت��واردت كل تل��ك اال�سيج��ة عل��ى ذهن��ي حينم��ا ق��راأت 

التقاري��ر عن املعايري ال�سادرة ع��ن اجلمعية االأمريكية 
لالأدب املق��ارن يف العام��ني 1965 و1975. منحتني 
قراءة تلك التقارير االنطباع باأن خو�ض املرء يف ميدان 
االأدب املق��ارن ي�سب��ه تنق��ل امل��زارع ما ب��ني االأ�سيجة 
الإ�سالحه��ا و�سم��ان ع��دم دخ��ول اأي حي��وان ب��ري اأو 
ه��روب اأي �س��يء ذي قيم��ة، ف�ساًل عن من��ع ح�سول اأي 
ت��زاوج غري مرغ��وب اأو تهجني غري متوق��ع. وكما ي�سري 
تقري��ر الع��ام 1993، يب��دو االأدب املقارن وق��د تاأ�س�ض 
يف الواليات املتحدة اإث��ر خطاب اليقظة املرتبط بحقبة 

احلرب الباردة.
لكنني اأود اقرتاح �سورة اأخرى. فلنتخيل �سورة مغايرة 

األدب المقارن والمواطنة العالمية

ماري لوي�س برات
ترجمة: الهادر املعموري

حيث اأن��واع االأدب املقارن ه��ي احليوانات يف احلظائر 
واالقفا���ض، فيم��ا مل يعد للمزارع من وج��ود. لقد تقاعد 
ذلك املزارع يف فلوريدا. وقبل رحيله، قرر فتح االأبواب. 
فما الذي نريد فعله يا ترى؟ بات بو�سع الثعالب الو�سول 
اىل بيت الدجاج، لك��ن الدجاج بدوره قادر على الذهاب 
اىل اأي م��كان. ول�سوف تنتقل احليوان��ات من مرعى اىل 
اآخر، ومن حظرية اىل اأخرى، ف�ساًل عن ح�سول تزاوجات 
غريبة وخملوقات عجيبة. ول�سوف تتعر�ض كومة الروث 
للغزو فيما �ستعم متعة دفئ ا�ستخدامها ال�ستوي اجلميع. 
كم��ا �سيمر بع�ض الوق��ت حتى يرز نظام قي��ادة جديد. 

لكن املزارع لن يعود ادراجه قط.

العوملة، اإحلل الدميقراطية وانهاء اال�شتعمار

يل اأن اأع��زو �سيل االأدب املق��ارن الذي وثقه تقرير العام 
1993 اىل ثالث اآليات حتول تاريخية قادت اىل تغيري 
الطريق��ة التي ُي�سّور به��ا االدب وُتدّر�ض بها الثقافة يف 
االكادميي��ات، ممثل��ة يف: العومل��ة، اإح��الل الدميقراطية 

وانهاء اال�ستعمار، والتي اأعني بها:
1 -  العومل��ة. التكامل املتزايد ما بني اأرجاء الكوكب، 
احلرك��ة املتزاي��دة للنا���ض، امل��ال، ال�سل��ع ،النتاج��ات 

الثقافية اىل جانب املتغريات التي تفرزها.
2 - اإحالل الدميقراطية. بوجه عام �سمن هذا ال�سياق، 
ي��رز انفت��اح الدرا�سات العلي��ا واالأ�سات��ذة يف الواليات 
املتح��دة عل��ى جمموع��ات م�ستبع��دة تقليدي��ًا، ال�سيم��ا 
الن�ساء واالأطفال امللونني، االمر الذي نتج عنه تنوع يف 
االجندات ال�سخ�سي��ة والفكرية على حد �سواء، ف�ساًل عن 
التحدي الذي يواجه ُبنى االق�ساء التي كان ينظر لها يف 

املا�سي على اإنها طبيعية. 

مت�سلت��ان  اآليت��ان  هنال��ك  اال�ستعم��ار.  اإنه��اء   -  3
ببع�سهم��ا ببع���ض يف هذا ال�سي��اق. اأواًل، دخ��ول العامل 
الثال��ث يف ح��وار م��ع الع��امل االأول، واع��رتاف االأخ��ري 
بنف�س��ه بعالقات االت�س��ال خارج ح��دوده. ثانيا، انهاء 
ا�ستعم��ار عالقة الواليات املتح��دة باأوروبا يف م�سمار 

الثقافة، وما ي�ساحب ذلك من اإعادة تعريف لها.
فيم��ا يتعل��ق بهذه االآلي��ات، ميك��ن لكّتاب تقري��ر العام 

1993 مواجهة ال�سوؤال كما ياأتي: 
"هل يري��د االدب املقارن الّتعومل،؟ اإحالل الدميقراطية 
وانه��اء اال�ستعم��ار ي��ا ت��رى؟" يف هذا ال�سي��اق، البد يل 
م��ن االع��رتاف بعجزي ع��ن ت�سور م��ا يعنيه ق��ول "ال" 
جواب لهذا ال�س��وؤال، وبرغم اإن بع�ض الزمالء قد يقولون 
تل��ك ال���"ال" وح�س��ب. ب��داًل من ذل��ك، يتب��ادر اىل ذهني 
م��ا يتمث��ل يف اأ- اأن ه��ذا التح��ول يح�س��ل االآن فع��اًل، 
ب- مل ال؟ ي�س��ح الق��ول اإن تقري��ر اجلمعي��ة االأمريكي��ة 
ل��الأدب املقارن للع��ام 1993 الذي �س��در مع �سيء من 
اجل��دل حوله، متيز بكون��ه اكتنف -جزئي��ًا- بع�سًا من 
املتغريات التي حتدثه��ا االآليات الثالث املذكورة اأعاله. 
وال �س��ك ان اأي مب��ادرة ترحيب لن تكون اأف�سل من ذلك. 
يت�سم��ن التقري��ر ع��دداً من املقرتح��ات املفي��دة بحق، 
والتي تع��ود بدوره��ا عل��ى ا�ستعارتي ال�سابق��ة متمثلة 
يف اإزال��ة بع���ض االأ�سيجة ك��ي يجد اأنا���ض م�ساحة اأكر 
ويتح��رك اآخ��رون اىل حي��ث يتواج��د النا�ض فع��اًل، دون 
اأي تقلي��ل من �س��اأن اأ�س��كال التقاليد الثقافي��ة االأوربية 
العالي��ة التي لطاملا مّثلت االأ�سا�ض الرا�سخ لهذا امليدان، 
يط��رح التقرير حالة االحتكار االأوربي الثقايف التقليدي 
ومكانة االأخرية كمركز ثقل ثقايف جانبًا. للمرء اأن ي�سيد 
خمل�س��ًا باالإ���رشار عل��ى اأن املعرفة باالأعم��ال االأدبية 
"يج��ب اأن متتد ملا يتج��اوز قيمتها عر حتليل املعنى 
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االأدب��ي و�س��واًل اىل قيمتها عر فه��م دور اللغة املحلية 
يف خلق الذاتية، تاأ�سي���ض اأمناط "اأب�ستمولوجية،" تخيل 
الُبن��ى اجلمعي��ة امل�سرتك��ة، ت�سكي��ل مفاهي��م املواطنة، 
ف�س��اًل ع��ن التعب��ري ع��ن املقاوم��ة والتكي��ف يف وج��ه 
الهيمنة ال�سيا�سي��ة والثقافية. وال ميكن لالقرتاح القائل 
ب��اأن "املواق��ف العدائي��ة القدمية جت��اه الرتجمة" حتى 
م��ع ا�ستمرارنا بالت�سديد على "���رشورة وفرادة املنافع 
املتاأتي��ة عن املعرف��ة العميق��ة باللغ��ات االأجنبية،" ال 
ميك��ن ان تك��ون عقالني��ة او مو�سع ترحي��ب اكرث. تعزز 
املقرتح��ات الداعي��ة لتو�سي��ع اآفاق املقارن��ات لت�ستمل 
عل��ى مقارن��ات م��ا ب��ني و�سائ��ل االإع��الم اأو فيم��ا بني 
الثقاف��ات الوطنية، تعزز اأف�سل التقاليد يف هذا امليدان، 
وكما هو احلال مع مقرتحات خ�سوع طلبة التخ�س�سات 
اجلامعي��ة لدورات تدريبية يف "درا�سة العالقات ما بني 

الثقافات الغربية وغري الغربية." 
يف الوق��ت ذات��ه، ي�ستم��ر التقرير بت�سم��ني عبارات مثل 
"الت�سيي��ج" التي ت�ستدع��ي �سابقاتها التي تبدو وكاأنها 
تت�س��ادم وروح االأمثل��ة اأع��اله. �سم��ن ذل��ك التقري��ر، 
ت��رد علينا عب��ارات مثل "قد يكون م��ن االأف�سل تدري�ض 
االأعم��ال عر الرتجم��ة، وحتى اإن مل يك��ن ممكنا درا�سة 
تل��ك االأعمال باللغة االأ�سلية، ومن ث��م اهمال االأ�سوات 
الهام�سية ج��راء انتقالها عر الو�سائ��ط... حتى واإننا قد 
نتغا�سى ع��ن بع�ض املناهج ح��ول اأدب االأقليات حيث 
ُتق��راأ غالبية االأعمال مرتجمة" )يعود الت�سديد يل(. تبدو 
املقرتح��ات غري النهائية به��ذا اخل�سو�ض مفاجئة جداً. 
فمن ال��ذي يجادل باأف�سلية اهم��ال االأ�سوات الهام�سية 
عل��ى درا�س��ة العمل مرتجمًا يا ت��رى؟ اأال يتغا�سى املرء 
ع��ن درا�س��ة اأدب االأقلي��ات اإذا ما كانت جمي��ع االأعمال 
املقروءة مرتجمة يا ترى؟ ومما يثري الف�سول على القدر 

ذات��ه تلك املعادل��ة املفرت�سة عن الرتجم��ة فيما يتعلق 
باالأقلي��ة والهام�سية هنا. فهل ميكن للم��رء القبول بهذا 
الو�س��ع، اأي على منه��ج درا�سي حول اخلي��ال املعا�رش 
يف ال���رشق االأو�سط اأو ���رشق اأوروبا على �سبيل املثال يا 

ترى؟
ل��ن يك��ون مفاجئًا، حينه��ا، م�سعى التقري��ر للتوفيق ما 
ب��ني اإباحة التجديد من جهة وا�سيج��ة الطراز القدمي من 
جهة ثانية. متثل ت�سويات من هذا النوع مادة و�رشورة 
حلياتنا املوؤ�س�سية و�سبل عي�سنا. لكن مبا اإن اأحداً مل يطلب 
اىل هن��ا التواف��ق م��ع اأي كان، رمبا وج��دت نف�سي حرة 
يف الرتحيب بالتجديد ومعار�س��ة بع�ض االأ�سيجة. على 
�سبيل املثال، فلناأخذ املقرتح املتعلق بتخ�س�ض الطلبة. 
ي�س��ري اأح��د املقرتح��ات اىل اأن مث��ل ه��ذه التخ�س�سات 
�ض الكت��ب العظيمة وح�سب،  الدرا�سي��ة "ال ينبغ��ي ان ُتدرِّ
وامن��ا الكيفي��ة الت��ي �سنفت به��ا ككتب عظيم��ة �سمن 
ثقاف��ة بعينه��ا." كما اإن مقرتحًا اآخ��ر يتبع هذا املقرتح 
العق��الين اأع��اله ومفاده "رمب��ا تركز مناق�س��ات الف�سل 
يف املناهج االأكرث تقدم��ًا يف بع�ض االأحيان على اأوجه 
اخلالفات احلالي��ة حول موا�سيع مث��ل مركزية اأوروبا، 
التكوي��ن الكن�سي، ال�"ماهوي��ة،" اال�ستعمارية ف�سال عن 
الدرا�س��ات اجلندرية." البد يل من االع��رتاف باأنني اجد 
ه��ذا الت�رشيح مده�سا وال ا�س��دق انه ميثل وجهات نظر 
)اللجنة( الفعلية. م��ن املوؤكد ان اأع�ساء )هذه اللجنة( ال 
يعتق��دون بوج��وب حجب ق�سايا مث��ل درا�سات مركزية 
اأوروب��ا، التكوي��ن الكن�س��ي، ال�"ماهوي��ة،" اال�ستعمارية 
ف�ساًل عن الدرا�سات اجلندرية عن الطلبة حتى و�سولهم 
اىل م�ستوي��ات متقدمة، ليتم اال�ستغناء عن اأكرثها؟ لكن 
م��ا الذي يدع��و حلماي��ة الدار�سني املبتدئ��ني من بع�ض 
اأق��وى ال��روؤى التف�سريي��ة يف عاملن��ا الي��وم؟ اأم اأن ه��ذا 
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التو�سي��ف يعن��ي �سمن��ًا وجوب قي��ام االأ�سات��ذة الذين 
ي�ستخدمون هذه االأدوات بتدري�ض االأدب املقارن اأحيانًا 
وللطلب��ة املتقدمني فقط؟ ال �س��ك اإن هذا لي�ض ما ق�سدت 
)اللجنة اقرتاح��ه(، لكن من اأين ياأتي هذا التعبري؟ لرمبا 
كان اأكرث ما يفاجئنا عدم واقعية العبارة. ولرمبا اأعي�ض 
يف ع��امل خمتلف ع��ن ذلك الذي يعي�ض في��ه زمالئي، اإال 
اأن انطباع��ي عن اجندة الدرا�سات االأدبية اجلامعية انها 
تت�سم��ن اكرث من مكان عر�سي ملثل هذه االأمور. وبغية 

اإعادة ال�سوؤال ال�سابق، ملا ال تكون االمور كذلك اذن؟

االأولويات وامل�شاءلة

بالنظ��ر اىل تعام��ل االأدب املق��ارن مع االآلي��ات الثالث 
للعوملة، اإح��الل الدميقراطية وانه��اء اال�ستعمار، يتمثل 
التاأث��ري يف تو�سي��ع املو�س��وع الذي ي�ستدع��ي حتوالت، 
م��ن بني اأ�سي��اء اأخرى، يف االأولوي��ات، ف�ساًل عن اأمناط 
امل�ساءل��ة. على �سبيل املثال، لو ب��داأ اأحد ما بالعمل مبا 
يتجاوز ب�سعة قليلة من اللغات االأوربية، عندها �ستتعلق 
ق�سي��ة الرتجم��ة يف قبال��ة اللغ��ة االأ�سلي��ة مبجموع��ة 

خمتلفة من االأولويات. يف واقع 
احل��ال، هنال��ك اأ�سي��اء ال ميكن 
القي��ام به��ا اإال ع��ر الرتجم��ة 
ف�ساًل عن كونها قيمة واأهم من 
اأن ت��رتك. فلناأخ��ذ، عل��ى �سبيل 
املثال، املعهد ال�سيفي لدرا�سة 
اآداب جن��وب ���رشق اآ�سي��ا الذي 
نظمت��ه هيئ��ة اأبح��اث العل��وم 
االجتماعي��ة، وال��ذي خط��ط له 
ودر�ض في��ه باحث��ون يف اآداب 

تايالند، ماليزيا، فيتن��ام والفليبني، وجميعهم باحثون 
مقارن��ون جيدون يف ذل��ك النوع م��ن االآداب اأو غريها. 
كان وا�سحًا منذ البداية اإن ذلك املعهد -اإذا ما تاأ�س�ض- 
�سُتدّر�ض مواده وتقراأ باللغة االإنكليزية. ومع ذلك، مل يكن 
الو�س��ع كابو�س��ًا "مقارنًا" وح�سب، وحت��ى من الناحية 
التقليدية. قراأت هيئة التدري�ض جميع الن�سو�ض االأدبية 
بلغاته��ا االأ�سلية، وكان اجلمي��ع يتحدث بلغتني ومنهم 
م��ن يتح��دث اأكرث من ذلك، فيم��ا كان امل�رشوع جماعيًا 
وتعاوني��ًا. �سيك��ون م��ن املاأ�س��اوي حتمًا ل��و اأن االأدب 
املق��ارن اأو قيادته رف�سوا وجاهة م�رشوع كهذا. اأت�سور 
اأن موؤلفي التقرير �سيتفقون وهذا الكالم، اإال اأن من املهم 
اأن تنفي��ذ ن�ساطات هذا املعهد ال��ذي موله NEIL كان 

على يد هيئة اأبحاث العلوم االجتماعية. 
ف�س��اًل عن ذلك، ال يرى املرء مب��ادرات م�سابهة من هذا 
الن��وع من جانب االأدب املق��ارن اليوم، وعلى الرغم من 
ال��رثاء الهائل ل��الآداب اال�سيوية، االفريقي��ة واالأمريكية 
الالتيني��ة اىل جانب العوملة ال�رشيعة ل�سبكات الباحثني 
العلمية. كما ال يزال املرء م�سكونًا ب�سبح انطلق يف ذروة 
م��ا تعرف مبناق�س��ات الثقافة الغربية م��ن جانب اأ�ستاذ 
مذعور وجد نف�سه حما�رشاً يف 
الزاوي��ة ي�رشخ "كال! ل��ن اأقوم 
بذل��ك! ال جتعلوين اق��راأ اأي كتب 
ت�سادفن��ي،  وفيم��ا  جدي��دة!" 
الوثيق��ة  ه��ذه  �سم��ن  حت��ى 
املنع�سة، لغ��ة مثل "البد لنا اأن 
نك��ون حذرين،" و"قد نتغا�سى 
عن ذل��ك،" فاإنن��ي اأج��د نف�سي 
اح�سا�سن��ا  ه��و  اأي��ن  اأت�س��اءل 
باله��دف؟ واأين ه��ي حما�ستنا، 

نحن بحاجة لمعالجة 
االزمات الكبيرة للمساءلة 

والخبرات الناتجة عن إعادة 
األشياء والمنهجيات 

المتعلقة بالعولمة، إحالل 
الديمقراطية وانهاء 

االستعمار.
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ف�سولن��ا و�سغفنا؟ وما الذي يقف يف طريق عبارات مثل 
"نح��ن نرحب،" "نبتهج،" "نواجه احتماال غري عادي،" 

و"بالكاد ن�ستطيع االنتظار" يا ترى؟ 
ب��روح م��ن ع��دم القدرة عل��ى االنتظ��ار، ا�سمح��وا يل اأن 
اأر�س��م �س��ورة لوجهة نظر بديل��ة عن نوع القي��ادة التي 
اأت�سور مقدرة االأدب املقارن على اال�سطالع بها اليوم، 
وجه��ات نظر ت�سع ت�سنيف��ات احلذر التفاعلي��ة جانبًا، 
ومعه��ا اخلوف ودوري��ات احلدود. ي��روق يل هذه االأيام 
تطوي��ر مفهوم عن االدب املق��ارن كموقع لتجديد فكري 
ق��وي يف درا�س��ة االأدب والثقاف��ة. ت�ستم��ل قائمت��ي عن 
اخل�سائ���ض �ست عنا���رش، اإال اأن ال�سورة الكبرية لالأدب 
املق��ارن كميدان رح��ب لتنمية التعددي��ة اللغوية، تنوع 
اللغ��ات يف املجتم��ع، فن��ون التو�سط الثق��ايف، التفاهم 
العمي��ق ما ب��ني الثقاف��ات، ف�س��اًل عن الوع��ي العاملي 
االأ�سي��ل. بو�سع��ي تطوير ه��ذه االأ�سياء كاأبح��اث علمية 
و�س��ور جديدة للمواطنة الثقافي��ة يف عامل متعومل على 
ح��د �س��واء. واأعتق��د اإن االأدب املقارن لطامل��ا قام بهذه 
االأ�سي��اء عل��ى اأكم��ل وجه. وها نح��ن االآن اأم��ام فر�سة 

لتو�سي��ع واإثراء و�سائ��ل القيام 
بذل��ك. ت�سري الكث��ري من جوانب 
1993 اىل ه��ذا  تقري��ر الع��ام 
امل�س��ار. تت�سم��ن اخل�سائ���ض 

ال�ست التي اقرتحها ما يلي:
االأدب  بق��اء  م��ن  الب��د   -  1
ملتحدث��ي  موطن��ًا  املق��ارن 
اللغ��ات املتع��ددة، فيم��ا يجب 
اأن تظ��ل التعددي��ة اللغوي��ة اىل 
جانب التنوع اللغوي املناطقي 
مبثاب��ة بطاق��ة ر�سيد ل��ه. لكن 

ه��ذا ق��د يطور م��ن خطابنا ح��ول الق�سي��ة. فعو�سًا عن 
انتاج طلبة "يعرفون لغات اجنبية،" رمبا يتوجب علينا 
بدء التفك��ري يف انتاج اأنا�ض ثنائي��ي اللغات والثقافات 
)اأو متع��ددي اللغات والثقافات(. كم��ا قد يتوجب علينا 
ربط جهودن��ا باحلاجة الأفراد مطلع��ني بعمق وموؤهلني 
ثقافي��ا �سم��ن عامل يتح��رك باجتاه العومل��ة. تبدو هذه 
حلظ��ة منا�سبة لعك���ض التزام الوالي��ات املتحدة االعمى 
باأحادي��ة اللغة وامليل نحو التخل��ي عن ميدان "عوملة" 
�س��وى  يتحدث��ون  ال  بالن�سب��ة مل��ن  االإنكليزي��ة.  اللغ��ة 
االإنكليزي��ة، يب��دو االأمر كما لو اإن جمي��ع �سكان االأر�ض 
يتعلم��ون ه��ذه اللغ��ة. اإال اأن التو�سيف االأك��رث دقة هنا، 
من وجهة نظرنا، يتمثل يف اأن العامل بات اأكرث اهتمامًا 
بتعددية اللغات. يتعلم الكثري من النا�ض اللغة االإنكليزية 
االأ�سا�سي��ة مث��ل كل اللغ��ات العاملية امل�سرتك��ة ما بني 
ال��دول. لكن م��ن ال يتحدثون �س��وى االإنكليزية �سيجدون 
انف�سه��م يف و�سع �سعب للغاية اإذا ما اعتمدوا على هذه 
اللغ��ة و�سيلة اأحادية لت�سيري �س��وؤون عالقاتهم مع باقي 

انحاء الكوكب.
االأدب  وباحث��و  علم��اء  يق��ف 
املقارن الي��وم يف موقف قوي 
يتي��ح له��م بن��اء الدف��اع ع��ن 
وجهة نظره��م القائلة باأن هذا 
االأحادي��ة  زم��ن  لي���ض  الزم��ن 
اللغوي��ة. والب��د م��ن تف�سري هذا 
البل��د  ه��ذا  يف  للنا���ض  االأم��ر 
ال�سيم��ا  ج��داً،  اللغ��ة  اأح��ادي 
االكادميي��ة،  املراك��ز  لعم��داء 
وذل��ك الأ�سب��اب تتعل��ق بتوفري 
التعددي��ة اللغوي��ة للمال. متثل 

البد من بقاء األدب 
المقارن موطنًا لمتحدثي 

اللغات المتعددة، فيما 
يجب أن تظل التعددية 

اللغوية الى جانب التنوع 
اللغوي المناطقي بمثابة 
بطاقة رصيد له. لكن هذا 
قد يطور من خطابنا حول 

القضية. 

م 
عال

 ال
عبر

هذه ق�سي��ة حقيقي��ة وت�ستحق 
لك��ن حينم��ا  الأجله��ا.  احل��رب 
ن���رشح التزامن��ا باللغات، رمبا 
يك��ون م��ن املفيد نق��ل الرتكيز 
من ق�سية قراءة كل �سيء بلغته 
االأ�سلي��ة اىل ال�س��وؤال املتعل��ق 
واحلاجة  العاملي��ة  باملواطن��ة 
الأنا���ض يتوف��رون عل��ى اإمل��ام 
كب��ري باأك��رث م��ن جم��رد لغ��ة 
ثقاف��ة  اأو  واح��د  اأدب  واح��دة، 
واح��دة. و�س��واء عل��ى م�ست��وى 

اخلريجني اأو الدار�سني، من املرجح تنامي درا�سة االدب 
املقارن على طول هذه امل�سارات.

2 - رمب��ا نك��ون بحاجة للنظر يف اأم��ر تبني م�سطلح 
مث��ل الثقاف��ة التعبريي��ة به��دف و�س��ف مالم��ح ميدان 
االأدب املقارن. ول�سوف يعك�ض هذا امل�سطلح �سعة نطاق 
البحث ملا يتجاوز موؤ�س�سة اأدب النخبة، فيما مييز جماله 
عن جمال الدرا�سات الثقافية. ال ميثل هذا التو�سع جمرد 
انت�س��ار اأهوج وح�سب. اإنه، على �سبي��ل املثال، �رشوري 
اإذا ما اأردنا العمل بطريقة "متعددة النغمات" باملفهوم 
ال��ذي يعّرف ب��ه ادوارد �سعي��د الثقاف��ة واالمريالية، اأو 
درا�س��ة التكوينات االأدبي��ة والثقافية على نحو ترابطي، 
والق��راءة "ع��ر االنق�سام االمري��ايل،" اأو درا�سة تفاعل 
ا�سكال التعبري املهيمن��ة واملناه�سة للهيمنة، او تفاعل 
و�سائ��ل االعالم. كما نعلم، ف��اأن تو�سعات من هذا النوع 
حت��رم االأدب "املقد���ض" بع�سا امتيازات��ه من جملة من 
النواح��ي، اإال اأنها ت�سبغ علي��ه امتيازات غريها من نواح 
اأخ��رى. وعلى اأي ح��ال، لن يفقد االأدب وف��ق هذه االآلية 
مقدرت��ه التعبريية اال�ستثنائية قط. كم��ا اأن �سيئًا مل ُيرِث 

درا�سة االأدب املعا�رش بقدر ما 
افادت��ه التح��والت النموذجي��ة 

التي �سهدها القرن الع�رشون. 
ملعاجل��ة  بحاج��ة  نح��ن   -  3
للم�ساءل��ة  الكب��رية  االزم��ات 
واخل��رات الناجت��ة ع��ن اإعادة 
املتعلقة  واملنهجي��ات  االأ�سياء 
بالعومل��ة، اإح��الل الدميقراطية 
تب��دو  اال�ستعم��ار.  وانه��اء 
ب��كل  �رشوري��ة  هن��ا  القي��ادة 
تاأكيد. اث��ارت فران�سني ما�سيلو 
الق�سي��ة اثن��اء منت��دى جمعي��ة اللغ��ات املعا�رشة عام 
1992، حيث حتدثت عن التناق�سات التي ن�ساأت جراء 
اأدواره��ا املزدوج��ة كمتخ�س�س��ة يف اأم��ريكا الالتينية 
واالأدب املق��ارن. ت�س��ري ما�سيل��و قائل��ة "م��ن منظ��ور 
حمافظ، قد يطلب املرء اإعادة تدقيق االعمال االكادميية 
ح��ول تخطي ح��دود التخ�س�س��ات، لكن م��ن وجهة نظر 
تقدمية قد نت�ساءل عما ي�سكل اأ�سا�ض القوة الثقافية الأي 
ان�س��ان اإن مل يكن التما�س��ك النهائي مل�سار ذلك االن�سان 
اأو م��دى التزامه بالبح��ث العلمي يف املجال املعني." ال 
يب��دو من قبي��ل امل�سادفة تعب��ري املتخ�س�سني بال�ساأن 
االأمريك��ي الالتين��ي ع��ن ه��ذا االهتم��ام، اإذ اإن ق�سي��ة 
امل�ساءل��ة تعد النقط��ة االأكرث حدة من ب��ني النقاط التي 
تتعامل بها االكادمييات املرتوبوليتانية مع الن�سو�ض 
غري املرتوبوليتانية والتقاليد غري املهيمنة. كما ان من 
ال���رشوري، عل��ى �سبيل املث��ال، اأن نك��ون قادرين على 
التفري��ق ما بني انه��اء اال�ستعم��ار واال�ستعم��ار اجلديد 
احل��رج. اإن مواجه��ة اأزمات امل�ساءل��ة واخلرات �سيكون 
له��ا نتائ��ج اإيجابية كبرية ج��داً، نتائج ياأم��ل املرء لها 

إن مواجهة أزمات 
المساءلة والخبرات 

سيكون لها نتائج إيجابية 
كبيرة جدًا، نتائج يأمل 

المرء لها أن تعمل على 
توضيح الحاجة للعمل 

التعاوني في مجال 
الدراسات األدبية. 
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اأن تعمل على تو�سيح احلاجة للعمل التعاوين يف جمال 
الدرا�س��ات االأدبي��ة. والب��د م��ن االإ�س��ارة اىل ان تطوي��ر 
املنظ��ورات العاملي��ة ال ميكن ان يعن��ي وجوب حماولة 
جميع النا�ض معرفة كل العامل اأو االدعاء بهذه املعرفة.

4 - م��ن املفيد االع��رتاف باأن "العم��ل املقارن" االآن 
ي�ستم��ل على كل م��ن العمل "االفقي" املاأل��وف ملقارنة 
احلال��ة اأ م��ع احلال��ة ب، وكذل��ك العم��ل "العام��ودي" 
املرتب��ط بالعامل��ي واملحل��ي. يف ه��ذا ال�سي��اق، وجدت 
من��اذج واعدة من درج��ات االأدب املق��ارن التي تتطلب 
خ��رات حملية كبري )وم�سائلة كذلك( �سمن جمال معني 
وجمعها مع التدريب ومنظورات الرتجمة والعوملة. كما 
اإن م��ن ال�رشوري يف ه��ذا ال�سياق عدم م�س��اواة ثنائية 
العاملي/املحل��ي بالنظرية/الن���ض اأو تق�سيم ال�سامل/
املحدد. اإن م��ا يحمل و�سف ال�سامل، على �سبيل املثال، 
ال ي��زال �سمن اخلطاب االأوربي املحلي يف االكادمييات 
املرتوبوليتاني��ة، عل��ى الرغم من ���رشوع املنّظرين غري 
االأوربي��ني الي��وم بجه��ود حملي��ة متعددة ته��دف لك�رش 
االحت��كار االأورب��ي لفئ��ة م��ا ه��و �سام��ل. وكم��ا ت�س��ري 
ما�سييل��و �سمن املقال الذي اقتب�س��ت منه �سابقا، يكون 
التنظ��ري يف ال�سياقات غري املهيمن��ة والنظريات نف�سها 
حمليًا بطبيعته اىل حد كبري، والذي ُي�ساغ حول ظروف 

واأزمات اجتماعية وتاريخية حمددة. 
5 - ب��ودي اأن اق��رتح، ببع�ض من اأق��وى امل�سطلحات 
املمكن��ة، تويل باحثي االأعم��ال املقارنة زمام املبادرة 
يف ح��ذف م�سطل��ح "اجنبي" عن��د االإ�س��ارة اىل اللغات 
االأجنبي��ة غ��ري االإنكليزية. يف واقع احل��ال، لي�ض هنالك 
من اإ�سارة اأكرث اث��ارة لال�سمئزاز بالن�سبة ل�سخ�ض يعمل 
على اللغة اال�سبانية يف هذا البلد من �سماعه عبارة "لغة 
اجنبي��ة" عند احلديث عنها. وعل��ى اأية حال، فاأن تاريخ 

تل��ك اللغة ي�سب��ق االإنكليزي��ة. كما اأن تهم��ة "االأجنبية" 
تنطب��ق بالو�سف ال�سيء ذاته على الفرن�سية، الكانتونية 
)لغ��ة هونغ كونك: املرتجم(، االإيطالية اأو اليابانية، عدا 
ع��ن لغ��ات الكوتا، نافاج��و او كري )لغة قبلي��ة هندية، 
قبيلة هندية اأمريكية حمراء وهندية كندية على التوايل: 
املرتج��م(. وباتباع تقالي��د جمعية اللغ��ات املعا�رشة، 
فلنتفق عل��ى م�سطلح اللغات املعا���رشة وو�سع نهاية 

لواحد اآخر من مواريث قامو�ض احلرب الباردة.
6 - تتن��اول هذه النقط��ة االأخرية اآخر "عبارة حتذير" 
وردت يف تقرير اجلمعية االأمريكية لالأدب املقارن للعام 
1993. ي�ستجي��ب وا�سع��و التقرير هن��ا لالزمة املالية 
احلالي��ة للتعلي��م العايل يف الوالي��ات املتح��دة. ويوؤكد 
ه��وؤالء اإن "قيود املوازنة ت�سببت بتحدي��د اأق�سام االآداب 
احتياجاته��ا بط��رق متحفظ��ة،" واأن موج��ة امل�ستقب��ل 
ترتاج��ع يف العديد م��ن املوؤ�س�سات. كم��ا يقرتح وا�سعو 
التقرير ا�ستعداد الطلبة لتقدمي ملفات اأكرث تقليدية اإذا ما 
اأرادوا احل�سول على عمل، واأن على امل�رشفني اخطارهم 
بذلك. يعك���ض تقرير اجلمعية االأمريكي��ة لالأدب املقارن 
ت�س��وراً وا�سع االنت�سار. كما اإن جدية ه��ذا التقرير بداأت 
تظه��ر اأمامي هذا الع��ام مع قدوم طلب��ة االأدب املقارن 
اأثن��اء �ساعات العمل وه��م بحال ح��رية وارتباك بهدف 
احل�س��ول عل��ى عم��ل، حيث قيل له��م بب�ساط��ة انه لي�ض 
بو�سعهم متابعة اهتماماتهم �سمن الرامج التي جاوؤوا 
له��ا. اإذن مل ج��اء ه��وؤالء اىل هن��اك ي��ا ت��رى؟ رمبا كنا 
بحاج��ة للتعمق اكرث يف ا�ستك�س��اف املنطق واملدلوالت 
م��ن وراء التو�سي��ات النهائي��ة التي خرج به��ا التقرير. 
لي���ض هنال��ك م��ن �سب��ب يدع��و لالعتق��اد ان االإدارات 
املعنية �ست�ستجيب ذاتيا لن��درة درا�سات االدب املقارن 
ع��ر النزعة املحافظة. يف واق��ع احلال، يتوجب التحقق 

م��ن هذا الزع��م بدقة قبل ال���رشوع با�ستخدام��ه لتوجيه 
وتقيي��د الطلبة. على �سبيل املثال، ال يواجه املرء م�سكلة 
يف اإيج��اد اق�س��ام تواجه م��وارد متناق�سة، ك��ي يختار 
اال�ستثم��ار يف ا�س��كال جدي��دة نا�سئ��ة م��ن البحث على 
ح�س��اب املج��االت التقليدية باملقابل. كم��ا ان االأق�سام 
والتخ�س�س��ات ال تتوق��ف ع��ن التط��ور فكري��ًا حتى يف 
ف��رتات اأزمات املوازنة، حيث يوج��د اأي رابط ب�سيط بني 
االثن��ني. ف�ساًل ع��ن ذلك، ميثل الطلب��ة انف�سهم جزءاً من 
عملي��ة التط��ور والتجديد بحكم اأن له��م دوراً حقيقيًا يف 
توجيه �سوق العمل برغم �سعورهم اإن هذا ال�سوق يحركهم 

عو�س��ًا ع��ن ذلك. كم من��ا راأى بع�سًا م��ن طالبنا االأكرث 
متيزاً وهم يف�سلون يف اإيجاد عمل يف عام بحثهم االأول، 
لينجح��وا يف العام التايل، حيث ال يع��ود ذلك اىل النهم 
هي��اأوا و�سلحوا انف�سهم مبا هو اأف�سل وامنا ب�سبب حترك 
ال�س��وق يف باجتاهه��م؟ ولرمبا اننا نتخل��ى عن معادلة 
اال�ستقامة الفكرية الأنف�سنا وميداننا، ونرتك القدرة على 
العم��ل اجليد وملكتنا الفكرية، وااللت��زام برعايتها فيما 
بيننا. من املوؤكد ان كل ما ورد اأعاله �سيبقي او يجب ان 
يبق��ي االأوليات التي حتمي اجنداتنا الفكرية من �سيطرة 

املال.                                                                        

م 
عال

 ال
عبر
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هن��اك ث��الث فر�سي��ات و�سع��ت يف تقري��ر برينهامي��ر 
ت�ستحق متحي�سًا خا�سًا لي�ض ب�سبب اأهمية مو�سوعاتها 
املنف�سل��ة ب��ل ب�سبب حتفيزه��ا امل�سرتك ونف���ض االإطار 
الفك��ري االيديولوجي الذي تعك�سه ه��ذه الفر�سيات كل 
ح�س��ب �ساكلت��ه. بداًل م��ن دعمه��ا الإجراء تقن��ي خا�ض 
م��روراً بتعريفها لفر�سية تاأويل��ه اأ�سا�سية لر�سم خارطة 
حق��ل املقارن��ة. فه��ي يف احلقيق��ة ت�ستجي��ب اىل النمو 
املت�ساع��د للدرا�سات الثقافية و�س��واًل اإىل تعديها على 
حقل االأدب املقارن ومقاربات ومعايري بديلة يبدو اأنها 

تدعو حللول تنقيحية .
الفر�سي��ة التقني��ة الت��ي تن���ض على قل��ب �سيا�س��ة هذا 

احلق��ل املع��ريف املتج��ذر تتبن��ى ممار�س��ة للدرا�س��ات 
الثقافية وتدعو اإىل تعميم ا�ستعمال الرتجمات الإغرا�ض 
املقارن��ة ومرة اأخرى عند حذو مثال الدرا�سات الثقافية 
يق��دم ال�سياق كفر�سية البد اأن تدع��م املمار�سة اجلديدة 
لدرا�سة االأ�سياء من خالل املقارنة. اأما الفر�سية الثالثة 
فه��ي حتط من �ساأن ما ي�سمى ب��االأدب الراقي يف مقابل 
االآداب ال�سعبي��ة. اأم��ا احلل بالن�سب��ة للتقرير فهو تقريب 
االأدب املقارن حلقل الدرا�سات الثقافية عن طريق اإحلاق 
بع�ض من مناطقه ومعظم طرقه. فهو يذهب لدرجة الناأي 

بنف�سه عن االأدب الذي مينح ا�سمه لهذا احلقل املعريف.
�ساأتقي��د مبالحظات��ي حول هذه الفر�سي��ات لي�ض ب�سبب 

تكامل األدب المقارن في الدراسات الثقافية

مي�شيل رفاتري
ترجمة:اأ.د. �شباح واجد علي
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كونه��ا جميع��ًا كا�سفة لنزع��ة ما اأو لرمب��ا للهفة مبكرة 
لرك��وب املوج��ة. اإمن��ا ب�سب��ب كونه��ا جميع��ًا اأي ه��ذه 
الفر�سي��ات تعرتف اأي�سًا بحل مغاير جداً للم�ساكل التي 

تثريها.
واقع��ًا علي اأن اأقرتح اإن م��ا ُيعيق بلوغ الغاية املن�سودة 
هو افرتا�ض باأن الفرع االيديولوجي الواقعي جداً �سيدمي 
ذات��ه رغ��م حقيق��ة قي��ام االأدب املق��ارن بخل��ق موقف 

موؤ�س�ساتي متعجرف جتاه الدرا�سات الثقافية.
وتنب��ع ه��ذه االفرتا�س��ات م��ن الفو�س��ى ب��ني البح��ث 
والتدري���ض وب��ني املقارب��ة املقارنة وبن��اء قوانني علم 
اجلم��ال والهرمنيوطق��ا املعياري��ة حول تل��ك املقاربة. 
بي��د اإن خط��ورة ه��ذه الفو�س��ى تق��ع فق��ط يف تدري���ض 
االأدب بو�سف��ه مظه��راً لهوي��ة جمموع��ة اأو هوية قومية 
اأي مبعن��ى ارتباطه يف اأجن��دات �سيا�سية. لي�ض هناك ما 
يدع��و للخوف اإزاء ه��ذه الفو�سى يف حال��ة التزم االأدب 
املقارن مبقارنة وتعريف قواعد ثابتة وهامة واأن تلتزم 
الدرا�س��ات الثقافي��ة بالرتكي��ز على الهوي��ة واالختالف 
واخلليط الفريد لبيئة اجتماعية معينة واالأ�سكال اللفظية 

املعرة عن ذلك االإختالف.
وبن��اء علي��ه اأقرتح ب��اأن م�ستقبل هذا احلق��ل املعريف ال 
يكم��ن يف دمج جزئي اأو �سامل م��ع الدرا�سات الثقافية، 
اإمنا يكمن يف اإعادة توزيع مهماتهما اخلا�سة وبتعريف 
املقاربت��ني على اإنهما يكم��الن بع�سهما البع�ض ولي�ض 

كونهما اأقطابًا مت�سادة.                       
اإن اجل��دوى م��ن وراء ه��ذا املق��رتح تظهر ب�س��كل فوري 
علي امل�ستوى التقن��ي الأدوات البحث وحتديداً يف جمال 
الرتجمة – حيث كان االعتقاد ال�سائد يف ما م�سى على 
اإن��ه اأح��د امل�سلمات عل��ى اإن من ميتهن عملي��ة املقارنة 
البد واإن يتمكن من اإجادة لغتني اأجنبيتني  اأو اأكرث وهو 

اعتقاد اأ�سبح مو�سع �سك من قبل النخبة.
ويف الوقت الذي ال يتم فيه التخلي عن هذا املعيار الذي 
ال ج��دال فيه يكتف��ي التقرير بالت�سدق حي��ال ذلك. لي�ض 
فق��ط باأننا مل يع��د يخرنا اأحد باأن درا�س��ة االأدب بلغته 
االأم هو ال�سبيل الوحيد املثبت واحلقيقي ، لكن اأي�سًا يتم 
اإزاحة �سلته من احلقائق االأدبية اإىل عملية التكوين : اأي 
اأن تك��ون متعدد اللغ��ات هو ما ميكنك م��ن فهم الثقافة 

التي يرز منها الن�ض بحميمية.
ويف املقاب��ل ميتدح التقرير عملي��ة الرتجمة كفعل مفيد 
ورمزي يف اآن واحد. مفيدة كون الرتجمة �رشورة للعديد 
م��ن الثقاف��ات التي كان قد اأغفله��ا االأدب املقارن فيما 

م�سى وذلك باإيالئها انتباهًا اأكادمييًا موؤخراً.
عل��ى الطلب��ة اأن يك��ون لديه��م الفر�سة ليذهب��وا ماوراء 
م�سفوف��ة الثقافة االأوربية كما يذك��ر التقرير ذلك وهي 
رمزي��ة : " ميكن النظر للرتجمة كنم��وذج مل�ساكل الفهم 
والتاأويل الك��رى عر تقاليد ا�ستطرادية خمتلفة. يهدف 
االأدب املق��ارن اإىل تو�سي��ح كل مما يت��م فقدانه وك�سبه 
يف الرتجمة ب��ني نظم قيمية متمي��زة لثقافات وو�سائل 
اإع��الم وحق��ول معرفي��ة وموؤ�س�س��ات خمتلفة".يبدو هذا 
جيداً اإال اأنني اأ�سك يف اأي ترجمة اأدبية باإمكانها حتقيق 
ذل��ك. وكما نعل��م ومهما كانت تلك الرتجم��ة ناجحة اإال 
اإن��ه لي���ض مبقدوره��ا اإع��ادة اإنت��اج املي��زات االأ�سلوبية 
الكامنة يف الن�ض االأ�سلي من غري اإحداثها دماراً باللغة 

امل�ستهدفة.
وهن��ا ينته��ي بنا املطاف م��ع ن�سخة م�سوه��ة اذا ما مت 
ترجم��ة الن���ض االأويل حرفي��ًا اأو ال�سط��ب اإذا م��ا جل��اأت 
الرتجم��ة اإىل املناظ��رة. اأن ال�سط��ب ميث��ل م�سكل��ة الأنه 
غ��ري مرئي اإذ ال ميك��ن حتى للمخت�ض ب��االأدب املقارن 
مالحظة ذلك ناهيك عن التاأويل والفجوة بني الن�سختني 



9830
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

99 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ما مل يكن او نكن متمر�سني باللغة االأ�سلية - يا لها من 
حلقة مفرغة اإن وجدت واحدة-

ويف اأف�س��ل االأح��وال ي�سم��ح للمحت��وى ح���رشاً بعب��ور 
احل��د الفا�سل تاركًا اإيان��ا برفقة هيكل خ��اٍو للمغالطة 
املرجعية غ��ري كافية بالتاأكيد للق��ارئ التعي�ض الإجابة 
�س��وؤال اأ�سا�س��ي هو وح�س��ب ما ج��اء يف التقرير البد من 
ت�سلي��ط ال�سوء على االختالف��ات الثقافية :" من اأي جزء 
يف الع��امل اأتكلم ومن اأي تقالي��د واأي تقاليد معاك�سة ؟" 
م��ن املفرت���ض اأن ي�ساأل ال�سوؤال ب�س��وت الن�ض املرتجم 
اإن مل يك��ن ب�س��وت املوؤل��ف. ويب��دو يل اأن ه��ذا ال�سوت 
يج��ب حتليله بعن�رشيه وهم��ا اأ�سلوب الكات��ب واللهجة 
اخلا���ض بطبق��ة اجتماعية م��ا يف مقاب��ل اخللفية التي 
ي��رز منها هذا االأ�سلوب بتفرده )ما يعني اختالفًا داخل 
االإختالف حتى واإن افرت�ض باأن الرتجمة تنجح يف اإبراز 
العن�رش االأول وهو لرمبا اأجناز م�ستحيل فاإن التحليالت 
�ست�س��كل ماأزقًا ب�سب��ب املغالطة الق�سدي��ة وذلك عندما 
يك��ون مو�س��وع الدرا�س��ة باللغ��ة االأم. �ستك��ون فر���ض 
النج��اح اأعل��ى يف اإع��ادة بن��اء اللهجة اخلا�س��ة بطبقة 
ما بعنا�رشه��ا االديولوجية وال�س��ور النمطية لكنه من 
ال�سعوب��ة مبكان عمل ذلك من خالل الرتجمة بذاتها: ما 
اأق��وم بعر�سه ه��و اإن احلل �سيكون تعليق��ًا خطيًا بحيث 

اأواًل اإىل �سم��ات ال��رتاث  ي�س��ري 
اللغ��ة  متتل��ك  ال  ال��ذي  االآخ��ر 
اله��دف اأ�سم��ًا له وال��ذي قامت 
الرتجمة مبحوه وثانيًا اأن ي�سري 
اإىل الكلم��ات على كال اجلانبني 
للحد بكونهما األفاظًا متجان�سة 
ع��ن كونه��ا مرتادف��ة. ويتعني 
عل��ى  يرك��ز  اأن  التعلي��ق  عل��ى 

حاالت تبق��ى فيها اأ�سه��ل ترجمة لتل��ك ال�سمات مبثابة 
اإيهام.

ق��د تكون الرتجمة �سل�سة ومبا�رشة الأن الكلمة املرتجمة 
ومتالزمتها يف الرتجمة متتلك ذات املرجعية. ومع ذلك 
ق��د تف�سل ولكن ب�س��كل غري مرئ��ي الأن الهوية املرجعية 
ال��دالالت واالقرتان��ات ورمزي��ات  اإىل  ال متت��د لت�س��ل 

املرجعية.
اإن مهم��ة جعل هذه املع��اين ال�سمنية متي���رشة للقارئ 
تك��ون برتكه��ا للتعلي��ق. واأفرت�ض اأن ذل��ك لي�ض بتعليق 
نق��دي اأو تاأويلي لكنه خال�سة لالإ�سارات ال�سمنية كتلك 
الت��ي تعودنا عل��ى جتميعها م��ن الن�سو���ض امل�سحونة 
بال�سف��رات �سمن �سفرتن��ا اخلا�سة )خذ بع��ني االعتبار 
مث��اًل م�ساألة رواي��ة )�سحوة فين��َكان( اأو كقوامي�ض علم 
االأ�ساطري لالأدب الكال�سيكية. وحل�سن احلظ فاأن التقنيات 
املتط��ورة �رشيع��ًا للهايرتك�س��ت )الن���ض الفوق��ي( يف 
طريقها مل�ساعفة قواعد البيانات التي نحن بحاجة لها 

من هذا النمط.
ال�سل��ة  ذات  التداعي��ات  ب��ني  التمي��ز  لن��ا  اأّن��ى  ولك��ن 
والتداعي��ات الالعالقية؟ بوا�سطة رف��ع العبء عن كاهل 
الرتجمة بنقل��ه اإىل ال�سقل الذي يوفره التعليق. بداًل من 
حتوي��ل العقدة يف الن���ض االأ�سلي اإىل عقدة يف الرتجمة 
وهو الف�سل الكامن يف الرتجمة 
االأدبي��ة ف��اأن باإمكانن��ا حتمل 
ترجمة باحل��د االأدنى وبالتايل 
ترجم��ة غري �سادق��ة التي على 
الرغم من كونه��ا خرقاء طاملا 
ميكننا التعوي���ض عن هفواتها 
ع��ن طري��ق ال�سق��ل م��ن خالل 

االإطناب اأو اإعادة ال�سبك.  

يتجلى اإلنكار في التحول 
التأويلي من حكم ِقَيمي 

قائم على فعالية النص 
كحجة معرفية إلى حكم 

ِقَيمي قائم على السمات 
الجمالية للنص. 

م 
عال

 ال
عبر

وال اأوح��ي هن��ا اإىل اإنه يجب على الرتجم��ات االأدبية اأن 
يت��م جتاهلها طاملا ت�سكل �سنفًا خا�سًا وبالتايل تكون 
مو�سوعًا للنق��د وللنظرية بيد اإنها لي�س��ت موؤ�رشاً يعتمد 
علي��ه لبيان االختالف الثقايف. وبال�سد من ذلك فاأنا ال 
اأدع��م كون حتويل الن���ض غري االأدبي بطريق��ة بلهاء اأن 
يك��ون �سنفًا لي�ض مو�سوعًا للنقد ب��ل اأداة للتحليل وهو 
املوؤ���رش الذي يبني الف��رق الثقايف الذي نحتاجه. ما من 
مدع��ي برتجمة الف��ن اللفظي ولكن اإع��ادة خلق �رشوطه 
الثقافي��ة االأ�سلي��ة اأو لنع��ر بطريق��ة اأخرى ه��و و�سعه 
�سم��ن �سياق ما. وهنا فاأن ل��دى النظرية الكثري لتقوله. 
فهي قد و�سعت من فهمنا �سلفًا فيما يتعلق بحرفة االأدب.
وم��ا يخطر بب��ايل االآن هو املدر�س��ة التفكيكية يف النقد 
بو�سفه��ا النموذج التاأويل��ي للمجتمعات وما �سابه ذلك 
واالآن ه��و الوق��ت املنا�س��ب لتحدي��د م��ا باإمكانها فعله 

بالن�سبة للمقارنة.
مب��اذا �سنفاج��اأ اأذن عندم��ا جند ب��اأن التقرير ق��د اأعطى 
اعرتاف��ًا ق�سرياً وب��االأمت للنظرية االأدبي��ة؟ وللتاأكد فاأن 
النظري��ة ق��د مت ذكرها مرات عدة ولك��ن دون تف�سيالت 
وكاأن اللجن��ة م��رت عل��ى قائم��ة التدقي��ق وتاأكدت من 
ع��دم ن�سيان اأي �س��يء. اأن اال�سهام��ات النظرية من اأجل 
فهمن��ا للرتجمة بو�سفها اأداة بحث وتدري�ض تتعلق فقط 
بتقني��ات من يح��رتف املقارن��ة. لكن النظري��ة �ستكون 

قوية كفاية الإعادة حتديد احلقل بذاته.
فالنظري��ة على �سبيل املثال اأ���رشة يف حتديد وت�سنيف 
تل��ك ال�سمات الثابتة الت��ي ت�ستلزمها املقارن��ة. اأن هذه 
املقارب��ة مركزي��ة لالأدب املق��ارن وتظه��ر النظرية انه 
م��ا م��ن حاج��ة لتهدي��د اأو جتاه��ل تعددي��ة الثقاف��ات. 
اإن املتغ��ريات العدي��دة هي غ��ري قابلة للف�س��ل منطقيًا 

و�سيميائيًا من الثوابت.

ع��الوًة على ذلك ف��اأن هذه الثوابت ه��ي لي�ست جمموعة 
�سغ��رية م��ن ال�سم��ات بحيث م��ن ال�سهول��ة فهمها فهي 
ت�سكل جمموعة اأن��واع متناهية ال ميكن من دونها جعل 
التباي��ن مفهوم��ًا ناهيك ع��ن عملية اإدراكه��ا. فكل نوع 
يو�سح وب�س��ورة ال تقبل اللب�ض ن��وع االختالف الناجم 

عنها.
يخت��ار االأدب املقارن وحل��د االآن االعتماد على التاريخ 
االأدب��ي من اأجل احل�س��ول على تعريف ل�سم��ات التغيري 
الثابت��ة ناجت��ًا ع��ن ذلك تل��وث الثاب��ت واملتغ��ري بقيم 
مت�سلة بالبعد الزمن��ي معتمداً بذلك على فيما اإذا كانت 
اهتمام��ات املراق��ب واإدراك��ه االأخالقي يجعل��ه يف�سل 
ال��رتاث على التط��ور اأو التطور املت�سع��د اإىل ثورة وهلم 
ج��را. ويخطر بب��ايل على �سبيل املث��ال مقيا�ض ذو مدى 
متناق�ض ينتقل من االأمناط اإىل الثيمات ثم املو�سوعات 
الت��ي يعكر �سف��و تدرجها عندما يدف��ع بريق البحث عن 
جذور العلماء الخرتاع م�ستوى بدائي لالإ�سارة املرجعية 
قب��ل كل �سيء كيما يبزغ النم��وذج االأ�سلي اأو يف �سياق 
خمتل��ف يتم توظي��ف مفاهيم النوع املتعل��ق باالأن�ساب 
الإنت��اج ���رشد حقيقي اأو غ��ري واقعي مقل��اًل التقليد على 
�سبي��ل املث��ال اإىل تعل��ق ثنائ��ي ذا وجه��ني واإىل ج���رش 
رمزي ي�سمح فقط بالبناء اأو االحرتاق. لدى النظرية االآن 
اأف�سلي��ة االإ�سارة على التاريخ لكونه��ا تبداأ من النماذج 
املج��ردة. وتعك���ض ه��ذه النم��اذج املكون��ات املنطقية 
واالأ�سغري��ة الأي جمموع��ة م��ن �سنوف العوام��ل. فهي 
تبق��ى �ساحل��ة عند م�ست��وى ال�سنف ب���رشف النظر عن 
الفو�س��ى الالمتناهية للرم��وز الواقعي��ة �سمن �سنوف 

كهذه ...
واقعا، باملعنى االأر�سطوطالي�سي للم�سطلح هم يقرتبون 
م��ن العاملي��ة. وغن��ي ع��ن الق��ول، اأن املعن��ى العام��ي 
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للم�سطل��ح ق��د ي��دق ناقو���ض اخلط��ر العام ب��ني موؤيدي 
الدرا�س��ات الثقافي��ة. لك��ن ه��ذا ال يج��ب اأن يح��دث الأن 
القاع��دة االأوىل للعاملي��ة هي اأنه يج��ب اأن ت�سمل جميع 
املتغ��ريات للثوابت التي ت��رر للمنظر)�ساحب النظرية( 

يف افرتا�ض ال�سنف.
لعل��ي اأغام��ر بالقول ب��اأن النظري��ة جتع��ل العالقة بني 
الدرا�سات الثقافي��ة واالأدب املقارن اأكرث مو�سوعية. ان 
االزدراء املرر �سد الهيمنات ال�سابقة قد تركت اآثاًرا يف 

لغة الدرا�سات الثقافية.
يك��ون التميي��ز اأحياًن��ا غ��ري وا�س��ح ب��ني اال�ستقط��اب 
االأيديولوج��ي واالأقط��اب الداللي��ة ال�رشعي��ة االأ�سا�سي��ة 
لتعري��ف اأي ا�س��ارة. اأن��ا اأ�س��ري اإىل خط��اب يف عر���ض 
االختالف��ات، وه��و خطاب خلفت��ه ال�رشاع��ات من اأجل 
تاأكي��د ال��ذات. ي�سعر امل��رء بالفتور امل�ستم��ر الذي ينقل 
االختالف��ات املو�سوعي��ة اإىل مقايي���ض حك��م تقييمي. 
وهك��ذا جن��د اأن اأي خروج عن م��ا هو �سائد عن��د تاأويله 
كهيمن��ة يغدو ا�سارة اإيجابي��ة. ومع ذلك ، ميكن معاجلة 
ه��ذه املمار�سة من خالل النظري��ة ال�سياقية، على �سبيل 
املثال، مفهوم ذو قيم��ة اإيجابية يف الدرا�سات الثقافية 
وان التقرير ي�سجع من ميتهن املقارنة لتبنيها اأو ق�سور 
يف التاأكي��د عل��ى املفه��وم �سيوؤ���رش اىل اإم��ا احلث على 
االن�سح��اب م��ن الدرا�س��ات الثقافي��ة اأو اىل فهم �سعيف 
ملب��داأ اأن كل �س��يء له �سياق وميكن تف�س��ريه من خالله. 
ومع ذل��ك، اإذا كان هناك �سياقات، ف��اإن النظرية تتوقع 
اأن��ه يجب اأن يتبع فك ال�سياق. ميكن التحقق من مالءمة 
ه��ذا املفهوم ب�سهولة يف حالة الن���ض االأدبي ، اإذ  ميكن 
الق��ول اأن الن�ض يك��ون اأدبًيا عندما ينج��و من انقرا�ض 
الق�ساي��ا ، وتال�س��ي االأ�سب��اب ، وتذك��ر الظ��روف الت��ي 

ا�ستجاب لها الن�ض.

    ميك��ن العث��ور على مثال ممتاز لف��ك ال�سياق باملعنى 
ال��ذي ناق�سته اأنا يف ان�سمام الن�سو�ض غري االأدبية اإىل 
االأدب. يف تاأكي��ده عل��ى خف�ض مرتب��ة الظواهر االأدبية 
م��ن اأهميته��ا الثقافية اأو بعبارة فج��ة، على �سطب كلمة 
االأدب م��ن ا�س��م التخ�س�ض، يفرت�ض التقري��ر اأن "اإنتاج 
االأدب كمو�س��وع للدرا�س��ة ... ميك��ن مقارنته��ا باإنت��اج 
القان��ون كنظ��م  اأو  التاري��خ  اأو  الفل�سف��ة  اأو  املو�سيق��ى 
ا�ستطرادي��ة مماثلة، حتذف هذه القائم��ة اأهم جانب من 
جوان��ب االإنتاج اخلطاب��ي. االإنتاج االأدب��ي الذي يحدث 
عندم��ا يتع��رف القراء عل��ى االأدب يف عم��ل تاريخي اأو 
فل�سف��ي اأو حتى قانوين. عندما يحدث هذا، وهو يف كثري 
م��ن االأحيان، فاإن ن��وع اال�ستقبال والتف�س��ري الذي ركز 
يف البداي��ة عل��ى الهدف املعريف للن���ض ي�سبح غري ذي 
�سلة. يخ�سع الن�ض للتغيري الذي يظل خارجًيا بالن�سبة 
ل��ه وهو حاف��ز االآن لال�ستقبال من خ��الل اإنكار مزدوج 

ل�سياقها.
ثانًيا ، يتجلى االإنكار يف التحول التاأويلي من حكم ِقَيمي 
قائ��م على فعالية الن�ض كحج��ة معرفية اإىل حكم ِقَيمي 
قائ��م على ال�سم��ات اجلمالية للن�ض.  ياأت��ي الوقت الذي 
مل نعد نقراأ فيه مونت�سكيو وماكويل ومي�سليه كموؤرخني 
ولك��ن ك�سعراء من املا�سي وورثة الأن��واع مثل امللحمة 
اأو املقال��ة االأخالقي��ة.  لذلك ، ف��اإن اأعمالهم يتم ف�سلها 
ع��ن �سياقها و�ستظ��ل كذلك با�ستثن��اء املتخ�س�سني يف 
تاري��خ االأفكار.  �ست�ستم��ر مثل ه��ذه الن�سو�ض بالفعل، 
عل��ى الرغ��م م��ن حقيق��ة اأن رواياته��ا ع��ن احل�سارات 
واملجتمع��ات واالأح��داث املا�سي��ة مل تع��د منا�سبة مثل 
املحاكاة.  نقراأها االآن كنظم رمزية ، على قدم امل�ساواة 

مع الدراما اأو اخليال.
  ال ميكن ف�سل ال�سياق عن التاريخ )لي�ض التاريخ كنوع 
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هذه املرة ولكن كنظام(.  اأنا ال 
اأق��رتح اأن التاري��خ لي���ض نهًجا 
منا�سًبا ل��الأدب: اأنا فقط اأقرتح 
اأنه يتعلق فقط مبواقف االإنتاج 
االأدب��ي ، اأي ن�س��اأة العمل الفني 
وا�ستقبال��ه.  لك��ن يج��ب ع��دم 
ال�سحي��ح  االأدب  ب��ني  اخلل��ط 
ون�ساأت��ه وال با�ستقباله.  االأدب 
ه��و الن���ض ، ومبج��رد اإن�سائ��ه 
، ومبج��رد رحي��ل املوؤل��ف ومل 
يع��د باإمكان��ه اإج��راء تعديالت 

، ي�سب��ح الن�ض غ��ري تاريخ��ي وتكمن اأهميت��ه فوق كل 
ال�سياقات.

ومن هن��ا جاءت الهالة النخبوية حول��ه ، واالأثرية التي 
ا ، �سلوك املجتمعات  جتعله رمًزا لل�سلطة.  ومن هنا ، اأي�سً
التعليمي��ة التقليدي��ة يف املا�سي ، اأي اإ�س��دار قانون او 
ا�سدار ال�رشيعة.  لي�ض لدي وقت ملعاجلة ق�سية ال�رشيعة 
، ولك��ن ا�سمحوا يل اأن اأذكر باإيجاز اأن القانون هو نتاج 
ثقايف للن���ض ، واإطار لنوع معني من �سل��وك العبادة اأو 
يف �سياق اجتماع��ي معني: لذلك يجب اأن يكون القانون 

هو املجال احل�رشي  من الدرا�سات الثقافية.
ومع ذلك ، فاإن ردود فعل اللجنة اأو املبالغة يف رد فعلها 
عل��ى ال�سغط م��ن قبل اأن�س��ار الدرا�س��ات الثقافية يبدو 
اأنها ناجتة عن وع��ي حمرج لهذه ال�سلطة. اإنهم يخونون 
الرغبة يف التخلي ع��ن مفهوم االأدب ذاته اأو التقليل من 
�ساأن��ه. تاأمل، على �سبيل املثال، العبارة التالية: "مل تعد 
الظاه��رة االأدبية هي الرتكيز احل���رشي لنظامنا."  كما 
ل��و اأن ه��ذا مل يك��ن �سيًئا مبا في��ه الكفاي��ة، يتبع حتذير 
الأق�س��ام االأدب املقارن "لتلطيف تركيزهم على اخلطاب 

االأدب��ي الع��ايل".  حت��ى ل��و مت 
اأن  اأود  جي��داً،  الن�سيح��ة  اأخ��ذ 
اأع��رف ما هو اخلط��اأ يف االأدب 
العايل اأو مل��اذا يجب تخفي�سه 
الإف�ساح املجال الأ�سكال اأخرى.  
اأن��ا ال اأق��راأ كثرًيا يف ه��ذا، كما 
يت�س��ح عندم��ا يتاب��ع التقري��ر 
ليلم��ح ب�سخري��ة اإىل "مثل هذه 
اأعجبن��ا،  كم��ا  االرتفاع��ات" 
وعندم��ا ي�سع اأخرًيا كلمة اأدب، 
�سواء كانت عالية اأو منخف�سة ، 

بني عالمات االقتبا�ض.
 اأع��رتف باحل��رية، الأن لدين��ا الكثري من االأدل��ة على اأن 
االأدبيات العالية واملنخف�سة ت�سارك يف تعقيد االأ�سكال 
التقليدي��ة ، وا�ستخ��دام واع��رتف باحلرية ها هن��ا نظراً 
المتالكن��ا الكث��ري من االدل��ة على تقا�س��م االدب الراقي 
لالأ�س��كال  بالن�سب��ة  التعقي��د  خا�س��ة  ال�سعب��ي  واالأدب 
التقليدي��ة وا�ستعم��ال االف��كار النمطي��ة ومه��ارة ال�سعر 
و�سبكة االجنا�ض االدبية وما �ساكل ذلك.اأن ُبنية احلكاية 
الرمزية هي �سهلة التميي��ز وب�سكل مت�ساِو يف احلكايات 
ال�سعبي��ة ولدى اإمييل��ي دكن�سن. لكن احل��رية واالهتمام 
الب��د ان يكونا اأ�سوء عندما ن�ساه��د املفهوم ذاته لالأدب 
يف حال��ة تهدي��د ال�س��يء يف ه��ذا التقري��ر يك�س��ف اأكرث 
م��ن االن�سغ��ال الهو�سي بكلمة اأدب. ا�سمح��وا يل اأن احلل 
بع���ض النق��اط الت��ي تعطي مقاب��ل االلف��اظ بكلمة اأدب 
با�س��م املجال الذي نخطط مل�ستقبل��ه. احلجة االأوىل هي 
ان ف�س��اء املقارن��ة قد امتد اىل ما هو اأيع��د من االأ�سياء 
االأدبية اأو حتى يتجاوز االأ�سياء الفنية االأدبية االأخرى.                      
من الوا�سح اأن هذا الرتاكم من املعابر يهدف اإىل االإ�سارة 

لوضع األدب في سياقه 
في المجاالت الموسعة 

للخطاب والثقافة 
واأليديولوجيا والعرق 

والجنس مختلفة تماما 
عن النماذج القديمة 

للدراسة األدبية وفقا 
للمؤلفين .
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اإىل اأن االأدب هو املفهوم الوحيد الذي ال ميكن اأن يتكيف 
م��ع، ناهيك ع��ن اال�ستف��ادة م��ن، "م�سامي��ة ممار�سات 
اأح��د التخ�س�سات ملمار�س��ات اأخ��رى". "اأن هذه الطرق 
لو�س��ع االأدب يف �سياقه يف املجاالت املو�سعة للخطاب 
والثقاف��ة واالأيديولوجيا والعرق واجلن�ض خمتلفة متاًما 
عن النم��اذج القدمي��ة للدرا�س��ة االأدبية وفًق��ا للموؤلفني 
واالأمم والف��رتات واالأن��واع التي مل يع��د م�سطلح االأدب 

قادرا ب�سكل كاٍف على و�سف مو�سوع درا�ستنا "
اأن الط��رق جدي��دة بالطب��ع وخمتلف��ة ، لك��ن ال ميكنن��ي 
اأن اأفه��م مل��اذا يجب اأن تك��ون "النم��اذج القدمية" غري 
متوافق��ة معها. ملاذا يج��ب اأن يكون اعتبار املوؤلف غري 
كاٍف، طامل��ا يج�س��د الكاتب اأو ي�سخ���ض رمزيًا اخلطاب 
والثقافة واالأيديولوجيا والعرق واجلن�ض؟ ميكنني، على 
�سبيل املثال، اأن اأ�سطف بع�ض احلجج �سد مالءمة فكرة 
املوؤل��ف للدرا�سات االأدبية، على غرار املغالطة املتعمدة 
واملغالط��ات العاطفية )املغالط��ات التي ال تتاأثر متاًما 

بالراأي ال�سائد باأن النقد اجلديد اأ�سبح مو�سة قدمية(.
وعلى ه��ذا املن��وال، اإذن، اأن��ا م�ستعد متاًم��ا لال�ستغناء 
ع��ن املوؤل��ف ، ولك��ن بع��د ذل��ك يج��ب اأن يح��ل الن���ض 
حم��ل هذا العام��ل الرم��زي بواقع حريف ، ميث��ل اأر�سية 
اختب��ار مثالية للُنه��ج القائمة على اخلط��اب، والثقافة، 
واالأيديولوجيا وهكذا دواليك. وينطبق ال�سيء نف�سه على 
االأمة، وهو م�سطلح مرفو���ض هنا، الأنه لي�ض �سوى ا�سم 

اآخ��ر ل�سكل من اأ�س��كال االأيديولوجيا. رمبا ما من جدوى 
من متابعة ه��ذا التفنيد، الأنه من الوا�سح متاًما اأن عدم 
الرغب��ة يف فهم االأفكار املج��ردة فقط هو الذي ميكن اأن 
يف���رش ه��ذا اخلطاب الالذع �س��د كلم��ة االأدب. اأف�سل اأن 
اأذكر اأنه، اإذا كان هناك اأي �سيء، فاإن االأدب يف حد ذاته 
)دون حت��ى اإ�ساف��ة املقارن��ة ، دون حتدي��د االن�سباط 
الذي قد يوفر اأف�سل نهج له( فاإن االأدب كنظام اإ�سارات، 
ك�سبك��ة �سيميائية، وثيق ال�سل��ة تلقائًيا بجميع احلقول 
املعرفية ومدرج يف هذا البيان املوؤ�سف، ب�سبب وظيفته 

االأ�سا�سية، وب�سبب طبيعته. 
فمن ناحية معينة، لديك الكون باأ�رشه، كل اأجزائه، وكل 
وجهات النظر التي ت�ساهده. وعلى اجلانب االآخر اأنت يف 
مواجهة ما ال نهاية من املو�سوعات ، لديك اأالأدب ، وهو 
وح��ده متثيل خال���ض، والذي من ب��ني جميع اخلطابات 
ميك��ن اأن يحتوي ويحاك��ي كل �سيء اآخ��ر ، مبا يف ذلك 
اخلط��اب االآخر. اإن تكام��ل الوجود والتمثي��ل يجعل من 
امللح للغاية اأن يظل االأدب مركزًيا يف اخلطاب والثقافة 
واالأيديولوجي��ا وما اإىل ذل��ك الأن االأدب ي�سملهم جميًعا 
ويثري اأ�سئلة حولهم جميًعا مبجرد تغيري وجهات نظرهم 
، اأي االأجنا���ض اأالأدبية وتقاليدها، وهي جمموعة اأخرى 
م��ن امل�سطلحات التي قي��ل لنا باأنه��ا اأكل عليها الدهر 

و�رشب.
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اإن ه��ذه لي�س��ت م��ن االأعرا�ض الطبية وال متث��ل االنتماء 
ال�سيا�سي؛ وال حت��ى و�سفًا ل�سيا�سة االأق�سام، على الرغم 
م��ن اأن هون �سو�سي Haun Saussy قد اأ�سار م�سبقًا اإىل 
اأن "ق�س��م االأدب املق��ارن بدون مواجه��ات هو جمموعة 
م��ن العنا���رش اخلامل��ة". وعل��ى الرغ��م م��ن اأن كلم��ة 
"معار���ض" تت�سم��ن املعار�سة �سمنًا، اإال اأنني ال اأريد 
حت��ى اأن اأقرتح اأن االأدب املق��ارن نظاما يجب اأن يركز 
فق��ط على التناف�ض واملعار�سة. ما اأعنيه هو اأنني اأعتقد 
اأن االأدب املقارن معار���ض اأ�ساًل –اأي- بطبيعته. يرى 
�سو�سي اأن املقارن��ني حمظوظون الأنهم "يتلب�سون مهنة 
متعددة االأقطاب" يف عامل اأحادي القطب. لكنه ي�سري اإىل 

اأن "الع���رش" يجع��ل هذا امنوذًجا "معار�س��ًا". هذه هي 
املالحظة غري الر�سمية التي اأتناولها هنا رًدا على تقييم 
جمعية االأدب املق��ارن االأمريكية ACLA االأخري حلالة 

هذا التخ�س�ض العلمي.
يخرن��ا قامو���ض اأوك�سف��ورد االإجنلي��زي اأن ك��ون االأمر 
معار�سًا يعني معار�سة الراأي العام اأو رف�سه، وهو اأمر 
فعل��ه املقارنون ب�سكل منتظم - فيم��ا يتعلق بكل �سيء 
م��ن تفرد الثقاف��ات الوطنية اإىل ثبات م��ا ي�سكل ما هو 
"اأدب��ي". يقدم تاريخ هذا الف��رع االأكادميي يف اأمريكا 
ال�سمالية الكثري م��ن االأدلة على هذا اجلانب من طبيعته 
املعار�سة. هناك حقيقة وا�سحة اأخرى مرتبطة ارتباطًا 

األدب المقارن بوصفه متعارضًا خلقيًا

لينا هوت�شون
ترجمة د. عذراء نا�شر 
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وثيق��ًا بحقيقة الهوي��ة ه��ذه: اأن االأدب املقارن يف هذه 
القارة اأعاد فح�ض افرتا�سات العمل اخلا�سة به، يف كل 
عقد من الزمن اأو نحو ذلك يف �سوء التغريات يف كل من 
املهن��ة والعامل الذي يدر�ض في��ه )على �سبيل املثال، يف 
اأعوام 1965و1975و1993 ومرة اأخرى يف عام 2004(. 
مل اأحلظ اأن اأيًا م��ن تخ�س�سات اللغة واالأدب الوطنية قد 
خ�سع��ت لهذا النوع من النقد الذاتي املنتظم، وقلة قليلة 
م��ن النا�ض ميكنها اأن تطالب بالفح�ض الذاتي املوؤ�س�سي 
والفك��ري االنعكا�سي الناجت عن االأدب املق��ارن. اأود اأن 
اأزعم اأن هذه احلالة اأي "ما وراء التخ�س�ض" هي ال�سبب 
احلقيق��ي وراء تر�سخ ما نطلق عليه "النظرية" يف اأق�سام 
االأدب املق��ارن. مل يك��ن ذلك ب�سبب وج��ود اأع�ساء هيئة 
تدري�ض وطالب ميكنهم التحدث باللغات املطلوبة؛ كان 
ذل��ك ب�سبب اأن االأر�سية كانت جاهزة بالفعل ملا ي�سميه 
ت��ريي اإيغلت��ون Terry Eagleton "التاأم��ل املنهج��ي 

حول افرتا�ساتنا التوجيهية" التي ت�سكل "النظرية".  
جتع��ل  الت��ي  ه��ي  ه��ذه  الذات��ي  الفح���ض  طريق��ة  اإن 
التخ�س���ض رمبا ي�ستجي��ب ب�سكل فري��د للتغيري؛ لطاملا 
كان االأدب املق��ارن مفتوًح��ا الإع��ادة التفك��ري؛ م��دركًا 
دائم��ًا حالة االقت�س��اد الفكري، اإذا �س��ح التعبري. انتقل 
عمداً اإىل ا�ستعارة اقت�سادية هنا الأن تعريف القامو�ض ل� 
"املعار�ض" هو ال�سخ�ض الذي يقاوم الراأي العام، ولكنه 
يفع��ل ذلك عل��ى وجه التحدي��د يف تعام��الت البور�سة. 
اإنن��ي اأدرك جيداً اأن هن��اك اآراء خمتلفة جداً حول جناح 
هذا التخ�س�ض يف "�سوق االأفكار"، اإذا جاز التعبري. يوؤكد 
تقيي��م �سو�سي اأنه ، على الرغم م��ن "الت�سابه" املوؤ�س�سي 
ل��الأدب املق��ارن، ف��اإن االأف��كار واملمار�س��ات املقارنة 
موجودة يف كل م��كان االآن: "لقد اأ�سبحت ا�ستنتاجاتنا 
افرتا�س��ات االآخرين" ، كما يدع��ي. وقد يكون على حق، 

بالنظر اإىل عدد اجلل�س��ات، على �سبيل املثال، يف موؤمتر 
ع��ام 2004 جلمعي��ة اللغ��ة احلديث��ة الت��ي تعامل��ت مع 
العومل��ة واملقارني��ة )لكل �سيء م��ن االأدب الغرائبي اإىل 
ا العثور على  االأدب االأمريك��ي املبكر(. ولكن ميك��ن اأي�سً
نف���ض تركيز االهتم��ام االأكادمي��ي يف املوؤمت��رات التي 
ت�س��م العديد م��ن امل�سارب املختلفة ح��ول العامل اليوم. 
ومع ذل��ك من جانب اآخ��ر، جند رثاء غايات��ري �سبيفاك 
Gayatri Spivak لنهاي��ة االأدب املق��ارن، اأي "م��وت 
التخ�س���ض العلم��ي".  اإذا كان��ت على ح��ق، فال ميكنني 
اأن اأك��ون وحدي من ي�س��ري اإىل املفارقة الوا�سحة لزوال 
اللحظ��ة ذاته��ا من التاريخ يف الوق��ت ذاته عندما يكون 
تركيزه��ا عل��ى �سب��كات االأف��كار املتنقل��ة ، والتوا�س��ل 

والتداول يف جميع اأنحاء العامل ، مفيًدا للغاية.
كما اكت�سف جورج �ستايرن George Steiner واآخرون، 
اأن تو�س��ع االأدب املقارن يف اأمريكا ال�سمالية بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة كان نتيجة مبا���رشة "للتهمي�ض ، ... و 
االإق�ساء االجتماعي والعرقي اجلزئي ".  ما كان يق�سده، 
بالطب��ع، ه��و اأن��ه اأ�سب��ح تخ�س���ض املنف��ى االأوروب��ي 
)ال�رشقي��ة والو�سطى اإىل حد كب��ري( متعدد االأل�سنة. وهنا 
تكم��ن قوته��ا - وحمدوديته��ا ب�سكل كبري م��ن الناحية 
اجلغرافي��ة والثقافي��ة. اإذا، با�ستخ��دام �س��ورة �ستاي��رن، 
ف��اإن املقارنني "مبتهج��ون دائًما بالتن��وع امل�ستع�سي 
يف باب��ل"  ، ف��اإن ه��ذا التن��وع كان حم��دوًدا ب��ال ريب. 
كم��ا ذّكرنا فرانك��و موريت��ي Franco Moretti ، فاإن 
النطاق اخلطابي للتخ�س���ض قد جتاوز بال ريب قب�سته 
اجلغرافي��ة.  ل��ن اأعيد هنا تك��رار املحاجج��ات العديدة، 
التاريخي��ة وغريه��ا، �س��د تركي��ز الدرا�س��ات املقارن��ة 
ال�سابق��ة احل��ازم على اأورب��ا. الأكرث من عق��د حتى االآن، 
كان التخ�س���ض يواجه وجهًا لوج��ه احلاجة اإىل جتاوز 
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ج��ذوره وتو�سيع النطاق اللغ��وي والثقايف 
لعمل��ه لي�سم��ل بقية العامل: ال���رشق والغرب 

واجلنوب وكذلك ال�سمال.
اإذا كان االأدب املق��ارن حق��ًا  وم��ع ذل��ك، 
"معار�س��ًا خلقيًا" كما اآم��ل اأن يكون، يف 
�س��وق البور�س��ة الفكري��ة، فاإنه ل��ن يتخلى 
ع��ن اأوروبا متامًا، على الرغم من افتقارها 
احل��ايل اإىل اجلاذبية الع�رشي��ة )و�سحتها 
ال�سيا�سي��ة تقريًبا( ، خا�س��ة بني الباحثني 
يف  ال�سمالي��ة.  اأمري��كا  يف  �سن��ًا.  االأ�سغ��ر 
بيئة اأكادميي��ة وفكرية مثل البيئة احلالية، 
حي��ث نت�سارع جميًعا مع الق�سايا املعقدة 
املحيطة بالعوملة، الأن الكثريين مل يجيبوا 

على �سوؤال اأوروب��ا فح�سب، بل اأ�سبحت اأوروبا االآن غري 
واردة )وكذلك خارج ال�سوؤال لكن اأي�سًا خارج املو�سة(. 
وم��ع ذلك، فاإن اإحي��اء القوميات العرقي��ة والدينية بعد 
تف��كك االحتاد ال�سوفيت��ي وتفكك يوغو�سالفي��ا ال�سابقة 
كان مبثاب��ة اإعادة ترتيب جيو�سيا�س��ي كبري، ومع ذلك 
ج��اء االأمل الكب��ري مع بع���ض املكا�سب. بعب��ارة اأخرى ، 
ف��اإن ان�سغالن��ا احلايل بالع��راق يج��ب اأال يجعلنا نن�سى 
كو�سوف��و. الت��ي لطاملا اهتم به��ا املقارن��ون بالتاريخ 

والذاكرة.
مل��اذا ال نن�س��ى اأوروب��ا؟ يف التجمع االقت�س��ادي االآخذ 
يف التو�س��ع وال��ذي ه��و القوا�س��م امل�سرتك��ة االأوروبي��ة 
و�س��ط االختالفات الوطني��ة والتاريخي��ة الوا�سحة بني 
ال�رشق والغرب وال�سمال واجلنوب. ولتحقيق هذه الغاية 
بالتحدي��د، يف ع��ام 1986، تبن��ى االحت��اد االأوروب��ي 
ن�سي��ًدا وطنًي��ا: "ق�سيدة للفرح"  ، خت��ام احلركة الرابعة 
ل�سمفوني��ة بيتهوف��ن التا�سعة )يف D الثانوي��ة ، الفقرة 

125(  ، ولكن ب��دون الن�ض الكورايل ال�سهري 
، اال�ستع��ارة املخت���رشة من "م��وت فرويد" 
Fri -  وهي ق�سي��دة كتبها فريدري��ك �سيلر

dricch Schiller  ع��ام 1785. مت ترتي��ب 
الن�سخ��ة االأورك�سرتالي��ة الر�سمي��ة لالحت��اد 
االأوروبي واخت�سارها اإىل دقيقتني بوا�سطة 
قائ��د االأورك�س��رتا هرب��رت ف��ون كاراج��ان 
Herbert von Karajan.  عندم��ا تفكر يف 
االأم��ر ، فاإن اختيار ه��ذا الن�سيد كان اأملانيًا 
ب�س��كل كبري يف مو�سيقاه )ون�سه ال�سامت(. 
مت اعتب��ار املو�سيق��ى وحده��ا ق��ادرة على 
اإ���رشاك اجلمي��ع، وذات روح قومي��ة عالي��ة، 
و"ممثلة للعبقرية االأوروبية، وبالتايل فهي 
ق��ادرة عل��ى توحيد قلوب وعق��ول جمي��ع االأوروبيني."   
م��ن ال�سعب عدم الربط هنا مع التطلعات املوازية الأدب 
حي��ث   ،  Goethe's Weltliteratur العامل��ي  جوت��ه 
تت�سابك التقاليد االأدبي��ة ملكافحة االنعزالية والغطر�سة 
القومي��ة. لك��ن تقيي��م �ستاي��رن للو�س��ع الفعل��ي الحتاد 
البل��دان املتحاربة تاريخي��ًا يف اأوروبا ، على الرغم من 
كتابت��ه االآن قبل عقد م��ن الزمان ، ال ي��زال حديًثا: "اإن 
مفهوم الوئام االأوروبي ، اإال على اأ�سا�ض جتاري اأو مايل 
اأو جتاري ... يبدو اأنه يرتاجع عن التوقعات الواقعية ".  
هل ه��ذا االختي��ار للن�سي��د االأوروبي ي�ساع��د يف ق�سية 
وحدة )اإيديولوجية وثقافية( اأكر باأي طريقة حقيقية اأو 
ب��اأي طريقة متعاطفة؟ وهل هناك در�ض نتعلمه من هذا 
االختي��ار؟ قدمت ق�سيدة �سيلر الطويل��ة االأ�سلية ر�سالة 
 )"Zauber"( ع��ن الوحدة الطوباوية ، من خ��الل ال�سحر
، مل��ا كانت االأزياء متنوع��ة ب�سكل كبري ذات مرة )"كان 
Die Mode streng geteilt"(. قد يغفر املرء اإذا اعتقد 

بتهوفن 

�سرتاو�ض
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اأنه ، عل��ى الرغم من ال�سمة املحدودة الوا�سحة للكلمات 
املوج��ودة يف لغ��ة واحدة فقط م��ن اللغ��ات االأوروبية، 
فق��د يبدو هذا بداية جيدة لن�سيد يه��دف اإىل اإثارة وحدة 
عم��وم اأوروب��ا وكذل��ك ترميزه��ا. احتف��ظ بيتهوفن، يف 
ن�سخت��ه املخت���رشة ، بهذه الر�سال��ة وا�ستنتاجها املثري 
Alle Me -" )باأن جميع الرج��ال �سي�سبحون اإخوة 

schen werden Brüder "(.  ويحتف��ل كال االإ�سدارين 
بال�سداقة ، واحل��ب الع�سكري ، واالأكرث اإثارة لالهتمام ، 
   "Alle Guten، alle Bösen"( خال�ض اخلري وال�رش مًعا
يف الق�سيدة وكلم��ات االأغاين، يتم حث جميع "االإخوة" 
يف الع��امل على خو�ض �سباقهم بفرح ، متاًما كما يذهب 
 Laufet، Bruder، eure Bahn، /"( البط��ل اإىل الن�رش
   .)"Freudig، wie ein Held zum plars، Siegen
ُيفرت���ض اإذن ، مب��ا يف ذل��ك الن�ساء اللوات��ي ال ي�سعني ، 
 Seid umschlungen"( اأن يتم احت�سان ماليني العامل
 ihr stürzt"( ا االنحن��اء�� Millionen ،"( ؛ عليه��م اأي�سً

  .)"den Schöpfer"( اإىل اخلالق )"neider
يف اخت�س��ار الق�سي��دة الطويلة ، ح��ذف بيتهوفن اأ�سياء 
مثل ر�سالة �سيلر عن التحمل ال�سجاع من اأجل عامل اأف�سل 
 Duldet mutig، Millionen! / Duldet für die"(
bess're Welt"(  ، اإىل جان��ب ح��ث ال�ساعر على ن�سيان 
 Groll und"( الغ�س��ب واالنتق��ام واملغف��رة لالأع��داء
 Rache sei vergessen،/ Unserm Todfeind sei
verziehn"(   يف الن�سخ��ة االأ�سلي��ة ، �سيت�سال��ح العامل 
باأ�رشه )"Ausgesöhnt die ganze Welt!"( يف فرحة 
الغف��ران االإله��ي. ولكن اإذا قط��ع امللحن بع���ض مقاطع 
الق�سي��دة ، فيمك��ن الق��ول اإن��ه احتف��ظ باأيديولوجيتهم 
العام��ة ، ناهيك عن م�ساعرهم. على الرغم من اأنه عا�ض 
يف ع���رش اأق��ل دقة من الناحي��ة ال�سيا�سية من ع�رشنا ، 

رمب��ا كان بيتهوف��ن حكيًما يف قطع خ��ط الق�سيدة عند 
 Trinken"( "اأكلة حلوم الب�رش الذين ي�رشبون الوداعة"
جمي��ع  ي���رشب  حي��ث   ،)"Sanftmut Kannibalen
االأ�سخا�ض الذين مت مل �سملهم مًعا النبيذ الذهبي للفرح. 
لكن��ه احتف��ظ بر�سال��ة االأخوة العام��ة ووح��دة االإن�سان 

املعززة اإلهيًا.
اإن قرار االحت��اد االأوروبي ا�ستعم��ال مو�سيقى "ق�سيدة 
الف��رح" فق��ط دون اأي م��ن الكلم��ات الفعلي��ة لر�سال��ة 
�سيل��ر املثالي��ة لالأخ��وة ل��ه ع��دد م��ن النتائ��ج املثرية 
لالهتم��ام. نعم، من الوا�سح اأن هن��اك لغات اأخرى غري 
االأملاني��ة التي يت��م التحدث بها يف االحت��اد، ولكن من 
��ا اأن العديد من االأ�سخا�ض الذين ي�سمعون  املحتمل اأي�سً
املو�سيق��ى �سيتذك��رون معن��ى كلم��ات االأغ��اين ، حت��ى 
واإن مل تك��ن الكلم��ات الدقيق��ة. واالأه��م م��ن ذل��ك ، كما 
 ،Caryl Clark ج��ادل ع��امل املو�سيق��ى كاري��ل كالرك
اأن ق��رار ح��ذف الكلم��ات يتجاه��ل احلقيق��ة املو�سيقية 
املعق��دة املتمثل��ة يف اأن املو�سيقى االآلي��ة وحدها ، مع 
"�رشاعاتها الداخلية وخمالفاتها" ت�سري اإىل اال�سطراب 
ولي�ض التناغ��م ، واالنحراف ولي�ض التباعد ، واالختالف 

ال اجلماعية ". 
رم��ز  اأن  اأق��رتح  اأن  اأود   ، التناق���ض  ه��ذا  اإىل  بالنظ��ر 
االحت��اد االأوروب��ي ، اإذا كان مثرًيا لل�سخري��ة )واأظن اأنه 
غ��ري مق�سود متاًم��ا( ، فاإن قب��ول التعددي��ة املو�سيقية 
املنف�سل��ة بداًل من الفو�سى املف�سلية للوحدة قد يوحي 
باأنه منوذًجا للمقارنني للتدخل يف ال�سيا�سة املو�سيقية 
االأوروبية واأعتق��د اأن هذه املفارقات ذاتها تعلمنا ، عن 
طري��ق القيا�ض ، اأن نوًعا واحًدا من الوحدة ال يحتاج اإىل 
قمع اأو اإن��كار التنوع واالختالف ، اأو حتى اخلالف. كما 
 Elizabeth Deeds جادل��ت اإليزابيث دي��دز اإيرم��ارث
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Ermarth، يف ع��امل ما بع��د احلداثة حيث تكون الهوية 
الفردي��ة والوطني��ة "متعددة الطبق��ات" ومعقدة ، يكون 
االخت��الف مكوًن��ا للهوي��ة و�سيًئا يج��ب التفاو�ض عليه 
با�ستم��رار. ال ميك��ن اإن��كار االخت��الف اأو اختزال��ه يف 
قوا�س��م م�سرتك��ة: هك��ذا - بطريقة احلداث��ة، كما جتادل 
ايرم��ارث- تكمن اخلالفات على احلقيق��ة التي او�سلت 

ال�سمولية واالإبادة اجلماعية اإىل عاملنا.   
يف جم��ال االأدب املق��ارن االأق��ل اإث��ارة للج��دل، ف��اإن 
بع���ض االعتناق الطم��وح للوحدة – و اح��رتام التعددية 
واالختالف يقف��ان كاأمثلة، وكنم��اذج فردية وجماعية 
للتخ�س���ض ككل. اأفك��ر يف اأعم��ال مث��ل اأطل���ض الرواية 
االأوروبي��ة لفرانكو موريت��ي 1800-1900 اأو امل�رشوع 
التعاوين ال�سخم املوؤلف من قبل جون نيوباور ومار�سيل 
التاري��خ املق��ارن متع��دد املجل��دات  كورني�ض-ب��وب، 
للثقاف��ات االأدبي��ة يف �رشق وو�س��ط اأوروب��ا: امللتقيات 

والفوا�سل يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين.  
اإذا كان االأدب املقارن حًقا )واأعتقد اأن كذلك( عبارة عن 
و�س��ف تف�سيلي "يعلمن��ا التكيف مع اإط��ارات مرجعية 
متعددة واالهتمام بالعالقات بداًل من املعطيات" ، كما 
يدعي �سو�سي ، فاإنه يتعني عليه تقدمي اأفكاره ومهاراته 
الإعادة التعريف الثقايف الأوروبا. من البديهي اأن هذه ال 
ينبغي اأن تكون مهمته الوحيدة. تعتر العالقات االأدبية 
والثقافي��ة والتاريخي��ة ب��ني ال�سم��ال واجلن��وب وب��ني 
االأج��زاء ال�رشقي��ة والغربية من الك��رة االأر�سية حا�سمة 
لهويتها اجلديدة يف القرن احلادي والع�رشين. لكني اأود 
اأن اأعتق��د اأن املزاج املت�سارب لهذا النظام يعني اأنه لن 
ين�س��ى ج��ذوره ، واأنه ل��ن ين�سى اأوروب��ا. االدب املقارن 
بو�سف��ه معار�س��ًا خلقي��ًا ، يج��ب اأن يك��ون دائًما على 
ا�ستع��داد "للتح��رك يف االجتاه االآخ��ر" - كما هو احلال 

يف "مو�سيقى احلركة املعاك�سة.
اأعي�ض يف بلد ي�سرتك يف هوية املعار�سة مع التخ�س�ض 
ال��ذي اأدر�س��ه. مث��ل االأدب املقارن ، كن��دا تعك�ض نف�سها 
ب�س��كل مكثف – و بطريق��ة اأخرى للق��ول اأن لديها اأزمة 
هوية م�ستمرة ، اأو على االأقل �سكوك م�ستمرة حول كيفية 
ا تاأ�س�س��ت تاريخيًا على  التح��دث عن نف�سها. وه��ي اأي�سً
النف��ي والهجرة والن��زوح. لديه��ا اأي�سًا خم��اوف ب�ساأن 
االنف�س��ال، اأي ح��ول "�سالمته��ا": قد تك��ون كيبيك، مع 
تطلعاته��ا املتكررة لل�سي��ادة اأو الف�س��ل، بالن�سبة لكندا 
م�سابه حلالة الدرا�سات الثقافية )اأو درا�سات املنطقة، اأو 
الدرا�سات العرقية وما بع��د اال�ستعمار( لالأدب املقارن. 
يهتم كل من بلدي وتخ�س�سي بقلق عميق ب�ساأن االأ�سياء 
الت��ي ي�سع��رون اأنه��ا اأ�سا�سي��ة لهويته��م الت��ي تتعر�ض 
للتهدي��د الي��وم: �سيا�س��ة الرعاي��ة ال�سحية، م��ن ناحية، 
تع��دد االأل�سن اللغوية، من ناحي��ة اأخرى. كالهما يخاف 
م��ن اجتي��اح كيان��ات اأك��رث ق��وة اقت�سادًي��ا و�سيا�سًيا: 
بالن�سبة لكن��دا ، اإنها الواليات املتحدة ؛ بالن�سبة لالأدب 
املقارن ، فهي اأق�سام االأدب الوطني. لقد اختر كل منهم 
م��ا ي�سميه �سو�س��ي "تاريًخا متقطًعا ال يك��ون فيه دائًما 
بطل الرواية". مثل الكنديني ، غالًبا ما يواجه املقارنون 
�سعوب��ة يف ���رشح اأنف�سه��م بعبارات غ��ري �سلبية - على 

عك�ض ما نحن عليه.
لي���ض ه��ذا ه��و امل��كان املنا�س��ب ملحاولة ح��ل م�ساكل 
هويت��ي الوطني��ة، ولك��ن رمبا تك��ون اللحظة ق��د حانت 
للبح��ث ع��ن م�سطلح��ات اأك��رث اإيجابية لتعري��ف الذات 
لتخ�س�ض االآدب املق��ارن، حيث يزدهر ب�سكل متناق�ض 
م��ع ازدي��اد ال�سع��ور بال�سي��ق. ي�ستخدم �سو�س��ي �سورة 
االأدب املق��ارن ك��� "�رشير اختبار الإع��ادة ت�سور ترتيب 
املعرف��ة، داخل العل��وم االإن�ساني��ة وخارجها" - �سورة 



10830
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

109 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

قوية وجذابة. اأود اأن اأقرتح �سورة اأخرى، اأكرث توا�سعًا، 
لكنه��ا منا�سب��ة، على م��ا اأعتقد: مثل اجله��از املتوا�سع 
ولك��ن املفيد بال ح��دود والذي بدونه ي�ساف��ر القليل منا 
ه��ذه االأيام اإىل اأي قارة اأخرى: املحول الكهربائي.  مثل 
ه��ذا اجله��از التمكين��ي املدم��ج، يجع��ل االأدب املقارن 
طاق��ة )يف حالت��ه ، طاق��ة الفكري��ة( قابل��ة لال�ستخدام 
يف اأماك��ن خمتلف��ة ويف �سياقات خمتلفة. ه��ذه الطاقة 

الفكري��ة متناق�سة، ب��ل وحتى مناه�س��ة للتخ�س�سات، 
وكذلك ما ف��وق التخ�س�سات، كما يج��ادل �سو�سي. واإذا 
كان باإمكاين اال�ستم��رار يف اال�ستعارة الكهربائية، فاإن 
طريق��ة اأخ��رى للتفك��ري يف الطاق��ة القابل��ة لال�ستخدام 
لالأدب املق��ارن ولكن لي�ست الطاق��ة القابلة لال�ستهالك 
بالكام��ل - �س��واء كان��ت متناوب��ة اأو مبا���رشة - فهي 
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الهوام�س

عر
ش

ف�شل خــــــــــلف جرب

لـم أخُطـــْر فــي بالــي

ال�سننُي العجيبُة
التي ت�رشَّبْت من �سقوِق الذاكرِة،

متهاديًة مثَل قطاٍر خارٍج عن َم�سارِه
ال�سننُي التي ع�سُتها م�سافراً بني قو�سي ِمنجلني: 

كنُت اأح�سوها بكلِّ ما ال يخطُر يف باٍل

ُدم��ى واآله��ٌة واأ�سدقاٌء مل يول��دوا بعُد وغن��اٌء ُمفِرٌط 
بالبكاِء...

كن��ُت اأمنُحها اأ�سماَء طازجًة هبط��ْت للتوِّ من عرائ�ِض 
الَوقِت

�سنيني العجيبُة، تلَك، حملُتها كالتمائِم



11030
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

111 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

به��ا  و���رشُت 
عل��ى 

ِت  ّفا حا

القدِر
مثَل بّحاٍر اأحرَق مركَبُه الوحيَد...

اأْي اأوالي، موالَي امُلبّجُل، اأوالي
يا َمْن �َسهدْت �سفاُفك �سجاعَة البطِل وب�سالَة ال�سديِق

مل اأكْن خارقًا مثَل كلكام�ّض
لكنني، مثَلُه، حملُت اأو�ساري ورحلُت

هائمًا ما بنَي الفراِت وامل�سي�سّبي
مل ُتر�سْعني االأيائُل والغزالُن مثَل اإنكيدو

لكّنني، مثَلُه، رّويُت اأ�سجاَر ال�سداقِة من ينابيِع القلِب
ل�سُت هناَك، يا اوالي امُلبّجُل،

كي اأريَك طعناِت الغياِب
ول�سَت هنا، كي ترى غاباِت الَعو�َسِج

التي �سدَّْت منافَذ الروِح...

تهطُل ثلوُج ميني�سوتا غزيرًة يف النا�رشيِة
فتكتظُّ الذاكرُة بنزيِف البيا�ِض

ل�سُت خارقًا 
كي اأعيَد الربيَع الأ�سجاٍر تائهٍة

عر 
ش

ل�سُت نهراً
كي اأحكَم ما بنَي احلقِل والَبيدِر

ل�سُت �سماًء
كي اأخُطَر يف بايل حنَي ي�ستدُّ اجَلزُع

يا اإلهي، كيَف حدَث كلُّ هذا؟
كيَف مل اأخُطْر يف بايل، 

حاماًل كلَّ هذه ال�سننَي كالتمائِم...
تهطُل ثلوُج ميني�سوتا غزيرًة يف النا�رشيِة

يتهادى بيا�ُض ال�سننِي اأمامي
مثَل قطاٍر خارٍج عن َم�سارِه

تفوُح منُه روائُح ماألوفٌة
لُدم��ى واآله��ٍة واأ�سدق��اَء مل يولدوا بعُد وغن��اٍء ُمفرٍط 

بالبكاِء
اأرقُب امَل�سهَد بده�سٍة وف�سوٍل
مثَل طفٍل يرى ظلَُّه اأّوَل مّرٍة...
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ر�شمية حميب�س

أبجـــــــــــــــــدية 

انا حار�سة اع�سا�ض الطفولة 
امنو قرب االنهار واتعلم منها ابجدية احلياة 

كلما �سقط ع�ض اخفيته يف جيب قمي�سي 
خوفا من احلجارة الطائ�سة 

مل ترو�سني القرى كما يجب 
م��ا زالت تغوين��ي ال�سينما وجنومها  اغ��زو مكتبات 

املدينة 
وا�سع يدي على اوراق  تنب�ض و�سط الغبار 

عر
ش

وتنتع�ض  كلما مر طيف �ساعر 
وا�سعا يده على خ�رش فتاة الغالف 

يلم�ض �سعرها  باحثا يف جيوبه عن عملة قدمية.  
م��ا زلت اأ�سع��ل حرائق��ي كل �سباح بعي��دا عن اأعني 

الف�سوليني 

واأبحث ب��ني اغ�ساين عن ثم��رة مل ت�سقطها احلجارة  
و�رشا�سة الريح

ما زلت خ�رشاء تلثمني موجةغريبة 
ومت�سط �سفائري ا�سابع العا�سف
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عر
ش

مفيد البلداوي

سائق القطار   

اأجر ورائي �سنينًا معباأة باحلقائب والنا�ض؛  
نا�س��ي ونا���ض لغريي مي��رون ال يرتكون �س��وى حيٍز 

فارٍغ يف الدماغ 

اأجر ورائي على �سكة من حديد يقّيد حلمي خرائَب،  
انقا�َض كل احلروب اللئيمة  

بع�َض ال�سظايا 

عر
ش

واأ�سمع نوح املكابِح يف حيز من دماغي يعمر ايقونة 
للفراْغ

قطاري واعرف ركابه واحدا واحدا 
واملحطات 

والراكب��ات 
الكثريات 

مل��ا 

تركن املقاعد دافئة 
وقطعُت لهن تذاكَر ) ال عودة(

كن��ت مبت�سم��ا ً وان��ا ام�سح الكح��ل ) وال��روج( عني 
وعنها 

ومنك�رشاً ال األّوح للعطر؛  
تلي ي��ا  قا

فقتك  ا ر
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الندامُة ... ال فائدْة

وكنت اأ�سدد؛  
خذن احلقائب َ والذكرياِت 

 وخذن املالمح َ
خذن ال�سعريات مما �سقطن على كتفي 

واعتمدن النكاية َ
كل عناق تعّود قهري بهَنّ 

وكل النكايات خّل�سنكن براكبٍة واحدْة

وقودي كالم كثرٌي
اأكد�ض منه ال�ستائم للحظ 

اأرزم يل جماًل ال تغرّي �سيئًا من الواقع املّر 
لكنني لو رميت احلروف الزوائد من لغتي 

والن�ساء الزوائد َ
واالأمَل احلجرَيّ مبوقده لو�سلت اىل مبتغاي 

اىل منتهى وجعي وا�سرتحْت

قطاري واأعرفه 
يقطع ال�سوء يف �رشعة الدمع 

يجتذب ال�سوك من جانبي �سكٍة ال تعود ُ
ويطلق نحو ال�سماء دخانًا حزينًا 

وي�سفر.....ي�سفر ُ
وّجْهُته ذات يوم اىل فرٍح 

عاف �سكته... فندمْت

واأوىل املحطات كانت تطرز فيه الراءة َ
كنت اأالعب ظلي َكيفّيَة االختباِء

وندخ��ل -لو كان ال بَدّ- من ثق��ب بابني خمتلفني ( 
لغاية يعقوب( 

منك�رشيني اىل وحدٍة منتقاةٍ 
الٍة للنقود ِ جنّمع اآمالنا وند�ّض القليل بح�سّ
نخاف عليها ت�سيع ف�سعنا معًا يف احلياْة

وثاين حمطاته بداأ احلب يعطي لركابه 
وجباٍت من ال�ِسعر ِ واملاء ِ 

ماًء يكّر�ض روح البقاء ودميومة االخ�رشار 

عر
ش

لذا مل يعد للر�سيف بقاء 
زهوٌر جتّمع نحل الكالم 

وتل�سع اأيامها كلها بالنجاْة
وعا�رشها...

بداأت عجالت التمني تقلل من �سدة االحتكاك ب�سكته
وتف�سل �سوت الهواء املباغت ما بينها 

تتنف�ض يف ال�رِشّ
تكتم حجم اخل�سارات ِ

تلئم ما ثلمته املحاالت ُ واالأمكنْة
واآخرها 

كم اأحاول جر الفرامل! 
اأو اتعّمد تغيري هذا امل�سار ِ

فاأ�سقط مابني رغبته بالو�سول ِ
وبني انعطايف املفاجيء 
حتى تخيلُت حادث �سرٍي، 

فتاًة تر�ض الدموع على كل قتالي؛  
�سعفي 

احتياجي 
اجتياحي للغز انطالق القطارات 

قاطعًة وجع االأزمنْة
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�ساأ�سلُح ما اأف�سده احلب 
 فاملدينة فقدت اأحدى �ساقيها 

يف حرب ق�رش نظر 
 وهي تتكئ كثرياً 

 على كتف اأياِم ..
 يت�رشبلَن يف ماعون مرح 

 لي�ض له �سفتان 
و بال ملح يعيُل ما تقدم 

وحيدة ح�شني الركابي

ذات رسم و حب 

من ت�ساري�ض جته�ُض باالأبوة 
على �سهوة تاأريخ ..
ن�سٌي احل�سان بعيداً 

عن ا�ستقامة قمي�سه  

احلب جذُل مبا فْر 
من عبق اللحظة 

ومنا زهرة يف عنق طاوو�ض 
واأكتفى بال�سحابة اأُمًا ومعطف 

 التفا�سيل يف جعبة الطبيب
 غري مطمئنة ..

ولكنها تكفي لقطع ب�سع مرتات                          
   تتدحرج على ظهر مفاجاأة 

وان كانت ترتدي النظارة ال�سم�سية 

 احلب �رٌشد النوم   

 يف جيب جندي على جبهة �سورة 
 تبقت له من فجر قدمي 

 و�سكك الراعي يف عدد اأ�سابعه 
وهي ال تكافاأ ما م�سى

 من ليالت الع�سبة ..
وقد بدت طيعة قبل قمر 

احلب مي�سي على قدم واحدة 
ويدندن اأغنية عرجاء

 جتذب اليها �سحنة مطفاأة 
على �سطح �ساخن ..

عر
ش
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يلح بالر�سم واالأ�سم 
لذات فر�ساة يف �سحكة قلم 

احلب خد�ض اخلوف ب�سهادة برتقالة ..

 ونام االأ�سفلت ب�رش�سف يتيم 
 وال جدار تبنى حرا�سة عينيه

 قبيل حلم 

 احلب يزرُع  ال�ساطئ
 يف ج�سد اأ�سواق 
 تت�رشب بهدوء ..
اىل وجهة كانون

 وتند�ض بني ..

النمل وال�سمت واخليوط 
وتتخذ لها زوجًا م�ستعاراً 

من بهجة حجر 

لقد عدُت من الوحدة وحدي 
ووجهي يف حقيبة الليل 

يبتلع دمعًا وقرطا�سًا ومهدئًا
فاقد ال�سالحية ..

 فاأ�ستعيد قدرتي على مكياج �سبح ..

ال يجد يف الكذبة الظاهرة 
على اآخر ال�سطح ..

�رشاوة تبدو على اأ�سنان االأعراب

عر
ش

حٌب كهذي البالد منهوبة اآثاره
حٌب كنبّي كّذبه قومه فقتلوه
حٌب تائٌه يف اأفواه النمامات

حٌب يتلقفُه موُج العذوبِة ورننُي االأغاين
حٌب يتطايُر من كتاب الذنوب كندٍم ُمر

حٌب ُتثِملُه القهوة
في�سحو يف بئر الن�سيان �ساكيا ظماأه

حٌب كقبلِة طفٍل و�سّمِة اأم
حٌب ه�ضٌّ دقيُق الن�سِج

يرتا�سقه �سبيان اللغِة بجمر االأ�سئلة

اآمنـــــه حممـــــود 

حـــــٌب ولكــــن
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حٌب كجثِة فرٍح مغدور
ميثِّل به التاأويل

حٌب ق�سرُي العمِر بليُغ االأثر
حٌب قابٌل للك�رِش .. للتبخِر .. للذوبان

غري قابل للحب

حٌب طفٌل يتيم
حٌب عجوٌز وحيد

حٌب مل يعد فيه من احلب �سوى حرفيه
فمن ذا يا ترى �سوف يحييه

عر
ش

اجعل ملوتي حزنا خفيفا
ال تثقلني بالدموع

ال تتذكرين كثريا
خابي��ة  يف  ا�سم��ي  تدل��ق  وال 

الن�سيان
ال تبحث عني يف الوجوه

�س��واي  ام��راأة  اأن  ت�س��دق  وال 
ت�سبهني

حني ت�سادف اأخرى
ال تلتفت اإيل

وال ت�سع نظرتي على عينيها
ال تهديها عطورا مثل عطري

دالل جــــــــــــــويد 

 وصيـــــــــــة
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ال تبحث عن عذر 
وحدتك ثقيلة على رفاتي

 اجعل موتي ب�سيطا 
مثل زهرة بني ع�سب 

ق�سريا مثل زهرة بني ع�سب
جميال مثل زهرة بني ع�سب

متر بها وال تلفت 
متوت وال تدري بها

وتذكرين جميلة
متكرة
عنيدة

مثل زهرة بني ع�سب
 عن احلب

احلب نردنا اخلا�رش
ملكنا املهدد بال قلعة اأو وزير

ان��ه الذئ��ب الذي ي��اأكل �سبيان 
لعبتنا

هو اخلوف
التلفت 

الهذيان
لعب��ة  يف  العين��ني  اإغما���ض 

االختباء
هو ال�رشبة القا�سية!

ونحن..
املولعون باللعب

املقامرون
اخلائبون

اليائ�سون 

املنكفئون 
م�ستندين اإىل حواف نومنا 

نكاد نهوي
لوال

اأن يد احلب توقظنا
ينادينا �سوته:

حان وقت اللعب!
 فننه�ض

ن�سري جنود ال�سطرجن 
ونت�ساقط واحدا واحدا

كي يعي�ض امللك!

عر
ش

ال�ّشاِحرة

عنَد عبورنا الطبقَة االأخريَة من طبقاِت اجلحيم  
اِحرُة التي كانت معنا �سنعْت لنا ال�سَّ

مركبًا ال يطفو وال يغرق!
لي�ض هذا م�سهداً من دانتي 

وال كابو�سًا ُيف�رُشُه َرماُد الَعنقاء 
الذي ظلَّ يرافُق اأ�سواتنا التي اأَْوَدَعناها يف الريح.  

غريب ا�شكندر 

بيني وبينك رأسي 
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لي�ض خيااًل وال حقيقًة
كان �ِسْحراً فقط 

ي�سبه اأعواَد الثِّقاِب الثالثة 
ْمل التي رمْت بها ال�ّساحرُة على الرَّ

كي تنقَذ اأوراَقنا من الغرق
فبقيْت اأ�سماوؤنا التي كتبناها على املاء

تنزُف مثَل �سلواٍت �سامتة.

ابتعَد املركُب
لكّن املدَن التي يوؤدي اليها 

ابتعدْت هي االأخرى! 
ومل تنفْع معابُد التيِه التي �سيدناها 

َق فينا كالَو�ْسم يف َزْحَزحِة الياأ�ض الذي الَت�سَ
ابتعدت االأ�رشعُة

مل تكن ثمة اأ�رشعة 
�سوى الليل

ما اأْن َير�ُسَم لنا منارًة 
حّتى تبتعد.  

ابتعَد الَبحُر اأي�سًا
ابتعَد َج�َسُدُه

وبقيْت روُحُه 
ت�رشُخ ك�ساطئ مهجور!
كلُّ �سيٍء يبتعُد ويقرتُب 

كاأننا يف م�رشح الَبنْيَ َبنْي: 
 اأعواُد الثِّقاِب 

�سوُت ال�ّساحرِة
ورماُد العنقاِء
حتى اأ�سماوؤنا

تبتعُد ثم تقرتُب
ثم تبتعُد... 

حروفًا ال تعني لنا �سيئًا
�سارْت اأ�سكاُلها العاريُة

ها هي تتال�سى االآن
كاملدِن التي مل ن�سل اإليها 

حيُث الكلُّ يعرُف الكلَّ
ولكْن ال اأحَد ينتمي اىل نف�سه!

عر
ش

الذئب 

�ساأتنازُل عن ليلتي
للذئِب الذي تركُته

هناك ي�سول ويجول
يف اأودية من�سية

�ساأمنُحُه فر�سًة اأخرى

كي يرتك لعبته القدمية. 

قلُت له: �ساأروي لك حكاية 
عن غجرية اندل�سية اأكلتها حريُة املدينة

�ستطيُب نف�سك حتمًا
و�ستعرُف اأنك ل�ست الوحيد

 الذي يبتهُج باأحالمِه امليتة! 
لي�ض هذا اعرتافًا خفيًا

فاجلميع �سيتنازل يومًا ما 
عن هذه امل�رشات ال�سغرية.   

مغامرُة احلياة امل�سترتة
هي اليقنُي الوحيد

ال املعلوم 
وال املجهول

كفيالن برتوي�ض
الذئب الذي يالزمك 

كخطيئة ال تغتفر! 
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ا�سطورٌة حّية
هذا العامل

ال ي�سلح له مثاٌل واحد:
وجود واحد

عدم واحد
حقيقة واحدة

اأو حتى خيال واحد.

فقد اختفى �سبُح االأب
متامًا من على خ�سبة احلياة

لكنَّ امل�رشَح ال يزال مكتظًا
ب�"اأن تكون اأو ال تكون"

التي مل تعد "م�سكلة"
بعد االآن

يف هذه االأزمنة املبهمة!

هاملت 

عر
ش

ُه َدُمنا، َدُمنا..  اإنَّ
ما يزاُل بنا ي�سبُه الطْفَل 

ُمندِه�ًسا حنَي يخرُج مْن بيِتِه البايولوجيِّ
مفتِقًدا �� حلظَة النْزِف �� اأوردًة و �رشاينَي 

كيَف يعوُد اإىل بيِتِه الرْحِب ثانيًة ؟ 
فهو مْل يتمّر�ْض هنا باخلروِج 

اإىل �سارٍع خارَج اجل�َسِد امُلتهاِلْك..
فقبَل ال�سقوِط � باأجزاِء ثانيٍة � �سيحنُّ ..

زين العابدين املر�شدي 

فوتوغراف لدم القتيل
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و تبداأُ بني خالياُه اأعتى املعاِرْك 

ُه دوَن اأي �سبيْل  �سيحنُّ .. يودُّ الرجوَع  و لكنَّ

 �سي�ستاُق كلَّ اخلاليا التي جاورته بج�سِم القتيْل  
 

ُه دُمنا، َدُمنا..  اإنَّ
ها القاتلوَن  اأيُّ

دعوه وديًعا يبيُت باأج�ساِدنا 
و خجواًل ك�سيٍف ، 

دعوه باأج�ساِدنا مطمئًنّا من التيِه ؛
كلُّ دٍم �ساَل : تاَه ..

و لالآن يبحُث عْن ج�َسٍد 
كان يحمُلُه �سابًقا ،

فاأقوُل لكم :
جّنبوا دَمنا رحلَة البحِث عنا 

و لو بعَد حنٍي ُي�ساِدُفنا و ارحلوا 
لالأَبْد

و ال�سالم على الدِم �سيِخ اجل�َسْد 
و ال�سالم على الدِم ربِّ اجل�َسْد

عر
ش

اجنحة يف ليل القلعة 

تتيُه وخلَف ظاللَك
مت�سي الغدراُن واأ�سجاُر ال�رشِو

تتيُه وفوَق جباِل القريِة ناٌر وعواْء.. 
وُنهاُم البوِم ميزُق قلَبَك

مت�سي تتلفُت 
َمن ي�رشُب ظلي؟ 

والغيُم يحُط على كتفَي
يبلُل يف �سفتي االأ�سماْء

تتيُه وليُل الغابِة يقدُح مثَل عيوِن الذئِب

تتمتُم بع�َض حروَف املدِّ
تقوُل لظلَك 

اأيَن ت�سرْي..؟ 
والريُح مترُر ق�َض الغابِة بنَي خطاَك

وتهم�ُض هذا اخلوُف
يق�رُش جلدي

يجعُلني اأنحَف من اأي فتاٍة تلهو يف نهِر القريِة
متالأُ من عينَي جراَر ال�سوِء

وت�سحُك 
يا برَد الغربِة خبئني

حتَت معاطِف هذا الليِل
وعلمني.. 

كيَف اأبعرُث بنَي يديَك ر�سائَلها
يل هذا احلزُن وللغدراِن خطى الغرباْء
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اإذا مل اأ�سلمك راحَة يدي
ها اخلطوَط العوجاَء للما�سي لتخطَّ يف بيا�سِ

ال ت�ستاأ،
�سوف جتل�ُض جمدداً قربي على مقعٍد يف البا�ِض

اأفتح لك حقيبتي لتفِرَغ غ�سَبك واجب مدر�سي يل،

مل اأت�سدع واأنَت تطرُق راأ�َسك الغا�سَب على �سدري،
بعد رجوِعك من م�ساهدِة م�رشح اخليانِة  كلَّ مرٍة

مل اأختِف من حياِتك،
لو اختلفت عليَك االأ�سماُء فن�سيَت ا�سمي

لي�َض �سيئًا اأن اأعرَف اأنَك كنَت كلبًا

مريـــــــــــــــم العّطـــــــــــار

الـعــــــــــــــــــائد

اأو جزاراً اأو  متقلبًا كغيوِم الربيِع
اأنت مبتلٌّ باخليبِة

لي�َض �سعبًا اأن اأبتلَع غ�سَة البكاِء،
حني اأعرُف اأنك يف طريِقك احلافِل

كنَت م�سوراً والتقطَت وجوَه 
كلِّ املوتى يف ذاكرِتك

لي���َض �سعب��ًا اأن اأ�سمَع عويَل 
بكائك يف الليِل

اأذه��ُب م�رشعًة اأعق��ُم جروَح 
كاحِل��ك ال��ذي اأدمت��ه الطرُق 

املعبدُة بالرف�ِض،
هنا، حيث الالفجر

كنُت بانتظاِرك
منُذ قرِن الوحدِة والعزلِة

قالوا اإنك لن تاأتي
الكب��ريِة  بفكيه��ا  واحلي��اُة 

افرت�ستك
قالوا اإنك لن تنجو 

�ساهدُت فيلًما عن قتِل املالئكِة
حمدُت اهلَل الأنك ت�سبُه اإبلي�ض

ثم �سمعُت جمدداً
اأنهم علقوا العائدين من احلياة
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على اأ�سواِر مدينِة املوتى
زحفُت اإليك فجراً

حاملًة ما�سيك الثقيَل على ظهري
اأمتتُم �سعاراِت اخل�سارة

واأزي��ُح من اأطراِف ثيابي اأ�سم��اَء اأ�سدقائك الراحلني 
العالقني االآن يف الرزخ

لي�ض مهمًا اأنك ن�سيَت رائحَة اخلبِز،
وثمَن الكرامة،
وخ�سارَة احلق
قبَل و�سوِلهم

اأنزلُتك من اأعمدِة ال�سوِء
كنَت م�رشوَع �سورِة ال�سهيِد القادِم

اأخذتك اإىل عتمِة بيِتنا
اأجرتك اأن تق�ضَّ يل حكايَة جيفارا،

وقراأنا ن�سيَد البيال ت�ساو 
حلقُت ذقَنك،

اأخرُتك عن نهايِة الليل
�سلمتَك راحَة يدي

لتكتَب جمدداً
اأنت اآخُر الرجاِل  واأوُل العائدين.

عر
ش

ٌيبكيني �سياٌد ، 
ي�سطاد النجوم ..
يف ليلة م�سم�سة . 

 *       *       *

  بعد االآن ال اأهتم بكالم اأحد ،
ال اأتنزه يف منخف�سات التفكري .

فقدت ثقتي ..
بجميع قواعد لغة ال�سري

بعد االآن .. 
ال دخًل يل  بكيفية ..

هطول املطر .
ال دخًل يل بكيفية ..

طيــــــــــب جبـــــــــــار 
 ترجمها عن الكوردية : 

عبدالله طاهر الربزجني

صيد النجوم في ليلة مشمسة 
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هبوب العنفوان .
ال اأبايل باأ�سطراب ..

ن�سيج ملحمة تثقيب املاء .
ال اأبايل بف�سل ..

م�رشوع حفر الهواء .
�سجرت ..

من نكاأة ال�سحك .
من حفالت يوم التثاوؤب .

من تنا�سل الكلمات العقيمة .
من نطيط االنطفاء .

ق�سيت جل حياتي ..
اأمام نافذة التاأتاأة .

مل اأ�سبع من ملوحة الليل .
ومل اأ�ستط��ع التحقق م��ن طهارة 
النهار .                                                                 

 *       *       *
- اىل اأين اأذهب ؟

مقا�سات كل الطرق ..
�سيقة علّي .

امل�ستقبل كامل�ساء منحدر ،
منخف�ض كالفجر .

لبيت �رشخات كثري من اجلداول 
ومل اأ�ستطع ..

ك�سب �سداقة النهر .
و  ال�س��وارع  م��ن  بكث��ري  م��ررت 

االزقة .
و مل ياأوين اأي منهم .

وفقدت ماأواي اجلبلي .

اأرت�سفت كثرياً من الغيوم .
�سفرت مثل الروق 

وعرت ال�سماوات 
ومل اأ�ستطع ..

خلق �سر من قو�ض قزح.
طويت الظالل ،

و ت�سم�ست كثرياً .. 
ومل اأن�سح قطرة �سوء 

زرت كثرياً من املزارات ، 
ومل يبق يل اإال هزة الراأ�ض .

 *       *       *
 

ي�سحكني ب�ستاين ،
ي�سقي ب�ستان الريح ، 

ال مييز لون دوي الرياح .
و ال يعرف طعم اخلرير . 

عر
ش

هَي احلياُة تغرّيْت 
ما بنَي نف�سي واملكاُن امل�ستباْح 

كانْت على مهٍل تقوُل الروْح :
)هي احلياُة تغرّيْت (

وحدي بال اآٍت اأجوُب بخاطري ندَب الزجاْج 

يف ذلك املقهى العجوز ...
اأتفّقُد االأطالَل واللحَن البطيَء لعا�سٍق يرثي املكان

 *       *       * 
و�سمعُت من طرِف الرواِق  و بنَي اأ�سباِح  الدخاْن 

عدنـــان احل�شـــــــــــني 

مقاطٌع موجّيٌة للفراغ
)هوموفونّيٌة شعرّية( 
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من كان يجل�ُض يف تفا�سيِل الظهرية 
يرق��ُب الغيم البعيَد من الزج��اِج وكيَف مي�سي يف 

تهاٍد نحو اأق�سى الالزورْد 
ق��د كان مثلي يف هدوٍء يهم���ُض االألفاَظ يف �سوٍت 

غريْب
 )Times  have changed(

لكّنُه مثلي يقوْل : ) هي احلياة َتغرّيْت ( 
فاأنا هنا وعل��يَّ تن�رُش دفاأها �سم�ٌض ُتقّطُع �سوَءها 

ُزمُر ال�سحاْب  
بب�ساطة الرديِّ اأجل�ُض و�سط �سو�ساء احل�سود.... 

وحدي على مراأى الطريق 
لن تاأتَي امراأٌة ت�ساركني الفراغ  

فاأنا وطاولتي الوحيدُة من�سُغ الوقَت الرديء 
ونتابع املوتى على تلفاِز مقهانا العتيْق :

- تفجرُي جمٍع هارٍب من ف�سِل ننورتا االأخري .
- تهجرُي اأ�رشاِب احلماِم بال �سمري .

- تفخيُخ حيٍّ كامٍل كي ال يعوَد اإليه دوريُّ احلقوْل 
.

عر
ش

- توزيُع �ساعاٍت لقتِل الوقِت يف َخْيِم النزوْح 
_ كي ال ي�ساَب النازحوَن باآفِة امللِل الطويل _ .

)هي احلياْة تغرّيْت (
واأعوُد اأهذي يف الفراغ 

بب�ساطة املنفيِّ اأقرتُح احلديَث عن ال�سنابِل والفرا�ْض 
مبعية ال�سبِح القريب ...

اإذ رمّبا 
ه��و تائ��ٌه يف ه��ذِه االأك��واِن ال يق���وى الرج��وَع اإىل  

ال�سماْء !! 
اأو رمّبا هَي ذاتي االأخرى جتّلت يف ال�رشود .

واأعوُد اأ�سمُع من جديْد 
)Times have changed(

من ذلَك املنفيِّ مثلي فوَق كر�سيٍّ عتيْق 
]م��ن كان يجل���ُض يف تفا�سيل الظه��ريِة يرقُب الغيَم 

العقيم[ 
رمّبا قد كان مغرتبًا باأر�ِض الثلِج اأتعبُه احلنني 

ويري��ُد اأن يلق��ى �سف��اَف النه��ر حّت��ى يغ�س��َل القلَب 
املغطى باجلليد .

اأو رمّبا هو �سائٌح اأِلَف الغرابَة والغمو�ض
يف اأر�ِض اأوروَك املباحِة  للغريب .

يف �سكلِه تبدو تفا�سيُل االأباطرِة الَقدامى 
اأخييُل اأو يولي�ُض من اأودي�سِة العهد القدمْي . 

واأعوُد يف نف�سي اأقوُل :
)هي احلياُة َتغرّيْت(

ماذا �سنقراأ يف جرائِد يومنا العاتي الهجرْي : 
- ع�رشون �سخ�سًا ماَت و�سَط الثلِج يف درب النزوح 
بوا حّت��ى يع��وَد ال�سوُت يف  - خم�س��ون �سخ�س��ًا ذوِّ

ناقو�ِض فوكاَي *  ال�سحية  .
- عام��اِن يف نه��ِر الزم��اِن عليهم��ا تطف��و قراب��نُي 

ال�سبايا وال�سموع ...
الأعوَد يف نف�سي اأقول :

مهما اختلفنا يف تواريِخ النجوِم وغايِة العهِد اجلديد

 *       *       * 

مهما اختلفنا يف تواريِخ العوا�سِم وامللوك ... 
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مهما اختلفنا يف اأ�ساليِب احلداثِة بعد ع�رِش البنيوية 
وعوامِل االأدِب احلديث .

فلريى فيما يريُد من التفا�سرِي الق�سّية 
اإّن احتالَل الهنِد كان ف�سيلَة التاِج العتيد 

واأن��ا اأرى م��وَت البالب��ِل يف احلق��وِل جرمي��َة الزمن 
املتّوج باملذابح ِ واحلديد ...

رمّبا يعزو عثوَر طالئع الهك�سو�ِض عن اأر�ٍض جديدة 
وعثوَر اأحفاِد االأوملِب على الذهب 

ُمدخاًل للمجِد يف تاريخ اأمريكا الدميم .
لكّنني اأُلفي اإباداِت الهنوِد وقتَل اأ�سجاِر ال�سنوبِر يف 

عهوِد الكهرباء 

هي اأكُر اللعنات يف �ِسرَيِ املعادِن والبنوك ...
لكّننا كّنا اتفقنا يف هدوء 

اإّن احلياة تغرّيت . 
* ف��وكاي : ه��ي ابن��ة حاك��م مدين��ة )�سنغه��اي ( 
ال�سيني��ة ، وحتولت حكايته��ا  اإىل اأ�سطورة " حينما 
األق��ت بنف�سها يف مرج��ل �سهارة احلدي��د والنحا�ض 
ليكتم��ل �سن��ع الناقو���ض العظيم الأّن نب��وءة الكهان 
تق��ول ل��ن يكتم��ل الناقو���ض اإال عندم��ا تختل��ط مع 
�سهارة املعادن دماُء فتاة عذراء " وقد وظف ال�ساعر 
ال�سي��اب الطاقة الداللية لهذه االأ�سطورة يف ق�سيدته 

) من روؤيا فوكاي ( يف ديوان اأن�سودة املطر. 

عر
ش

1

قاتلت بجميع معارك االأر�ض
 اإىل احلد الذي �رشت فيه اأ�سبه ر�سا�سه

 وحملت كل اأحزان االأر�ض
 اإىل درجة

 اأ�سبح ظهري فيها حمدبا 
وفى نهاية االأمر 

�سياأتون تباعا 

 �شــــــــــامل �شــــــــامل

ظهر محدب



14230
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

143 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ويخيفونني باجلحيم  
يحمل وتدا.. 

في�سوي ج�سدي 
كدجاجه

رمبا يحتاج اإىل ثمالة 
ي�ستعريها من الفردو�ض ..

 2

الهي ايها النور االزيل 

ملاذا ال ت�سنع وطنا ي�سبه طفولتي 
اأالنني ال اأملك القربان ؟ 

اأالن الثمالة طاغية 
 �ساأفت�ض يف جيبي

 لعلني اأجد ما خباأته امي 
مذ  كنت �سغريا 

ال تكفيني قطعة حلوى؟
ياه .. 

كم �ساأظل مولعا بالطفولة 
والقرابني .. 

عر
ش

اإىل كل النجوم التي ت�شاقط 
من �شماء العراق، 

على العراق، واإىل العراق ..
اأقف على مراأى بقارعة الغروب 

اأق�س��ى  يف  العين��ني  اأ���رشح 
الوجود 

اأرتب حجرا على حجر 
لعل كواكبا 

ت�ساقط من �سلب عليني 

عل �سحابة 
تاأتي اإيل بقطرة زلفا 

تقربها اإيل الريح ،
ولعلها تربو حبيباتي 

التي من دمعي املهيار 

عــــلء امل�شعـــودي

  المــــلبــــــي ..
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تقتات معانيها 
و�سعبي ي�سرتيح ،

واأراين خمتل�سا 
اأراقب ظلي املفجوع 

يف مراأى بقارعة الطريق 
�سدى ي�سيح :

عجل برمي االآ�ض 
ر�سي��ف  حمي��ا  عل��ى  تن��رثه 

الوجد 
يا في�ض الوجود 

وعطري االأزيل 
هبني من كرادي�ض املنا 
وجعا من الطني املعتق 

واملحنى بالردى 
هبني ...

مزيدا من ماآق العني 
تردفهم اإيل 

هبني ...
فه��ا اين اأكادح يف احت�سان االأم 

�سبيتها 
اأعد لهم ح�سا�ستها هنا 

ر�سا ...
اأ�سف مراتبا 

واهيئ احلجرا ،

ت�ست�رشخ االأنثى ...
وما من م�ستغيث 

يردف االأزهار  
ي�سقيها ندى 

اأو ي�ستمد لها من الوجع ال�رشاب ،
وكاأن منتجعا من االأحالم 

رغما غلف االأطيار  
ما عادت تداعبهم �سدى اأطيافهم 

حينا 
تغازل �سفحهم ريح ،

واأظل اأقبع 
حا�رشا راأ�سي ب�ساقي 

احتداما يف يغليني 
وي�سرتخي الغروب 

كاأنني رمح 
ويركز يف اخلراب 
و�سدى ي�سيح ... :

ص
ص

ق

فيم��ا كان��ت احلافلة تقرتب م��ن حمطته��ا االأخرية عند 
ال�سجن نظ��ر الرجل اىل ال�سبي ال��ذي يجل�ض اىل جواره، 
ل�س��ق النافذة الوا�سعة يف الطابق الثاين، ثم اأ�سار له اىل 

نهر يتفرع من م�رشوع املاء:
-اإذا بعن��ا ما لدينا مبك��راً �سنق�سي عن��د عودتنا بع�ض 

الوقت ن�سبح هناك. 
�ساأل ال�سبي وقد توهج وجهه فرحًا

-هناك؟ �سحيح بابا؟

اأكد الرجل:
-نعم... هذا النمرة ماوؤها نظيف كما اإنهم ك�سوا باطنها 

باالإ�سمنت امل�سلح و�سناأخذ راحتنا. 
عب�ض ال�سبي ومتتم:

-اأن��ا اأعرفك...�ستق��ول يل تاأخرنا .. وتاأخ��ذين اىل البيت 
وال ن�سبح.

طوقه الرجل بذراعه و�سغطه اىل ج�سمه وهزه:
-كال لن اأفعل... هذا وعد مني.

جــــــودت جالـــــــي

بائع المجالت القديمة
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ص
ص

ق

-قل وروح جدي.
-وروح جدك... بعد؟

-وت�س��رتي لن��ا.... يل ولك والأم��ي واأخوت��ي لفات ك�ض 
اأي�سا؟

-واأ�سرتي لفات ك�ض... بعد؟
اإبت�سم ال�سبي ابت�سامة وا�سع��ة واأخرج راأ�سه من النافذة 
لي���رشب وجه��ه الهواء املنع���ض. تركه اأب��وه على راحته 
ومل ينه��ره فهم��ا يف الطاب��ق الث��اين ول��ن يتعر�ض اىل 
�رشب��ة من �سي��ارة م��ارة وان�سغ��ل بالنظ��ر اىل الركاب 
القالئل املتبقني، بع�سهم نه�ض ونزل ال�سلم، رمبا تهيئا 
ملغادرة احلافلة، برغم اأنها مل ت�سل اىل نهاية اخلط بعد. 
ه��ذه اأول مرة ياأتي ليعر���ض ب�ساعته يف ال�ساحة قبالة 
ال�سج��ن عن��د البواب��ة الت��ي يدخل منه��ا النا���ض لزيارة 
اأقاربه��م ال�سجن��اء. لق��د فكر ب��اأن ذهاب��ه بب�سطيته  اىل 
ال�سج��ن يف ي��وم املواجه��ة �ستك��ون فك��رة �سدي��دة، ال 
ب��ل رائع��ة، الأنه واثق اأن��ه لن يجد اأح��دا يناف�سه يف بيع 
املج��الت اأو الكت��ب هناك كما حدث موؤخ��را يف ال�ساحة 
ال�سغرية املجاورة ل�ساحة ال�سي��ارات والتي يب�سط فيها 
ع��ادة اأم��ام �سوق اخل�س��ار، وم��ع اأن ت�رشي��ف ب�ساعة 
مكونة من جم��الت قدمية، يختارها دائم��ا باأغلفة ذات 
�س��ور جذاب��ة، وكت��ب قدمي��ة اأي�سا م��ن الرواي��ات التي 
يعرف بحك��م خرته اأنه��ا تعجب ال�سب��اب، وهم زبائنه 
الوحي��دون تقريب��ا يف تل��ك الناحية املحافظ��ة، ويكاد 
يق��ول املغلق��ة، لي���ض ت�رشيف��ا يجعل م��ن ميار�ض هذه 
املهن��ة يف و�س��ع م��ايل مري��ح، اإال اأن اآخري��ن نبهه��م 
وج��وده اىل جمال مل يخطر ببالهم، و���رشع اثنان منهم 
يجربان حظهما بنف�ض العمل لي�ض بعيدا عنه. هكذا ذهب 
باالأم�ض، ومعه اإبنه هذا، اىل �سارع املتنبي وجمع اأف�سل 

م��ا وجد من املج��الت، ن�سفه��ا اأخذها باالآج��ل اأو على 
الت�رشي��ف، وهاه��ي جمموعة منها اختاره��ا يف البيت 
بعناية، بحيث تكون الفتة لالأنظار باأغلفتها وعناوينها 
فيقبل املواجهون على �رشائها لق�ساء وقت االإنتظار يف 
القراءة اأو الت�سفح ومن ث��م يعطونها الأقاربهم ال�سجناء 
يت�سل��ون بها يف �سجنهم. مالأ كي�سني جلديني من اأكيا�ض 
الت�س��وق بها وهاهما عل��ى االأر�سية بج��واره يف املمر. 
األي�س��ت فكرة عبقرية؟. كان مت�سوق��ا للو�سول والتب�سيط 
يحدوه االأمل يف اأن يح�سل اليوم على مبلغ ي�ستطيع منه 
اأن يكم��ل ثمن مردة م�ستعمل��ة ي�سرتيها لل�سيف القادم 

فهو ال يريد اأن مير وعائلته بتجربة ال�سيف احلايل.
-يللْه... چوقي!

ق��ال ذل��ك مالطف��ا اإبنه وه��و يرب��ت على كتف��ه وحمل 
الكي�س��ني، كل كي�ض بيد، ولكن��ه مل يتحرك من مكانه اىل 
اأن توقف��ت احلافلة متام��ا وتوجه اىل ال�سل��م يتبعه ابنه 

الذي كان �سبه غائب عما حوله           
�سارح��ا بخياله يف املرح ال��ذي �سيحظى به اليوم ي�سبح 

ويطرط�ض يف مياه النمرة.
مل ي�سبق لالأب اأن راأى ال�سجن، وهاهو ينت�سب اأمامه بناًء 
مرتامي االأطراف يخف��ي �سياجه ال�ساهق كل ما بداخله، 
وق��د �سارا، حالهم حال االآخرين، دربا طويال مع ال�سياج 
ودارا مع��ه ليكون��ا اأمام بواب��ة املواجهني  التي ال ميكن 
الو�سول اليها اإال بال�سري م�سافة مئة مرت بني �سفني من 
الق�سبان امل�سقفة والتي ال ي�سع ممرها اإال ل�سخ�ض واحد. 
عل��ى جانب��ي هذا املم��ر احلدي��دي ينت�رش الباع��ة الذين 
يجه��دون يف الرتويج لب�ساعتهم ومناولتها للمواجهني 
م��ن بني الق�سب��ان.. هداي��ا وماأكوالت ومالب���ض. اإال اأن 
امل�ساألة، بعك�ض م��ا يوحي الو�سع من حركة ون�ساط، مل 

ص
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تك��ن بال�سهولة التي ت�سورها. حاول اأن يقف مع الباعة 
قب��ل املمر وهم االأق��رب ل�سارع فرعي ياأت��ي منه العديد 
م��ن املواجهني ولكن تبني اأن امل��كان، الذي ال يزيد عن 
مرتي��ن مربعني، يعود لرجل يبيع الدجاج املذبوح وقف 
اأمامه بعربته و�سكينه ال�سخم يف حزامه وهو ينظر اليه 

بعني حمراء ثم قال له بغ�سب:
-من �سمح ل��ك اأن تب�سط هنا؟ ال تخلينا يف هذا ال�سباح 

نكفر بك...  
ب��ادر بائع جماور يف م�سعى للتهدئ��ة باإخبار �ساحبنا  
بلط��ف اأن املكان يعود اىل ه��ذا الرجل، وفيما كان بائع 
الدج��اج يحدج املج��الت باحتقار مللمه��ا وطوى قطعة 
امل�سم��ع املط��ري الت��ي يعر���ض عليه��ا جمالت��ه وكتبه 
وغ��ادر، بحثا عن م��كان "اإ�سرتاتيجي" اآخر كما يحلو له 
اأن يق��ول اأحيان��ا، ومل��ا اإ�ستقر يف املكان ال��ذي ت�سوره 
ه��و املكان املن�سود ات�سح بعد قليل اأنه جل�ض عند املمر 
عل��ى م�سافة م��ن البوابة ال ي�سمح باجللو���ض فيها ونال 
�رشبت��ني عل��ى ظهره من ع�س��ا �رشطي، مل يب��د رد فعل 
عليهم��ا وكاأنه مل مي���ض واأخذ يلملم جمالت��ه من جديد، 
ولكن عندما اأراد ه��ذا �رشب اإبنه اأي�سا جعل ذراعه بني 
الع�س��ا وابن��ه ونظر با�ستي��اء اىل ال�رشط��ي متمتما " ال 
داعي... ال داعي.. راح نروح"، وهكذا اإ�ستقر بب�سطيته يف 

مكان يف�سل بينه وبني املمر باعة اآخرون.
بداأ العمل بداية م�سجعة اإذ ا�سرتى منه بع�ض املواجهني 
وب�سع��ر م�ساع��ف، اأكرثهم �سب��اب، فكان ي�س��ري اأحدهم 
اىل املجل��ة التي يري��د  فيحملها هو اأو ابنه اليه متخطيا 
الباع��ة االآخري��ن اجلال�س��ني بب�سطياته��م عل��ى االأر�ض 
اأي�س��ا. �سع��ر باالإرتي��اح ونظ��ر اىل ابن��ه بعد قلي��ل فراآه 
يف مث��ل اإرتياحه. اأخرج النقود الت��ي باع بها من جيبه 
وطواه��ا وو�سعها يف جيب ابن��ه لي�سعره باالأهمية التي 

ي�سعر بها �رشيك يف عمل وقال له "كلما بعنا جملة �سع 
ثمنه��ا يف جيبك اأي�سا"، وراقب ب�رشور ابنه يرز �سدره 

بفخر ويربت على جيب قمي�سه حيث النقود.
لكن وترية البيع التي هي بطيئة اأ�سال اأ�سبحت اأبطاأ وبدا 
كاأن م��ن يريد �رشاء جملة قد ا�سرتاها ومل يبق غري اأنا�ض 
اإذا �س��ادف وراأى اأحدهم املجالت نظر اىل �سفوفها عن 
بع��د نظرة خالية م��ن االإهتمام، ورمبا نظ��ر اليها نظرة 
ه��ي اىل االإ�ستغراب اأقرب منه اىل الف�سول. اإقرتب الوقت 
م��ن الظه��ر ومل يبع غري ما ب��اع يف ال�ساعتني االأوليتني 
�سوى جملتني اأو ث��الث، وكان الطابور برجاله ون�سائه، 
واأطفال��ه الباك��ني �سيق��ا و�ساأم��ا، يق���رش �سيئ��ا ف�سيئا 
لت�سب��ح موؤخرت��ه عند م��راأب ال�سي��ارات بادي��ة للعيان 
ول��ن مي�س��ي طوي��ل وقت حت��ى ي�سب��ح اجلمي��ع داخل 
بناي��ة ال�سج��ن وتقف��ر ال�ساحة منه��م. بداأ بع���ض الباعة 
باالإن�سح��اب ف�سنحت له الفر�سة للتق��رب من الق�سبان. 
ف��رك يدي��ه ببع�سهما وه��و مقرف�ض ورم��ق ابنه بطرف 
عين��ه. قال يقنع نف�سه قبل اأن يكون قوله بثا للطماأنينة 

يف قلب ابنه:
-ال ي��زال هناك الكثري من النا�ض وجمالتنا كلها جميلة 

طبع لبنان وم�رش. ال بد اأن بع�سهم يود ال�رشاء.
نظ��ر اىل كه��ل نحي��ف يرت��دي د�سدا�سة بي�س��اء ويعتمر 
ب��ني  الطاب��ور  ويق��ف يف  بطاني��ة  ويحت�س��ن  طاقي��ة 
الق�سب��ان اىل جانب��ه مبا���رشة وه��و يح��دق باملجالت 
حتديق��ة خر�ساء ال توحي باأي انطباع. �رشف نظره عنه 

وهو يقول ب�سوت ي�سمعه الكهل:
 -املجالت للبيع ولي�ست للفرجة.

لكن��ه ن��دم على ما ق��ال ووج��ه نظ��رة ودودة اىل الكهل 
مبثابة اعتذار عن خطئه.

مرت ن�سف �ساعة دون اأن ي�سرتي اأحد منه جملة. اأ�سابه 
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امللل ولك��ن اأكر همه 
كان اخل�سية على ابنه 
من اأن ي�ساب باخليبة 
اإذا مل ي�ستط��ع اأن يفي 
نظ��ر  وع��د.  مب��ا  ل��ه 
نظ��رة  املج��الت  اىل 
تقييمية وقال ب�سوت 

منخف�ض:
ه��ذه  عيبه��ا  -م��ا 
اأ�س��ال  املج��الت... 
وباأغلف��ة  روع��ة 
وموا�سي��ع  بديع��ة 
م�سلي��ة جميل��ة.. هذه 
وردة  �س��ورة  عليه��ا 
وه��ذه  اجلزائري��ة، 
ال�سبي��ة ليل��ى علوي، 

وهذه عليها �سورة حربي��ة مذهلة والعدد كله خم�س�ض 
للذك��رى اخلم�سني لبداية احلرب العاملية الثانية وال �سك 
اأن اأي �سج��ني �سيا�س��ي �سريغب يف اأن تكون عنده، وهذه 
هن��ا فيها مق��االت عن حي��اة واأ�رشار غرامي��ات احُلّكام 

املتوفني مع �سور نادرة....
عندئ��ذ خط��رت ل��ه فك��رة. ل��و ي�ستطي��ع الدخ��ول بحجة 
مواجهة �سجني يعرفه ويعرف اأهله وكان قد �ُسجن ب�سبب 
م�ساجرة بال�سكاكني. �سيقول الأولئك احلرا�ض الثالثة اأنه 
جل��ب معه هذه املج��الت لل�سجني والن��زالء الذين معه.. 
�سيتفح�سونه��ا فال يجدون فيها �سيئ��ا خمالفا للقانون 
و�سيعط��ي لكل منهم جمل��ة، �سي�سمحون له بالدخول بعد 
اأن ي�سع��وا دمغة على باطن ر�سغه، وهناك ي�ستطيع بيع 

املجالت على ال�سجناء... بكل ب�ساطة.

كان ال�سب��ي على بعد 
خط��وات من��ه يت�سل��ى 
ذي  احل�س��ا  بالتق��اط 
واالأ�س��كال  االأل��وان 
اجلذاب��ة وي�سعه��ا يف 
جي��ب �رشواله فقال له 
اأن يدن��و من��ه. اأم�سكه 
م��ن زندي��ه وخاطب��ه 
بن��رة  ولك��ن  برف��ق 
تبع��ث الثق��ة يف نف�ض 

ال�سبي:
اأعتم��د  دائم��ا  -اأن��ا 
علي��ك... تركت��ك مرارا 
عن��د  الب�سطي��ة  م��ع 
ال�سوق وذهبت الأق�سي 
األي�ض  االأ�سغال..  بع�ض 

كذلك؟ 
هز ال�سبي راأ�سه باالإيجاب

-... �ساأت��ركك ه��ذه امل��رة اأي�س��ا م��ع بع���ض املجالت، 
واأذه��ب بالباقي اىل الداخل، اأبي��ع جميع املجالت التي 

عندي واأعود.
قرف���ض ال�سبي مكان اأبيه اأمام م��ا تبقى على الب�سطية 
وراق��ب اأب��اه يذهب ويند�ض بني املواجه��ني يف الطابور 
متجاه��ال كلم��ات االإ�ستياء الت��ي �سدرت م��ن بع�سهم. 
كان الطاب��ور يتقدم وكلما تقدم خطوات كان االأب ينظر 
اىل ابن��ه نظرة ت�سجيع ف��ريد عليه االإبن بابت�سامة، وظل 
يراقب اىل اأن راأى اأباه ي�سل اىل احلرا�ض الثالثة، وهناك 
اأخ��ذوا يحقق��ون معه ح��ول الغر�ض م��ن مواجهته وهذا 
الك��م من املجالت، ثم بدا اأن �سيئا ما اأثار ال�رشطي الذي 
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ت��وىل التفتي�ض فانتزع املج��الت منه وفتح بابا جانبيا 
يف �سياج الق�سبان ودفعه اىل اخلارج بعنف جعله يعرث 
ورم��ى املج��الت خلف��ه فانترثت عل��ى االأر���ض. اعتدل 
م��ن عرثته و�سحب نف�سا عميقا ث��م انحنى و�رشع يجمع 
املجالت متجنبا النظر اىل م��ن حوله، املواجهني الذين 
اأخ��ذوا ينظرون اليه بف�س��ول، واحلرا�ض الذين مل يعودوا 
يعب��اأون به بع��د اأن طردوه، واأهم من ه��وؤالء كلهم، ابنه 
ال��ذي ذهل وه��و يرى الأول م��رة اأباه يتعر���ض لالإذالل، 

ولثالث مرات يف يوم واحد.   
اق��رتب مطرق��ا اىل حي��ث كان ابن��ه واأخ��ذ ي�س��ع باقي 
املج��الت م��ع التي عن��ده يف كي�ض واحد وط��وى الكي�ض 
الف��ارغ وو�سع��ه معها ثم ط��وى قطعة امل�سم��ع ود�سها 
اأي�سا يف الكي�ض. طوال هذا الوقت كان ال�سبي ينظر اليه 

نظرة اإ�سفاق
-ملاذا يفعلون هذا يا اأبي؟ هل يكرهونك؟

-اإنهم ال يكرهونني اأنا فهم ال يعرفونني اأ�سال.
-ملاذا اإذن؟

-عندما تكر تفهم.
اأعط��ى ظه��ره اىل املواجه��ني وال�سج��ن وحرا�سه و�رشع 
بال�س��ري نح��و ال�سارع املعب��د واىل جانبه ابن��ه، وعندما 
و�س��ال توقفا، وو�سع الرجل الكي���ض اأر�سا. مرت حافلة 

لكن��ه مل يرف��ع ي��ده باإ�س��ارة التوق��ف فنظ��ر الي��ه ابن��ه 
مت�سائال عن ال�سب��ب. بادله النظر و�ساأله م�سيقا فتحتي 

عينيه و�سبه ابت�سامة على �سفتيه:
-لديك خم�سة اآالف يف جيبك...األي�ض كذلك يا �رشيكي؟

و�سع ال�سبي يده على جيبه حيث النقود �ساغطا عليها 
بقوة وهز راأ�سه باالإيجاب وهو يبت�سم. نظر الرجل اأمامه 
اىل االأر���ض الف�س��اء ع��ر ال�س��ارع نظ��رة متاأمل��ة كمن 
يج��ري بينه وبني نف�سه ح�سابا ما. ت�سجع ال�سبي لروؤية 

اأبيه وقد غادره االإنزعاج ف�ساأل:
-ماذا �سنفعل بعد؟

اأجابه اأبوه دون اأن يحول ب�رشه عن االأر�ض املمتدة اىل 
الطريق ال�رشيع البعيد:

-مل اأتوق��ع هذا... يبدو اأن لدين��ا وقتا لل�سباحة اأكرث مما 
ح�سبت....

ونظ��ر اىل املطاع��م الثالثة املوج��ودة اىل  ي�سارهما ثم 
التفت اىل اإبنه:

-اإعزمن��ا االآن عل��ى ك�ض يا رج��ل... وعندما ننتهي من 
ال�سباحة ن�سرتي يف طريق العودة لفات ك�ض من ال�سوق 

الأمك واأخوتك... ما�سي؟
ه��ز ال�سب��ي راأ�س��ه بحما���ض فيما ق��ال اأبوه لنف�س��ه "... 

واملردة ياأتي وقتها".
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الزمن ينداح اإىل الوراء ب�رشعة كبرية وي�سقط مثل خّطاف 
عم��الق حمّمٍل ب��اآالف االأثقال التي جت��ّره فتتال�سى فيه 
اأّن��ات الزمن. هكذا كان البيت ب�سكله اخلارجّي مثل زمن 
خلفّي راكد بعد اأن �سقط يف القعر ومل يعد ينتبه اإليه اأحد، 
بن��اء رم��ادي ثقي��ل الروح مل يت��ح له اأن يكت�س��ي بنعمة 
الّط��الء يومًا، ف�س��ار عالمة داّلة ت�سب��ه �سطبًا يف جبني 
اأحدهم اأو جرحًا قدميا بقيت اآثاره  تقاوم تيار الزمن...، 
بقي البيت دون طالء؛ ليكون وجهًا حمايداً ال ميكن فهم 

مالحم��ه، ه��ل هو مبت�س��م اأم غا�س��ب اأم حزي��ن؟!، هكذا 
متامًا كانت البيوُت وواجهاتها بالن�سبة اإيّل يف االأقل.

كان البي��ت م��ن اخلارج عب��ارة عن جدار كب��ري ومرتّفع 
ودون اأي نت��وء اأو نقو���ض اأو زواي��ا، ج��دار مرب��ع ال�سكل 
�ساهق االرتفاع، ومل تك��ن فيه اأيُة كّوة اأو �سّباك يت�رّشب 
�ض ملعرفة  منه اأّي �سع��اع اأو �سوء مُيّكن اأحداً من التل�سّ
م��ا يوج��د يف الداخ��ل. يف و�س��ط ه��ذا اجل��دار الفاح���ض 
اال�ستقامة ينت�سب ب��اٌب حديدّي بواجهة واحدة تعّر�ض 

قيـــــ�س عمـــــــر

بئـــــر الّصفيـــــح
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ل  ��داأ يف اأ�سفل��ه، وع��ن ميينه و�سمال��ه َحوَّ لطعن��ات ال�سّ
االأطف��ال اجل��دار اإىل لوح��ة كتاب��ة، بع�سه��م كان يخّط 
علي��ه كلماٍت �سعب��ة على الفه��م، وبع�سه��م االآخر كان 
يتخ��ذه من��راً يخّط علي��ه التهدي��دات والوعي��د، وبع�ض 
م��ن املراهقني حّول��ه اإىل متنف�ض للتنقي���ض واالحتقار 
بية والفتيات، بع�ض منهم  وال�ّستم والّت�سهري ببع�ض ال�سِّ
كان ي�ستخدم الطبا�سرَي االأبي�ض وامللّون، وبع�سهم كان 
يرغب برتك كتابته لتكون مثل جرح غائر الميكن للزمن 
حموه، ف��كان يكتبه بطالء اأظافر الفتي��ات ال�سيما ُجَمل 
التّف�سي��ح والتهتيك اجل�س��دّي، حاَفظ جداُر البيت – على 
الرغ��م من تعاق��ب ال�ّسنني – على عب��ارات بقيت غارقة 
يف عمق��ه الرمادّي، و�سارت مثل ن��دوب لتواريخ �رشّية 
خرج��ت من مغط�سه��ا لتحّلق يف ف�سح��ة مرئّية يتداولها 
العاب��رون وال�ّساكن��ون اجل��دد يف ذالك احل��ّي، وحتّولت 
بع�ض العبارات املكتوب��ة اإىل اأيقونات وحكايات كرت 

مع مرور الزمن.
عل��ى اجل��دار االأمين للبي��ت بقيت عب��ارة )بي��ت الّدَببة( 
حمف��ورة بقوة كبرية، وقد مّت على ما يبدو تعميُقها فيما 
بع��ُد لتتح��ّول اإىل متيمة حمفورة بق�سوة عل��ى االإ�سمنت، 
رًة ب�سرية �ساحب البيت، وقد بقيت عبارة )املجانني  ُمذكِّ
ق��ت فيما بعد  الثالث��ة( اأي�س��ًا حمف��ورًة بق�س��وة، ث��م ُعمِّ
فيح،  بوا�سط��ة اأداة حادة بينما بقيت عبارة: )مكتبة ال�سّ
في��ح(  تق��اوم اأثر االنطفاء الزمن��ّي املكتوب  اأو بئ��ر ال�سّ
بطالء اأظاف��ر البنات، بينما على اجل��دار ال�ّسمايّل للبيت 
ُكتبت عبارات تنتمي اإىل جمال الت�سهري اجل�سدي ببع�ض 
�سبي��ان احل��ّي، وبع���ض الفتي��ات، وغالبي��ة العب��ارات 
تال�س��ت اأو مّت �سطبها، وبقي��ت اآثاُر خطوطها وتعّرجاتها 
واأخاديده��ا تغط���ض وتغي��ب يف كاآبة اجل��دار اخلارجّي 

للبيت وتن�سحب من جمال احلياة وتندغم يف االأفول.

بقي��ت �س��رية �ساكن��ي هذا البي��ت تهرول من ف��م اإىل فم، 
تختفي وتع��اود الظهور مثل جمرة حارق��ة ُتلهب وجوَه 
الف�س��ول املتعاقب��ة، ف�س��اًل عن اأنه��ا ت�سي��ع طق�سًا من 
الرع��ب االأدرد ُم�ستحيل��ًة اإىل كابو���ض يغم��ر خمّي��الت 
االأطف��ال، وق��د ا�ستغّلت كثرٌي من االأمه��ات �سرية �ساكني 
البي��ت لتخوي��ف اأوالدهن، وعلى الرغم م��ن  وجود كثري 
���ض  م��ن ال�سب��اب الذي��ن يع�سق��ون املغام��رات والتل�سّ
اإاّل اأّن اأح��داً منه��م مل يفك��ر يومًا مبحاول��ة اكت�ساف هذا 
البي��ت من الداخ��ل اأو الت�سّلق من بيوت اجلريان ملحاولة 
فه��م ال��ذي يجري في��ه؛ فبقي البي��ت الرم��ادّي حمافظًا 
عل��ى غرقه ال�رشّي وعتمت��ه العلنية، وظّل بئ��راً ومنجمًا 
للخ��وف، ال�س��يء الوحيد امُلعل��ن من �س��رية �ساكني هذا 
البي��ت اأّنه��م ثالثة اإخ��وة طاعنني يف ال�س��ّن: رجل واحد 
وامراأت��ان، وكّلما خرج اأحدهم عاد اإىل البيت ومعه علٌب 
�سفيحية متنوعة، كان اأغلبه��ا من علب ال�ّسمن الكبرية، 
ال اأح��د يعرف من اأي��ن يح�رشونها!، علب فارغة مّت�سخة 
تفوح منها روائح عطنة، وبع�سها نظيف، كان خروجهم 
م��ن البيت يف ال�سن��وات االأخرية نادراً ج��داً، فيبقى باب 
البي��ت مو�س��داً قراب��ة عام كام��ل اأحيان��ًا، وكّلما طالت 
م��دة مكوثهم يف البي��ت وانعدم خروجهم من��ه انفتحت 
خُمّي��الت اجلريان بكثري م��ن الق�س���ض واالأ�ساطري التي 

ُتن�سج حول االأخوة الثالثة.
كن��ُت اأكرث اأهل احل��ّي ف�سواًل وتتبعًا ل�س��رية �ساكني هذا 
البي��ت، وطيل��ة �سنوات بقي��ُت اأحفر يف �سريته��م؛ لكن مل 
اأ�سل اإىل �سيء مهّم �سوى بع�ض االأخبار املبتورة من هنا 
وهن��اك، منها: اأنهم اأوالد تاجر ترك��ّي قِدم اإىل املو�سل 
بتج��ارة فاأ�ساعهم يف زحم��ة ال�سوق الكبري يف املدينة، 
وبقي يبحث عنهم اأيامًا ثم ُتويف وُدفن يف مكان جمهول 
وت��اه اأوالُده بعده، وهناك اأخبار تقول: اإنهم ورثوا تركة 
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كبرية من الّذهب من اأبيهم الرتكّي، وا�سطروا اإىل الهرب 
م��ن االأ�ستانة باأنف�سه��م خوفًا من الل�سو���ض، واختاروا 
املو�س��ل مدين��ة للعي���ض، وق��د اكت�سف��ُت اأثن��اء تعّقب��ي 
خَره��م اأو �سيئًا من غمو�سه��م اأن الرجل هو االأخ الكبري 
لل�ّسيدت��ني، وعرفُت اأي�سًا اأنهم اأُحيلوا اإىل التقاعد جميعًا 
عامًا بعد عام، على الرغم من اأّن اأحداً مل ي�ساهدهم يومًا 
يذهب��ون اإىل الدوام اأو العمل، ومل ي�ستطع اأحد اأن يح�رش 
اأوق��ات خروجهم ب��ل كانت دون مواعي��د، وخمتلفة لياًل 
ونه��اراً، يخرجون فرادى من البي��ت الرمادّي ويند�سون 
يف زحم��ة الوجوه، وكلما ع��اد اأحدهم كان حُمّماًل بُعلب 

ال�سفيح القذرة،
كانت حياتهم بالن�سبة اإيّل كّلها يف كّفة، وعلب ال�سفيح  
يف كّف��ة اأخ��رى، �سن��وات طويلة م��ّرت وه��م يجمعونها، 
حتى ���رشت اأتخّي��ل م�سخًا م��ن ال�سفيح يعي���ض معهم، 
طعاُمه ُعلُب ال�سفيح، وعلى الرغم من اأّن البيت الرمادّي 
ق��د �سهدته ال�ّسم�ض لك��ّن �سريتهم مل تذِو يف راأ�سي يومًا، 
ب��ل بقي��ت ت�ستعل وتتو�س��ع وتتداخ��ل مع �ِس��رَي امل�سوخ 
واملم�سو�س��ني واملنبوذي��ن والالئذي��ن بالعزل��ة، فبقيت 
حياته��م ال�رشي��ة ُتخ�سِخ���ُض ح��ويل، وتنغ��رز �سوره��م 

وتفي�ض يف الظالم.

*       *       *

يف تل��ك الليل��ة �سعرُت اأّن هن��اك �سيئ��ًا يناديني، �سوت 
ينه���ض م��ن قٍعر دف��نٍي وبارد، �س��وت ُمعّب��اأ بوجوههم 
ينادين��ي ُمت�رّشب��ًا يف �سق��وق روحي مثل دبي��ب النمل، 
يت�ساعد دبيُبه يف داخلي، يحثني على اخلروج  فامتثلُت 
له��ذا الن��داء. كان الدرب خالي��ًا متامًا، ترك��ت خطواتي 
تنح��در نحو البي��ت الرم��ادّي، واإذا بباب البي��ت مفتوح 

ب�س��كل جزئ��ّي، مل ُيرجّت، وب��دون تردد دلف��ُت ب�رشعة اإىل 
الداخ��ل، واأثناء اإغالقي الباب اأر�س��ل �سوتًا عميقًا ت�سلل 
اإىل داخ��ل البيت كا�رشاً يوميات الك�سل والهدوء والظالم 
والرطوبة، ومانحًا البيت اإ�سارًة �رشية لدخول غريب اإىل 

بيت الّدَببة اأو مكتبة ال�سفيح، اأو بئر ال�سفيح.
كان هن��اك ممر طوي��ل، متتد على جانبي��ه غرفتان، عن 
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ميين��ه و�سمال��ه ُعل��ُب �سفي��ح مت ر�سفه��ا بدق��ة كبرية، 
حت��ى غّطت جدراَن الغرف من اخل��ارج ب�سكل كلّي، علب 
�سفيح بكل املاركات واالأنواع امتدت مثل نبات مت�سّلق، 
حجبت اجلدران وحّلت حمله��ا، تقدمُت اأكرث وعرُت ممّر 
البي��ت الأنتهي اإىل َحو�ض مرب��ع، وقبالتي غرفتان اأي�سًا 
متجاورت��ان، ويف و�س��ط احلو���ض بن��اء دائ��ري  مدولب 

مغّلف بكامله بالزجاج ي�سبه الفانو�ض متامًا، عبارة عن 
زجاج��ة كبرية يتو�سطها من اخلارج باٌب زجاجّي، ويف 
و�سط هذا البناء املدول��ب قبٌة فانو�سّية بعر�ض وارتفاع 
مرتين تقريبًا، وت�رشي عر الزجاج اإنارة �سفراء كثيفة، 
حاولُت ب�رشع��ة اكت�ساَف الطابق الث��اين فوجدُته باأربع 
غرف مثل التي يف االأ�سفل متامًا، وجميع اجلدران ُمغّلفة 
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بعل��ب ال�سفي��ح، تبدو اجل��دران يف اللي��ل وكاأنها مطلية 
بر�س��وم علب ال�سفيح م��ن كّل الع�سور، وه��ي مر�سوفة 
بدق��ة متناهي��ة، حّول��ت البي��َت اإىل ف�سيف�س��اء �سفيحية 
ت�سب��ه لوحة كوني��ة حتاكي اأ�س��وات الب�رشية وهي تعر 
غابات عميقة وخُم��رَّزة بوجوه حتف بها اأ�سوات املياه 

واالأعماق املفلطحة للحياة.

*       *       *

من��ذ ذل��ك الي��وم ال��ذي دلف��ُت في��ه اإىل البي��ت الرمادّي 
وخرجُت ب�رشع��ة، ودون اأن يب�رشين اأحٌد من �ساكنيه اأو 
من اأهل احلّي ُمكتفيًا مب�ساهدة تفا�سيل البيت اخلارجية 
م��ن الداخ��ل، �سع��رت حينه��ا اأّن ال�س��وت ال��ذي يخّلف��ه 
ال�سفي��ح وهو ي�سط��دم باالأر�ض اأو ح��ني ت�سطدم علب 
ال�سفي��ح ببع�سها، �س��وٌت غريٌب ُيول��د، يكت�سح عظامي 
وحلم��ي متوّغاًل عميقًا كا�رشاً كثافَة املو�سيقى الداخلية 
الإيقاع حياتي، بقيُت م��دة طويلة اأ�سعر اأّن ال�سوت الذي 
يخّلف��ه ال�سفيُح يحمل ر�سالة �رشية من االأر�ض، تت�رّشب 

عر ال�سوت ال�سفيحّي مبهارة وخفة غريبة.
بع��د ذلك الي��وم املف�سلّي يف حيات��ي مل اأ�ستطع الرجوع 
اإىل ال�سخ�ض نف�سه الذي كنُته، وبقيت �سورُة االأخ االأكر 
)ح�سي��ب( واأختيه )خريونة و�ُسدى( تتماوج يف ذاكرتي، 
وبعد اأ�سبوع على تلك احلادثة ا�ستطعت اأن اأ�ساهد ح�سيب 
ملرة واحدة فقط، وكذلك خريونة و�سدى، �ساهدتهما مرة 
واح��دًة فقط وب�سكل منف��رد، كان ح�سي��ب حينها راجعًا 
اإىل البي��ت وهو حممل بُعلب ال�سفيح يحملها بكلتا يديه، 
تفوح منها روائح القذارة والعفن الذي يت�رّشب من العلب 
ال�سفيحّي��ة، ومل اأ�ستطع اإاّل اأن اأراقبه بدقة، طريقة �سريه، 
مالب�س��ه التي مل تتغرّي، البيجام��ة امُلقّلمة ذاتها، و�سعره 

امل�سرت�س��ل والكثيف، وما اإن و�س��ل اإىل باب البيت دخل 
ب�رشعة واأغلق خلفه الباب غرَي مكرتث للعيون التي حتّدق 
فيه، ومل ُيع��ْر اأّي التفاتة لبع�ض التعليقات ال�ساخرة من 
بية، بل وا�سل �سرَيه بثقة كبرية وبعد اأن اأغلق الباب  ال�سِ
خلفه، دخلُت اإىل بيتي اأي�سًا واألقيت بنف�سي على ال�رشير، 
�سع��رُت بندم ومرارة ت�رشي يف عروق��ي ذاك اأين مل اأفتح 
اأب��واَب الغ��رف، ومل واأح��اول اكت�س��اف م��ا يف داخلها، 
رمبا كان عل��يَّ اأن اأكت�سف ما تخفيه يف الطابقني االأول 
والثاين، ثماين غرف يف بيت ي�سكنه ثالثة اأفراد فقط، يا 
ترى م��اذا يفعل ثالثة اأفراد بثماين غرف؟!، وماذا يوجد 
يف ذلك البناء الدائرّي املدولب و�سط البيت كاأّنه فانو�ض 
اأو فنار بحري؟!، وهل ميكن اأن يكون ح�سيب االآن جال�سًا 
ب��ني اأختي��ه يحكي لهّن ع��ن رحالته الق�س��رية يف جمع 
ُعل��ب ال�سفيح النتن��ة، اأم هو االآن يجل���ض يف ذلك البناء 
املدولب املقّبب بال�سوء االأ�سفر يدّخن ب�رشاهة، ويكتب 
�سل�سلة اأيامه ُمق�رّشاً تفا�سيلها على �سوء فانو�ض �سحيح، 
وماذا �سيفعل لو اأنه كان يكتب وبني حلظة واأخرى تفوح 
الروائ��ح العطنة م��ن بيته؟!، األن جتعل��ه ينه�ض لي�ستحّم 
م��ن الّدبق العال��ق يف ج�سده ويديه؟!، ولك��ن مِلَ ال يكون 
ح�سي��ب معلمًا متقاعداً اأ�س��اع عقله يف ال�سفوف، وترك 
ل��ه التالمي��ُذ ندوب��ًا و�رشوخ��ًا يف ذاكرته كم��ا فعلت به 
الكت��ُب التي يقتنيها، لكن ال اأع��رف �سبَب تخيُّلي ح�سيب 
وه��و يقتن��ي الكت��ب اأو يح��اول ت�سمي�ض ذاكرت��ه اأحيانًا 
خوفًا م��ن اأن ي�س��اب بالزهامير، ملاذا اأ�سع��ر اأن دخان 
�سجائ��ره ي�س��ل اإىل اأنف��ي ويخنقني، يجعلن��ي اأح�ّض اأنه 
يدخن نوعًا رديئًا جداً ي�سّبب له �سعااًل، هذا ال�ّسعال كان 
ح�سيب يفرح به اأمّيا فرح؛ الأنه الوحيد الذي يبقيه ي�سعر 
اأنه عل��ى قيد احلياة، ثم اإّن اأختي��ه �سدى وخريونة ملاذا 
فيح معه؟،  مل تتزوج��ا؟، وملاذا تقومان بجم��ع علب ال�سّ

ص
ص

ق

ه��ل هما فرحتان بجمع هذه العلب التي �سارت كابو�سًا 
يتدحرج فوق زمني حُمّطمًا تعرجاته ال�رشية؟!.

عل��ب ال�سفي��ح ب�سوره��ا واألوانه��ا املتنّوع��ة اللعين��ة 
�س��ارت تتكاث��ر/ تتقاف��ز يف راأ�س��ي، اأ�سعر اأنه��ا تكرث.. 
وتكرث...، و�سوف تنفج��ر من بيت ح�سيب يومًا ما لتحّلق 
يف ال��دروب وحتّطم البيوت بفعل ع�سفها، و�سيكون ق�سٌم 
منها حمتفظ��ًا بالغطاء احلاد وهو مق�سو�ض ب�سكل غري 
هند�سّي لتمار�ض جّز الروؤو�ض والرقاب واالأذرع  وحراثة 
االأج�س��اد،  لقد �سارت علُب ال�سفيح خ��ويَف الذي اأع�سَب 
ُمعّر�س��ًا يف روح��ي، ���رشت اأراه��ا كّل ي��وم حتّلق حول 
احل��ّي بكامله والّدب��ُق يتطاي��ر منها، هذا الدب��ق لوحده 
كفيل بتحويل حياتي اإىل جحيم، ي�سيُب ج�سدي باحلّكة 
والتح�ّس���ض والق��رف، اأح��اول التخّل�ض من ه��ذه ال�سور 
امُلعر�س��ِة يف روح��ي. وم��ع جري��ان الزم��ن وان�سكاب��ه 
كان زم��ُن ح�سي��ب وُعلب��ه ال�سفيحّي��ة يند���ّض ُمن�سكب��ًا 
اأي�س��ًا يف التفا�سي��ل اليومي��ة والعاب��رة، فاحت��ًا بوابة 
م��ن اال�ستفهامات حول احلياة ال�سفيحّي��ة له والأختيه، 
�ض التي قمُت بها، ويف كّل  ���رشُت اأختنق بحادثة التل�سّ
ي��وم اأتخّيل حياة ح�سي��ب ب�سكل مغاي��ر ت�ساحبه حياة 
اأختي��ه البدينت��ني، فه��ل ه��ّن يات��رى م�ستمتع��ات بهذه 
اللعب��ة، لعب��ة جمع عل��ب ال�سفي��ح؟!، ولك��ن مِلَ ال يكون 
ح�سي��ب جمّرَد اأحمق ومغّفل ال يدرك م��ا يفعله؟!، بل هو 
فق��ط منخ��رط بلعب��ة جتاهل اإيق��اع احلياة وه��و يح�سو 
حيات��ه بلعب دور جامع عل��ب ال�سفي��ح، يجمعها نهاراً 
ويلقيها لياًل، ثم يعوُد اإىل جمعها والتخّل�ض منها، وهكذا 
دوالي��ك، لعبة دبقة يتخّل�ض بها م��ن دبق احلياة، اأو اأنه 
يحاول اأن يطوق نف�سه ُملّغ��زاً �سريَته اأمام النا�ض؛ لتكرث 
احلكاي��ات م��ن حوله وُتن�س��ج حوله االأقاوي��ل، ثم يلعب 
لعبة كارثية ليتحول فيما بعد اإىل �سخ�ض م�سهور اأو اإىل 

رمز لهذه املدينة الك�سول��ة، ثم تتحّلل �سريُته ال�سفيحية 
يف اأنهار املدين��ة وم�ساربها امل�رشوخة، وتتفرق حياته 
يف ال�سح��ف ث��م تغو�ض �سريت��ه يف اأخادي��د امل�ستقبل، 
ومِلَ ال؟، ه��ذا ممك��ن ج��داً ال �سيما اأّن �س��كل علب ال�سفيح 
وغرابة ما يقوم به يتنا�س��ب مع طبيعة االيقاع الك�سول 
لطبيع��ة ال�سوت الناجت ع��ن ارتطام ال�سفيح باالأر�ض اإذ 
ال�سوت الثقيل احلاّد هذا ي�سبه اإيقاع املدينة يف رتابته 
وثقله وكاآبته الرمادية، وله��ذا بقي بيُت ح�سيب رماديًا 
ُم�سّه��داً بتعاق��ب ال�سم�ض عليه، وكذلك ه��ذه املدينة، بل 
اإن اإيقاع مف��ردة )املو�سل �سل� �سل��� مو�سلللل�...( ي�سبه 
متام��ًا ال�س��وت الن��اجت عن ارتط��ام ال�سفي��ح باالأر�ض، 
اأه��ذه م�سادفة اأن يكون ح�سيب مدركًا اأّن اإيقاع اجلر�ض 
املو�سيق��ّي الرتيب للمو�س��ل ي�سبه اإيقاَع عل��ب ال�سفيح 
وهي ت�سق��ط على االأر�ض اأو وهي ترتط��م يبع�سها، لكن 
كي��ف انتبه اإىل اأّن املعجمي��ني الّدهاة فاتهم ذكُر �سوت 
ال�سفيح؟، كي��ف يعقل اأّن )اخللي��ل والثعالبيَّ و�سيبويه( 
��وت؟، لك��ن اأيعق��ل اأّن  مل ينتبه��وا اإىل ت�سمي��ة ه��ذا ال�سّ
ح�سيب ه��و الوحيد الذي انتبه اإىل ه��ذا الفراغ املعجمّي 
املوح���ض يف املعاجم، بل يبدو اأن��ه اأدرك اأّن )رينهارت 
دوزي( فات��ه اأي�سًا ذكُر ال�سوت الذي يخّلفه ال�سفيُح يف 
كتاب��ه )تكملة املعاجم العربية(، ي��اه... اأية لعبة يتقنها 
ح�سي��ب داخ��ل حق��ول املعاج��م وم�ساغله��ا، ولك��ن كّل 
ه��ذه اال�ستفهامات يف كّفة، والعب��ارات التي ُكتبت على 
ج��دران البيت الرم��ادّي يف كفة اأخ��رى، فعبارة )مكتبة 
فيح( اأو )بيت الّدببة( توحي يل اأّن  في��ح( اأو )بئر ال�سّ ال�سّ
هنال��ك من اّطلع على اأعماق هذا البي��ت، اأو اأنه يدرك ما 
يج��ري خل��ف لعبة جمع الُعل��ب القذرة، وه��ذه العبارات 
تنتم��ي اإىل عقلي��ة ق��ادرة على حتدي��د امل�س��ار النهائّي 
فيح(  فيح( و)مكتبة ال�سّ لعلب ال�سفيح، فعبارة )بئر ال�سّ
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تنتميان اإىل جمال تفكري واحد، وعبارة )بيت الّدببة( قد 
تكون عبارة �سبيانّية الأنها حتاول ا�سقاط �سكل ح�سيب 
واأختيه ببدانتهم؛ له��ذا هناك عالقة مبا�رشة بني الّدببة 
وبني اأ�سكال االإخوة الت��ي تقرتب من املالمح املنغولّية 

التي متّيز �ساحَبها بالبدانة والرتهل.
من��ت �سريُة البيت امل�سّهد كث��رياً يف داخلي، واحتلت كّل 
حياتي حتى اأقعدتني متامًا يف الفرا�ض، و�رشُت مري�سًا 
ب�سريت��ه واأختيه وعلبه ال�سفيحية، و�سار ج�سدي  يذوي 
ب�رشع��ة كبرية ومعه كانت روحي جت��ّف وتيب�ض، حاول 
اأهلي عالجي لكن كانت حماوالتهم ُتطمُر يف الالجدوى 
بينم��ا حالت��ي تتفاقم، واأثناء نومي رح��ُت اأهذي ب�سرية 
ح�سيب وعلب ال�سفيح واأنواع االأ�سوات والبيت امل�سّهد، 
و���رشُت ال اأحت��ّدث اإاّل ع��ن ح�سي��ب وعلبه الق��ذرة وذلك 
ال�رّش الذي يغّلف البيت وغرفه الثماين والقّبة الفانو�سية 
��وء ال�ّساحب و�سط البيت امل�سهد، �سارت  امل�سّببة بال�سّ
حكايت��ي تفي���ض من االأف��واه الدفينة، و���رشُت م�رشنقًا 
بالّدب��ق مث��ل عل��ب ح�سي��ب، ومدموغ��ًا بلعن��ة �رّشي��ة، 
واجلميع يتخافتون ب�سريتي، و�رشت مقرونًا مع ح�سيب 
يف حكاي��ات ال�سفي��ح والّدب��ق، واأيّن مم�سو���ض، وقريب��ًا 

�سوف اأ�رشع بجمع علب ال�سفيح مثل ح�سيب.
ل��ك االآن اأن تب���رشين واأنا انه�ض م��ن وراء حدبة املوت 
املهيب��ة رافع��ًا قدمًا من مي��اه االأحالم العتيق��ة، واأفتح 
ب��اب بيتنا تاركًا خلفي االأ�سوات العائلية الرتيبة تلحق 
ب��ي، وحت��اول اأن تط��رد اأن��ني الف�س��ول ورحي��ق الك�سل 
فيح واأغم��ر روحي بالتفا�سيل  الأه��رول نحو مكتبة ال�سّ
البعي��دة الت��ي كانت ترب���ض خلف االأفق قب��ل اأفوله، لك 
اأن ت��راين متو�ّسح��ًا �سي��ف اللي��ايل املقم��رة دافعًا باب 
في��ح، الأج��د ح�سي��ب ينتظرين وياأخ��ذ بيدي  مكتب��ة ال�سّ
نح��و اأ���رشار بيته امل�سّه��د، ويتمتم مرّحبًا ب��ي وبقدَمي 

التي رفعتها م��ن مياه االأح��الم االأبنو�سّية، كان املوعد 
العمائ��ّي مرّتبًا ب�سكل دقيق م��ع ح�سيب، ف�رشنا نتجّول 
ب��ني ج��دران الف�سيف�س��اء العمالقة التي تط��ّوق بيته من 
الداخ��ل، ثم �رشع بفتح اأب��واب الغرف اأمامي وهو ي�رشح 
يل تفا�سيله��ا املختوم��ة بالغ��رق االأزيّل، ل��ك اأن تب�رش 
االآن كي��ف ت�رشّئ��ب االأبواب ومزاليجه��ا للفتح، وتنه�ض 
االأ���رشاُر الدفينة املغرة م��ن غاباتها املخّرزة بالوجوه 
واالأ�سم��اء، وتتفتت تقلباتها بني يدي��ك، وح�سيب بقربك 
مرتدي��ًا بيجامته ال�ّسبعينية املقّلم��ة بليايل العيد وندى 
احلمامات العمومي��ة و�سو�سائها، ويف نظاراته الطبية 
تنعك���ض �س��وُر التاج��ر الرتك��ّي اله��ارب نح��و املو�سل 
وه��و يج��ّر اأوالَده يف اأ�سواقها املعتم��ة واأزّقتها ال�سّيقة 
ومنارته��ا املائل��ة نحو حدبة امل��وت، ويف جيبه تقرقع 
���رشُة الدراهم الذهبية فت�ستفي��ق عنُي ل�ض ُتعلُق التاجر 
الرتكّي على ُخّطاف ق�ساب بدين، ت�سلب �سريته املائلة، 
االأُب الرتك��ي بذقن��ه املقّب��ب ويبق��ى ح�سي��ب  فيغي��ب 
وخريون��ة و�س��دى يهيم��ون يف االأزقة، وتهي��م اأرواحهم 

حول املنارة املائلة.
يف الطاب��ق االأر�س��ّي فت��ح ح�سيب ب��اب الغرف��ة االأوىل 
اأمام��ي عل��ى م�رشاعيه فظهرت ثالثة م��ن قردة املّكاك 
االأ�سيوية، قردة متتاز بذكاء كبري وج�سد متو�ّسط احلجم، 
�سعره��ا غري كثي��ف، متتلك قدرة وِحرفي��ة على حماكاة 
ال�سل��وك االن�سايّن ب�رشع��ة، وتعي�ض يف قطعان كبرية يف 
االأديرة واملعاب��د البوذّية، لكن كيف و�سلت هذه القرود 
اإىل بي��ت ح�سي��ب؟، م��ن اأو�سله��ا وكي��ف مل ي�ستطع اأحد 
روؤيته��ا يف ال��درب يومًا؟، وكيف مل تفّك��ر بالهرب وهي 
ق��ادرة على ذلك ب�سهولة؟، ما ال��ذي تفعله هذه القردة؟، 
اأيعق��ل اأن ح�سيب ب��وذيٌّ وهو يقوم برتبيته��ا وتدريبها 
مث��اًل، وله��ذا اأُر�ِسل��ْت اإليه ه��ذه القرود ب�س��كل �رشي؟، مل 
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اأ�س��دق حقًا اأّن قردة م��ّكاك تقيم يف بيت ح�سيب!، كانت 
الق��ردة الثالث��ة تعم��ل ومل تكّلف نف�سها عن��اء النظر اإىل 
القادم وهو يحّدق فيها، بل وا�سلت عملها كاأن ال وجود 
��ًا  ��ًا خا�سّ الأّي �س��يء غري��ب، كان كّل ق��رد مي�س��ك مق�سّ
بق���ضّ ال�سفيح، وقد و�سعت عل��ب �سفيحية كثرية قرب 
كّل واح��د منه��م وراح يق�ّض تلك العل��ب اإىل اأربعة اأجزاء 
مت�ساوي��ة، هك��ذا انخرطت الق��ردة بق�ّض عل��ب ال�سفيح 
وترتيبه��ا مبجموعات ث��م رزمها واخراجه��ا اإىل الغرفة 

الثانية املجاورة.
عب عليك  اأغلق ح�سيب الباب وقال يل: اأعرف اأنه من ال�سّ
فه��م ما تقوم به قردُة امل��ّكاك، لكن يا�سديقي اإنه اأ�سهل 
مما تت�سّور فقد كنت مّمن يهوون املرا�سلة يف املجالت، 
وق��د تعرف��ُت اإىل راهب ب��وذّي عن طري��ق املرا�سلة ذات 
ي��وم، وتكّون��ت بيننا �سداقة عاب��رة للم�سافات واحلدود 
واخلرائ��ط، ويف اأح��د االأي��ام اأر�س��ل اإيّل ر�سال��ة يقول يل 
فيه��ا: �ست�سل��ك بعد �سه��ر تقريب��ًا ثالثة ق��رود من نوع 
امل��كاك، واأن��ت تعل��م اأنه��ا تقي��م يف االأدي��رة واملعاب��د 
بك��رثة هن��ا وال يتعر�ض له��ا اأحد، ب��ل اإّن النا�ض تعطف 
عليها وحت��اول جتنب االحت��كاك بها، لكن ه��ذه القرود 
الثالث��ة يف �سبيحة ي��وم �سيفّي حار قامت بجلب ثالث 
علب م��ن ال�سفيح تفوح منها رائحة ق��ذرة مالأت اأرجاء 
املعبد، ث��م �سعدت بهذه العلب اإىل برج الياغودا وراحت 
تلعُب فوقه، ثم قامت باإلق��اء العلب ال�سفيحية وتركتها 
ت�سق��ط وته��وي اإىل اأ�سف��ل ب��رج الياغودا وراح��ت العلُب 
ت�س��در �سوتًا ك�رَش اإيقاَع احلي��اة الهادئة يف املعبد، ثم 
اأخذ �سوت عل��ب ال�سفيح يت�ساعد وهي ترتطم ببع�سها 
وباالأر�ض حمدثة جلبة كبرية ومولدة �سوتًا غريبًا مات 
عل��ى اإثره كب��رُي ال�ّسدن��ة يف املعب��د، وه��رب النا�ُض من 
املعب��د، ثم اكت�س��ف الرهباُن اأّن �س��وت ارتطام ال�سفيح 

باالأر���ض كاأّنه امت���ضّ روح االأر���ض و�سكينتها القارة، 
بل يا �سديق��ي كاأّن علب ال�سفيح �رشبت �سكينة االأر�ض 
وروحه��ا، وال اأخفي��ك اأي�س��ًا فق��د بقي��ت اأ�س��واُت عل��ب 
ال�سفي��ح غارقة يف جدران الياغ��ودا وقاعدتها ال�سفلية 
العري�س��ة، ومنذ ذلك اليوم يحاول الرهباُن اعادَة اإيقاع 
االأر�ض اإىل املعب��د، لكن كّل جهودهم ف�سلت، الأّن �سورة 
الياغ��ودا ارتبط��ت بذهن النا���ض بعلب ال�سفي��ح، وبذلك 
االيق��اع الغري��ب ال��ذي ه�ّس��م روحها وغ��رق يف قعرها 
له��ذا قررن��ا ابعاد هذه الق��ردة عن املعبد حت��ى ي�ستعيد 
ايقاع��ه القدمي، وتن�سى النا�ُض �سورة علب ال�سفيح وهي 
تهوي من االأعلى، فاأرجو منك اأن تعتني بها اإىل حني اأن 
اأطل��ب منك اعادة �سحنها اإيّل، واأن��ا اأعرف اأنك فهمت ما 
املطلوب من��ك وماذا عليك اأن تفعل له��ذه القرود، لتعيد 

اإلينا اإيقاع املعبد بدون �سوت ال�سفيح.
�سحبن��ي ح�سي��ب من ي��دي نح��و الغرفة الثاني��ة وكانت 
مغلق��ة، وم��ا اإن دف��ع الباَب بي��ده حتى اندفع��ت روائح 
العفونة والرطوبة اإىل اأنفي لي�سيطر علّي دواٌر كبري، لكن 
ح�سي��ب كان ي�سعر بي ب�سكل مذهل، لذا اأم�سكني مبا�رشة 
وق��ال يل: ال تخ��ف ي��ا �سديقي �س��وف تتع��ود على هذه 
الروائح، اإنها جمرد روائح ميكن لنا تقّبلها مبرور الزمن، 
واأردف اأي�س��ًا: اإننا نحن الب�رش منتلك ِخ�ّسة اإزاء الروائح، 
فه��ي بالنهاي��ة حماي��دة، نح��ن الب���رش نحّوله��ا ح�س��ب 
اأمزجتنا اإىل روائح كريهة، واأخرى منع�سة، واأخرى مثرية 
واأخ��رى ن�سائية، ورجالية... اإلخ، ه��ذا دوالب من الكذب 
والّدجل الب�رشّي، فالروائح يف النهاية متم�ّسكة باحلياد، 
ونح��ن َمن ن�سقط عليها اأمزجتن��ا الفا�سدة ون�سّوُه الكثرَي 
منه��ا، وجلن��ا الغرفة اأنا وه��و، كانت فارغ��ة اإاّل من بئر 
و�سطه��ا، وقد �ُسّيد على فوهة البئر جداٌر دائري بارتفاع 
مرت واحد، تقّدمت من البئر حماواًل النظر يف قعرها، لكن 
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مل اأَر اأي �س��يء �سوى الظالم العا�سف باالأعماق، و�سوت 
ري��ح تدور يف االأ�سفل بقوة، كاأن البئر مفتوحة من جهة 
ثانية ت�سم��ح مبرور تيارات الهواء حمدث��ًة هذا ال�سوت، 
اق��رتب ح�سيب ومل�ض كتفّي وقال: رمبا من ال�سعب على 
النا���ض فه��م العالقة التي جتمع بني �س��وت الريح وهي 
ته��ّب، وبني �سوت ارتطام ال�سفي��ح باالأر�ض اأو ارتطام 
ال�سفي��ح ببع�سه، لكن �سّدقني ل��و فّكرت قلياًل باجلر�ض 
املو�سيق��ّي ل�سوت الريح، وارتطام عل��ب ال�سفيح �ستجد 
اأنه��ا تنتم��ي اإىل جذر �سوت��ّي واحد، قد يبدو ه��ذا االأمر 
م�ستحي��اًل، �سحي��ح اأنه م�ستحي��ل لكن ح��اول التخّل�َض 
م��ن عوالق االأ�سوات الت��ي نب�ست ذاكرت��ك، ا�سمْع �سوَت 
الري��ح يف البئر وتخّيل �س��وت ارتط��ام ال�سفيح، حاوْل 
و�ستتلّم���ض تل��ك الق��وة التي ترب��ط بني اأعم��اق ال�سفيح 
و�س��وت الري��ح، �ستتلّم�ض اأعماق��ًا وح�سيًة م��ن اخلارج، 
و�سفاف��ًة م��ن الداخ��ل، اإذ اإّن �س��وت الري��ح ي�سبه هبوب 
امل��وت يف بادية مقف��رة، و�سوت ال�سفي��ح ي�سبه متامًا 
�س��وت قلب ي�سقط على االأر�ض، اإنه �سوت اللحم!، �سوٌت 
حلم��يٌّ خارج من عمق اللح��م، لهذا جتد اأن �سوت �سقوط 
ال�سفي��ح على االأر�ض ي�رشب مبا���رشة يف القلب، حت�ّض 
اأن��ك ت�سم��ع �س��وت ال�سفي��ح يف قلب��ك يع���رشه ويهزه، 
فرتجت��ف روح��ك له��ذا علي��ك اأن تعي��د اكت�س��اف لع��ب 
احلوا���ض، وعل��ى كّل ح��ال ي��ا �سديق��ي هذه البئ��ر التي 
اأمام��ك يف هذه الغرف��ة مل نحفرها نحن، اإمنا ُوجدت يف 
البيت هكذا لوحدها ال نعرف كيف!!، وكلما حاولنا النوم 
اأنا و�سدى وخريونة ما ا�ستطعنا الأّن �سوت الريح القادم 
م��ن اأعماق البئ��ر مينعنا، وبع��د مداوالت عدي��دة اتفقنا 
فيح ك��ي نغلق��ه اإذ اكت�سفنا – فيما  اأن ُنلِق��م البئ��ر بال�سّ
بع��د – اأن �سوت الريح ينتمي اإىل �سوت ال�سفيح نف�سه، 
ونحن يف كّل ليلة ن�سع مئات العلب ال�سفيحية يف البئر 

لُن�سِكت �س��وت الريح ون�ستطيع الن��وم، ونظل ُنلقي علَب 
ال�سفي��ح حتى نتع��ب، وال يبقى اأمامن��ا �سوى مرت واحد 
ليكتم��ل لق��ُم البئ��ر وينقط��ع �سوت الري��ح، في�ستب��ّد بنا 
النعا���ُض اآخذاً بنا اإىل الن��وم، ولكن كلما جئنا يف �سباح 
الي��وم الثاين، وجدنا اأن عل��ب ال�سفيح قد غرقت وغارت 
يف اأعم��اق البئ��ر، وهكذا ُنعيد الك��ّرَة كل يوم، ويف اليوم 
الت��ايل تختفي عل��ُب ال�سفي��ح يف قعر البئ��ر، كاأن البئر 
تبتلعه��ا، وبينم��ا ح�سيب ي��روي يل ه��ذه التفا�سيل عن 
البئ��ر والعالقة بني �سوت الري��ح وال�سفيح، كنت اأتوغل 
يف داخل��ي واأت�رشن��ق باحثًا عن االأ�س��وات التي ترتكها 
الري��ح حني ترحل، وع��ن االأثر الناجت ع��ن تداخل �سوت 
ال�سفي��ح بالريح، حقًا كان ح�سيب حمّقًا ب�ساأن تفا�سيل 
كثرية، خا�سة الروائح التي ن�سقط اأمزجتنا عليها ونحن 
من ي�سنع منه��ا جيدة ورديئة، وكذلك االأ�سوات، �رشت 
اأكت�سف مرًة بعد اأخرى اأّن حل�سيب معرفًة جيدًة باالأ�سوات 
فهو يجيد اال�ستماع اإليها ويتقن فهم الر�سائل التي ميكن 
لالأ�سوات اأن حتملها، ولكن: اأيعقل اأن يكون ح�سيب معّلَم 
مو�سيقى �ستينّي الطراز مثاًل؟!، ولهذا معرفته باالأ�سوات 
كب��رية ومريبة وغريبة، حي��ث ي�ستطيع و�سف االأ�سوات 
بدّقة غريبة، مُمتلكًا القدرة على اإيجاد اجلذور امل�سرتكة 
الأ�س��وات االأ�سي��اء، ويتق��ن اأي�س��ًا اال�سغاء اإلي��ك ب�سكل 
لع��ني، ي�ست�سلم متام��ًا اأمامك واأنت حتك��ي  فت�سعر كاأنه 
ُخل��ق ليك��ون م�ستمع��ًا بارع��ًا لالأ�س��وات ب��كل نراتها، 
كاأن��ه ُخِلق لي��رتك لك �سمعه حت�سوه ب�سوت��ك، واأنا واثق 
اأن��ه ينتب��ه اإىل نغم��ة �س��وت املتكّلم اأكرث م��ن ا�ستماعه 
وتفكريه بالذي ي�سمع��ه، خرجنا من الغرفة بعد اأن اأغلق 
ح�سيُب الباَب وراءن��ا، وقادين مثل اأب ه�سور مي�سك بيد 
ابنه نحو الغرفة الثالثة، وما اإن دفع الباَب حتى تداخلت 
االأبعاد الهند�سية للغرفة و�س��ارت مفتوحة على الغرفة 
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الرابع��ة، وبينهم��ا ميتد ممرٌّ ���رّشي مّت متويه��ه بال�سوء 
ب�س��كل غريب، ميتّد هذا املمر اإىل القب��ة الفانو�سية و�سَط 
احلو���ض متام��ًا، تل��ك القبة الغريب��ة التي طامل��ا تخّيلُت 
فيها ح�سيب وهو يروي الأختيه بطوالته ُمدّخنًا ب�رشاهة، 
�سني عليه، اأو اأنه  ير�سُل �سعاَله مثل تعويذة لطرد املتل�سّ
يروي له��ن �سغَف��ه بالفواني�ض العتيقة واأ���رشار اجللو�ض 
داخل فانو�ض، ال اأعرف ما الذي حدث متامًا حني دخلنا 
اأن��ا وه��و اإىل الغرفة التي ميتّد فيها املم��ر، اإذ تبني اأنها 
ت�س��ّم الغرفة الرابع��ة ب�سكل هند�سّي فري��د، تتداخل فيه 
االأفاريز والّدعام��ات االإ�سمنتية والفوالذّية، وتتوغل يف 
ه��ذه امل�ساحة تياراٌت �سوئية تظه��ر وتختفي مثل برق 
خاطف، كنت اأحاول االحاط��َة بال�سورة الكلّية للمكان، 
لكن ف�سلت متامًا، واأدرك��ت اأنه يفهم �سعوري بال�سياع، 
فاأم�سكني من جديد بقوة وقادين اإىل عمق الغرفة، دخلنا 
يف املم��ر ال�رشي ال��ذي اأف�سى بنا اإىل القب��ة الفانو�سية، 
جل�سن��ا داخله��ا واح��داً قبال��ة االآخ��ر دون كالم، كن��ُت 
اأت��رك روحي تخو���ض يف هذه القب��ة الفانو�سية الغريبة 
املزّجج��ة، �سعرُت اأنها بقعة تطّوقها هالٌة من احلكايات 
وال�سع��ال ودفاتر الذكريات ال�رشي��ة، بقينا �سامتني ثم 
انفت��ح الب��اُب اخلارج��ّي للقّب��ة، ودخل��ت �س��دى تتبعها 
خريون��ة، جل�ست��ا قبالت��ي متام��ًا، وهنا نه���ض ح�سيب 
ووق��ف و�سطن��ا متام��ًا، و�سار ي��دور ببطء وه��و يتكّلم، 

كنت اأب�رش �سفتيه تتحركان، لكن مل اأكن اأ�سمع اأّي �سيء، 
حاول��ُت اأن اأفهم ه��ل هذه القّبة تقوم بع��زل ال�سوت يف 
الداخ��ل، اأم اأين ملفوٌف بدوار �سامت عميق يف�سلني عن 
موا�سلة متابعة ح�سيب و�سوته، كنت فقط اأ�ست�سعر مطراً 
من اأ�سوات ال�سفيح يخرتق قلبي ال�سوت...، يخرتق حلَم 
قلب��ي بق��وة فادح��ة ويجعلن��ي اأرتع���ض... كان ال�سوت 
متبوع��ًا بوجوه قردة املكاك وهي تعمل ب�رشامة كبرية 
عل��ى ق�ّض علب ال�سفيح، وكن��ت اأب�رشين وجهًا حم�سوراً 
يف اللوح��ة الكوني��ة الت��ي �سّيدها ح�سيب يف مم��ّر بيته، 
تلك اللوحة التي حتاكي غاب��ة الب�رشية االأوىل ووجوهًا 
خم��ّرزة  ببع�سه��ا، ال ت�ستطي��ع فه��م َمن يتب��ع َمن!، هل 
هم ذاهب��ون اأم خارجون؟، تلك اللوح��ة بقيت عالقًة يّف 
ب��كّل تفا�سيلها، وه��ا اأنا االآن ال اأفه��م، اأاأنا اأد�ّض وجهي 
يف اللوح��ة ليحّنط��ه ح�سي��ب اأم اأّن اللوح��ة املخ��ّرزة قد 
د�ّس��ت تفا�سيله��ا يف وجهي وهي تت�رشب ع��ر اأوردتي 
و�رشايين��ي؟، كنت اأفق��د الوعي روي��داً روي��داً...، واأند�ض 
يف زحم��ة الوج��وه ال�سفيحي��ة الراك�س��ة نح��و الدخول 

واخلروج معًا.
 يدور ح�سيب بق��وة داخل القبة الفانو�سية وينعك�ض ظله 
علينا، ي��دور ح�سيب بينم��ا ظله متوق��ف و�ساكن ..يدور 
ح�سي��ب.. فتنهار التفا�سي��ل ويتحول ظل��ه ال�ساكن لبئر 
غائ��رة،  تند���ض فيها كائن��ات اللوحة الغريب��ة ، يتبعها 



16030
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

161 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

مل يتوقف القتال الأيام.
مع��ارك م�ستعرة، ومواجه��ات قا�سية، �رش�س��ة، دامية ال 
ترح��م. مل تخف��ت من �سدته��ا او يوقف وتريته��ا ليل وال 

نهار.  
اأنها احدى حمالت احلروب ال�سليبية.

كال الطرفني نزف دماًء كثرية. امتالأت االأر�ض وال�سهول 
والت��الل املقد�سة، باجلثث واالأ�سالء املقطعة. تراها على 

امت��داد الب���رش، مرمية ومتناث��رة يف كل م��كان. بطون 
مبق��ورة نزع��ت اأح�ساوؤه��ا، واأج�س��اد مقطع��ة، واأطراف 
مبت��ورة وم�سحوقة وجث��ث احرتقت وا�س��ودت وتفحمت 
.. وروؤو���ض ف�سلت ع��ن اأبدانها، غطته��ا الدماء املتيب�سة 

والغبار، وتلفحها ال�سم�ض والريح.
وم��ع الوقت، ومع انت�سار الدم ورائحة اللحم الطري. اأتت 
ا���رشاب الذب��اب بطنينها ال��ذي ال يهداأ. وحلق��ت الطيور 

جمــــــال كامـــــــل

المـــــــــواجهة
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القمام��ة يف ال�سم��اء، جتمع��ت م�سكلة دوام��ات وا�سعة، 
كبرية، مالئة الف�ساء ب�سياحها ونداءاتها الكئيبة. فيما 
جماميع ال��كالب التي تغري حاله��ا و�سمنت حني قدموا. 
ت�سم��ع نباحه��ا وزجمرته��ا وعراكه��ا يف حلك��ة اللي��ل. 
اأ�س��وات فكوك قوي��ة .. تت�سارع وت�ستبك م��ع بع�سها .. 
تقط��ع ومتزق اللحم وته�سم العظ��م وت�سحقه. ومع تتايل 
االأيام ظهرت تالل جديدة للوجود. برزت يف غفلة عنهم، 
مل يدركوه��ا او ي�ستوعب��وا حجمه��ا و�سخامته��ا .. تالل 
تكونت من اأج�ساد قتلى الطرفني. جثث تكومت وتراكمت 
على بع�سها وان�سهرت يف كتلة متما�سكة �سلبة، متينة. 
اأج�س��اد تداخل��ت فيم��ا بينها وذاب��ت يف ت�سكيل��ة لونية 
داكنة ال�سواد .. فال تفرق بينها وال متيز الي طرف تعود 
. لكن ما كان يتفاقم ب�سورة ال حتتمل وال تطاق .. كانت 
رائح��ة التف�س��خ والتحل��ل. اذ ت�سيدت بثقله��ا و�سماكتها 
عل��ى املكان. افعمت اله��واء وخ�سبت��ه بعطونة لزجة ال 

حتتمل .. ال فكاك منها. 
وخ�سية االأوبئة وتف�س��ي االمرا�ض، اجتمع الطرفان ذات 
ي��وم. حتاورا وتناق�سا لف��رتة طويلة ثم اتفقوا على هدنة 

ليوم واحد، لدفن املوتى.  
م��ّر الي��وم �رشيعا يف حف��ر اخلن��ادق. واأف��رط اجلند يف 
عمقه��ا وات�ساعه��ا. بعده��ا �سحب��وا اجلث��ث املتف�سخ��ة 
اله��وة  يف  ورموه��ا  واالإط��راف،  االأع�س��اء  واملتحلل��ة 
الب��اردة. �ساهدوه��ا تت�ساق��ط وتتكد���ض عل��ى بع�سه��ا 
كم��ا لو كانت بقاي��ا اأ�سياء ا�ستعملت كث��ريا، وحان اوان 
التخل���ض منها �رشيع��ا .. ومع ن��زول اأول خيوط امل�ساء 

اأوقدت امل�ساعل. 
وق��ف اجلن��د قريبا م��ن حافة اخلن��ادق. وقف��وا وال�سنة 
اللهب املتاأجج واملتطاير، يالعب ومي�سح اجلثث ب�سفرة 

باهتة. وقفوا ب�سمت مطبق وبوجوه غائمة كئيبة. 

ث��م �سل��وا عليه��ا قب��ل ان ياأت��ي االأم��ر وي�رشم��وا فيها 
النريان. 

وم��ع ن��زول الظلم��ة. ان�سحب اجلن��د اىل الثكن��ات. كانوا 
متعبني ومنهكني .. اأج�ساده��م تتحرك وتتنقل بحركات 
اآلي��ة ثقيل��ة .. جل�سوا وراحوا ياأكل��ون ومي�سغون الطعام 
يف �سهي��ة ونه��م، ثم نام��وا يف ثيابهم الو�سخ��ة القذرة، 

امللطخة بالدم والغبار والعرق.
يف ال�سب��اح، وعند تلون االأفق بحم��رة برتقالية �سفيفة. 
�سمع��ت االأب��واق ت�سدع بخ�سون��ة، و�سمع �س��وت النفري 
طوي��ال وعميق��ا. و�رشيع��ا دب��ت احلرك��ة وال�سخ��ب يف 
املع�سكري��ن. وعلت �رشخ��ات التجمع و�سيح��ات اأوامر 
التمركز والثبات. فا�سطف اجلنود يف املقدمة، مرتا�سني 
حامل��ني دروعهم امل�سفحة ورماحهم الطويلة .. ورفعت 
الرايات واالإعالم امللون��ة التي اأخذت تتقلب وتخفق يف 
ال�سماء. مرت فرتة من الرتقب واالنتظار. �سادت يف حذر 
وقل��ق فوق الوج��وه والعيون. فكان��ت املنجنيق هي من 
اأعلنت ب��دا الهجوم. حمم م��ن �سخور م�ستعل��ة، ملتهبة، 
انقذفت عاليا، و�سقطت بدوي مهول ومرعب، اهتزت لها 

االر�ض .. حمم تطيح وحترق كل من يقف يف طريقها.
التحم اجلي�سان �رشيعا. و�سهل��ت اخليول ودكت االأر�ض 
بحوافره��ا. وعلت �سيحات احلما�سة وارتفعت �رشخات 
التكف��ري واأعداء اهلل والرب م��ن املع�سكرين واختلطت مع 

�سحب الغبار املثار.
هن��اك، ويف مكان بعيد، منع��زل، تواجها جنديان وجها 
لوج��ه. كل منهم يلوح ويالعب ب�سيفه املخ�سب بالدماء 

.. ويرقب تنقالت االآخر بارتياب وحذر �سديدين.
ما كان وا�سحا ب�سورة ملفتة. هزالة ج�سديهما املفرط. 
وه�سا�سة اأطرافهما الطويلة التي متا�ست مع عظام فكني 
ناتئ��ني و�سع��ر م�سعث مغ��ر. وما كان جلي��ا - اي�سا - 
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ب�س��ورة ال ت�سوبها �سائب��ة. ذلك احلقد اخلف��ي والغ�سب 
الدف��ني، الذي راح يطفح عل��ى عيون جاحظة ويف التواء 

�سفاه مزمومة. 
اأخذا يتحركان ويتنقالن يف �سبة دائرة �سغرية. ال�سيوف 
م�رشعة ومتوترة اىل اأق�سى حد. وكالهما حذر ومتوج�ض 

من اي خطوة او اي فعل يقدم عليه االخر. 
ال ت�ستطي��ع ان تخم��ن م��ن ب��دا الهج��وم .. م��ن اندف��ع 
وحتم�ض �رشيع��ا، ليجهز على خ�سم��ة. حلظة غري معلنة 
وغ��ري مفهومة ابدا. اذا عل��ت ال�رشخات وارتفع ال�سياح 
وراح��ت ال�سفاه الغليظة والياب�س��ة تطلق ا�سم اهلل والرب، 

عون��ا وحليفا ون�سريا لها. التحم��ت ال�سيوف الفوالذية، 
ا�ستبك��ت طويال. وارتف��ع الغل بينهما اأك��رث حني اقرتبا 
وتالم�س��ا راأ�سيهما. واخذ كالهم��ا يح�ض باأنفا�ض االأخر، 

مت�سح وتلم�ض وجهه ب�سخونة الهثة متقطعة. 
ويف حلظ��ة ال تتكه��ن اي��ن يكمن �رشها. ا�ستع��ل الغ�سب 
وتعاظ��م الكره يف الوج��وه ... هوت ال�سي��وف بكل ثقلها 
وقوته��ا. ا�سطدمت ب�سوت ي�سم االأذان، احتكت ب�رشا�سة 
م��ع بع�سها ووقفت مرتفعة �ساكن��ة يف الف�ساء .. هناك 
تذبذب��ت رن��ة اال�سطدام املخي��ف يف اله��واء اأول االأمر. 
بعده��ا �رشت مثل نب���ض مرجتف، مرتع���ض يف االأيادي 
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واالأ�ساب��ع امل�س��دودة ثم انتقل��ت اىل ال�سواعد واالأكتاف 
الهزيل��ة وا�ستق��رت اخ��ريا يف الروؤو�ض. رن��ة تفجرت يف 
راأ�سيهم��ا كال��رق، كلمعت��ه، كريق��ه .. اأ�سكت��ت الع��امل 
م��ن حوله��م .. اأوقفت��ه .. وت�سي��د ذل��ك اله��دوء العجي��ب 
يف راأ�سيهم��ا .. ه��دوء ال تق��در ان ت�سف��ه باملوح���ض او 
باملخي��ف. وال تق��در عل��ى مقاوم��ة �سح��ره .. اذ خفت��ت 
اال�سوات وتال�سى كل �رشاخ او �سياح .. واختفت قرقعة 
ال�سي��وف وهتافات الن�رش والتكف��ري .. حتى كلمة الرب، 
وا�س��م اهلل مل يك��ن لها من م��كان. كان راأ�ساهما يف تلك 
اللحظ��ة، يف يقظ��ة غريب��ة ويف �سف��اء مل يعرف��اه م��ن 
قب��ل. كم��ا لو كانا خفيفني لدرج��ة ال تو�سف .. يعومان 
يف اله��واء م��ن دون اأي ثقل يربطهم به��ذا العامل .. كانا 
يفك��ران وي�ساأالن بعيون مت�سع��ة منده�سة. عيون كما لو 

كانت ترى وتب�رش للمرة االأوىل. 
ملاذا انا هنا؟

ما الذي افعله حتديدا؟ 
ما حقيقته.

وما معنى كل ما يدور ويجري؟
كيف يكون القتل طريقا يو�سلنا اىل احلقيقة؟

ملاذا ت�ساءلت االأ�سي��اء وت�سببت واأ�سبحت بعيدة عني، 
وال ت�ساوي �سيئا؟

ماذا لو مت االن . هل من احد يهتم؟
املوت هو ان تكون وحدك. عزلة بغري اإرادتك. 

وم��ا من عزاء ي�سد ما يدور ح��ويل، ويخل�سني من طعم 
التفاهة فوق �سفتي؟

هل من عزاء؟
وهل من معنى حقا .. هل من معنى حقا؟

خفت الريق واختفى الوهج. كانت ال�سم�ض وقتها ت�سحب 
اخ��ر خيوطها املحم��رة من ال�سماء. واله��واء ا�سبح اكرث 
ب��رودة. وبعد مدة لي�ست بالطويلة �سمعت االبواق ت�سدح 
بخ�سونته��ا املعدني��ة .. فرتاج��ع اجلي�س��ان �رشيع��ا وقد 

اختفت وت�سوهت مالمح راياتهم واأعالمهم يف الظلمة.
مات احدهم يف القتال.

ومن عا�ض بعد املواجهة، مل يدخل بعدها يف حرب.
رجع اىل بيته وقريته. عا�ض طويال ومل يتكلم عن احلرب 
مطلق��ا. كان يف وقت الغروب، ح��ني ت�سحب ال�سم�ض اخر 
خيوط��ا ويتلون االفق بحم��رة قانية وب�سف��رة مت�رشبة 
قتام��ة رمادي��ة. ينتاب��ه اح�سا���ض بالوح�س��ة وبالعزلة. 
وت�سيب ج�سده ق�سعريرة باردة ت�سعره كم هو اأجوف من 
الداخ��ل. ما كان يخيفه وي�سي��ب تعابري وجهه باجلمود 
.. ان��ه كان ال يذكر من وجوه من قتلهم. اال وجهًا �سئياًل 
ووحي��داً. ظ��ل عالق��ا يف را�س��ه، حا���رشا ورا�سخ��ا يف 
ذاكرت��ه. وجه من وقف �سيفه يف الهواء يلتمع ويتذبذب. 
وجه حف��ظ مالحمه وتقا�سيمه وتعاب��ريه عن ظهر قلب. 
العين��ان املت�سعت��ان والف��م امللت��وي وال�سف��اه الياب�سة 
والف��ك املت�سل��ب من الغ�س��ب و�رشايني العن��ق النافرة. 
كله��ا كانت يف اوقات كثرية ت�ستبك وتتداخل يف خياله 
وتن�سه��ر مع بع�سه��ا .. فيقفز ويخرج م��ن بينها وجهه 
ه��و. ك��م ارتع��ب واأخافت��ه ه��ذه ال�س��ورة. فل��م ي�ستطع 
التخل���ض والفكاك منها يوم��ا. ومل يقدر ان يتخل�ض من 
ذل��ك ال�سعور املخيف او يفارق��ه ذلك االإح�سا�ض املرعب. 
باأن��ه يف ذل��ك الي��وم .. يف تل��ك املواجه��ة .. كان يقاتل 

ويقتل نف�سه.



16430
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

165 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

 م�شهد اول

الطري��ق: حني تبلغ الثامنة ع�رشة من العمر �ستعرف هذا 
الطري��ق من املدينة، هناك اآخر اي�سًا، لكنك �ستعرف هذا 
بكل االأحوال فهو يبدو االأن�سب ملتو�سطي الدخل والذكاء، 
رمبا، واأن��ا مثل االآخرين اأولئك الذين تعلموا امل�سي فيه، 

وه��م يفك��رون يف اأ�سي��اء كث��رية، فيغيب��ون ع��ن وع��ي 
عالم��ات الطري��ق. مل يك��ن الطريق بكل االأح��وال يعتني 
باأية عالمات لالأمل. ميتد با�ستقامة ملفتة للخيال، لكنه 
يتغ��ري بني احلني واالآخر، على �سبيل املزاح اأو االأ�سى، ال 
يه��م، فبع�ض ال�سور ت�ستبدل مع تغ��ري االأزمان، وبع�ض 
االأغ��اين الت��ي مت��ر يف املذي��اع تك��ون هي االأخ��رى قد 

د. ا�شـــراق �شامـــي

طريق واحد وأنا ثانية

ا�ستغل��ت قوانني الزمن املتحرك، كنُت اأرتدي قمي�سًا 
بنف�سجيا باأزرار ذهبية �سغرية مع تنورة من قما�ض 
�سميك م�سج��ر ت�سل حد ركبتي، وبق�سة �سعر ق�سرية 
منح��ت وجه��ي ا�ست��دارة اأك��رث و�سوح��ا والقليل من 
ال��راءة . اأحم��ل اأوراقي كم��ا تفعل بقرب��ي جمموعة 
م��ن الفتي��ات. يف مدخ��ل بواب��ة اجلامع��ة ينت�س��ب 
متث��االن لطال��ب وطالب��ة بقبع��ة راأ�ض مربع��ة كتلك 
الت��ي يرتدييه��ا االأكادميي��ون، يف ال�س��ارع العري�ض 
داخ��ل اجلامع��ة ثم��ة عط��ر وزه��و حتمل��ه الوج��وه 
الفتي��ة والقل��وب الغ�سة، حلظة ملون��ة اأتذكر وهجها 

املرتاق�ض يف عيني رغم طق�ض ذلك اليوم ال�ساخن .

 م�شهد ثان

يجتم��ع يف الغرف��ة قا�س��ان م��ن املدين��ة، اأحدهما 
طوي��ل القام��ة بع��ود رفيع والث��اين ب�سع��ر يبالغ يف 
البيا�ض و بوجه ال يفّوت فر�سة لل�سحك من احلياة، 
الغرف��ة تاأخ��ذ مكان��ا براأ���ض ال��درج، وال��درج طويل 
ب�س��المل عالي��ة ومتعب��ة قلي��ال، ي��دور بينهم��ا حوار 
�ساح��ك، يترع فيم��ا بعد �ساح��ب القام��ة الطويلة 
بنقله لن��ا عر ق�سة ق�سرية، ال اأتذك��ر عنوانها االآن، 
ول�س��ت متاأكدة م��ن اأين كتبت عنه��ا يف اأحدى االأيام 
املا�سي��ة، تتحدث ع��ن النظر اإىل ال�سيق��ان ال�ساعدة 
من زجاج الغرفة وم��ن موقعه املختبئ فيها باأمان 
عن العيون املرتبكة وهي تدخل اأول النهار اأو تغادر 
يف اآخ��ره، �سيقان رفيعة، واأخرى م�رشعة ، بع�سها ال 
يجيد ترتي��ب اإيقاع اخلطوة فيتلكاأ اأمام �سمت ال�سلم 
وعناده، �ساق مدللة واأخرى اأ�سابها الوهن، جميعها 
تتحرك، ال اأحد يبادر بالوقوف، فقد يجد من ي�سي به 
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عن��د الدفاتر ال�س��وداء، الوقوف خطر يف تل��ك االأيام ، اأن 
تقف فقد يحمل ذلك مغزى غري مريح، رمبا متلك اللحظة 
لت�س��األ اأو لتفك��ر وهو م��ا كان غري م�سم��وح ال�سيما يف 

طق�ض يوم �ساخن.

 م�شهد ثالث

مازال الطريق مي�سي وقت��ه بالغيبوبة حني اأعره، رغم 
اأين موؤخ��راً اأدي��ر دف��ة القي��ادة واأحتك��م متام��ا برغبات 
املركبة باأية حركة خارجة عن تخطيط الطريق ال�ساهي. 
ال�سور ازداد عددها وقليل من االأ�سجار اأي�سا، الكثري من 
الن�س��اء االآن خلف زجاج نواف��ذ املركبات لكن التنورات 

الت��ي تو�س��ل اآخر رحلته��ا اإىل الركبة كان��ت قد اختفت، 
ولي���ض هن��اك م��ن تلب���ض قمي�س��ًا م�سابه��ًا للبنف�سجي 
ب��االأزرار ال�سغرية. كما اأن،القا�ض ال��ذي اقرتح الكتابة 
عن ال�سيقان املتحركة انطلق��ت �ساقاه يف رحلة طويلة، 
واخت��ار مكان��ه االخ��ري. فيما تن��ازل الثاين ع��ن غرفته 
ل�س��اب بع��د اأن اأحي��ل عل��ى التقاع��د. �سخ�ض م��ا انت�رش 
ظه��وره موؤخرا على االأجه��زة الذكية، يوؤكد اأن كل خاليا 
االإن�سان تتب��دل ب�سنوات خم�ض، جميعه��ا على االإطالق، 
با�ستثناء خاليا الدماغ، لعل هذا ما جعلني اأحافظ على 
عادت��ي يف الغيبوبة اأثناء الطريق، رغم مرور العديد من 
اخلم�س��ات م��ن ال�سن��ني، كما ان م��روري في��ه يكون يف 

الغالب يف يوم �ساخن .
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 بخًطى ثابتة، و�سدٍر مدفوع، حمل بقايا كرامته وابتعد 
بروّية ع��ن املقهى الذي خدم فيه اأ�سه��ر، اإذ و�سل بغداد 
قب��ل عام، وتنقل بني امِلَهن املتِعبة غرَي م�ستقٍر يف عمل 
واح��د اإىل اأن جاءت به االأقدار اإىل هذا املقهى. �سافر اإىل 
بغداد م��ن اأر�ض خ�سبة يحيطها نه��راِن، حمّمال باأعباء 
التاري��خ ومرارة االأيام امل�سنية، وّدع خلفه ِتركَة ثقيلة، 
عائلة تاأبى اأن تك��ون مهم�سة يف وطن م�ستت، لذا، رحل 

ليغري ما بددته االأيام ويعّمر ما خربه حظه العاثر. حني 
ا�ستقر يف مقهى �سعبّي يف اأطراف بغداد وتعامل مع اأهل 
احلا���رشة، تغريت نرة �سوت��ه وهندامه، وحتى مالمح 
وجه��ه، اإذ �سارت ب�رشته اأكرث نعومة، وال�سقوق يف يديه 
اندر�س��ت، وظّن اأن الطريق �سار ق�س��ريا، ليعود بعد عام 
عل��ى االأق��ل، وحينها يتمكن من دف��ع الدّية لع�سرية كان 
ق��د ت�ساج��ر معها اأعمام��ه، وحني دفعت��ه احلمّية عليهم 

اأميــــــــــر ناظــــــــم

ما بّددتـــــه األيام
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ورف��ع بندقيته رامًي��ا، اأ�ساب اأحدهم م��ن دون ق�سد اأن 
يقتل��ه، لكنه مات بع��د �ساعة فقط، وحتم��ل ذووه الدّية، 
والأنه كان فقريا ُمعَدما، هرب من دون اأن يدفع ما عليه 
م��ن مال، حت��ى ما َجَمعه يف بداية حيات��ه ليعطيه مهرا 
حلبيبت��ه، اأنفق��ه يف املحاك��م والر�س��اوى والبخا�سي�ض. 
لي���ض القت��ل ما ك���رش �سوكته، ب��ل حبيبته الت��ي اكت�سف 

فيما بعد اأنها تقرب لع�سرية املقتول.
 واالآن �سّبت نار العداوة، و�سار من امل�ستحيل اأن يح�سل 
م��ا خطط له وتكون رفيقة حيات��ه. كان �ساحب املقهى 
يعامل��ه جي��دا، ولكن��ه تغ��ري حلظة و�س��ول عام��ل اآخر، 
و�س��ار ي�س��دد علي��ه ويحّمل��ه اأعب��اء ال يقوى عليه��ا، اإذ 
�س��ارت احلاجة اإليه اأقل من قب��ل، اإال اأنه حتمل حقارته 

وا�ستخفافه لزمن فاق قدرته، وانتهت قدرة التحمل عنده 
خا�سة عندما عرف اأن املقهى و�ساحبه مملوكان خللية 
اإرهابية، والأنه كان يبيت يف غرفة �سغرية اآخر املقهى، 
فف��ي اآخر اللي��ل ي�سمع هم�سه��م وهم يخطط��ون لتفجري 
مدر�سة اأو اغتيال رجل اأمن اأو هجوم على ثكنة ع�سكرية. 
ك��ذب �سمَع��ه اأول االأم��ر، لكن��ه رّك��ز اأك��رث باأحاديثه��م، 
ف�سار ي�سمعه��م بو�سوح، و�سهد اآخر عملية نفذوها على 
م�ساك��ني �ساح��ة الر�سايف، وحني عِل��م �ساحب املقهى 
بتج�س�سه عليهم هدده بالقتل، ومل يكتِف بذلك، بل �رشخ 
يف اأذن��ه قائ��ال: �ساأ�سوي عائلت��ك كلها يف تن��ور واحد، 

وتاأكْد من اأنني �ساأفعل اإذا تفوهت بكلمة.
 و�س��ار ُيه��ان يف كل حرك��ة يتحركه��ا داخ��ل املقهى، 
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حتى الزبائن اأم�س��وا يتنمرون على لهجته وملب�سه الذي 
غ��ريه وح��اول فيه اأن يكون بغدادي��ا، اإال اأنه ظل يحاول 
دون ج��دوى، فقمي�سه االأحمر وحذاوؤه االبي�ض وبنطاله 
ال�سيق جدا، مع �سحنة وجهه ال�سمراء ال يتطابقان، حتى 
واإن تغ��ريت مالحمه وانخف���ض �سوته. ب��داأ ي�سعر كاأنه 
اأح��د مكونات املكان، كالكر�س��ي يف املقهى اأو الباب اأو 
امل�سابيح، حاجٌة ال قيمة لها اأو اأهمية اإذ ميكن ا�ستبداله 
ب�سهول��ة، وظل كذلك اإىل اأن اأ�سح��ى ينكر وجوده اأ�سال. 
نظ��ر �زسرا م��رًة بوجه زب��ون �َسَخر منه، لك��ن الزبون مل 
يتقب��ل ردة الفع��ل، ونادى �ساحب املقه��ى ليوؤنبه اأمام 
احلا�رشي��ن كله��م، فيئي�ض م��ن رد اعتب��اره وا�سرتجاع 
قيمة ذاته. ت�ساءل عن �سبب بقائه يف هذا العمل، وتو�سل 
اإىل اأنه لن يجد مكانا اأتع�ض من هذا، لذلك قرر اأن يرحل، 

وال يرحل فح�سب، بل يجب اأن ينتقم. 
ع��رف خالل عمل��ه �سابط��ا باالأمن الوطن��ي، وبعد حتٍر 
ب�سي��ط عن��ه تاأكد اأنه نزي��ه و�سمعته ت�سبق��ه اأينما ذهب، 
وع��زم على اأن يف�سحهم، ون�ّسق م��ع ال�سابط حتى دقت 
�ساع��ة ال�سفر، وج��اءت الق��وات االأمنية واألق��ت القب�ض 
عل��ى �ساح��ب املقه��ى وم��ن مع��ه م��ن املتعاونني مع 
االإرهابي��ني. اأح���ض بن�س��وة االنت�سار، و�سع��ر باأنه فعل 
�سيئ��ا ذا قيم��ة، وبدال م��ن اأن يبحث عن عم��ل اآخر، وجد 
نف�س��ه يرك��ب �سي��ارة متجه��ة اإىل اجلن��وب، كان غارقا 
باأح��الم اليقظة، وجُه حبيبته وعذوب��ة اأحاديثها، �سواد 
�سعرها واأنوثتها الطاغية، وكلما اأ�رشعت ال�سيارة ازادات 
دق��ات قلبه، ون�سي ما هاج��ر ب�سببه، ليتجه مبا�رشة اإىل 

بيتها. مل ي�ساأل عن اأهله، ومل يبحث عن �سديق اأو قريب، 
همه االأكر اأن يرى وجه احلبيبة، وعلى الرغم من غيابه 
الق�سري اإال اأن هياأة ال�سوارع قد تغريت، فقد كرثت القطع 
ال�سوداء عل��ى احليطان، وانت�رشت املزاب��ل يف ال�سوارع. 
وراأى �سب��ح املوت يعي�ض مع ال�س��كان بت�سالح، حتى اإن 
ع��دد ال�سكان قد ت�ساءل وهاجر اأغلبهم وحّل اآخرون يف 
اأحياء مدينته الفقرية، رجال غليظون ومتع�سبون حتى 
يف نظراته��م، خميفون جدا يف اأ�سواته��م. لكنه مل ياأَبْه، 
فوجهت��ه واحدة وهدفه غطى على ما تبقى من فكره. مر 
مبتن��زه يحمل ذكريات��ه، لكنه اكت�سف اأْن ق��د ماتت فيه 
ال�سح��كات كما املدينة، ويب�ست عروق االأ�سجار وُقِطفت 
ال��ورود كلها، فبحث عن �سج��رة َكَتب عليها ذكرى لقائه 
االأول م��ع حبيبته، وقبل اأن ي�سل، ملحه��ا قرب ال�سجرة 
و�س��ّم عطرها الذي ال يعرفه اأحد غ��ريه، فرك�ض نحوها. 
رغ��م ق���رش امل�ساف��ة اإال اأنه �سع��ر باأنها اأط��ول من مدى 
الع��ني، واأح���ض بثق��ل قدمي��ه، واأراد اأن ي�سي��ح بع��ايل 
�سوت��ه، ين��ادي حبيبته، لك��ن �سوته اختف��ى، فاأ�رّشَ اأن 
اْقدم��ي بيديه كغريق، فالتفتت وتاأك��د من اأنها هي، من 
كحلة عينيها وه��دوء نظرتها، لكنها اأ�سارت له باأن قْف 

اأو ارحْل، والح يف وجهها تعبري عن خطر حمدق. 
خاب��ت اآمال��ه، وظ��ن اأنها مل تع��د حتبه، فوق��ف يتاأملها 
عل��ى م�سافة قريبة، وت�ساءل: ثم م��اذا؟ فخرج من خلف 
ال�سج��رة رجل يعرفه جيدا، وم��ن دون اأي كالم انغر�ست 
ر�سا�سة م�سد�ض اأخيه��ا يف �سدره، ليهداأ َنَف�ُسه ويتو�سد 

االأر�ض.
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تتقافز االق��دام م�رشعة فوق الع�س��ب االخ�رش املخ�سل، 
تنبع��ث منه رائحة ممي��زة، ميت�ض وقع االق��دام الثقيلة، 
يتم��دد، ي�ستوعبه��ا دومن��ا مقاوم��ة. امل�سابي��ح علق��ت 
على ج��ذوع النخي��ل الفارع��ات، ك�سافات تن���رش �سوءاً 
�ساطع��ًا، انار عتمة الب�ستان و�سريه نهاراً م�رشقًا. حباٌل 
تت��دىل من �سطح الق���رش تنتهي بروؤو���ض النخيل، حتمل 

م�سابي��ح �سفراء وحمراء وزرق��اء... �سبكة متقاطعة من 
احلبال امل�سيئة بوهج اللمب��ات البهيج، و�سور الرئي�ض 
القائد تت��الأالأ بني امل�سابيح، ا�رشطة حتمل لقطة مكررة 
مئات املرات، طبعت على قطع قما�ض مثلثة، يظهر فيها 

الرئي�ض مبت�سمًا ابت�سامة مبالغ فيها قلياًل. 
البي���ض وبناطيله��م  النادل��ون بقم�سانه��م  يتخاط��ف 
ال�س��ود ووردات الياق��ات ال�س��ود ب��ني املوائ��د. ينقل��ون 
الطع��ام واحللوى واملك���رشات وقناين امل��اء وزجاجات 

علـــــــــــي فالــــــــــح

دم الغـــــــــــزال
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اأي��ٍد ماه��رة، نادل��ون  الفاخ��رة. تتلقفه��ا  امل�رشوب��ات 
متخ�س�س��ون يف �س��ف االواين عل��ى املوائ��د وتوزي��ع 
الفاكهة واالطعم��ة واالكواب على الكرا�سي، مع احلر�ض 
على ان ي�سل ايدي اجلال�سني دون جهد اىل ما وزع على 

املائدة. نادلون م�سغولون بعملهم الدوؤوب. 
ومن �ساحة املطبخ يت�ساعد دخان ابي�ض وروائح �سواء 
م��ع ه�سه�سة حل��م، تعاون طباخان ماه��ران وم�ساعدان 
فطنان عل��ى املناقل املتوهجة باجلمر االحمر، ي�سويان 
ال�سم��ك واللح��م، واحلمام، تتقل��ب عل��ى ال�سفافيد طيور 
الفاخ��ت واخل�سريي الطرية �رشيعة اله�سم يذوب حلمها 
امل�س��وي املال��ح يف الف��م دون عن��اء التقطي��ع والطحن 

والهر�ض. 
روائ��ح الطبيخ تن�ساب من الكوة يف جدار املطبخ تنبعث 
خملوطة م��ع توجيهات الطه��اة مل�ساعديه��م، يحثونهم 
عل��ى ال�رشع��ة واالتق��ان. ويف قلب ال�ساح��ة ي�سع م�رشح 
ا�سب��ع باالأ�سواء ال�ساطعة، متلوؤه فرقة مو�سيقية من�سغلة 
عن اخللق ب�سبط اجهزة ال�سوت، ودوزنة االآالت، نغمات 
هاربة من اآالٍت مو�سيقية متعددة، نغمات معتادة الغاٍن 
كال�سيكية، تتداخل النغمات املنبعثة من امل�رشح، تخف 

وترتفع مع درجات جهاز قيد ال�سبط. 
الب�ست��ان مث��ل خلي��ة نح��ل، ي�س��در من��ه دوي الأ�سواٍت 
متهام�س��ة، متقاطعة، واأواٍن ترتط��م واقدام جترت الع�سب 

احيانًا متعرثة. 
ويف نهاي��ة الب�ستان، هناك حي��ث العتمة يحاربها �سوٌء 
ف�س��ي لقم��ر خج��ول يتك���رش ف��وق موج��ات متهادي��ة، 
تته��ادى لنه��ٍر منح��در م��ن �س��ط املدينة، بغ��ري �سخب 
ين�س��اب، يتموج، ويجري دون ان يك��رتث له احد، يحمل 

كائناته النهرية ومي�سي بال تكلف او ملل. 

2

يق��ف على �رشف��ة احلجرة املطل��ة على ال�ساح��ة والنهر، 
يرق��ب التجهيزات واالع��دادات، يرفع ي��ده ومي�سد �سعره 
امل�سف��وف، متما�س��كًا وخ�سبي��ًا بفع��ل مثبت��ات ال�سعر، 
�سبغ��ه احلالق ا�سود فاحم��ًا و�سبغ �سارب��ه اي�سًا، وها 
ه��و كاأمن��ا عاد بالزمن ع���رش �سنوات اىل ال��وراء، تغمره 
الفرح��ة وهو يرى ما اعد من اجل��ه، ترحيبًا به لت�سميته 
حمافظًا على املدينة. حفلة اعدها تاجر من كبار التجار 

املقربني، يكرم بها املحافظ اجلديد. 
انزل��ه يف حجرته ذات ال�رشفات الث��الث باإطاللتها على 
الب�ست��ان والنه��ر وال�ساح��ة، وقدم ل��ه بدل��ة بي�ساء من 
احلري��ر، يرتديها االآن. من��ذ اأن ظهر الرئي���ض يف التلفاز 
يف اح��دى لقاءات��ه املتك��ررة يرتدي بدل��ة بي�ساء حتى 
�س��ارت تقلي��داً �سائع��ًا بني كب��ار احلزب. م��ن يتميزون 
بتح�سيله��م الدرا�سي وخلفياته��م املِدينية حر�سوا على 
ان يظه��روا ببدلة بي�ساء، �رشيطة ان يكون ظهورهم من 

اجل منا�سبة ت�ستحق تقليد القائد. 
وماذا اكرث من توىل من�سب املحافظ؟

   يق��ف مبت�سم��ًا يحيي بي��ده من �سار يف م�س��ار روؤيته 
ووج��ده �ساهق��ًا رقبت��ه اىل ال�رشف��ة، مبت�سم��ًا، و�سفتاه 
تلهج��ان بالتحي��ة، برف��ع ي��ده حت��ى �سدره م��ع ن�سف 
ابت�سامة باردة دون ان ينطق بكلمة او ينظر جتاهه اكرث 

من دقيقة. 
ب��داأ املدعوون يتواف��دون اىل الب�ستان، ي�ستقبلهم التاجر 
ولفيف��ه، ويو�سله��م اىل �سالة الق�رش، رج��االت الدولة، 
جرناالت احلرب، والتجار الكبار. ي�سلكون املمر املفرو�ض 

بالكا�سي امللون، قا�سدين �سالة اال�سرتاحة. 
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وم��ع اكتم��ال التح�س��ريات، وان�سح��اب النادل��ني م��ن 
املوائد توقفت النغم��ات العابثة، وترك العازفون اآالتهم 
يف حجوره��م، ووق��ف من اوكل املهمة ل��ه من النادلني 
يف �رشي��ط ابي�ض يحدقون باملوائد. ث��م ُطرق عليه باب 
احلج��رة ودل��ف حار�س��ه ال�سخ�س��ي يبلغ��ه ان اجلمي��ع 

بانتظاره ليخرجوا اىل �ساحة الب�ستان. 
خ��رج م��ن احلجرة وتخطى املج��از، ثم هبط م��ن ال�سلم، 
ينق��ل اقدامه بثقل، عيناه تتجاوزان روؤو�ض احلا�رشين، 
وكاأنه يف متري��ن م�رشحي. ا�رشاأبت نحوه الرقاب، وقام 
الرجال من جمال�سهم، مبت�سمني وحميني، ينظرون نحوه 
وه��و يهبط درجات ال�سلم مثل ام��ري ار�ستقراطي متدرب 
من��ذ الطفولة عل��ى م�ساه��د االحتف��ال واآداب املجال�ض، 
هبط ال�سلم و�سع��وده حتت انظار املراقبني. ومن العتبة 
االخ��رية و�س��ع قدمه على ب��الط ال�سال��ة املرمري ومد 
ي��ده الأيٍد مدت ت�سافحه، ادار راأ�سه قلياًل ثم توجه للباب 

تلحقه زمرة احلا�رشين. 

 3

وما ان جل�ض احلا�رشون حتى اديرت اخلمرة يف الكوؤو�ض 
عل��ى وقع اللح��ن املت�ساعد م��ن الفرقة الأغني��ة قدمية، 
عبّت االف��واه اخلمرة ، رفعت مرة واح��دة نخب املحافظ 
اجلدي��د، وعادت الكوؤو�ض اىل الطاوالت ومالأت وارتفعت 
اىل االف��واه وما زالت املو�سيقى االفتتاحية ُتعزف. ومع 
كاأ�س��ه الثالثة ارتفع �سوت املغنية، �سد ال�سوت انتباهه 
وا�سك��ت م��ا تقطع م��ن تهام�ض اثن��اء املو�سيق��ى و�سمر 
احلا�رشون عيونهم نحو امل�رشح واملغنية الالمعة حتت 
ا�سوائ��ه ال�ساطع��ة وه��ي ت�سدح طلب��ًا لل�سم��اح، �ساعراً 
يطلب من حبيبته ان ت�ساحمه، يعر لها عن ا�سفه وندمه 

و�سعوره مبرارة اخل�سارة، واملطربة تتمثل هذه امل�ساعر، 
تطلب ب�سوتها املجروح ان ُيغفر لها.                                         

توح��د �سوتها الع��ذب املتو�سل م��ع املو�سيقى املعزوفة 
باإتق��اٍن خ��الب، و�س��ارا موج��ًا واح��داً يخ��رتق ادمغة 
احلا�رشي��ن فيهيج ما �سخنته اخلمرة ويحي فيهم روحًا 
طروب��ًا تت��وق للتحرر م��ن �سجونه��ا اجل�سدي��ة وتنطلق 
راق�سة على الع�س��ب املبتل وفوق املوائد وعلى موجات 

النهر... 
�سح��ره �سوت املطربة، �سلب لبه اجلرح الغايف املنقو�ض 
على حباله��ا ال�سوتية، نفذ اىل قلبه مثل �سظية �ساخنة، 
م��د ي��ده يتح�س�ض، يدع��ك باأ�سبع��ه على ندب��ة مثل خط 
ر�س��م حت��ت حلمة �س��دره ر�سمته �سظية غاب��رة من ايام 
احل��رب يتذك��ر االآن حرارته��ا، واأملها، وم��اذا حركت به 
�ساعة اخرتاقها �س��دره... هو االآن جمروح القلب، جرحه 
ال�س��وت االآ���رش، حنان االأمه��ات االبدي، وح��زن الن�ساء 
املتناق��ل ع��ر االجي��ال، جتمع��ت ماآ�سيه��ن وق�س�سهن 
املكبوتة ب�س��وت املطربة هذه، واالآن، م��ا انفكت تطلب 

ال�سماح متعهدة انها لن تخطئ مرًة اخرى... 
وم��ا ان انته��ت االأغنية وكف ت�سفي��ق احلا�رشين حتى 
دخل��ت املطربة باأغني��ة جديدة وخفيف��ة، توؤكد حلبيبها 
انها حتبه بعدد لوم العاذلني لهما، وبعدد ما يف ال�سماء 
من جنوم �ساطعة جتده الوحيد هالاًل المعًا و�سط ال�سدمي. 
تغن��ي بط��رب واخلم��رة ا�ستقرت يف روؤو���ض احلا�رشين 
و���رشح هو ينظ��ر لها ومي�س��د ربطة عنق��ه، يجمع عليها 
قب�سته م��ن االأعلى وبالراحة ينزله��ا حتى ذيل الربطة، 
تن�س��اب بيده مثل ذيل قطة حريري، امل�ض. ومل يفتها ان 
تنظ��ر له، وان تنتب��ه وهي بذروة طربه��ا انه مل يحادث 
اح��د ندمائ��ه طيلة غنائه��ا، بقي م�س��دوداً اليه��ا وكاأنه 

�سيمتحن مبا غنت من اغاٍن. 
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تف�سله��م  ا�سرتاح��ة  والفرق��ة  املطرب��ة  تاأخ��ذ 
ع��ن اجلول��ة الثاني��ة، ياأكل��ون قلي��اًل ويندم��ج 
احلا�رشون م��ع بع�سهم مثل م��ا متتزج اخلمرة 
باملاء يف كوؤو�سه��م، تت�ساعد ال�سحكات، وترن 
الكوؤو���ض وترتط��م االأواين، تتقاط��ع االيدي على 
املوائ��د وتطح��ن االف��واه م��ا يف االأواين فريف��ع 
النادل��ون ما فرغ  منها ويعيدون مالأه من جديد 

بهمة وتفاٍن. 
تعل��و نغم��ة طويلة من الكم��ان تعل��ن ان الفرقة 
عادت للعزف، وهو يف كل هذا مل يرفع عينه عن 

املطربة الت��ي مل تتجاهله، اذ ���رشت بنظراته واهتمامه 
وتركي��زه. وقبل ان تنتهي اجلولة الثانية اذ قارب الفجر 
على البزوغ ا�سار اىل حار�سه ال�سخ�سي ان يقرتب، ا�رشه 
باأم��ر وتوجه احلار�ض من فوره اىل متعهد الفرقة والقى 

باأذنه ما ا�رشه به املحافظ. 

5

اآالته��م وذه��ب  العازف��ون  انته��ت احلفل��ة وجم��ع  واإذ 
احلا���رشون اىل �سيارته��م �سعد املحاف��ظ اىل حجرته، 
وقب��ل ان يف��ك رباط عنقه ُط��رق الباب فدخ��ل احلار�ض 

واملطربة معه.
تاأمله��ا، م�س��ح ج�سده��ا بعين��ه: �سعرها اال�س��ود الليلي، 
ال�س��وداوان  احل��وراوان  عيناه��ا  الكث��ان،  حاجباه��ا 
الكحيلت��ان، �سفتاه��ا املكتنزت��ان، �سدره��ا املمتل��ئ، 
ذراعاه��ا العاريتان الطويالن، قوامها املم�سوق... جل�ض 
عل��ى كر�سي قرب ال�رشير وطلب منها ان ترق�ض له، وها 

ه��ي ترق�ض، تتمايل كم��ا االفعى وكاأن ال عظم يف ج�سد 
ه��ذه املراأة. ك��م احب غنجها وهي ت�س��ع ا�سابعها على 
�سدغيها وترفع �سعرها اىل االعلى بينما يتمايل و�سطها 
كم��ا املوجة، مت��ط ج�سده��ا وترخيه، تن��زل اىل االأر�ض 
وترتف��ع اىل ال�سق��ف. �سحنت الغرف��ة مبوجات حارة من 
ج�سده��ا املطاطي، فنه���ض نحوها ولفها ب��ني ذراعيه، 
وراح يقبله��ا بنهم، ي�سم عطره��ا ويلثم �سفتيها وميت�ض 
رقبته��ا كاأن��ه �سيبتلعها نهائيًا، ثم خل��ع قمي�سه ورمى 
بنطال��ه وطل��ب منه��ا ان تتجرد م��ن ف�ستانه��ا اال�سود، 
ت��رددت قلياًل وبعد ان �زسره��ا راح الف�ستان يتطاير بني 
يدي��ه ويديه��ا، �سدها الي��ه، وهم ان يلقيه��ا على ال�رشير 
لكنه��ا متل�ست منه وانكم�ست عل��ى نف�سها ود�ست راأ�سها 
ب��ني يديها، وندت عنها متتمات خجلة، وبعبارة متعرثة 
اخرته انها تنزف دم الطمث. التمعت حمرة الدم القانية 
يف دماغ��ه، تخيل��ه ين�س��اب لزج��ًا بني ا�سابع��ه، فهاج 
مثل ث��ور واندفع نحوها و�سحب �رشوالها وا�سقطها على 
االر���ض فتلطخت ي��ده بخرق��ة القما�ض الغارق��ة بالدم، 
وف��رق �ساقيها ود�ض انف��ه هناك يف العتم��ة اذا ين�ساب 
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ب�سم��ت �سائ��ل احم��ر مائ��ل لل�س��واد و�سهق زف��رة الدم، 
بعمق �سهق حتى لطخ ارنبة اأنفه، واعلى �ساربه. ا�سكرته 
الزفرة فد�ض ع�سوه املت�سلب فيها، كما ال�سيف اوجله يف 
فرجها النازف، وكم��ا اال�سابع عندما حتك اجللد، هكذا 
�سعرت ه��ي، �سيًء ما يف ج�سدها قد ا�سبع، لذة روحانية 
ال تف�س��ري لها ت�ساع��دت يف ج�سدها وتدفقت من رحمها 
دمًا �ساخنًا لزجًا، وهو كمن تلب�سته روحا ايرو�سية لهث 
على ج�سدها مثل ذئب بري يلجها وي�سل بالقبع املتورم 
لع�سوه اىل اعماقها، اىل العتمة النهائية، مكمن الرغبة. 
ارع�سها لهاث��ه و�ساطت بالوجع ال�سح��ري... وبعد لهاث 
ولهاث قذف ماءه فيها ف�سحب ع�سوه املتقاطر من الدم 

ك�سيف �سحب من جرٍح عميق... 

6

�س��ارت املغنية ملكًا له، وكاأنه��ا اهديت له مع املدينة، 
و�س��ار هو حمافظًا على االثنت��ني. فر�ض �رشوطًا عليها 
مانع��ًا اياه��ا ان تغن��ي يف حف��الت فيه��ا �سيا�سيون او 
ج��رناالت حرب، ام��ا التجار وعامة النا���ض فكان �سيوع 
اخلر يكفي الإبعادهم عنها، اي مغامر يقرتب من خليلة 

املحافظ؟
 ج��ن الرج��ل بها، ه��ام و�ُسحر وعا�ض معه��ا ق�سة ت�سبه 
ق�س�ض احلب اال�سطورية، وطارت هي بذلك احلب وغنت 
بغدق��ه واح�سانه، وعلى غرار الق�س���ض اال�سطورية اإذ ال 
مت�سي االيام كما يريد الع�ساق؛ ا�سطرب اجلنوب القلق، 
وانتف���ض، وحملت النا�ض ال�س��الح ووجهته على ال�سلطة 
ورجاله��ا، ودارت املعارك، ون�سب��ت ال�رشاعات، واغتيل 
رج��ال الدول��ة، احرتق��وا يف مكب��ات النفاي��ات، الب�سوا 
اط��ارات ال�سيارات وا�سعلت بهم النار. فاأر�سلت العا�سمة 

حاكم��ًا ع�سكري��ًا يت��وىل ادارة املدين��ة، اخ غ��ري �سقي��ق 
للرئي�ض ، ن�سخة م�سغرة من �سكله وبط�سه و�سلطته. 

ومن��ذ الي��وم االول، وم��ا ان جل�ض عل��ى كر�سي املحافظ 
طل��ب ان ياأت��وا مبغني��ة املدين��ة لتحيي له حفل��ة الليلة 
االوىل، �س��اط املحاف��ظ وع��رف ان ال قدرة ل��ه على منع 
االم��ر، وان اخ الرئي���ض القائ��د ال ي��رد له طل��ب. وما ان 

دخلت هي اىل مبنى املحافظة حتى خرج هو... 
قاد �سيارته وحيداً يف �س��وارع املدينة امللتهبة، يتجول 
يف االزق��ة املقطع��ة، ويلمح ا�سب��اح الغوغ��اء امللثمني، 
يتخاطف��ون يف ال�س��وارع يبحث��ون ع��ن رج��ال ال�سلطة، 
ج��رناالت احل��رب، وعنا�رش احلزب احلاك��م، وهو بينهم 
يقط��ع ال�س��وارع، يلتهمه��ا، �سارحًا بخياالت��ه املجنونة 
مت�س��وراً م��اذا �سيفع��ل احلاك��م م��ع ع�سيقت��ه، ال�سكري، 
املبت��ذل، الهمج��ي، الذي ال ح��دود ملتطلبات��ه وال رادع 
لرغبت��ه، ق��د خره �سابق��ًا وجل�ض مع��ه يف جل�ساته غري 
املنتهي��ة، ال���رشه، ال��ذي ال يق�س��ي ليل��ة دون الن�س��اء 
واخلم��رة. يت�س��وره االن يرتدي ثوب��ًا ف�سفا�سًا ويعتمر 
كوفي��ة يلفها عل��ى راأ�سه باأغبى طريق��ة ممكنة، ويجل�ض 
وبي��ده كاأ�ض ملوؤها اخلمرة، ويفح���ض بعينيه الذئبيتني 
ج�سد ع�سيقته اللدن، وت�ستعل الرغبة براأ�سه فينهر الفرقة 
ويط��رد احلا�رشي��ن ويتوح��د معه��ا يف غرف��ة املكتب، 
ويطرحها عل��ى االريكة ويهينها، �سي�رشبه��ا، ويبكيها، 
�سي�سبها حتمًا، يب�سق عليها، يجر �سعرها، ي�سفع خدها 
�سفعات عدة، �سي�سهر م�سد�سه بوجهها ليخوفها، �سيطلب 
منه��ا اغ��رب الطلب��ات ويجره��ا عل��ى اقب��ح االفع��ال، 

و�ست�ستجيب، ماذا بيدها تفعل؟ 
ا�ستع��ل املحاف��ظ غيظ��ًا فاأوق��ف �سيارت��ه عل��ى ج��ادة 
ال�سارع، قرب �س��ط املدينة، انقذف منها و�سحب م�سد�سه 

ورفعه نحو ال�سماء وافرغ خمزنه بالهواء...     

تاأت��ي الروح وقد اأعياه��ا االن�سغال و�سدت يدها متوالية 
الذه��ول.. تاأت��ي لرتف��رف عل��ى ناف��ذة �سفح��ة الذكرى 
واملا�س��ي ال�سعيد حد التخمة، املا�سي املمتلئ بحروف 
ت�سم��و ل�سم��اء ال�سعد العظي��م.. فكيف اخلال���ض من تلك 
الذكري��ات االأليمة التي حلقت الذكري��ات ال�سعيدة.. بقدر 
م��ا هو جل��د لذاته باالبتع��اد حلني اله��دوء على ذنب مل 

يقرتفه ولي�ض له يد يف وقوعه..
تلك ال�سنوُن الغاربات ورائي 

                                            �ِسْفٌر كتبُت حروَفه بدمائي
ما ِع�سُتها الأُعدَّها بل ِع�سُتها

                                            لَتبنَي يف �سيمائها �سيمائي
      وبالعودة حلياته قليال، يتذكر كيف كان ينعم بحياة 

ص
ص

ق

زيـــــنب �شـــــــــاطع

 نثيث األرواح المغادرة
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مثالية، فلي�ض هناك من جمال يف احلياة اكرث من 
ذل��ك.. زوجة طيب��ة وابن جميل عل��ى و�سك الزواج 
بع��د ان اخت��ار عرو�سه ليب��داأ عمرا مليئ��ا بالورد، 
وظيفة حمرتم��ة يف اجلامعة ومن�سب عال بعد اأن 
ن��ال اال�ستاذي��ة.. و�سقة جميلة وفاخ��رة يف اأجمل 

�سواحي �سوريا.. 
    نع��م �سوري��ا.. قب��ل احل��رب.. لك��ن احل��رب حني 
تقوم تب��داأ بالنا���ض، حيث تقوم بزعزع��ة االآمنني 
املطمئن��ني، وتخ��ط ت�سوه��ات كث��رية يف لوح��ة 
حياته��م الزاهية، وه��ذا ما جرى له، فق��د امتحنه 
الق��در بفل��ذة كب��ده وثم��رة حيات��ه ح��ني اأ�سابت 
ال�س��اب اجلمي��ل �سظي��ة يف راأ�س��ه مل متهل��ه �سوى 
دقائ��ق، مل يقدر فيه��ا امل�سعفون م��ن معرفة اأهله 
ومت ن���رش اخل��ر املفج��ع للوالدي��ن اللذي��ن دخ��ال 
بنوب��ة كاآبة حادة، فقد كانا يعي�س��ان من اأجل اأن 
يرون��ه يتزوج وينجب، فيفرح كل منهما باالأحفاد 
ويلعب��ان معه��م.. لي���ض هناك من و�س��ف لب�ساعة 
احلرب وهولها، احلرب اأعظم من الكوارث الطبيعية 
الأن الكارث��ة الطبيعية ل��ن ت�ستمر �سوى يوم ورمبا 
�ساع��ة ومهما كان��ت النتائج وخيم��ة، فهي لي�ست 
ب�س��واد وفداحة اأن يهدر ال��دم برخ�ض يف ال�سعوب 
العربي��ة البائ�س��ة.. اأو كما ق��ال ميخائيل نعيمة: " 
واحل��رب لو يعلم��ون ال ت�ستعر نريانه��ا يف اأجواف 

املدافع، بل يف قلوب النا�ض وافكارهم اأي�سا"". 
    وبع��د م��رور �سهور وو�س��ط حماول��ة الزوجة اأن 
ت�سن��د زوجه��ا ال��ذي فق��د النط��ق واع��رتاه �سع��ور 
الالمباالة الدائم يف احلي��اة، جاء اأهلها ال�ساكنني 
يف االم��ارات واأخذوها معهم، اأراد اهلها اأخذ زوج 
ابنتهم معه��م لكنه رف�ض.. كان يريدها اأن ت�سافر، 
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الأنه��ا عان��ت وتع��اين م��ن غي��اب اثن��ني، غي��اب ابنها، 
وغي��اب زوجها روحيا، فلم يك��ن ينطق معها كلمة، وقد 
مت��ر اأيام من غ��ري اأن يق��ول �سيئا على الرغم م��ن اأنهما 
يعي�س��ان يف البي��ت نف�سه، لق��د اأراد الراحة له��ا لهذا هو 
م��ن دفعها لل�سفر والعي�ض هن��اك.. وبعد مرور اأ�سبوعني، 
كان ق��د تعر�ض فيه��ا حلادث �رشقة اإذ هج��م الل�سو�ض 
عل��ى البيت و�رشقوا مقتنياته لدرج��ة انهم خلعوا الباب 
وذهبوا فلم يتكلم، بل لعله اراد منهم اأن يقتلوه ويريحوه 

من هذا اجلحيم امل�سمى احلياة..     
       وبعد اأيام من حادث ال�رشقة بداأ يفتقد وجود زوجته، 
ف��كل بيت هن��اك �سخ�ض له ال�س��دارة يف منح من حوله 
ال��دفء واملحبة واالألفة، وقد حظي بيته بوجود زوجته، 
تل��ك املخلوقة املقد�سة التي كان��ت تلهج ليل نهار بذكر 
اهلل تع��اىل والت�سبيح��ات املختلف��ة، زوجت��ه التي كانت 
تطمئ��ن حني ت��راه حولها وتقل��ق حني تفتق��ده، وكم  و 
ك��م اأفاد من عقلها ون�سحها يف حياتها معه، فقد كانت 

�سديدة الذكاء وحمبة له ب�سكل ال حدود له.. ولكن اأمر اهلل 
تعاىل باأخذ وحيدهما هو من قعد بها وبه عن م�سافحة 
احلي��اة بتفا�سيله��ا، وب�سفره��ا االآن اأنطف��ئ ذل��ك النور 
الرحماين الذي كان ي�ست�سيء به، وخ�رش جزءا دافئا يف 
جنبات قلبه، لذا كان يفتقدها ويفتقد �سوتها وكلماتها 
وطيبتها.. تذكر اآخر كلماتها قبل مغادرتها: "اأنا �ساأبقى 

انتظر قدومك دائما".. وتذكر هذا البيت:
يا خالق الروح ان الروح متعبة 

                                    فامنن الهي على املكلوم بالفرِج
     ذهب لغرفة نومه وبحث يف اأوراقه القدمية عن �سيء 
كان ق��د ن�ساه.. احلم��د هلل وجده.. اجل��واز.. يجب التحرك 
وال�سف��ر اإليها ومل �سمل العائلة جم��دداً.. فلي�ض يف العمر 
كثري من الوقت ليعي�ض االأحبة يف ُبعد عن بع�سهم، كان 
القرار قد اأ�سعده وال �سيما حني فكر بابنه ال�سهيد، وكيف 
ان روح وحيدهم��ا �ستهن��اأ اأك��رث حني يك��ون والديه مع 

بع�ض للنهاية
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مل تك��ن رازقي��ة اأبنة اخلم�سة والع�رشي��ن ربيعا بب�رشتها 
احلنطي��ة امل�رشئبة بحمرة خفيفة والتي لوحتها ال�سم�ض 
قلي��ال فتب��دو كاأنه��ا ابنة الط��ني النقي تعل��م اأن لها من 
اأ�سمها هذا الن�سي��ب الكبري بعد اأن خلفها والدها وحيدة 
الأمه��ا الت��ي تع��اين م��ن ا�سطراب��ات نف�سي��ة ، ومل تعلم 
اأن ن�سيبه��ا ال��ذي جاء اإرث��ا عن والدها �سيك��ون نقمة ،  
خم�سون دومنا توارث والدها بع�سها عن ابيه ، والبع�ض 

االخ��ر توارثه��ا عن جده الأم��ه ، هذا اجلد ال��ذي مل ُيرزق 
بغ��ري ابن ُفقد يف ح��رب الثمانينات وابنة ما ان تزوجت 
واجنبت حتى منحت بكرها لوالدها ليوا�سيه عن وحدته 
، فاأث��ره على االخرين م��ن ابنائها واورثه ما ميلك ، كما 
اورثه خ�رشة عينيه التي ورثتها عنهما رازقية ، وزادها 

ات�ساعا ب�رشاء اأرا�ض جماورة  . 
اأر���ض دائم��ة اخل���رشة ، حتت�س��ن اأنواع��ا م��ن الفاكهة 

�شيماء املقدادي

رازقيـــــــــــة 

ص
ص

ق

االأر���ض  ه��ذه    ، وال�سع��ري  للحنط��ة  والتم��ور، خ�سب��ة 
املرتامي��ة اخلري ت�سب عل��ى اأهل القري��ة بركتها فتطرد 
ع��ن بيوت الكثريين �سبح اجلوع والعوز . هذا اخلري الذي 
اأ�سبح ب��ني يدي امراأتني اإحداهم��ا ن�سف جمنونة جعل 
الكث��ري من الوج��وه فاغرة ال�سف��اه متح���رشة ، مما دفع 
الكثريين للتق��دم خلطبة رازقية ليحظوا بخ�رشة عينيها 
وخ���رشة اأرا�سيها ، لك��ن ال �سبيل واأمها ترف�ض زواجها 
بل وتكاد ت�ساب بحالة ه�ستريية لو ذكر اأحدهم اأمامها 

زواج ابنتها .
وق��د تقبلت اأالبنة ه��ذا احلال وبات��ت ترف�ض اخلاطبني 
قب��ل اأن ي�سل االأمر اإىل م�سم��ع والدتها منذ وافق والدها 
عل��ى زواجها وكاد الِق��ران اأن ُيعقد ل��وال اأن اأًمها �سبت 
البنزين على ج�سدها يف حماولة حلرق نف�سها لو مت هذا 

االأمر .
مل تك��ن االأدوي��ة لتغري م��ن حالتها كثريا ته��داأ نوباتها 
وت�سب��ح اأق��رب للنائمة ط��وال النهار ، لكنه��ا مل تخفف 
عنه��ا فوبيا ابتعاد ابنتها عن عينيها ، ) انِت كل ما بقي 
يل ، ه��ل ترتكين��ي كما فع��ل اأخوتك ؟  ( هذا م��ا ت�سمعه 
ط��وال االثني ع�رش عام��ا ، �سنوات رحي��ل اأخوتها الذين 
رحل��وا يف احداث القتل عل��ى الهوية . حتى مل تعد تطيق 
اأن تب�رش والدتها وهي تعاي�ض هذا اخلوف ، فقررت عدم  

الزواج . 
لكنه��ا كان��ت ت�سن��د نف�سها عل��ى كتف والده��ا وتختبئ 
خل��ف ظهره م��ن عاديات االأيام ، الي��وم باتت دون �سند 
، دون غط��اء ي�سرت كينونته��ا كامراأة يف جمتمع ذكوري 
يف قري��ة �سغ��رية ال تتع��دى اأفكاره��م ح��دود القبلي��ة . 
تتمنى احيانا لو بقي لها اخ واحد ، هذه االمنية تكتمها 
يف �سدرها وال جتهر بها خوفا على والدتها التي �سهدت 

مقتلهم امام عينيها . 

) ن��ار الطم��ع �ستح��رق ال��رزق ( جمل��ة يردده��ا جمنون 
القري��ة اأو ب�سريه��ا ، ال ف��رق فه��و يهيم عل��ى وجهه يف 
اأنح��اء القرية واأحيانا يخرج منها دون اأن يعلم اأحد اأين 
يذه��ب ، ويع��ود دون اأن يعرف اأحدهم كي��ف عاد ، لكنه 
ي��ردد دوما جمال تعل��ق يف فمه لتاأتي االأي��ام مبا رمت 

به �سفتاه . 
) هذا الرجل كان يع�سق امراأة زوجوها الأبن عمها مرغمة 
فلم يحتمل قلبه فهام على وجهه يردد اأ�سمها حتى مرت 
علي��ه ال�سنون واأ�سبح اأحد املجاذيب اأو اأملجانني ( ، هذا 
م��ا �سمعت��ه رازقي��ة التي كانت حتب��ه كثريا ، م��ن ن�ساء 
احل��ي االأكر �سنا ، ًتدخل��ه الدار وجتل�ض باهتمام تن�ست 
مل��ا يق�سه عليها من اأخبار تبدو بع�سها من ر�سم خياله 
وبع�سه��ا رمبا عا�سها حقا ، يحدثه��ا عن االأنبياء الذين 
ي���رشون ل��ه بع�ض االأ���رشار ، وعن جي���ض املالئكة الذي 
يتبع��ه ، يحدثها ع��ن اأهلل وجنته األتي يذه��ب األيها كلما 
غاب عن القرية ، ت�ساأله وهي ت�سحك �سفها يل .. لي�رشد 
عل��ى م�سمعها اأو�سافا لبيوت وق�س��ور من ذهب وف�سة 
وع��ن اأنهار اأجم��ل من النهر ال��ذي يع��ر ب�ساتينهم ، ثم 
يحدثه��ا عن احلورية الت��ي تع�سقه ، ليغ�ض قلبه ب�رشاخ 
يكتمه فيتل��وى على االأر�ض ويولول فتم��د رازقية يدها 
لتهدئت��ه .ث��م ليحمل ع�س��اه ويرحل م��ا ان تنتهي نوبة 

ال�رشاخ التي يف قلبه .
الع�س��ق ، جم��رة ال��روح الت��ي ال تنطف��ئ ، هك��ذا يح��دث 
املجن��ون رازقي��ة بوجه يتهلل نورا كعادت��ه كلما راوده 
احده��م حلدي��ث مي�ض الع�س��ق ، فكاأن��ه يولد م��ن جديد ، 
ويك��ر ذل��ك احلب الذي ذهب بعقله ف��ال يعود يب�رش من 
الوج��ود اال وجه حبيبته ، ويهيم يف االر�ض كاأنه ينتظر 

معجزة تلم�ض فيها يداه يوما ذلك الوجه .
) الع�س��ق ، ن��ور القل��ب ( هذا م��ا يهم�ض له �س��وت املراأة 
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الت��ي ع�سقها منذ اأخر مرة مل�س��ت فيها يديه ، يديها ، ثم 
هرب��ت حتت اأنفا���ض الفج��ر االأوىل اإىل بيتها القريب من 
األنهر الذي �سهد ع�سقهما ، وعفوية لقاءاتهما وحرارتها ، 
لكن��ه يف اليوم التايل �سمع بخطبتها الأبن عمها ورحلت 

عنه مع بع�ض عقله .
) الع�س��ق ن��ور القلب ( هذا ما يردده لقلب��ه كلما �سعر اأنه 
يحت���رش حتت وط��اأة ق�سوة االأقدار وه��و يب�رش االأطفال 
يرك�س��ون خلف��ه ،  يرمونه باحلجر ويقوم��ون بحركات 
غريب��ة  .. اأو كلم��ا �سده احلنني جلدت��ه التي ترقد بجانب 
امه يف قرها ، مل تب�رش عيناه وجه اأمه اإال يف حكايات 
جدت��ه التي حتدث��ه عنها وكيف ماتت وه��ي تلده ، ويف 
وجه حبيبته التي �سكبت عليه األوانا من احلب حتى �سعر 
ان ال �س��يء �سوف يك�رشه ، لذا احبهما ) جدته وحبيبته ( 

، اللتان رحلتا عنه يف وقت متقارب ، ا�سعافا . 
الع�سق نور القلب ، ويحهم كيف ال يفهمون ويرتكون نار 

الطمع ت�ستعر حتى ينتهي الرزق وينت�رش اجلوع ؟ 
منذ رحي��ل والد رازقي��ة واملجنون يردد ه��ذه العبارات 
الت��ي بداأت تع�رش قلبها ، هي الت��ي ال متل من االهتمام 
باأمه��ا و�سيوفها وامل�ساكني الذين يفدون اليها يطلبون 
امل�ساع��دة كم��ا كان يفع��ل والدها م��ن قبل ، وب��ه ، هو 
جمن��ون القرية وبيت ده�ستها التي ال تنفك تر�سمها على 
مالحمها وهو يفاجئها بغرائ��ب حكاياته ، �ساألته مرارا 
اأن يك��ف عن هذه االأق��وال لكنه يهم�ض له��ا ) نار الطمع 

�ستذهب بالرزق يا رازقية ( .

*       *       *

م�س��ى عام على رحيل والدها ، وه��ي كما هي ، ترف�ض 
اخلاطب��ني وتعتني باأمها كاأنها اأبنتها حتى دخل عليها 

خالها يوما ، ناداها بعيدا عن اأمها ..
- هال جل�سِت ؟ هناك ما اأود ان اأخرك به .

- تف�سل يا خال ، اأين ا�سمعك 
- اأنظ��ري يا ابنت��ي ، اأنِت مل تعودي �سغرية ، ومنذ رحل 
وال��دك واأنت واأمك تعي�س��ان لوحدكما وه��ذا ال يرت�سيه 

اأحد 
- لكن يا خال 

- يقاطعها : النا�ض يلومونني الأنكما تعي�سان وحيدتني.. 
- اإنه قدرنا 

- ال ، يجب اأن تتزوجي 
قف��زت رازقية من مكانها كاأن اأفعى ل�سعتها وهي مت�سك 
بتالبيب خالها مت�سائلة : ماذا قلت ؟ اأتزوج ؟ واأمي ؟ هل 

تعي ما تقول ؟
- اأم��ك �ستتعود عل��ى هذا االأمر روي��دا ، وميكن اأن تبقى 
مع��ك ، ال اأحد �سياأخذها منك اأو يبعدك عنها . ) قال ذلك 

وهو يبعد يدي رازقية عنه بقوة ( 
- ال ، ه��ذا االأمر غري مقب��ول باأي �سكل من االأ�سكال ، انا 

ال اأملك اأحدا يف هذه الدنيا غري اأمي . 
- �سدقيني هذا اأف�سل لكما .

- لكن 
ي���رشخ به��ا ويقاطعه��ا : ه��ذا االأمر ال نقا���ض فيه ، وقد 
خطب��ك ابن عمك عب��د اهلل ووافقت ، جته��زي خالل �سهر 

لنعقد الِقران وننتهي من هذا الو�سع .
تركه��ا وهي يف �سدمة .. اأبن عمها عبد اهلل ، اأنه يكرها 
بع�رشي��ن عاما ، لديه زوجتان وت�سع��ة اأبناء ، ابن عمها 
ال��ذي طامل��ا فك��ر ه��و واخوته ان له��م ن�سيب��ا يف ملك 
والده��ا ، لكنهم مل يتجروؤوا ان يقفوا امام ابيها ملا كان 

ميلك من �سطوة . 
 ) ترى كيف يفكر خايل ؟ وماذا �سيحدث الأمي لو �سمعت 

ص
ص

ق

بهذا االأمر ؟ ( 
مل ت��اأت حماوالتها العدي��دة يف اإرجاع خالها عن قراره 
بفائ��دة ، ومل ت�س��ل لنتيجة م��ع ابن عمها ال��ذي اأر�سلت 
ل��ه من يخ��ره اأنه��ا ترف�ض ال��زواج منه ، ب��ل انها على 
ا�ستع��داد لتعطيه ما يريد من االرا�س��ي ولي�رشف نظره 

عن هذا االمر . 
 االأي��ام بات��ت ت�س��ري عل��ى قلبه��ا كاأنه��ا عجل��ة م�سننة 

احل��واف تهر���ض روحها كل حلظة ، مل تع��د تنام ، جتل�ض 
بجان��ب اأمه��ا الت��ي تغفو كطفل��ة بعد اأن تبتل��ع احلبوب 
املنوم��ة ، تقبله��ا وت�س��م عطره��ا ، ومت�س��ط باأ�سابعها 
خ�سالت �سعرها البي�ساء ،  ت�ساأل اهلل اأن يفتح ب�سريتها 
حلل ال مي�ض وجود اأمها ، اأو اأن يعدل خالها اأو اأبن عمها 
ع��ن قرارهما ، لكن ال�سم��اء تبدو اأ�سيق من ذي قبل ، بل 

وت�سيق كل يوم وهي تقرتب من موعد عر�سها . 
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حاول��ت كث��ريا اأن حت��دث اأمها لته��ون عليها ه��ذا االأمر 
لكنها ت�سمت يف اأخر حلظة خ�سية على ما بقي من عقلها 
، ه��ذه البقية من العق��ل جعلت اأمها تنتب��ه جل�سد اأبنتها 
ال��ذي بداأ يذوي ولوجهها ال�ساحب دوما ، ولروحها التي 

على و�سك االإنطفاء  . 
- رازقية  ، ما بك ؟ ال تبدين بخري ابدا ؟

جتيبها وهي تبت�سم 
- ال �س��يء يا اأمي ، انا بخري لكن��ي اأحاول اأن اأقلل وزين 

فقط .
- لكنك ل�ست بدينة ، كلي يا اأبنتي ليبقى وجهك م�سيئا . 
تقب��ل رازقية يد اأمها وهي جتيبه��ا : �سوف اأكل يا اأمي ، 

�ساأعود كما كنت ال تقلقي . 

*       *       *

املجن��ون ي�رشخ يف القرية، اطفئ��وا النار .. اطفئوا النار 
، واجلمي��ع مير به دون مب��االة كعادتهم ، اأنهم يتجهون 
�س��وب بي��ت اأبن عم رازقي��ة حل�سور وليم��ة عر�سه على 
اأبنة عمه ه��ذه الليلة ، رازقية التي تركت خالها ي�سحب 
�سقيقت��ه اىل منزل��ه بع��د ان اخرته��ا انه��ا �ستلحق بها 
�رشيع��ا مل تكن تفكر كيف �ستك��ون زوجة لرجل مل يهف 
قلبه��ا يوما له ، مل تفكر وهي ت�سم��ع ال�سيخ يعقد الِقران 
انه��ا مثل نعجة ت�ساق اىل الذبح ، كل ما كانت تفكر فيه 
كي��ف �ستنق�سي ه��ذه الليلة واأمها لي�س��ت اأمام عينيها ؟ 
وه��ل �سيتنب��ه لها اخلال وابن��اوؤه ويحر�س��ون ان تاأخذ 
حبوبه��ا لتن��ام فال تفزع لغي��اب اأبنتها ع��ن عينيها ؟ .. 
مل ت�سم��ع كلمات املباركة بنكهة ال�سفقة من بع�ض ن�ساء 
القري��ة او كلم��ات التهنئ��ة املمتزج��ة بالالمب��االة م��ن 
بع�سه��ن االأخ��ر ، مل يعنها تهام�ض الن�س��وة وهن ينظرن 

اإليه��ا ، كانت تقلب يف الوجوه عينيه��ا باحثة عن اأبيها 
وه��ي متيقن��ة اأنها لن جت��ده ، لو اأن��ه كان هنا ما كانت 

لتجل�ض اليوم هي هذه اجلل�سة . 
يف فجر اليوم التايل  وخيوطه مل تزل حتاول اأن تتنف�ض 
، اأن�سل��ت رازقي��ة من الفرا���ض دون اأن تنظ��ر لنف�سها يف 
املراآة ، �سع��رت كاأنها ق�ست ليلة كاملة وهي ُتنحر على 
ي��د اأبن عمها الذي اأ�رش على اإمتام هذا الزواج باأن يثبت 
لنف�س��ه اأنه رجله��ا . اجتهت اإىل بيت خاله��ا وهي مت�سح 
الدمع ع��ن وجهها وحتاول اإخفاء اأث��ار �رشبه لها حني 
منع��ت عنه نف�سها اأول االأمر ، تنظر للوجوه التي متر بها 
تب��دو معتمة اكرث ، ونظ��رات �سفقة ترت�سم ب�سكل اأو�سح ، 
ترك�ض اإىل بيت خالها لتب�رش جتمهرا اأمام باب البيت ، 

اقتحمت اجلموع وهي تت�ساءل ما الذي حدث  ؟
كان��ت اأحدى الغ��رف حمرتق��ة بالكامل، واأم��ام االأعني 
ج�سد رغم اأنهم رموا فوقه غطاءا لكنه بدا متفحما ، نظرة 

واحدة للج�سد جعلت رازقية ت�رشخ : اأمي 
اأرمت��ت فوق��ه وهي ت�سم رائح��ة ال�سواء وت���رشخ كيف ؟ 
كي��ف ؟ اأين كنتم ؟ مل ت�سمع ما كان يقال لها وال كلمات 
الرثاء واملوا�ساة ، كانت ت�رشخ وهي ت�سم اأمها ل�سدرها 

لتفتح عينيها ثم ت�رشخ  بخالها اأنت من قتلها .. اأنت .

*       *       *

يف اليوم االأول ما بعد االأربعني للعزاء الذي م�ست اأيامه 
كما يجب ، والت��ي عزلت فيها رازقية نف�سها عن اجلميع 
حت��ى املجن��ون مل تعد تكلمه رغ��م اأن��ه كان ياأتي اإليها 
كل ي��وم ويقف اأم��ام دارها حني يطرده م��ن يف البيت ، 
البي��ت ال��ذي مل تعد جدرانه تتعرف عل��ى وجوه �ساكنيه 
منذ غاب اأهله و�سكنته وجوه جديدة تفتح افواهها لتلهم 

ص
ص

ق

كل م��ا ميكن التهامه  ) هك��ذا كان يراهم املجنون ( يف 
ذل��ك الي��وم الالهب من مت��وز �سمعت دون ق�س��د خالها 
وه��و يحدث زوجها واأخوت��ه ليعطوه ح�سته من االأر�ض 
الت��ي كان من املفرت���ض اأن تكون ح�س��ة اخته ، رف�ض 
زوجها اإعطاء اخلال اي �س��يء م�سددا اأن االأر�ض والبيت 
ملك لزوجته ، واأن اأخته قد ماتت ومل يعد لها اأي ن�سيب 
، ف���رشخ به اخلال مذكرا اإياه باالتف��اق اأن يزوجه اأبنة 
اأخي��ه وال يق��ف حائال ام��ام امتام هذا ال��زواج �رشط اأن 

يعطيه ن�سيب اأخته من االأر�ض . 
مل َت�س��دم رازقي��ة اأو تنه��ار ، بل �سع��رت ب�سالبة حتتل 
قلبه��ا جعلته��ا حتم��ل نف�سه��ا وتتج��ه نح��و االأر���ض ، 
يتبعها املجن��ون ، دخلت االأر���ض وطلبت من الفالحني 
اأن يغ��ادروا ، مل مت�ض �ساعة حت��ى باتت االأر�ض خالية 
اإال منه��ا ومن املجن��ون ، ابتعدت اإىل بناء قريب وعادت 
حتم��ل بيده��ا غالون��ات بنزي��ن لرت�سه��ا واملجنون يف 
اأرج��اء االأر�ض ،  ثم اأ�سعلت النار يف الب�ستان التي �رشت 
فيه �رشيعا ، �ساعدها على اال�ستعال الريح التي هبت هذا 
النهار حتى اأنها امتدت اإىل ب�ساتني اأخرى ، بينما كانت 
وج��وه اخوته��ا الذي��ن رحلوا عنه��ا يطوف��ون يف راأ�سها 

ح��ول امهم ثم تراهم يت�ساقطون بذريعة انهم من طائفة 
ال�سالل .

*       *       *

ال اأح��د يعلم م�س��ري رازقي��ة واملجن��ون ، بع�سهم يقول 
اأنهم��ا ماتا يف احلري��ق رغم ان اأحدا مل يع��رث لهما على 
اأث��ر ، يرجح��ون ذل��ك اإىل اأن الن��ار الت��ي اأ�ستع��رت اأكلت 
ج�سديهما كما اكلت معظم ما يف االر�ض ومل تذر منهما 
�سيئ��ا ، والبع���ض يقول انهما هربا وخرج��ا من القرية ، 
لكن اخري��ن يوؤكدون انهما ال زاال يف القرية ، اأج�سادا اأو 
رمب��ا اأرواحا ، فبني حني واخر هن��اك من يق�سم اأنه راأى 
طيف ج�سدين يتنق��الن يف الب�ساتني مما جعل الكثريين 
يخاف��ون العم��ل فيه��ا خ�سي��ة ان تك��ون روح رازقي��ة 
واملجن��ون ت�سكنه��ا ، واأخرون يدعون اأنهم ي��رون امراأة 
تت�س��ح ال�سواد جتل���ض بني فرتة واأخرى ق��رب قر والدّي 
رازقي��ة وتبك��ي ، وبجانبه��ا رج��ل يقف حام��ال ع�ساه 

يظنون انه املجنون .
ه��ذا ما تناقلته االأل�سن بني جدران بيوت القرية واأزقتها 

التي بات اجلوع يقتحمها وينت�رش فيها مثل وباء .
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يف قي��ظ متوز حني ترك الط��ري �سجرته مل يكن يعرف اأن 
الغاب��ة �ستحرتق بع��ده مبا فيها من ال�سخ��ور احلا�سنة 
لينابي��ع املاء اال اأنه يعرف اأغ�سان��ه واالأجواء املحيطة 
ب��ه فما بال��ه االن يرتعد  خوفًا وتع�س��ف به ريح املوت 
اخلانق��ة . عظام��ه اأ�سحت هي الع�سا الت��ي يتكئ عليها 
الذي��ن تخلف��وا م��ن بع��ده، يف تل��ك الغاب��ة املحرتق��ة، 
ال�سخرة التي تركها وحدها تتحمل ما يرد من عوا�سف
بقاي��ا االأ�سج��ار املتناثرة ح��ول الغابة �رشع��ت بالنمو 
تباع��ًا فتبتني ف��رادى الطي��ور االأع�سا�َض عل��ى فروعها 

امل�رشئبة لل�سماء

 ذات حري��ق وهبوب ريح �ساحبًة معه��ا اخلراب واملوت 
حت��ى توقف��ت عن��د ال�سخ��رة العني��دة.. حتول��ت اأك��وام 
االأ�سج��ار املحرتق��ة اإىل �سوات��ر  تدراأ عنه��ا و�سجرياتها 
ال�سغ��رية ذر النار والريح التي تعوي مثل ذئاب خاوية،   
طري��ٌق �س��اّدة مانعة وهذه ال�سخ��رة ال�سجاعة  حد انها 
حت��رق حواف��ر اخليل حامل��ا تطاأه��ا فت�سي��ع الرعب يف 
قلوبه��م  م��ن األ�سن��ة الدخ��ان  النافث��ة  ،  طائ��ٌر  اأ�سبه ب� 
معزوف��ة فردو�سية تغري��ده ناقو�ض يدق وعيناه تثلجان  

حتت�سنان  حميط احلريق

املكان موح�ض جدا!
ياحلظي العاثر.

 الوق��ت يتج��اوز منت�س��ف اللي��ل ، مل ا�س��ادف مثل هذا 
اخلوف يف جميع الكتب التي قراتها حتى  تلك الروايات 

املخيفة. 
ظ��الم دام���ض و�س��وء قمر خاف��ت، يتخل��ل تل��ك الظلمة 
ب��ني حني واخ��ر ارى امامي وانا ا�س��ري على طريق معبد 
واحاول دائم��ا ان اكون يف منت�سفه كي ال افقده واجته 

اىل م��كان اخ��ر فه��و الدليل الوحي��د على وجهت��ي التي 
اق�سدها. 

 ي��زداد خ��ويف مع ن��زول الطري��ق يف منح��در ومن بني 
الظ��الم ارى عل��ى جانبي تلتني حتيطان ب��ي وترتفعان 

كلما تقدمت اكرث. 
هواج���ض خميف��ة تخ��رتق ت��رددات �سمع��ي ، م��ع نزول 

الطريق نحو منحدر يزداد ظالما كلما تقدمت اكرث. 
ا�ست��ت تركي��زي وابح��ث يف ذاكرت��ي عن نقط��ة تبعدين 

خالد مهدي ال�شمري

أشــــــــــــــباح 

ص
ص

ق

رجـــــــاء الربيعي

صخرٌة  كأداء 
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ع��ن هذا الواقع املخي��ف ، اتدحرج متعرثا بخويف ، امللم 
نف�س��ي واعود واقفا ، اجمع �ستات ثقت��ي بنف�سي ، ابحث 
م��ن حويل بني �سقوق اجلبل وتفرعاته ونظري الذي راح 
يعم��ل تلقائي��ا مع ال�س��وت وبرتكيز ، حت��ى جاء �سوت 

خ�سخ�سة مرعبة! 
نزلت كال�ساعقة �رشبتني من راأ�سي حتى ا�سابع قدمي 
ق�سعري��رة اخل��وف اوقفت بذه��ول حتى �سع��ري ، ركزت 
ب���رشي واذا به غالف ورق اجلب�ض يداعب �سوكة ياب�سة! 
ب��ني كل ذلك اخلوف اطلقت �سحكاتي وا�ستمع لها تعود 
ب�س��دى ي��رتدد ، اعجبتني الفكرة، فاطلق��ت �سوتا اخر ، 
وتكرر اي�سا . ن�سيت خويف وانا انزل متبعا الطريق نحو 
اال�سف��ل واذا بي اقرتب من بوابة كب��رية ، يخال يل انها 
بواب��ة داخل جبل، يخرج منها ب�سي���ض �سوء كانه نور 
، ن�سي��ت كل �س��يء م��ن حويل فق��د ا�ستح��وذ ال�سوء على 

تفكريي بالكامل. 
اقرتب��ت بحذر واخلوف يتمكن من��ي، �رشت ارتع�ض مثل 
�سجرة طري��ة يف مهب ريح. اتقدم وا�سعر بقدمي تغو�ض 
يف االأر���ض حت��ى �رشت قريب��ا ج��دا واذا مبالمح ج�رش 

تنك�سف امامي. 
ال جمال للعودة حيث الظالم الدام�ض  خلفي، ال حيلة يل 
�س��وى اال�ستمرار ، بوابة ام ج�رش كالهما جمهول وغريب 
ويف مكان اغرب، رمبا هداأ خويف وانا انظر للج�رش الذي 
يع��ر حتت��ه نهر بعيد ج��دا وال اعرف كي��ف دخل ال�سوء 
و���رشت ارى اجلان��ب االخ��ر م��ن اجل���رش رغ��م كل هذه 

امل�سافة؟ 
وبنف���ض الوق��ت احدث نف�س��ي عن اال�سب��اح التي حتر�ض 
البواب��ة و���رشت اراها بال ارجل تط��وف بجانبي اجل�رش 
، الفك��رة الوحيدة التي ا�سدقها ان خمل�سي ومنقذي هو 

ص
ص

ق

ذلك ال�سوء. 
حزم��ت ام��ري ودفعت نف�سي بق��وة راك�سا ول��ن اتوقف 
حت��ى اجلهة الثاني��ة وكاأين ا�س��ق جموع اال�سب��اح التي 
�س��دت الطرف الثاين من اجل���رش، لكن ما ان و�سلت حتى 

انك�سف كل �سي ومل يكن هناك ا�سباح ابدا! 
�سع��رت بال�سع��ادة ب��ل �سيط��رت ن�س��وة االنت�س��ار على 
م�ساع��ري فاندفعت اىل االمام ابح��ث عن املخرج ، وانا 
م���رشع والطريق يرتفع نحو االعلى املت وجهي فلمحت 
اال�سب��اح تع��ود للج���رش وم��ن كرثته��م تال�س��ى اجل���رش 

واختفى! 
ازي��د م��ن �رشعت��ي وم��ع االرتف��اع املنهك ي��زداد تعبي 
حت��ى مل اعد ا�ستطيع حتريك قدم��ي، واذا ب�سخ�ض غريب 
املالمح ميد يده نحوي وخلفه ال�سوء الذي يخرين بانه 

اخلال�ض. 

م��ددت ي��دي للرجل وقب��ل ان ت�سل الي��ه انتبهت انه بال 
ارجل ، قفزت خائفا واذا به يتحول اىل  ماي�سبه ال�رشاب 
. ارك���ض ب�رشعة وانظر خلفي ثم نظ��رت اىل االمام واذا 

بي اقف عند نهاية اجل�رش حيث كانت البداية. 
وم��ن ح��ويل الكثري من اال�سباح نظرت جي��دا واذا بي قد 
ام�سيت �سبحا مثلهم بال ارجل �سدمت  حتى اغ�سَي علي، 
وبع��د ح��ني �سح��وت فتح��ت عين��ي واذا بي مم��دد على 

الطريق وامامي نهاية الطريق وال�سوء يناديني. 
نه�س��ت مرعوب��ا وانا اتلف��ت و�سط عتمة خميف��ة فراأيت 
جوقة اال�سب��اح اياها ت�سد الطريق وتت�ساعد �سحكاتهم 

وهم ي�سريون نحوي وانا احاول االفالت منهم.. 
 جمع��ت كل م��ا ل��دي م��ن ق��وة وانطلق��ت راك�س��ا نحو 
املجه��ول ولك��ن وجدتن��ي اع��ود اىل اول الطري��ق الذي 

�سلكته اول الليل!
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وار
ح

الكائن االيديولوجي جدار. 
يرّد الكرة عليك 

لعّل عوا�سف احلياة العاتية وحلظاتها 
الدقيق��ة، هي من يرتقي بنا �سّلم الوعي 
االأ�سئل��ة  مراف��ئ  اإىل  دائم��ا  ويدفعن��ا 
خميلتن��ا  م��ن  تندل��ق  الت��ي  الكوني��ة 
لتخاط��ب العق��ل املتف��ّرد ال��ذي ينت��ج 
االب��داع بال���رشورة اإذ ال اب��داع خارج 
منظوم��ة الف��رادة واالنزي��اح وم��ن ثّم 
ال�سط��وع والتوه��ج حي��ث  يب��زغ  يف 
االأف��ق -وعلى �سفاف التف��ّرد - �سوؤال 
املعرف��ة االأ�سيل لريى قام��ة �ساخ�سة 
يف جتربتن��ا الثقافية يف العراق.. قامة 
تختزل جتارب اأجيال كاملة يف �سخ�ض 

واحد.

األمير القروي فارع الطول
الناقد د. مالك المطلبي في ضيافة "األديب العراقي" 

 ل��ذا لي�ض غريبا اأننا هنا �سنن�سغُل 
ذات  مبدونت��ه  احل��وار  ه��ذا  يف 
العط��اء ال��رّث بعمومه��ا ومن دون 
التوقف عند جان��ب وحيد اأو يتيم 
منه��ا. هي جتربت��ه الت��ي يت�سّكل 
منه��ا ا�سم��ه وعنوانات��ه الكبرية، 
نق��ول �سنن�سغ��ُل كث��ريا يف ذل��ك 
واالإبداع��ي  االأدب��ي  منج��زه  الأّن 
– فك��را و�سعرا ون��رثا – يخت�رش 

تاري��خ الع��راق وتاريخه ال�سخ�سي من��ذ والدته يف عام 
1941 م��رورا بال�سن��ني الذهبية العظيمة يف �ستينيات 
و�سبعينيات العراق املزدهر، وعبورا اإىل ال�سنني العجاف 
منه��ا يف اأزم��ان الحقة، ورمبا و�س��وال اإىل حلظتنا هذه 
وه��ي تتوق لتالم���ض اأ�سابعه التي ترك��ت كل ذلك االأثر 

اجلميل واملمتع والنافع.. 
اإّن��ه مال��ك املطلب��ي، االأكادمي��ي العتي��د واملب��دع الذي 
ترعم��ت ق�سائ��ده يف – �ساح��ل االأمل – عل��ى �سبي��ل 
املث��ال، لرت�سم لنا روحا ريفّية وقروي��ة تطاأ اأزقة بغداد 
فتنفع��ل ب�سببها ومبوجبها وهي تلوب بني فطرة احلياة 
اجلنوبية وجم��ال املدنية ال�سادم��ة يف العا�سمة.. وقد 
وق��ف ال�ساعر طويال اأمام طبيعة كل منهما بال�سحر كّله، 
�سحر )احللفاية( التي تنوء باخل�رشة كّلها مثلما حتتفي 
كل يوم مبراأى املياه التي متتّد عميقا وطويال اإىل اأق�سى 
الدني��ا.. وك��ذا احلال  مع �سح��ر  املدني��ة يف اأزقة بغداد 
ومقاهيها و�سوارعه��ا الفارهة التي تده�ض ال�سبي وهو 
يفت��ح خميلته على م�رشاعيه��ا لي�ستوعب هذه االنتقالة 

املوجعة.. 
وم��ن ثّم �سيك��ُر ذلك ال�ساب الغ���ضّ ويغو�ض عميقا  يف 
الدرا�س��ات النقدية التي اأخذته على حني غّرة اإىل ملكوت 

املعرفة وقد متاه��ى يف لذتها حّد اأْن 
و�سم��ت االأل�سنية والبنيوية يف حينها 
باأ�سم��اء قليل��ة يق��ف ه��و ال �سواه يف 
مقدمته��ا من خ��الل ن�ساطه امللحوظ 
املوؤمت��رات  يف  الثمانين��ات  مبطل��ع 

والدوريات العراقية والعربية.. 
اإّننا هن��ا يف "االأديب العراقي" نعتقد 
جازم��ني، اإن جتربته النقدية قد األقت 
بظالله��ا عل��ى كث��ري م��ن التج��ارب 
الالحق��ة  - خا�س��ة يف احلقل البنيوي - ال��ذي ات�سعت 
م�ساح��ة اال�ستغ��ال في��ه  حّد اأن �س��ار مو�س��ة بعد ذلك 
لعقدي��ن م��ن الزم��ن يف النقدي��ة العراقي��ة. نع��م، كان 
الدكتور مالك املطلبي واحدا من حمر�سات التحديث يف 
خطابنا النقدي بعد اأن خا�ست مرجعياته النقدية غمار 
اجلدل املحتدم لتلك املناهج الوافدة اإىل العربية بكّل ما 

حتمله من هموم وتطلعات نحو امل�ستقبل. 
اإّن التحاور مع جتربة عالية وراكزة مثل املطلبي تتطلب 
ع��ّدة خمتلفة وغنّية يتناغ��م خطابها مع جتربته  الرثّية 
يف املناه��ج النقدي��ة البنيوي��ة وم��ا �سبقها م��ن طرائق 
مهم��ة للتطبيق��ات النقدي��ة يف االأدب العراق��ي. نق��ول 
بتوف��ر تل��ك العدة الت��ي تقف اأم��ام ده�سة ال�س��وؤال الذي 
ط��ال انتظ��ار االإجابة علي��ه ل�سنوات عدي��دة رمبا ب�سبب 
زهده يف احل�سور يف العقد االأخري، ورمبا ب�سبب االإميان 
بوج��ود ثقافة ر�سينة وحقيقية ال تتوفر كثريا يف اإنتاج 
حوار هو يف جوهره مثابة من مثابات املعرفة والثقافة 

التي ي�سّح خطابها ويكرث �سواه .. 
ل يحيلن��ا اىل القول ب� "ندرة" ه��ذه التجربة  ه��ذا املف�سّ
الكب��رية،  والن��ادر فيه��ا ه��و قدرتها على ت��رك الب�سمة 
واالأثر يف الالحق من خطابنا وثقافتنا.. ولن ندعي اأننا 

النقد له  روافد  
داخلية وخارجية  

وحين يعكس 
)المبدع( وعيه على 
نصه ال يتخلص من 

ذاتيته. 
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هن��ا ب�سدد ابتداع الفر�سة التاريخي��ة، اإمنا نحن ب�سدد 
اقتف��اء االأثر من خالل حتريك الراك��د وال�ساكن يف اأدبنا 
م��ن خالل ف�سحة املعرفة الن��ادرة التي تنهمر من خالل 
مالك املطلبي. الأّنه وبب�ساطة �سديدة عالمة من عالمات 
الفكر احلّر الذي ال يتكّرر كثريا يف زمننا الكالح واملتخم 
باخليب��ات واالأوج��اع الت��ي ترتى عل��ى م��دى اأكرث من 

خم�سني عاما.. 
مل تع��رف النقدية العراقية م�ساك�سا مثله يف التهكم على 
اأعت��ى م�سهدي��ات اجلدّي��ة ال�سارم��ة وامل�سطنع��ة، كان 
املطلب��ي يتعّمد تفكي��ك مق�سدياتها من خ��الل التهكم ، 
ولنا يف مراجعة م�ستهالت مقاالته املن�سورة يف جريدة 
اجلمهورية خري برهان على ما نذهب اإليه. ُترى ما الذي 
كان يدفع��ه للتهكم على ذل��ك النحو؟ هل كان الدافع هو 
الرغب��ة يف ق��ول م��ا ال ميك��ن اأن يقال يف تل��ك املرحلة 
احل�ّسا�س��ة م��ن تاري��خ الع��راق ؟ لن يخو�ض ه��ذا احلوار 
يف �س��يء من ذلك التهك��م العتيد، اإمنا �سيح��اول قراءته 
من خ��الل اإجابات الناقد الع��ارف واخلبري يف جدليات 

الثقافة والفكر واالأدب.. 
))االأديـــب العراقـــي(( اليـــوم، حتـــاور املطلبـــي الذي ال 

يتحـــّدث كثريا عـــن نف�شه – زهدا وتعّففـــا - .. ال ي�شرح 
اأ�شباب تفوقه هنـــا اأو حزنه هناك. اإمنا تتوهّج موؤلفاته 
لتف�شـــح عـــن مكنون روحـــه التي و�شمت هـــذه التجربة 
باالإبـــداع كلـــه وهـــو مـــا ن�شميـــه باالإخل�ـــس للم�شروع 
ال�شخ�شـــي الـــذي ي�شتحـــق عقـــودا مـــن العمـــل امل�شني 
بلـــد  الثقافـــة واالأدب العظيمـــني يف  اجلـــاد يف �شبيـــل 
يتنّف�س الوجع بنف�س الدرجة احلرجة التي يتداول فيها 
اجلـــراح عميقة الغور .. عن كل ذلك �شيكون هذا احلوار 
مـــع الناقد الدكتور مالك املطلبـــي ، وال اأدري هل �شنفلح 

اأم ال ؟؟ .. 
- مـــن امل�شـــّرح اىل بغـــداد ثم القاهـــرة مـــاذا اأ�شافت لك 

املدينة وما ت�شوراتك عن ثقافاتها ؟ 

- انتقل��ت من ثقافة لها مو�سوع مغ��ٍر ا�سطوري ُن�سجت 
حول��ه حكايات املاء اىل مدينة تعك�ض ثقافتها وتفر�ض 
علي��ك مو�سوعه��ا وثقافتها وهي فيه��ا �سحف و�سينما 
واندي��ة. كانت بغداد عاملا اآخر باملجمل، هذه التحوالت 
الت��ي تط��راأ على االن�سان م��ن دون اأن ي�سع��ر بها فبغداد 
كوك��ب اآخ��ر غ��ري قاب��ل لالحت��واء خالفا مل��ا كنته يف 
الري��ف.  الن�س��اأة بالن�سب��ة يل كان��ت 
يف بغ��داد على الرغم م��ن اأنّني كنت 
اأمتلك خمزون��ا تراثي��ا ولغويا كبريا 
من خالل الوال��د الذي كان يكتب يف 
النح��و وق��د علمن��ا النح��و وال�رشف 
الق��راآن واملتنب��ي يف عم��ر  وق��راءة 
�سغري وكتب اأخرى يف بغداد و�سلت 
�ساب��ا واختلفت عن��دي م�سالة التلقي 
وهناك توجد جمموع��ات ومنتديات 
تنتم��ي اليها وقد انت�سبت اىل جمعية 

بغداد كوكب آخر غير قابل لالحتواء خالفا لما 
كنته في الريف فالنشأة بالنسبة لي كانت 

في بغداد وصلت شابا واختلفت عندي مسالة 
التلقي وهناك توجد مجموعات ومنتديات 

تنتمي إليها وقد انتسبُت الى جمعية 
المؤلفين العراقيين األمر الذي منحني حافزا 

جيدا ليكون لدي موطأ قدم. 

وار
ح

املوؤلف��ني العراقي��ني االأم��ر ال��ذي مينحني حاف��زا جيدا 
ليكون لدي موطاأ ق��دم. اأ�سبح يل بيت ا�سبه باملجموعة 
املوؤ�س�سي��ة، اأعن��ي االنتماء اىل االحت��اد وغريه. بعد ذلك 
انتقل��ت اىل الك��وب الق�سّي القاهرة. ب��داأت اأ�سّكل روؤيتي 

هناك يف الدر�ض والبحث وانتاج الروؤية. 

- دكتـــور لنعد اىل مـــدة زمنية ع�شتهـــا وكانت مهمة يف 
نتاجهـــا وحراكهـــا واأنـــت عا�شـــرت ال�شتينيـــات فما هو 
تقييمكـــم لتلـــك احلقبـــة وما اأبـــرز االأ�شياء التـــي اثارتك 
معرفيـــا؟ وهل تلحظ ان الظاهـــرة ال�شتينية يف الثقافة 
العراقيـــة تكمـــن يف اأن الوعـــي النقدي يرافـــق اأو رافق 
ظهورها. ما حقيقة انتمائك لل�شتينيني؟  بع�شهم يذكرك 

فيمـــا يرويه. مـــا علقـــة ال�شتينيني باأدوني�ـــس وبري�س 
ورامبو

-يف الب��دء عندي مالحظة على م�سطلح اجليل ال�ستيني 
يف احلقيق��ة اأن االإنت��اج االأدب��ي والفن��ي غ��ري حمك��وم 
بالزمن املو�سوعي فاالنتماء ال�ستيني ينتمي اىل الزمن 
الفلك��ي فهناك زمن نف�سي واأدبي وعلمي وال يوجد اأديب 
يلت�س��ق بع���رش �سن��وات وم��اذا بعد ذل��ك ه��ل �سي�سنف 
االأدي��ب على اأّنه �سبعين��ي وثمانيني اإذا م��ا ارتبط بقّوة 
الن���ض؟  الت�سمية جاءت من الغ��رب الأّن لديهم �سدمات 
يف الثقاف��ة، الثقاف��ة عنده��م مبني��ة بنح��و موؤ�س�ساتي 
وهن��اك  وغريه��م...  واالأكادميي��ون  الفال�سف��ة  فيوج��د 
�سدم��ات زمني��ة حت�سل فيها حت��والت مهم��ة. ومن ثّم 
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فتف�سري االأجيال خمتلف. 
الث��اين م��ن  ال�س��ق  وفيم��ا يخ���ضّ 
ال�س��وؤال، اأرى اأن كّل منت��ج للن���ض 
هو ناقد لك��ن ال يحّق له من ناحية 
مو�سوعية اأن يتح��دث، الأّن حديثه 
ل��ه  النق��د  مو�سوعي��ا.  يك��ون  ل��ن 
رواف��د داخلي��ة وخارجي��ة وح��ني 
ه  يعك���ض وعي��ه )املبدع( عل��ى ن�سّ
ال يتخل���ض م��ن ذاتيت��ه. وال يكون 
ح��ّرا متخل�سا م��ن ال�سغط الداخلي 

النف�سي. وكلياته العميقة.
اأما ال�سقُّ الثالث من ال�سوؤال فبداية ال�ستينيات ومنت�سفها 
مدة �سيا�سي��ة ملتهبة، ومع ذلك كان ال�سياق الذي ع�سنا 
فيه �سياقا ح��ّرا ن�سبيا دميقراطيا، باملعنى الذي ينطبق 
عل��ى دميقراطيتنا الفوقية وغري املتاأ�سلة، كان الن�ساط 
ابداعيا ونقديا وكّنا يف ما هي اأ�سبه بال�سومعة االأدبية. 

اخذنا دماء اأدبية من نواح خمتلفة. 

-علقة ال�شتينيني باأدوني�س وغريه؟ 
 

- الكت��اب املقد���ض لن��ا ه��و 
بريوت وجماع��ة �سعر – كنا 
نتاأب��ط " التح��والت والهجرة 
والنه��ار"  اللي��ل  اأقالي��م  يف 
ال�سي��اب.  دخ��ل  ذل��ك  وبع��د 
مبعن��ى الوقوع بني طبيعتني 
للن�سو�ض. كنا نرى يف نازك 
ناق��دة. لكن املجاه��رة بذلك 

الراأي كان خطريا.

- كتب بع�س النقاد عن اأثر ادوني�س 
الفاعل يف ال�شعراء ال�شتينيني، اىل 

اأي حّد كان ذلك يف راأيك؟  
 التفاع��ل الن�سي/ التنا�ض – �سمك 
يف امل��اء. ه��و اإنك ال تع��ي ما تاأخذ 
اأن��ك ت�سب��ح يف الكتابة من��ذ القراآن 
واالأف��الم  وال�سي��اب  ادوني���ض  اىل 
وال�سينما وغريها. اإذا اقتب�ست واعيا 

هذا اأمر اآخر. 
التنا�ض جزء من النظام البايلوجي 
حت��ى ولي���ض فق��ط الذهن��ي. الت�سف��ري االأدب��ي يرتب��ط 
بامتدادك معه. عك�ض املادي. لذا اأعّد االأمر طبيعيا جدا. 

-  ال�شيـــاب �شاعر كل�شيكي اذا ا�شتثنينا بع�س ق�شائده 
بذلك؟  مقتنعا  زلت  ما  هل  �شابق.  وقت  يف  قلت  " كما 

يعن��ي نحن نقراأ ب�سغط االعالن علينا. نقرا فياأ�رشك وال 
تتحّرر اأاّل اأذا امتلكت اجله��از املفاهيمي والنظري حتى 
متيز. املوم���ض العمياء مثال تقليدية. اأّنها جاءت ب�سغط 

اأيديولوجي وا�سح. 
ق�سائد ال�سياب حت��ى االأ�ساطري كانت ت�سمينا ملقوالت 
ا�سطوري��ة. اأم��ا امل�سي��ح بع��د 
اأ�سطورية  ال�سلب فهناك بنية 
متت��ّد يف الن���ض وه��ذا غ��ري 
اال�س��ارة اأو الت�سم��ني. نح��ن 
بحاجة اىل قراءة ال�سياب بعد 
اأن تخل�سنا من �سغط املعلم. 

مع اأّنه ظاهرة. 

- مطلـــع الثمانينيـــات، كانت 

األيدلوجيا ليس 
لديها نص اطالقا. 

انها تتسلل كموضوع 
مخيف والبعض 

يستجيب لها ويؤمن 
بها الى درجة الموت 
ولكنه ال يكتب نصا. 

حافظ ابراهيماجلواهري

وار
ح

ا�شاعـــة  يف  الفتـــة  جهودكـــم 
املنهـــج البنيـــوي يف النقدية 
العراقيـــة مـــن خـــلل �شل�شلة 
معظـــم  يتذّكرهـــا  مقـــاالت 
امل�شتغلـــني يف حقـــول االأدب 
والفكر. ترى هل اأخفقت تلك 
اجلهـــود بعد ات�شـــاع ظاهرة 

النقد الثقايف وما بعده؟

- منظ��وري للن���ض اإّن��ه ي�س��ري يف دائ��رة عل��ى نف�س��ه، 
مي��ّر بتحوالت ويع��ود. اأي دورة ال��روؤى. يل جانبان يف 
الثمانينات اأحدهما نقدي وقد متثل ال�رشاع بني املنهج 

اخلارجي والداخلي. 
اأرى املو�س��وع يف الداخل هو ال�سكل. القراآن عزل ال�سعر 
مث��ال. ثّبته مو�سوعي��ا ولي�ض �سكليا. مبعن��ى حكم على 
امل�سم��ون. املنهج الداخلي هو ال�سع��ر وهو اأمر حم�سوم 
حتى يف الرتاث. كذلك ا�ستثمرت البنيوية لبيان موقفي.  
ان�سغ��ايل بالبنيوية حررين من �سط��وة االآديلوجيات يف 

الثمانينات. 

- املطلـــع علـــى كتابـــك "ذاكـــرة الكتابـــة – حفريات يف 
اللوعـــي املهمـــل " يجد اأنـــك تعيد 
ذاكرتـــك للأ�شيـــاء ولي�ـــس العك�س.  
الذي كتب كتاب الذاكرة هو " طفل 
" الكهل" كما  " والـــذي �شرقها هو 

تقول.

-كن��ت كائنا مت�س��ّكال يف املحيط. 
حني كتبت هذا كنت بعد مّدة طويلة 

لي�ض الطفل. الطفل كان يكتب 
بقدم��ه وب�سلوك��ه. اأم��ا الكهل 
فج��اء �ساغطا عل��ى الت�سكيل 
االأول – اكت��ب م�ستعريا �سكل 
هذا الطفل. كم اأدخل فيه فانا 
اأجنح. ممتلئ بت�سفري اآخر �ساأن 
حمم��د خ�س��ري يف ب�رشياثا. 
املتكون م��ن اأربعة اأعمال يف 
االأول كتب عن "حممد خ�سري 

" الطفل لكن من كتبه هو الكهل. هنا مدار ال�رشاع. 

- اين م�شروعك ال�شعري؟  املجموعة الرابعة لك؟

طباع��ة ال�سعر مقلق��ة بالن�سب��ة يل . وجمموعتي الرابعة 
" اأفكر بطباعتها. "جمادات متوعكة 

- تقول يف احدى مداخلتك النقدية " ان االيديولوجيا 
حتكـــم قبلـــي وارغامـــي " وهـــي " مرتبطـــة بن�شو�ـــس 
حمت�شـــدة " نحـــن متفقون على ان ع�شـــر االيديولوجيا 
تراجـــع كثريا يف القرن احلادي والع�شرين كيف لكم ان 

ت�شفوا االختلفات ما بني ع�شرين تزامنا مع وعيك؟ 

- االيديلوجي��ا لي���ض لديها ن�ّض 
اإّنه��ا تت�سل��ل كمو�سوع  اطالق��ا. 
خمي��ف والبع���ض ي�ستجي��ب لها 
ويوؤم��ن اىل درج��ة امل��وت ولكنه 
��ا. ردة الفعل ولي�ض  ال يكت��ب ن�سّ

الفعل.
الكائ��ن االيديولوج��ي ج��دار يرّد 

 الحداثة في المغرب 
مستوردة بينها وبين 
أوربا ماء. وبينها وبين 
العراق  صحراء. وفي 

مصر بين االثنين. 

األيا�ض ابو �سبكةاأحمد �سوقي
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الكرة عليك، فانت توؤمن ولكن 
ال تعك�ض اميان��ك بالن�ض اأمّنا 
ب�سكل الن�ض. اأنفي وجود ن�ض 

اأيديولوجي. 

- مـــا االثر الذي تركـــه الكتاب 
العربـــي القدمي )الـــراث( يف 
روح مالـــك املطلبي ووجدانه؟ 
اأم ال�شاعـــر  ال�شعـــر والـــراث 

والراث؟

- ال�سع��ر من احلقبة العثمانية 
اىل االآن يرتج��م مو�سوعات )يف ح��ني اأّنه كما يفرت�ض 
روؤي��ا( !  الروؤيا عن��د ال�ساعر القدمي �سنيع��ة احلرية. هم 
م�سافرون ولي�سوا جوالني. الروؤى بداأت تخمد هناك روؤى 
وحرفي��ة مثال احمد �سوقي وحاف��ظ ابراهيم واجلواهري 
واليا�ض اأبو �سبك��ة واآخرون كان لديهم قدرات جيدة يف 
ال�سياغ��ة لكن م��ن دون روؤى.  فاملتنبي يف املق�سورة 
كان هاربا من امل��وت وخارجا من ال�سحراء يف �سيناء 

العبودي��ة  م��ن  وخارج��ا 
املطلقة عبودي��ة االأمري الذي 
ميل��ك ماأم��وره وه��و كاف��ور 
الذي كان كل مغامرته و�سع 
املتنب��ي يف قف���ض كالبلب��ل 
بحي��ث اأراد اأن ميتلك املتنبي 
وحني خ��رج اىل �سيناء خرج 
اىل احلري��ة امل�ساعف��ة فب��داأ 

يكتب ال�سعر يف احلرية 

اأال كّل ما�سية اخليزىل 
  ِفدا كل ما�سية الهيذبى

 وج��اء اجلواه��ري فكت��ب �س��ّد الرملان 
و�سّد الوزراء ال�سيئني ق�سيدة املق�سورة 
بح��دود مائتي بيت عك���ض املتنبي الذي 
كت��ب مق�سورت��ه يف اأربع��ني بيت��ا، لكن 
املتنب��ي كان��ت �سناعت��ه وطريق��ة بناء 
ق�سيدت��ه معم��ارا �سعريا. وكذل��ك الفرق 
بني اجلواهري وعبد الرزاق مثال. كالهما 
ميدح��ان ولك��ن اجلواه��ري مي��دح حني 
يري��د وعبد ال��رزاق ميدح حني ي��راد منه 
اأن مي��دح. هك��ذا اأخل�ض الروؤي��ا احلقيقية 

لل�سعر. 

-نعـــود هنـــا اىل مفهوم ال�شناعة الـــذي ورد يف النقدية 
العربية؟.

 ابو هالل الع�سكري يف كتاب ال�سناعتني يقدمه على اأّنه 
الق��درة على ال�سبك وامتالك البنيات ال�رشفية والنحوية 

وغريها.

- راأيـــك مبو�شى كريدي. عبد 
االله ال�شائـــغ. ح�شب ال�شيخ 

وزملئهم ممن تعا�شرمت؟ 

- ال ميك��ن اختزاله��م بكلمة. 
الأن ال ثب��ات م�ستقي��م. الروؤى 

متحولة ارتفاعا وانخفا�سا.

- انشغالي بالبنيوية 
حررني من سطوة 

األيديولوجيات في 
الثمانينات. 

 
- نحن بحاجة الى 

قراءة السياب بعد 
أن تخلصنا من ضغط 

المعلم.

عبد االله ال�سائغمو�سى كريدي

وار
ح

- احلداثـــة ولنفر�ـــس باأحـــد ممثليهـــا عربيـــا ممـــن – 
افر�س – اأن لك علقة بهم مثل جابر ع�شفور؟

 
- جاب��ر ع�سف��ور اأ�ست��اذي ويحّب زمالت��ي انا وحم�سن 

اأطيم�ض . 
احلداث��ة يف املغ��رب م�ست��وردة بينها وب��ني اأوربا ماء. 
وبينه��ا وب��ني العراق �سح��راء. ويف م�رش ب��ني االثنني. 
جاب��ر ع�سفور م�رشوع��ه الثقايف بني البعي��دة والثقافة 
البينية. فكان م�رشوعه ب��ني بني. كان يح�سب للمحظور 

التابو .

-ملاذا بيننا �شحراء؟

دميقراطيتن��ا خط��اب ولي���ض حمت��وى. املعن��ى مفقود. 
هناك برنامج موؤ�س�سي وبناء موؤ�س�سي وهو ما نفتقده 

لي�ـــس للحديـــث نهايـــة مـــع �شخ�شية نافـــذة ثقافيـــًا مثل 
الدكتـــور مالـــك املطلبـــي ،ثمـــة روى مل يجـــر تناولهـــا 
وت�شـــورات بحاجـــة اىل نقا�س م�شتفي�ـــس وهو ماوعد 
باأ�شتكماله يف حـــوار الحق ميثل اجلزء الثاين ناأمل اأن 

نحققه الحقًا.
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خ���ض الروائي علي جا�سم �سبي��ب روايته الثانية ) �سيد 
احلم��ام ( للنا�سئ��ة كم��ا فع��ل يف روايت��ه االأوىل ) وردة 
الف��رح( وا�ستثم��ر الرحل��ة وا�ستك�س��اف امل��كان بعي��ون 
اليافع��ني) حم��زة و�سديق��ه �سه��اب ( �ساح��ب االأ�سماء 
املتع��ددة ،  وميك��ن عد هذه الرواي��ة منوذجا خا�سا من 
الرواي��ات ولي�ست جن�س��ا قائما بذاته بل ه��ي �رشد يفيد 
من فئة الفتيان وتطلعاتهم نحو املغامرة واال�ستك�ساف 
وخو���ض غمار املغام��رة للتع��رف على الع��امل املحيط 
به��م كما انها تفيد من منج��زات الرواية بو�سفها جن�سا 
ادبي��ا له تاري��خ طويل وجت��ارب متنوع��ة مطروحة يف 
مناذجه��ا املن�س��ورة واملرتجمة، و�س��وف نتفح�ض بنية 

هذه الرواية دون الدخ��ول يف جتني�سها .حر�ض الروائي 
عل��ى تثبيت زمان ومكان اجن��از روايته ) �سيد احلمام( 
لي�سج��ل مفارق��ة ملفتة للنظ��ر تتعلق بالف�س��اء الروائي 
ال��ذي احت��وى �سخو���ض الرواي��ة وزم��ن االح��داث التي 
عا�سته��ا هذه ال�سخو�ض ن�سبة اىل مكان الكتابة وزمنها 
، وه��و امر يحتاج اىل ا�ساءة مثمرة تتعلق بهذا احلر�ض 
ودالالته اخلفية التي تلقي ظاللها على اخلطاب ومغزاه 

الذي اأراده الروائي منها.
وقد ح��دد  تاريخ اجناز روايته ) �سي��د احلمام( بال�سكل 
االت��ي :)اخلمي���ض 2004-3-4 املاني��ا –اليبزك( اما 
م��كان احداث الرواية وزمانها  فكانا يف مدينة الب�رشة 

رواية صيد الحمام 
     السيرة الذاتية والخيال الروائي

 

جميل ال�شبيبي

ت
اال

مق

يف اح��دى املح��الت ال�سعبية التي بني��ت ب�سكل ع�سوائي 
يف زمن بعيد عن زمن الكتابة يتجاوز اخلم�سني عاما – 
منت�سف خم�سينيات القرن الع�رشين- وامللفت للنظر ان 
مدين��ة اليبزك االأملانية مل ت��رد يف الن�ض الروائي �سوى 
يف ذي��ل نهايتها ،اما اح��داث الرواية فقد اقت�رشت على 

مكان تلك احلقبة البعيدة وزمانها .
واذا افرت�سن��ا ان الرواي��ة ق��د كتب��ت يف م��دة  ما  )بني 
2003  و2004( ف��ان ذلك يعني ان املوؤلف قد كتبها 
1946( حمف��زا   الروائ��ي  )تاري��خ مي��الد  يف كهولت��ه 
ذاكرت��ه املرئية على اال�ستجاب��ة يف بناء  عامل املا�سي 
البعي��د مما يطرح اأ�سئلة عن ذاكرته التي ات�سعت الأحداث 
حقيقي��ة عا�سها واحداث خيالية مرفق��ة بخلفية واقعية 
يف جت�سيد املكان والزمان ،ويبدو ان تقدمه يف العمرقد 
زاد م��ن رغبته يف العودة اىل عامل الطفولة تدفعه عبارة 
طائفة يف ال�رشد تلخ�ض ه��ذا اخلطاب الروائي املحت�سد 
باالأح��داث وال�سخو�ض بان رحلته كانت بحثا عن مكان 
في��ه) كل �سيء ح��ر )....( الغ��زالن واالأران��ب تقرتب منه 
دون خ��وف.( كاأنها انكيدو ال��ذي مل يتدن�ض حني الم�ض 

االن�سان.
 وهناك اأ�سئلة عن عالقة هذا املا�سي البعيد الذي ي�سكن 
ذاك��رة الروائ��ي م��ع واق��ع متح��رك ومتط��ور يف مدينة 
اليب��زكا االأملاني��ة ال تربطه اية عالقة باأح��داث الذاكرة 

التي وردت مف�سلة يف الرواية.
ان االإ�سارة اىل مكان كتابة الرواية واجنازها يف التاريخ 
املذك��ور يرم��ز اىل ان رحلة البحث التي بداها حمزة من 
�سي��د احلمام مل تنته بعد،  وبقي )حمزة/املوؤلف( غريبا 
معلق��ا بني �سم��اء الطفول��ة االأوىل وبني م��كان الكهولة 
ال��ذي ج�سد غربت��ه االأبدية و�سياع هويت��ه بني االأمكنة 
الكث��رية التي جا�سته��ا قدماه دون ان جت��د املالذ الذي 

يبح��ث عنه، لي�ستقر ج�س��ده  اأخريا يف ار�ض �سام�سونك/
تركيا بعيدا عن �سيد احلمام باأالف الكيلومرتات.

وت���رشد الرواي��ة احداث��ا م��ن زم��ن خم�سيني��ات الق��رن 
الع�رشي��ن يف مدين��ة الب���رشة ع��ن حي��اة جمموع��ة من 
الن�س��اء الالئ��ي امتهنَّ جمع امللح م��ن ال�سحراء الغربية 
للمدين��ة حي��ث يتجم��ع م��ن املي��اه املاحلة الت��ي تغمر 
ه��ذه ال�سح��راء ال�سا�سع��ة يف الربيع وجفاف��ه يف ف�سل 
ال�سي��ف ثم بيعه يف اأ�سواق املدينة، وي�رشد الق�سم الثاين 
م��ن الرواية تفا�سيل عن رحل��ة اليافعني حمزة و�سهاب 
ذي الرائح��ة يف ال�سح��راء وتعرفهم��ا عل��ى ت�ساري�سها 
وتفا�سي��ل معي�س��ة اأهله��ا فيم��ا ي���رشد الق�س��م الثال��ث 
رحلتهم��ا اىل اله��ور وتفا�سي��ل تل��ك الرحل��ة ، ثم عودة 
حمزة اىل بيته القدمي يف رحلة دائرية ال�سكل مغلقة على 
احداثه��ا وقد ا�ستثم��ر الروائي العنوان��ات اجلانبية بدال 
م��ن الف�س��ول واالق�س��ام ، ليعطي املتلق��ي اليافع حرية 
القراءة من اأي مكان ي�ساء فيجد الطبيعة وال�سخو�ض يف 
عالق��ة م�سريي��ة متداخلة ،ت�رشد تفا�سي��ل مقربة لعامل 
الطبيع��ة يف ال�سح��راء او الهور بعني الكام��ريا يتناوب 

على ا�ساءتها حمزة و�سهاب وال�سارد العليم.
يت�س��در الرواي��ة اهداء موج��ه اىل روحي وال��دة الروائي 
وخالت��ه وهما �سخ�سيتان تتواج��دان يف العامل الروائي 
اأي�س��ا ولهم��ا دور يف ا�س��اءة زمان االح��داث ومكانها  
، وهم��ا ج��زء من ال�س��رية الذاتية للروائي الت��ي ا�ستبكت 
م��ع االحداث الروائي��ة اخليالية واحلقيقي��ة، مما ي�سعب 
على ق��ارئ الرواي��ة الف�سل بني العامل��ني ، خا�سة وان 
االأمكن��ة ومعظم �سخو�ض الرواية م��ن الن�ساء لها عالقة 
ب�س��رية املوؤلف مثل )عيدة ،غدنه اخلرية ،و�سمرة ،وزهرة 
ور�سي��ة اإ�ساف��ة اىل اأ�سم��اء املكان ) �سي��د احلمام ، ام 
جذي��ع، ج�رش الرويطة، الروف العايل،وغريها(مما ي�سهم 
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يف اإ�سف��اء �سفرية متجان�سة ب��ني ال�سرية واخليال الذي 
احت�س��ن ال�س��رية وارتقى بها اىل ع��امل روائي متجان�ض 
االح��داث وال�سخو���ض وه��ي جت�س��د رحل��ة البح��ث ع��ن 
ع��امل جمهول حت��اول ال�سخو�ض الروائي��ة الو�سول اليه 

واال�ستقرار يف ار�سه.
ان الكتابة يف مكان مكت��ظ ومتحرك ومزدحم بال�سكان 
) اليبزك(، ويف زم��ن متقدم على زمن االحداث الروائية 
)عام2004(،ث��م االإهمال املتعم��د لو�سف هذا الف�ساء، 
ي�س��ري اىل ان ال�سارد،/ املوؤل��ف ال�سمني يجري ا�ستبداال 
واختي��ارا مق�س��ودا الإع��الء ع��امل الذاك��رة عل��ى ع��امل 
الواق��ع املعي�ض  حني يج�سد عاملا اخ��ر خمتلفا واحداثا 
متقاطع��ة م��ع م��كان الكتاب��ة، ليوؤ�س�ض للذاك��رة ف�ساء 
حمت�س��دا بامل�ساهد املتنوعة التي ت�سي ب�سيطرة الطبيعة 
البكر وكائناتها بو�سفه��ا ذاتا تخ�سع اجلميع ل�سلطتها 
�س��واء يف ال�سح��راء او امل�ستنقعات املائية املعروفة يف 
جنوب العراق باالأهوار، ليبدو املكان الطبيعي بديال عن 
العامل ال�سناعي :عاملا ينب�ض باحلياة ،عاملا حلميا من 

نتاج الذاكرة.

 �شيد احلمام والبيت الق�شي

تنه�ض ذاكرة ال�سخ�سية، وه��ي ت�ستعيد احداث املا�سي 
البعي��د، بعني مقربة ه��ي عني ال�سبي حم��زة الذي يرى 
االأ�سي��اء �ساخ�سة امامه وينظم ال�س��ارد العليم/املوؤلف 
ه��ذه  امل�ساهد ليبدو ع��امل الذاكرة مت�سال يبداأ من مركز 
الذاك��رة ) البي��ت الق�سي( ال��ذي ) كان يق�سي كّل الوقت 
في��ه حت��ى ع��ودة والدته (  حت��ى العودة الي��ه يف نهاية 
الرواي��ة    بتفا�سي��ل كثيف��ة احل�س��ور حتكمه��ا ال�سف��ة 
الوا�سفة:املعزى املكللة بال�سعر االأبي�ض الغزير.. �سجرة 

الت��وت بظلمتها وبع�ض اأغ�سانها عارية تالم�ض االأر�ض 
.ت��الل املل��ح يف احلج��رة الطيني��ة ال�سغ��رية املال�سقة 
حلجرة والدته ،ت��الل امللح ، التالل البي�ساء ، خمروطية 
القم��ة ، تخرج م��ن قماٍط م�سن��وع من ق�س��ب اأ�سهب(، 
فاأ�س��ًا عري�س��ة ال�س��ّن وذراعها من خ�س��ب التوت ممحّية 
م��ن و�سطه ( اإ�سافة اىل ما تلتقطه عني ال�سارد من عامل 

ال�سحراء والهور املكتظ بالكائنات والب�رش.
ان اح��الل ال�سفة بديال عن امل�سه��د املف�سل الذي يظهر 
جلي��ا  يف موا�سع كث��رية يف هذه الرواية ،يعني تر�سيع 
امل�سه��د بلوح��ات ت�سكيلي��ة معلق��ة يف ف�س��اء ال���رشد 
املتحرك او       ال�ساكن، كتالل امللح البي�ساء خمروطية 
القم��ة او قماط من ق�سب ا�سهب او معزى مكللة بال�سعر 
االأبي���ض الغزير، وه��ي لوحات مقربة وم�س��اءة ا�ساءة 
�ساطع��ة تخ��رتق عد�سة الع��ني وت�سكن يف اأعم��اق الذات 

بو�سفها جتربة �سخ�سية�
وم��ن ممي��زات ت�سكي��ل امل�ساه��د واللوحات انه��ا ت�ساء 
باالأل��وان املنا�سبة م�سفوعة بالرائحة التي تواكب جت�سد 

ت
اال

مق

امل�ساه��د وتغ��ري االأمكن��ة وال�سخو���ض فالرائحة تواكب 
ال���رشد امل�سهدي، وتغم��ره بنكهتها،)عندم��ا يقرتب من 
�سياء البح��ريات امللحية ، ي�سّم رائح��ة والدته( وعندما 
يتاأم��ل �سجرة التوت يف بيته )�ّسم منه��ا رائحة غريبة ، 
كاأنه��ا اآتية من هامة ال�سج��رة(، وحني يغفو يف املغارة 
البي�سوي��ة التي �سنعه��ا يف حدبة الروف العايل يفيق ) 
عل��ى رائحة املاء تدخ��ل اأنفه، مزيج م��ن رطوبة الهواء 

ال�رشقي ورائحة �سمك..(
وت�س��ري وظيف��ة ه��ذا الت�سكيل ال��ذي يقط��ع  حركة �رشد 
امل�سه��د ويوؤط��ره بجملة تر�س��م لوحة ت�سكيلي��ة، مرة  او 
جمل��ة �سعرية ت�سيء اعم��اق الذات مرة اأخرى اىل نزوع 
،الت�سب��ث مبكان الطفولة وهي ته��م باملغادرة والرحيل 
عن هذا العامل املحدود اىل عام جمهول ا�سارت اليه هذه 

ق��ب اجلمل الت��ي تنري دربا حمفوف��ا باملجهول  لرت ا و
واخل��وف متجه��ا)اإىل ف�س��اء الفج��ر( يف 
ليل��ة )كان��ت ليل��ة �سامتة وكان��ت الدنيا 
تنه��ال برتاب ظلمتها حول عينيه ( وقبل 
الرحيل )راأى الفج��ر الر�سا�سي �سامتًا 
اأي�سًا(ثم يتاأكد ذل��ك بالتكرار )ال�سمت 
�سا�سع مثل اأ�سعة ال�سم�ض( وهي �سورة 
منبثق��ة من اح�سا�سه العميق بالوحدة 

وال�سياع وفقدان الهوية .
وعل��ى وف��ق ذل��ك ي��رى ام��ه واب��اه 
�س��كل  عل��ى  وزوجه��ا  وخالت��ه 
ايقون��ات  ثابتة يف �سم��اء م�ساهد 
ال�رشد كم��ا حفظتها ع��ني اليافع 
البعي��د وه��ي  الزم��ن  ه��ذا  ع��ر 
لقط��ات ملون��ة لل�سخو�ض الذين 
عا���ض معهم تل��ك الف��رتة منها 

اق��رتان �س��ورة والدت��ه ) و�سفريتيه��ا تتاأرجح��ان بني 
يديها القويتني ،عينان مغم�ستان)والفم مزموما ، اأزرق 
باهت��ا، كاأن كلمة تيّب�ست عل��ى ال�سفتني.. بثوبها االأزرق 
املبّق��ع بزخارف عل��ى اجل�سد ،( ويظهر اب��وه يف �سورة 
ثابته متلفعا بكوفيته حد العينني وهو يحمل فانو�سا او 
وهو يحمل فا�سا عري�سة ال�سن  يه�سم بها اكوام امللح يف 
الغرف��ة ال�سغرية املخ�س�سة الإي��داع امللح )وعن خالته 
وعي��دة وا�سياء البيت هناك التماع��ات مكثفة على �سكل 
�سور م�سيئة تط��رز م�ساهد ال�رشد منها م�ساهدة خالته 
مبالب�سها ال�سوداء وفوطتها التي لطخها العجني االأ�سمر 
والطح��ني االأبي�ض مت�سح عينها واأنفها يقطر وهي تنظر 

اإليه وتن�سج وعلى �سوت رخيم األيف 
ويظه��ر زوجه��ا )بفانيلت��ه البي�س��اء و�رشوال��ه الق�سري 
االأبي�ض(كم��ا ي�سف املذياع بعينه الزرقاء م�ستعلة ،اما 

عيدة فتظهر  بع�سابتها اخل�رشاء او ال�سوداء 
)ملح عي��دة ت�سّد راأ�سه��ا بع�سابة 
خ���رشاء وهي ت��دور بج�سمها 

يف كل االجتاهات .
الت�سخي���ض  ذل��ك  اىل  ي�س��اف 
املرك��ز لل�سخو���ض واال�سياء مبا 
خرته �سخ�سية اليافع حمزة عن 
خفاي��ا املكان الواقع غرب الروف 
ت�ساري�س��ه  وا�ستك�س��ف  الع��ايل 
او  خ��وف  دون  مع��ه  والتماه��ي 
وج��ل ، كم��ا ان��ه تع��رف عل��ى �رشق 
ال��روف العايل حيث ب�سات��ني النخيل 
واخل���رشة الدائم��ة  وا�س��كال الطي��ور 
والنباتات املتنوعة وكان ذلك يثري يف 
نف�سه العجب من تفاوت هذين العاملني
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)  كان يتعج��ب من ه��ذه االأر�ض  فغربه��ا بطاح وا�سعة 
وم�ستنقع��ات ملحية و�رشقه��ا اخ�رّش بب�سات��ني النخيل 
والع�ساف��ري والبالبل غ��ري امل�ستقرة بذيوله��ا اخل�رشاء 
وال�سف��راء الطويل��ة ، م��ا اأن حت��ّط نظرت��ك عليه��ا حتى 

تختفي بني ال�سعف وقامات النخيل العالية..
ومن بداية الرواية يبدو ع��امل ال�سخ�سية حمدودا �ساكنا 
يوؤطره موت االم املبكر وغياب االب يف املجهول ،و�سط 
عالق��ات هام�سي��ة اأ�سا�سها العطف علي��ه من قبل خالته 
وعائلته��ا لتعوي�س��ه عن غي��اب االم واالأب،)و�سمع مّرة 
اأنه��م يتحادث��ون ب��اأن ال يزعج��وا اليتي��م ف�سقطت هذه 
الكلمة يف اأعماق روحه وبداأت تكر كل يوم ومعها تكر 
االأحزان( كل ذلك يدفعه اىل انتقاله يف مكان واحد غرب 
بيت��ه ي�سمى �سيد احلمام م�ستك�سفا ت�ساري�سه وكائناته 
وه��و مكان للم�ستنقعات امللحي��ة وللطيور تاأتي وتروح 
م��ع اثار بائدة من اعمدة حتمل نقو�سا وكاأنها �سواخ�ض 
لع��امل قد كان قائما ثم اتلفه الزمان ، لكن ذلك لن يدوم 
طوي��ال ، فهو يبحث  عن عامل اخر، يف مغامرة مل يح�سب 
له��ا ح�ساب، اذ كان يفكر مب��ا وراء بيته ال�سغري، متخذا 
من ) الروف العايل(الذي )ينبطح طويال ، وتغيب نهايته 
يف ال���رشاب ال��ذي ت�س��كل مثل �سن��ام ، ح��دا فا�سال بني 
املكان املاأهول بالنا�ض وبني االحرا�ض املمتدة على مد 
الب���رش )  بط��اح �سا�سعة، ب��راري ، هي مملك��ة لل�سم�ض ، 
ت�سكب عليها اأ�سعتها فتلتهب اأطرافها البعيدة ب�رشاب من 
امل��اء املتالطم . اأر�سها م�ستوية ، وعند طرفها اجلنوبي 
ه�سبة يرتفع عليها بناء مهّدم تّلمه �سخور عالية َكاأنها 
�سواه��د قب��ور ، تعي���ض فيها اأ���رشاب من احلم��ام وطيور 

برية،( 
يف ه��ذه االحرا�ض والراري ال�سا�سعة تلتقط العني �سورا 
�ساطع��ة ورا�سخة يف عمق ال��ذات وحية يف الذاكرة منها 

)فتح��ة ماأكول��ة م��ن ج�سم ال��روف( عل��ى �س��كل مغارة 
بي�سوية ومنها )االعمدة الطويلة يقطعها �رشاب املاء من 
ن�سفه��ا ( او )نباتات من احلم���ض والعكر�ض و�سجريات 
�سوكية �سغ��رية( و)ح�رشان العاق��ول باإبرها امل�ّسودة(
ويف اجلانب ال�رشقي تلتقط عد�سة العني )م�سارات اجلت 
االأخ���رش الذي ب�س��ط لون�ه وفاحت رائحت��ه على املكان 

كله (.
ان تكثي��ف ال�س��ورة وح�سيته��ا العالي��ة تك�س��ف نزوعا 
ل��دى ال�سارد/ املوؤلف، باالحتفاظ بالده�سة االأوىل التي 
اأحاط��ت ب�سخ�سية اليافع حمزة وهو يرى الطبيعة البكر 
الأول مرة ،وتبقى هذه النزعة حتى بعد لقائه بذي ال�سعر 
الطويل واتفاقه معه على رحلة يف املجهول من املكان .
ا�ستثمر املوؤل��ف العنوانات اجلانبي��ة بديال عن الف�سول 
كما ا�سلفنا وهي عنوانات كا�سفة حلركة ال�رشد وموجهة 
اإي��اه اىل غاياته امل�سمرة حني ت�س��ري اىل احلدث القادم 
وت��وزع م�ساهد ال���رشد على وفقها ، وميك��ن للمتلقي ان 
يقراأه��ا م��ن دون التزام بت�سل�س��ل ال�سفح��ات ، ففي كل 
عن��وان يتك�س��ف م�سهد و�سفي عن امل��كان او ال�سخ�سية 
من امثل��ة ذلك ما يج�س��ده العنوان امل��راوغ ) الفواني�ض 
ال�ساحكة( حيث ي�رشد ال�سارد العليم بعني اليافع حمزة 
ق�سة الفواني�ض ال�ساحكة :)كان امل�ساء ، م�ساء الفواني�ض 
ال�ساحك��ة ، ن�س��وة تدخ��ل من الب��اب املفت��وح ، تن�رشح 
العب��اءات عل��ى اأكتافهن، باأق��دام ثابتة لها وق��ع.. اإنهن 
املاّلح��ات، مبت�سم��ات ، ي�سحك��ن وكاأن الزغاري��د على 
ط��رف �سفاههن.. يتهام�سن كاأن �سيئًا كبرياً �سيحدث غداً 
ن بفرح  . وكان��ت عي��دة حتدثه عن ال�سوق ، وه��ّن يتن�سّ
اإىل خالت��ه الت��ي يتح���رشج �سوتها من الفرح��ة وكانت 
تدور بكل ج�سمها بني الن�سوة اللواتي متايلن من ال�سحك 
والغبطة...( وهو م�سهد �ساج باحلركة واملرح وي�سري اىل 
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فرح��ة باكت�ساف منخف�ض ملح��ي اكت�سفه حمزة واخر 
خالته به وهي بدورها اخرت املالحات بذلك .

وهن��اك بع���ض االحداث ت�س��ي باأر�س��اد م�ستقبل مرعب 
تك�سف��ه بع�ض االحداث اجلانبية التي ترد عر�سا ولكنها 
توؤ���رش عل��ى  اأعم��اق اليافع ال��ذي يجد فيه��ا اإ�سارة اىل 
مواق��ف مرعب��ة قادم��ة وتلخ�ض ق�سة الطائ��ر والكالب 
ذل��ك )وملح على البعد كالبًا ُتط��ارد �سيئًا يتقافز وخّمن 
اأن��ه طري مق�سو�ض اجلن��اح ، �رشعان ما جتمعت الكالب 
و�سم��ع من بعي��د ح�رشجة الطائر بني االأني��اب ، فاأم�سك 
بنعلي��ه ورك���ض �رشيع��ًا نحوه��ا � اأمطره��ا باحلج��ارة 
فتفرق��ت ، تتلّفت وتلعق اأبوازه��ا باأل�سنتها ، وراأى بقايا 
الطائ��ر متناثرة ، ف�رشخ به��ا عاليا فتملكته غ�سة بكاء 

�سّدت بلعومه..
كان��ت هيئة الطائر يف منظر عيني��ه وهو يدلف اإىل بيت 
خالت��ه فا�ستقبلت��ه رائحة التن��ور ، �سعر ب�س��داع وراأ�سه 

م��ن  قريب��ًا  فجل���ض   ، ت��دور 
�رشيره وتقياأ ب�سوت عال..

ذو ال�سعر االأ�سود الطويل
�سخ�س����������ي��ة  ظه��ور  ميث��ل 
) ذو ال�سع��ر االأ�س��ود الطوي��ل( 
نقل��ة نوعي��ة يف ع��امل حمزة 
املح��دود ال��ذي تع��رف عل��ى 
وخ��ر  ت�ساري�س��ه  معظ��م 
�سخو�سه املحيط��ني به ليجد 
ال�سع��ر  ذي  �سخ�سي��ة  يف 
الطوي��ل عامل��ا اخ��ر مل ياألفه 
او يق��رتب من��ه، وق��د ات�س��ح 
ه��ذا الع��امل بع��د رحي��ل عيدة 
اىل العامل االخ��ر ، فلم يبق له 

م��ن اني�ض يف بيت خالت��ه او يف عامله املحدود، و)كان 
الغيظ يدفع�ه لالبتعاد عن هذا املكان ، كل املكان(وبهذا 
املعنى فقد حفزته حكايات ذي ال�سعر الطويل ومغامرته 
بالذهاب اىل ال�سحراء للرحيل واكت�ساف عامل ال�سحراء 
واله��ور ، ونالحظ ان عني ذي ال�سعر الطويل تتطابق مع 
ع��ني الياف��ع فهي عني تق��رب االأ�سياء وت�سك��ن حركتها 
وت�س��يء مفرداتها م��ن امثلة ذلك و�س��ف اليافع حمزة 
لل�س��ورة املقربة لوج��ه ذي ال�سعر الطوي��ل )ج�سد نحيل 
واأ�ساب��ع طويلة م�س��ّودة االأظافر، وبث��ور كحّبات النبق 
�س��وداء وحمراء على وجنتيه وجبهت��ه وحنكه.. متق�رّشة 
ع��ن بيا�ض م�سف��ّر ( مقارنة بو�س��ف ذي ال�سعر الطويل 
للم��كان اجلدي��د/ ال�سح��راء )اأفرغ الراع��ي اجلراب على 
مقع��د من جلد اخل��روف.. حزمة من الع�سب ، �سفراء ذات 
اأوراق م��دورة خ���رشاء ، عيدانها عري�س��ة مثل الك�راث ، 
م��الأت رائحتها القوي��ة اأجواء اخليمة ، وذي��الن اأ�سودان 
وعلب��ة   ، للماع��ز  ق�س��ريان 
م��دورة م��ن الفاف��ون كاأنه��ا 
فتح��ة  له��ا  احلنظ��ل  ثم��رة 
�سغ��رية مغلق��ة بقطع��ة م��ن 

التمر .. (
حم��زة   الياف��ع  تعل��ق  لق��د 
بال�سح��راء الأنها كم��ا هتفت 
اعماق��ه )حب ه��ذه احلي��اة .. 

الأنها طيبة وحرة ..(
لق��د ع�س��ق ال�سح��راء متاأم��ال 
حياته��ا  وجف��اف  �سعته��ا 
ولكنها على الرغم من كل ذلك 
تعطي وحتفظ احلي��اة ).. هذه 
ال�سح��راء مليئ��ة باحليوانات 

تسرد الرواية احداثا من زمن 
خمسينيات القرن العشرين 

في مدينة البصرة عن 
حياة مجموعة من النساء 

الالئي امتهنَّ جمع 
الملح من الصحراء الغربية 
للمدينة حيث يتجمع من 
المياه المالحة التي تغمر 

هذه الصحراء الشاسعة 
في الربيع وجفافه في 

فصل الصيف ثم بيعه في 
أسواق المدينة.
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واالإن�س��ان فيها ال يجوع.. جت��د مكانًا فيه ماء ولو قلياًل 
وت�سط��اد االأرنب، كل �سي يكون حلواً يف هذه ال�سحراء، 
كل �سي يتغري فيها كل يوم واإن االأيام ال تدوم كما هي (
متث��ل الرحل��ة ر�سال��ة تعليمي��ة ع��ن ال�سح��راء واله��ور 
م�سفوع��ة بحكاي��ات و�سخو���ض وع��امل غري��ب يك�س��ف  
ت�ساري�سه��ا وجمتمعاته��ا املتباعدة وطبيع��ة النباتات 
النابت��ه فيه��ا واحلي��اة اجلاف��ة وه��ي ت�سع��ر االن�س��ان 
بالوح��دة فيعل��و احلن��ني يف ذات��ه اىل لق��اء االخري��ن 
و�سيافتهم واكرامهم هكذا وجد اليافعان عبعوبا واخاه 
مثاال ل�سخو���ض ال�سحراء يف الكرم والنخوة وامل�ساعدة 
وه��ي من الر�سائل الت��ي يبثها املوؤل��ف اىل النا�سئة عن 

عامل ال�سحراء وحياة �سخو�سها .
وه��ذه الر�سالة مر�سلة عر ع��ني فاح�سة، تب�رش الغريب 
وغ��ري املاأل��وف بو�سف��ه عامل��ا غريب��ا ع��ن جتربته��ا 
م�ستثمرة عد�س��ة مكرة وم�سافات مقرب��ة منها لتك�سف 

للمتلقي اليافع عاملا جديدا اخت�ست به هذه الرحلة .
لق��د تاآلفت ع��ني الياف��ع حمزة مع ع��امل الن�س��اء ب�سكل 
خا���ض : امه، خالت��ه، عيدة ، املالحات مم��ن يعملن مع 
خالت��ه ، ام��ا الرج��ال فعامله��م منحى، لك��ن الرحلة يف 
ال�سحراء افرزت ا�سكاال اأخرى لرجال ملثمني او بهيئات 
غريب��ة عن العامل الن�سوي الذي الف��ه، وبا�ستمرار رحلته 
اىل اله��ور يتك�س��ف ل��ه عامل ن�س��وي فاع��ل )وانتبه على 
لغ��ط الن�سوة ، ينّظفن املواقد ويجمعن احلطب واأطفالهن 
يجل�س��ون �سامتني ، عليهم عباءات �سود ، وكانت حركة 
الن�سوة تهّف مثل طيور �سيد احلمام.. ( هذا العامل تقوده 
ام��راأة عارفة ) اخلرية غدنه(وتتج�سد فيه  اأ�سماء را�سخة 
يف ذاك��رة ال�سبي الذي �سحبها من من�ساأها االأول ) عامل 
املحل��ة ال��ذي انطلقت الرحل��ة منه (وانبته��ا يف املكان 
اجلدي��د، وه��ي حتم��ل املوا�سف��ات نف�سه��ا،) االأ�سم��اء 

وال�سف��ات وفاعلية احلركة ( لتك��ون ال�سرية الذاتية هي 
القاع��دة  التي متول اخلي��ال الروائي وت�سحنه ب�سخو�ض 
ذات مالم��ح وطباع وا�س��كال جم�س��دة يف الذاكرة اأ�سال 
ومنقول��ة اىل املكان اجلديد بو�سفه عاملا جديدا �ساحرا 
، لتب��دو اخل��رية غدنه و�سم��ره وزه��رة ور�سي��ه امتدادا 
للمالح��ات الفاع��الت يف عامل��ه االأول وه��ن االن خلية 
نح��ل تق��ود خطواتها اخلرية غدن��ه بو�سفها ملكة حتكم 
امل��كان بحكمتها وعلمها وبركاتها)وتعّرفا على اأ�سكال 
القّيم��ات واأ�سمائه��ن.. ر�سّي��ة ق�سرية ، �سمين��ة بي�ساء 
تلب�ض مالب�ض بي�ساء تغطيها حتى القدمني وزهرة تلب�ض 
مالب�ض �س��وداء تغطيها حتى القدم��ني و�سمره بعباءتها 
احلنّي��ه وجوربان طويالن اأ�س��ودان ..كّن ينتعلن نعاالت 
�سودا خم�رّشة من الو�سط، ذات قب�اب تهتز عند م�سيتهن 
وعرفا اأن ر�سّيه تاأخذ الهدايا وزهرة بيدها كي�ض اأبي�ض 
م��ن القما�ض جتم��ع النقود والذه��ب ، املحاب�ض والقالئد 
وه��ي تب�سمل وتزي��ح فوطتها ال�س��وداء الطويلة عن عنق 
الكي���ض وه��ي ته��رول ما بني جتمع��ات الن�سوة.. وكانت 

�سمرة تراقب االأطفال ومواقد الن�ساء .(

الذكرى العا�شفة واحلنني اىل البيت القدمي

حتت�س��د يوميات الهور بزه��و الطبيعة بال��وان نباتاتها 
وطيوره��ا وما اجنزه االن�سان فيه��ا: )اأكواخ من الق�سب 
عائمة على املاء( يحيطها جمع من اجلوامي�ض الغاط�سة 
حت��ى اعناقه��ا( ويت�س��ح انبه��ار ال�سارد به��ذه املناظر 
م��ن توجيه ع��ني الكامريا لك�سف تفا�سي��ل هذه االكواخ 
وتفا�سي��ل االأث��اث الداخل��ي فيه��ا ب�سكل مق��رب ومكر 
)الكوخ طويل ، حمّدب ، �سقفه قوي من الق�سب امل�سفور، 
وتخ��رج منه طلعات كاملظ��الت اأمام ج��داره اخلارجي  
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وواجه��ة الكوخ ال�سمالي��ة عري�سة يتو�سطه��ا باب ع�ال 
مقّو�ض ، توزعت على جوانبه اأعمدة من الق�سب..، اأربعة، 
اثن��ان طوي��الن حت��ى اأعل��ى ال�سق��ف واثن��ان ق�سريان 
متين��ان حت��ى قو�ض الب��اب ، ويف الزاوي��ة ال�سمالية يف 
داخل��ه حاج��ز من الق�س��ب يقطع داخل الك��وخ ، له باب 
ُعقدت على عار�سته �ستارة خ�رشاء اللون ويف اجلنوبي 
حاج��ز اآخر له باب ...( كما ت�ستهوي عني ال�سارد ابتهاج 
الطبيع��ة بكائناته��ا امللون��ة م��ن خ��الل مقط��ع ي�سف 
بهجتها  وزهوها بهذه الكائنات )اجلزيرة غدت خ�رشاء 
، نب��ت الع�سب قرب هطيل االأم��واج على اجلروف وملعت 
اأوراق االآ���ض ومتايلت �سعور االأ�سجار راق�سة على هبوب 
الرياح الطّيبة وفتحت �سمرة باب ال�سمال فعّب جو الكوخ 
برائحة املاء واالآ�ض و�رشحت احليوانات وطيور احل�رشة 
حتت االأ�سجار، فكان حمزة يدور على االأر�ض مثل تائه، 
لق��د دخل الربيع اإىل قلب��ه فاأيقظه وانهالت ذكرى البيت 

القدمي و�سورة �سجرة التوت وال�سدرة والع�سافري.. 

عا�شفة كانت الذكرى 

و�س��ط ج��و الربيع البهي��ج وتفتح الطبيعة عل��ى كائنتها 
امللون��ة واحتف��اء الب�رش م��ن القاطنني يف اله��ور او من 
الزائري��ن به��ذا الكرنف��ال ال�ساح��ر ينقب�ض قل��ب حمزة 
ويج��د يف الق�سب��ة ) املا�سول( )ينفخه��ا ، فتطري روحه 
عن خوفها ووحدته تذهب،( لكن حنينه اىل البيت القدمي 
يتنام��ى يف نف�سه كلما يتنامى الف��رح وال�رشور وبهجة 
الطبيع��ة بكائناتها وكاأن �سوت��ا داخليا يحذره ان وراء 
ه��ذه البهج��ة م�سائر ال ت�رش ، وكان ) ���رش اللمعان( من 
البل��ل على خدي اخلرية اإن��ذارا لل�سوؤم القادم ولذلك كان 

ال��كل فرح��ا لكن��ه ) يتذّك��ر اخل��رّية وعينيه��ا امل�سّعتني 
واخلّدي��ن املبّلل��ني( وخالل ذلك يقرر الع��ودة اىل عامله 
االأول �سال��كا الطري��ق نف�س��ه يف عودته ع��ر ال�سحراء ، 
الت��ي ت�سفه��ا ع��ني حم��زة بالتفا�سيل املقرب��ة احتفاء 
وفرح��ا )كانت االأر�ض م�ستوي��ة وبقايا املطر يلتمع يف 
احلف��ر واملنخف�س��ات وانت�سب��ت على اجلوان��ب البعيدة  
كثب��ان يلّفه��ا الل��ون االأخ���رش وخرجت زه��ور متنوعة  
تهت��ز اأعناقه��ا مع الري��ح وراأى نب��ات العكر���ض اخل�سن 
الذي تاأكل��ه االأرانب ، اأخ�رش داكنا واأ�سجار االأراك تزهو 

بثمارها احلمراء املدّورة ال�سغرية .(
لق��د تغري كل �س��يء واأ�سبح��ت اخل�رشة بدي��ال للجفاف 
ال��ذي راه يف رحلت��ه اىل اله��ور لك��ن عامل��ه االثري بات 
خمربا )كان��ت اأر�سية الغرفة املثلث��ة حمفورة واقتلعت 
امل�سطبات احلجري��ة وبان حتتها حفرا مملوءة بالرتاب 
والنف���ق مفتوح وياأتيه �سوء كثري وهناك اأحجار وتراب 
مفرو���ض يف الزواي��ا ، ع���رشه االأمل ( ث��م راى كائن��ات 
غريب��ة تعل��و وتهبط وله��ا ازيز ق��وي ، اأج�س��اد حديدية 
حتمل الرتاب من ال��روف العايل وتفرقه وتفر�سه فادرك 
ان كل �سيء قد تغري ولكنه ) ملح خيطا من دخان يخرج 
م��ن بيته��م الق��دمي (،داللة عل��ى وجود حي��اة يف بيتهم 
الق��دمي  )فاأخرج ق�سبته ، وهرول وهو يعزف حلنًا كاأنه 
�س��ادر من روح كانت مت�سايقة ، حما�رشة ، وت�سارعت 
اأنفا�س��ه م��ع خطوات��ه ، يفّك��ر بالع�سافري الكث��رية التي 
تع�سع���ض االآن عل��ى �سج��رة الت��وت وبال�سع��ال املاألوف 
يف كّل �سب��اح...( وبه��ذه اجلمل املكثف��ة تنتهي الرواية 
باإ�سارة يف �سفحتها االأخرية اىل اجلزء الثاين منها الذي 
مل ينج��وه الروائي بل بقي خمطوط��ة ناق�سة التفا�سيل 

ورحل هو اىل العامل االخر.
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م��ن اأمام م��راأى ذائقة التلق��ي تالحقنا ال�س��ورة، وكلنا 
يراه��ا م��ن زاوي��ة معين��ة، بع�سن��ا يراه��ا وا�سح��ة، اأو 
غام�سة عند االآخر، وقد نراها متاأرجحة بني هذه وتلك، 
"م�سيئ��ة او معتمة"، فهل ميكن عده��ا التقاطا للحظة 
زمني��ة يف مكان ما، يحتوي عل��ي مو�سوع و�سخ�سيات 
وافع��ال ؟ وقد ال يك��ون ذلك، هذا ما �سيدفعنا للبحث عن 
ج��ذور املعرفة بال�س��ورة كمفهوم وا�سط��الح، فقد ورد 
ذكرها يف القراآن الكرمي مرات عديدة منها، بقوله تعاىل 
" و�سوركم فاأح�سن �سوركم" وكذلك كما ورد يف ل�سان 
الع��رب، ان ال�سورة يف ال�سكل وجمعه��ا �سور وهي تدل 

عل��ى حقيقة ال�س��يء وهيئت��ه، ويف تعري��ف اجلرجاين" 
ال�سورة اإمنا هي متثي��ل وقيا�ض ملا نعلمه بعقولنا على 
ال��ذي ن��راه باب�سارنا" اأما يف ال�سعر فيق��ول عبد القادر 
الق��ط عل��ى اأنه��ا" ال�س��ورة ال�س��كل الفن��ي ال��ذي تتخذه 
االألف��اظ والعبارات التي ينظمها ال�ساعر يف �سياق بياين 
خا���ض" وهناك العديد م��ن االآراء والتف�سريات املتعددة 
لع��دد لي���ض بالقليل م��ن العلماء واملفكري��ن والباحثني 
والت��ي ال تخ��رج ع��ن اإط��ار ال�س��كل اأو الهيئ��ة اأو ال�سيء 
احلام��ل ملو�س��وع ما وال��ذي يلتقطه النظ��ر ومييزه عن 
غ��ريه  .فلل�سورة فك��رة ومو�سوع، ومكون��ات وعنا�رش 

غذاء الذاكرة
 

د. �شالح ال�شحن

بن��اء وحركة وا�سرتاطات تكوين compostion تبعا 
لرغب��ة �سانعها يف تن�سيق العنا�رش املت�سمنة فيها من 
كتل��ة وحجم وخطوط و�سكل، مب��ا مينحها قيمة جمالية 
، فهي ر�س��م بال�س��وء "photograph"، نعي�ض معها 
يف املنزل وخارجه، وعلى اجلدران وال�سحف واملجالت 
ولوح��ات االإعالن، ويف الر�سوم��ات، وكذلك نراها لقطة 
م��ن  وغريه��ا  وبرنام��ج  م�سل�س��ل  اأو  فيل��م  يف   shot
املعرو�س��ات، فمعاهد وكليات ال�سينم��ا تدر�ض ال�سورة 
كاخت�سا���ض �سينماتوغ��راف يعتمد عل��ى فل�سفة ال�سكل 
وف��ن احلركة وحرفي��ات االإخراج والت�سوي��ر واملونتاج 
وال�سيناري��و وم��ا يرتت��ب على ذل��ك من ا�ستغ��ال ذهني 

وفني وحريف تطبيقي.. 
وق��د رافقتها العدي��د من التقنيات الرقمي��ة واجلماليات 
والطروح��ات النظري��ة والفل�سفية ، فه��ي حتمل ماتنطق 
به تاأث��ريات الثقاف��ة واالعتقادات املختلف��ة كاملذاهب 
الفني��ة واالجتاه��ات واالأ�ساليب والتي ع��ادة ما تت�سح 
يف  �سنعتها من االأفكار واملوا�سيع والرموز والعالمات 

واحل��ركات واالأ�س��كال وطرائق 
اأبع��اد  وكذل��ك  الرتكي��ب، 
وم��ا  التكوين��ات  وت�سامي��م 
يرافقها م��ن موج��ودات �سمن 
البن��اء املر�س��وم له��ا درامي��ا، 
متن��ح  الدرامي��ة  واملعاجل��ة 
ال�س��ورة اللقط��ة بع��دا تعبرييا 
فائ��ق التاأث��ري وبح�س��ب طبيعة  
تاأت��ي  فق��د  التج�سي��د،  و�س��كل 
�س��ورة متاأث��رة ب�س��يء م��ا، اأو 
نتاج مذه��ب اأو مدر�سة معينة، 
كاأن تكون كال�سيكية، اأو واقعية 

اأو انطباعي��ة، طبيعية، رومان�سي��ة، �سرييالية، تكعيبية، 
رمزي��ة، جتريدي��ة، وغريه��ا م��ن املدار���ض فال�س��ورة 
تف���رش على وفق تركيب م��ا حتتويه من عنا�رش، و�سمن 
ال�سياق، فاإن طغى لون ما يف م�ساحة اللقطة "ال�سورة"، 
فه��ذا ينطق مب��ا يوحي اإليه اللون من دالل��ة معينة، واإن 
زادت م�ساح��ة الفراغ فيه��ا، فيمكن اعتقاد ذلك من باب 
العزلة والوحدة واالغ��رتاب اأو بانتظار ما �سيحدث، واإن 
قل��ت اإ�ساءته��ا فاأقرب ما يك��ون ذل��ك اإىل العتمة، وهذا 
م��ا يوح��ي اإىل اخل��وف والغمو���ض والقل��ق واملجهول، 
واإن اخت��ل ت��وازن الكت��ل فيها فذل��ك ما ميك��ن اأن يعر 
عن خلل م��ا يف املو�سوعية والعدالة واال�ستحقاق، ويف 
الدرام��ا ان �سورة املرء ال��ريء الت�سبه �سورة املخادع 
م��ن حي��ث التكوي��ن واحلرك��ة واخلط��وط . وغريه��ا من 
احل��االت، فهي تقربن��ا اإىل ال�سيء وق��د تبعدنا عنه، وقد 
تثري فين��ا االأحا�سي�ض وامل�ساعر واالنفعاالت مب�ستويات 
متفاوتة،رغم احلذر من و�سيلة التكرار الذي قد يعر�سها 
لال�سته��الك واملل��ل، اأو ق��د يدفع به��ا باجت��اه االإ�سهار 
خمتلف��ة  وبح��االت  االأو�س��ع 
التقاطه��ا  فطن��ة  وان  ن�سبي��ا. 

حتقق ما يراد بها اأن تكون. 
نت��اج  ال�س��ورة ه��ي  اإن  ومب��ا 
ال�س��وء، فهي اأق��رب اإىل املرئي 
وه��ي  وال�س��وري،  والب���رشي 
كب��ري  ور�سي��د  الذاك��رة  غ��ذاء 
للوثيق��ة وللمتاح��ف وللتاأريخ 
 ، والعلني��ة  ال�رشي��ة  وامللف��ات 
وه��ي راأ���ض امل��ال يف املنج��ز 
الدرام��ا  يف  �س��واء  الفن��ي 
االأخ��رى  والفن��ون  الب�رشي��ة 

ت 
اال

مق

الصورة هي نتاج الضوء، 
فهي أقرب إلى المرئي 

والبصري والصوري، وهي 
غذاء الذاكرة ورصيد 

كبير للوثيقة وللمتاحف 
وللتأريخ والملفات السرية 

والعلنية ، وهي رأس 
المال في المنجز الفني 

سواء في الدراما البصرية 
والفنون األخرى واآلداب



20630
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

207 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

فه��ي  واالإع��الم  ال�سحاف��ة  اأويف  واالآداب 
كو�سيط تعبريي ناب���ض باملعنى واالأفكار.
فم��ن خ��الل ال�س��ورة تلع��ب االآن �سا�س��ات 
التلفزيون دورا بليغ��ا يف العر�ض الب�رشي 
م��ن اأخب��ار وبرام��ج متع��ددة وم�سل�س��الت 
درامي��ة، ك�سف��ت فيه��ا ع��ن ثقاف��ة �سع��وب 
املجتمع��ات وخ�سائ�سها �سكال وم�سمونا، 
مع ك�سف االأماك��ن واأهميتها يف احلكايات 
وما ت�سكل من رمزي��ة، ومناذج ل�سخ�سيات 
تعد متف��ردة يف �سماتها وه��ي تلعب اأدوارا 
كب��رية يف احل��وادث والوقائ��ع والق�س���ض 
ف�س��ال ع��ن العر���ض التلفزي��وين الراجمي 
وحم��اكاة  والرتفي��ه  الثقاف��ة  يف  اليوم��ي 

الواق��ع وا�ستقط��اب ذائق��ة اجلمه��ور وغريه��ا. ال�سورة 
االآن �سغل��ت احلي��اة العامة وانت���رشت بجميع مفا�سلها 
وميادينها، وت�سدرت النتاج��ات الثقافية والفنية بقدر 
ع��ال من اال�ستغ��ال الذي �س��كل فاعلية كب��رية يف بنية 
املنجز الفني كاالأف��الم وامل�سل�سالت اإ�سافة اإىل دورها 
املث��ري واملده�ض يف الفن الت�سكيل��ي باأجنا�سه املتعددة 
م��ن ر�س��م ونح��ت وت�سمي��م وزخرف��ة، والت��ي اأ�سبحت 
جميعها م�س��درا تعبرييا الإنت��اج ال�س��ورة، اإذ اأ�سبحت 
م�س��در جذب واهتمام �سديد يف التداول اليومي الواقعي 
الذاتي��ة  والتقن��ي االفرتا�س��ي، حي��ث رافق��ت حياتن��ا 
واملهني��ة والفنية واالإبداعية ب��ل واأ�سبحت �ساهدا على 
�سجلها و�سريتها واأ�رشارها. وكل فرد اأو جمتمع يعتز مبا 
لدي��ه من �س��ور ف�سال عن االأخرى �سم��ن اأجواء ال�سياق 
املحيط بها، وان دالالت بع�سها قد ال تعني �سيئا لالآخر، 
فه��ي حلظة توثيق الفعل حال وقوع��ه يف زمان ومكان 

معينني. 

وتختزن الذاكرة اخلال��دة بالعديد من �سور 
لالأ�سخا���ض الرم��وز واالأفع��ال واحل��وادث 
والوقائ��ع املهم��ة والعالمات مب��ا تزيد من 
�سحن��ة التلق��ي واالإعجاب، وميك��ن االإ�سارة 
اإىل بع���ض ال�س��ور التي رمب��ا ال ت�سنف من 
النموذج االأوحد ولكن للتذكري مبا حتمل من 
مو�س��وع بقي عالقا يف الذاكرة ، ففي �سور 
ر�س��وم اللوح��ات منها، املونالي��زا والع�ساء 
االأخ��ري وغرينيكا والطفل الباكي وال�رشخة 
وخل��ق اآدم، وغريها م��ن اللوحات ال�سهرية، 
وم��ن �س��ور احل��وادث هن��اك �س��ور اأحداث 
11�سبتمر وزوارق املهاجرين وهريو�سيما 
و�س��ور احلروب والك��وارث واالأحداث ، ومن 
�سور ال�سينم��ا ورغم كرثتها، منها �س��ور توثيق احلرب 
العاملية واالأف��الم الكال�سيكية ، واأف��الم ت�ساريل �سابلن 
واحل�سناء والوح�ض وهريقل وال�سندباد والليايل العربية 
وح��رب النج��وم وت��وم اند ج��ريي، وتايتاني��ك والعراب 
وذه��ب م��ع الري��ح، والكث��ري م��ن االف��الم. وم��ن �س��ور 
احل�س��ارة، �سور باب��ل واالهرام��ات والكعب��ة امل�رشفة 
وب��رج ايفل وم�سلة حموراب��ي وكلكام�ض ومتحف اللوفر 
ومكتب��ة الكونغر���ض وغريها، وم��ن �س��ور ال�سخ�سيات 
وتول�ست��وي  و�سك�سب��ري  وفروي��د  هتل��ر  مث��ل  الكث��رية، 
وماركي��ز  حمف��وظ  وجني��ب  وال�سي��اب  وت�سوفي�سك��ي 
واتات��ورك وجيفارا و�سليب امل�سي��ح وغاندي ومارك�ض 
وغريهم ، اأما �س��ور جنوم ال�سينما والريا�سة وال�سيا�سة 
فلقد علق الكثري منهم يف االأذهان واإن اختلفت االأدوار. 

وهن��اك �س��ور الدعاي��ات ال�سائع��ة، منه��ا بب�س��ي كوال 
وكوكا ك��وال و�سف��ن اآب وماكدونالد وغريه��ا من �سور 
ال�سي��ارات  يف  العاملي��ة  التجاري��ة  امل��اركات  لوك��و 

املونوليزا

�ساريل �سابلن

ت
اال

مق

واملعار�ض واملهرجانات واالأزياء واالأجهزة الكهربائية 
واالليكرتوني��ة  ال�سه��رية  و�س��ور الطبيع��ة واالأماك��ن 
ال�سياحي��ة يف الع��امل ،واملالي��ني من ال�س��ور واللقطات 
التي هي اأ�سعب من ان حت�سى ، على العك�ض من ال�سور 
العاب��رة التي تزول بعد زوال العر���ض وامل�ساهدة، فيما 
تبق��ى بع���ض ال�س��ور اأو اللقطات حاملة �سف��رة م�سمرة 
ي�سع��ب فكها ومب��ا تثري الت�س��اوؤل واال�ستفه��ام واجلدل 
.وتع��د ال�س��ورة يف ال�سينما والتلفزي��ون  مبثابة اللقطة 
shot، وهي اللبنة االأ�سا�سية يف املنجز الب�رشي وتبنى 
ال�س��ورة" اللقط��ة" يف ال�سينم��ا والتلفزي��ون بق�سدي��ة 
م�سمم��ة م�سبق��ا، ولغر���ض م��ا، م��ن فك��رة ومو�س��وع 
و�سيناري��و وحكاي��ة وح��دث  وحركات بحج��وم وزوايا 
خمتلف��ة الأفعال ال�سخ�سي��ات، فهي بحاج��ة اإىل ال�سوء 
واىل م��كان واقع��ي اأو افرتا�س��ي ، كم��ا حلاجتها للزمن 
ومتغريات��ه التي تن�سج يف املونت��اج،  والعوامل التقنية 
املتع��ددة. وم��ن خط��ورة ال�س��ورة يف بع���ض الو�سائ��ل 

االأخرى هو احتمال خ�سوعها 
وق��د  والتحري��ف،  للت�سوي��ه 
اأحيان��ا  ال�س��ورة  ت�سب��ح 
وثيقة اإدان��ة وت�سقيط لفعل اأو 
ل�سخ�سي��ة اأو حلدث ما اليخلو 
من انتهاك، وقد تخلد ال�سورة 
بع�ض ال�سخو���ض واالأفعال اأو 
االأحداث والوقائع واحلكايات 
والق�س���ض الت��ي ت�سجل رقما 
العط��اء  يف  ون��ادرا  مهم��ا 
والنبي��ل،  ال�سام��ي  الثق��ايف 
فال�سورة بحاج��ة اإىل "العني 
لك�س��ف  التلق��ي  يف  العق��ل" 

حقيقته��ا ودالالتها، وكذلك يف �سنعته��ا، والقدرة على 
معرف��ة م��دة بقائها اأو زواله��ا، �رشيعة كان��ت اأم بطيئة 
والأي �سب��ب كان، ولك��ي حتقق ال�س��ورة هدفا ما حتمله 
من معنى وداللة، فهي بحاجة اإىل عر�ض �سمن ال�سياق. 
واأحيان��ا ق��د تته��م ال�س��ورة عل��ى اأنه��ا مزيف��ة اأو اأنها 
تقلي��د ل�سكل اآخ��ر، كما يج��ري يف الت��داوالت القانونية 
واالإداري��ة واملالي��ة وامللكي��ة وغريه��ا ، اأو ق��د تتحق��ق 
ا�ستجابة ما بفعل نظرية "االقرتان ال�رشطي" مع �سورة 
اأخ��رى بتاأثري الت�ساب��ه بينهما، اأو بفع��ل اأو �سكل حمايد 
وا�ستدعاء ما يت�سمن ويحيط بال�سورة ال�سبيهة للذاكرة 
احلي��ة ب�سبب اكت�ساب القدرة على ذات التاأثري، كما اأ�سار 
اإليه عامل النف�ض بافلوف. والتلقي عر العني العقل عليه 
اأن ي��درك ويتح�س�ض عالق��ة الكتلة الفاعل��ة يف  ال�سورة 
مع الفراغ ومبا يحيط بها من مكونات. ذلك الأنها حتمل 
مو�سوع��ا وفك��رة وهدف��ا وغر�س��ا ور�سال��ة. وكثري من 
ال�س��ور واللقطات حققت تاأثريا بالغ��ا لدى التلقي بفعل 
مركز االهتمام الذي اأ�ستقطب 
الروؤية ملو�سوع كان يف غاية 
االأهمية وكذلك اتقان البع�ض 
من كبار املخرجني القدير ين  
ال�سينما،لبنائية  اأجي��ال  ع��ر 
ت�سكي��ل اللقط��ة مب��ا ينعته��ا 
البع�ض يف ادبيات ال�سينما ب� 
"معماري��ة اللقطة" اأو "البناء 
الت�سكيل��ي للقطة" يف عدد من 
فال�س��ورة   . املهم��ة  االف��الم 
االإف�س��اح  وظيف��ة  تتحم��ل 
ع��ن امل�سمون بفع��ل م�ستوى 
البناء ال�سكل��ي لها وما حتمل 

تعد الصورة في السينما 
والتلفزيون  بمثابة اللقطة 

shot، وهي اللبنة األساسية 
في المنجز البصري وتبنى 

الصورة" اللقطة" في 
السينما والتلفزيون بقصدية 
مصممة مسبقا، ولغرض ما، 

من فكرة وموضوع وسيناريو 
وحكاية وحدث  وحركات 

بحجوم وزوايا مختلفة 
ألفعال الشخصيات.
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م��ن فك��ر بو�سفه��ا و�سيط��ا حلله دولل��وز بق�س��ده وهو 
ي�س��ف ال�س��ورة على اأنه��ا الو�سيط " كتل م��ن احلركات 
داخ��ل ت�سكل االمكن��ة واالزمنة.. لت�سب��ح املفاهيم اأكرث 
قابلي��ة للفهم الأنه عبارة ع��ن جتلي مرئي" وهذا ما ميز 
نظرة دوللوز كمفهوم انبثق من فل�سفته لل�سورة احلركة 
واالدراك  االح�سا���ض  ح�س��ور  ح��ني  الزم��ن  وال�س��ورة 
والفع��ل، فيما اعتمد املتغري الزمني هو املق�سود الفاعل 

يف ال�سورة ومفهومها الفل�سفي.  
وبذات االإطار يرى فوكو مت�سائال : ماهو املمكن فيما قد 
يك��ون �رشوريا؟ وان على الفك��رة ان تبني ب�سكل وا�سح 
انها التمثي��ل ملو�سوع ما، وان ه��ذا التمثل ينطبق على 
دور ال�س��ورة بوظيف��ة نق��ل املعن��ى. فيم��ا يعتق��د جاك 
دري��دا فهما اآخ��ر.. اإذ ي��رى يف اختالفه املث��ري بفل�سفته 
عل��ى اأنه تبدال يف الف�ساء واملكان الذي يحتمل التغيري، 
اأو التاأجي��ل يف الزمن باإطار اكت�ساب املعنى عند  النظر 
اإىل االأ�سي��اء و�سورها واأ�سكالها، ومن هذا جند ان وجود 

الروؤي��ة، اأو تاأجيله��ا ياأتي من 
خ��الل التفكي��ك ال��ذي يط��ال 
�سمولية وكلي��ة البناء وال�سكل 
بالتو�سل اإىل ماهيات االأجزاء 
 . في��ه  والعنا�رشامل�سمن��ة 
وبا�س��الر الذي ي��رى ال�سورة 
جم��ايل  تب��ادل  اأنه��ا  عل��ى 
بني الفن��ان والطبيع��ة، وهي 
الف�س��اء الراب��ط ب��ني الواق��ع 
واخلي��ال، وهي ال�س��كل الناجت 
عن متث��ل اخلي��ايل بالواقعي 
بو�سفها ناطق��ة عن الطبيعة، 
وع��ن طري��ق ال�س��ورة الفنية 

ميك��ن اخت�س��ار الف�س��اء الراب��ط ب��ني الواقع"الطبيعة" 
وب��ني اخليايل "الفكرة املتخيلة" للمعنى. ومبا هو اأقرب 
اإىل ال�س��ورة ال�سعرية املتخيلة .. ويف عملية نقل املعنى 
تق��ف ال�س��ورة يف مواجه��ة اجل��دل الباحث ع��ن احلياة 
اأو امل��وت، بفعل م��ا تقدمه من حي��اة اأو موت كما بحث 
يف ذل��ك ريجي�سدوبري��ه، فه��ي التي تدع��م ثقافة العني 
يف ح�س��ن الروؤي��ة ودق��ة املالحظ��ة التي تتع��دى حدود 
امل�ساح��ات املوؤط��رة اإىل اأبع��اد افرتا�سي��ة تتول��د م��ن 
جرائه��ا مناخات تفاعلية. اأما ما ج��اء به مريلوبونتي، 
فقد ذهب اإىل املرئي والالمرئي بف�سل فل�سفي بحث فيه 
عل��ى اأن ال�سورة، هي احليز املنا�س��ب للتعريف بال�سلة 
الوثيقة ب��ني الذات"اجل�سد"واملوج��ود "املو�سوع" على 
اأن ال�س��ور اخلارجي��ة ه��ي مدرك��ة ح�سي��ا، وان ال�س��ور 
الداخلي��ة ه��ي مدركة ذهني��ا، وان ثمة ت�س��ورات ت�سبق 
االإدراك، مبعن��ى اأن ال�س��ورة هي هيئ��ة ال�سيء وظاهره 
وه��ي ت�سور ذهني بالتخي��ل imagination لغر�ض 
للت�سب��ه  الداخل��ي  ال�سع��ور 
مريلوبونتي  وينظ��ر  بالواقع. 
الفل�سف��ة  لل�س��ورة م��ن ب��اب 
وعلم الظواهر ب�ستى اأجنا�سها 
اأو  �سينمائي��ا  اأو  فوتوغرافي��ا 
ت�سكيلي��ا يف الر�س��م والنح��ت 
والت�سمي��م، وبقدر  والعم��ارة 
م�سائ��ل  باث��ارة  م�ستواه��ا 
والدالل��ة  واالإدراك  الوع��ي 
واملعنى والتداخل الراهن بني 
االأ�سياء وبني الذات والوجود. 
�سم��ة  ب��ارت  روالن  ومين��ح 
ال�سمت لل�سورة الفوتوغرافية 

قام الفالسفة المسلمون 
بالبحث في التخييل وعالقة 

الصورة باألدب وبالشعر 
والكشف عن اليات التشكل 

وعالقة الصورة بالواقع 
ومفهوم الخيال والمحاكاة 
وإعادة بناء تشكيل عناصر 

العالم الخارجي من خالل 
دراسة العمليات الذهنية 
والعقلية التي يتم فيها 

ادراك األشياء.

ت
اال

مق

املطلق��ة  الذاتي��ة  لتولي��د 
ذات  حي��ة  لوح��ة  بو�سفه��ا 
وج��ه ناب���ض باحلي��اة، ذلك 
الفوتوغ��رايف  الف��ن  الن 
يحمل فك��را وعنا�رش الإدامة 
للم��وت  حت��د  يف  الذاك��رة، 
وتع��د  والن�سي��ان.  وال��زوال 
ال�سورة ف�س��ال عن العنا�رش 
االخرى ه��ي الرابط امل�سرتك 

ب��ني االأدب وال�سينما، منذ والدتها "متخيلة" يف الرواية 
اإىل كي��ان جم�سد حركي يف الفيلم وق��د يختلف م�ستوى 
التخي��ل ب��ني الو�سيط��ني يف حال��ة التج�سي��د وبح�س��ب 
ثقاف��ة ال��روؤى . وق��ام الفال�سفة امل�سلم��ون بالبحث يف 
التخيي��ل وعالق��ة ال�س��ورة ب��االأدب وبال�سع��ر والك�سف 
عن الي��ات الت�س��كل وعالقة ال�س��ورة بالواق��ع ومفهوم 
اخلي��ال واملح��اكاة واإعادة بناء ت�سكي��ل عنا�رش العامل 
اخلارج��ي من خالل درا�سة العملي��ات الذهنية والعقلية 
التي يتم فيها ادراك االأ�سي��اء ومنها ال�سورة باالعتماد 
عل��ى جمموعة قوى منها ادراك��ي ح�سي واخرى ادراكي 
باطني، وان قوى احل�ض االإدراكي اخلارجي يدرك ما هو 
حم�سو���ض وبح�سب طبيعته الوظيفية، وهنا يثري الكندي 
واب��ن �سينا اأ�سباب ع��دم التمييز بني ال�س��ار والنافع اأو 
بني اجلمي��ل والقبيح ون�سبي��ة ثبات ال�س��ورة بعد زوال 
املح�سو���ض. وهن��ا ميك��ن اال�س��ارة اىل ثم��ة اجتاه��ات، 
منه��ا ما ميثله الفاراب��ي وابن �سين��ا ونظرتهما للقوى، 
منه��ا احل�ض امل�س��رتك، وال�س��ورة، واملتخيل��ة، والوهم، 
واحلافظة، فيما ينظر الكندي ايل القوى على اأنها ح�سية 
وعقلي��ة وم�سورة، فيم��ا يعتقدها ابن ر�س��د باأنها ح�ض 
م�س��رتك ومتخيل وذاكرة. وهذا اأجماع على اأن العقل هو 

املرك��ز الفاع��ل له��ذه القوى. 
، وق��د تع��رب بع���ض ال�س��ور 
واعرتافه��ا  ف�ساحته��ا  ع��ن 
مبا حتم��ل من مع��ان وافكار 
اأ�رشاره��ا،  تكت��م  ان  دون 
منها م��ا قد يظه��ر يف بع�ض 
ال�سور االإعالنية وعلى �سبيل 
اال�سهار، دون ان تكلف التلقي 
جه��دا ذهنيا ا�سافي��ا عاليا ، 
تلك ال�سورة  التي اأ�سبحت لغة ناطقة باملعنى واالإيحاء 
وق��وة التاأث��ري يف لغ��ة اخلط��اب الب���رشي ، ومهما تكن 
فه��ي بحاجة اإىل عنا�رش تكوي��ن بفعالية تعبريية، بدءا 
بالفك��رة و املو�سوع واحلدث ال��ذي حتمله، واىل اماكن 
جت��رى في��ه االأح��داث واقعي��ا كان ام افرتا�سي��ا، بزمن 
اأو ازم��ان  معين��ة ، واىل �سخ�سي��ات واأفع��ال وحركات 
واإيقاع واإ�ساءة واألوان وعالمات واأ�سياء اأخرى يحملها 
الواق��ع اأو متخيل��ة. وبحاج��ة اأي�س��ا اإىل مه��ارة عقلي��ة  
باختيار حجم اللقطة وزاويتها وحركتها ونوعها ف�سال 
عن املهارة التي جتيد فن حتريك االأدوات جميعها الأجل 
اخلل��ق واالبتكار فقد م��ال بع�ض املخرج��ني ال�ستخدام 
اللقطة القريبة لبيان �سحنة العواطف والقيمة التعبريية 
للتج�سي��د، فيم��ا اهت��م البع���ض االآخ��ر بعناي��ة حرفي��ة 
با�ستخ��دام اللقط��ات الوا�سع��ة واالهتمام بلغ��ة الرتكيز 

على املكان وتفا�سيل املوجودات فيه.
فيم��ا تف��ّرد االآخرون من املخرجني عل��ى بنائية اللقطة 
الطويلة long shot التي اثبتوا فيها مهارات اخراجية 
عالية باأفالم م�سهورة كفيلم احلبل وفيلم ١٩١٧ وكذلك 
يف فيل��م مل�س��ة ���رش وفيل��م االأ�سدق��اء الطيب��ون وفيلم 
ال ال الن��د وغريها.وهن��اك اأي�س��ا ا�ستخدام��ات مبه��رة 

مارك�ضفرويد
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حلجوم وزوايا وحركات خمتلفة عرت عن 
التوظي��ف املتقن مل�ساه��د �سينمائية مهمة 
حق��ق خمرجوه��ا �سه��رة عالي��ة يف �سنعة 
االأفالم.. وال�سورة تنتمي اإىل لغة اخلطاب ، 
واإن م��ا حتمله من مكونات ي�سعها يف دور 
وظيفي كبري وهو اإنتاج املعنى ، فال�سورة 
بحاجة اإىل معنى، وداللة، وقيمة،وخطاب، 
كذل��ك بحاج��ة اإىل اأن نعرف م��ا هي نقطة 
االهتمام بال�سورة وما هو موقعها بالن�سبة 
اإىل م�ساح��ة التكوي��ن ، وما ه��ي ال�سخ�سية 
الت��ي تلع��ب دور البطولة فيه��ا، وما يحيط 
به��ا، وكيف تظه��ر، وهل نح��ن بحاجة اإىل 
�سخ�سي��ات اأخ��رى اأم اإىل  كومبار���ض، وما 

ه��ي اأدوارهم وم��اذا يفعل��ون؟ مطلوب م��ن ال�سورة ان 
تظهر لنا القوة التعبريية حلاالت متعددة منها : املاأ�ساة 
واملله��اة، واخلري وال�رش وكذلك امل��وت واحلياة، والقبح 
واجلم��ال، والقلق وال�سكون، واحل�سمة واالإغراء، والراءة 
واملكر،الك��رم والبخ��ل، والهيب��ة والدوني��ة، الفرو�سي��ة 
واجل��ن، وغريه��ا م��ن االأن��واع. ه��ذه ال�س��ورة اللقطة، 
ه��ي العين��ة الت��ي يتناولها العدي��د من �سن��اع االأفالم 
وامل�سل�س��الت وبع���ض االإعالنات باإط��ار درامي. اأما يف 
االأخبار وال�سحف واملجالت وعرو�ض االأزياء والرامج 
املتع��ددة االأ�سكال واالأنواع وكذل��ك العديد من التقارير 
ال�سيا�سي��ة والثقافي��ة واالجتماعي��ة واخلدمية وغريها 
م��ن االأنواع فهي تعتمد عل��ى اال�ستغال الفني واملعريف 

والثقايف واالإعالمي الت�سويقي والدعائي . 
ويتطل��ب اأي�سا ا�ستغال لتوظي��ف ال�سورة  ب�سكل مده�ض 
واأداء متق��ن لتمري��ر الر�سالة التي حتمله��ا ، وجمعها قد 
ت�سل اإلينا وباعجاب عال، اأوقد ال ت�سل، ب�سبب م�ستوى 

ال�سنع��ة وعنا�رش بنائها ، وق��د تت�سبب يف 
خل��ق تاأثري �سلبي معاك���ض اأوقد تت�سبب  يف 
خل��ق م�سكل��ة ، واإزاء ذل��ك علين��ا اأن نح�سن 
ال�سورة �سكال وم�سمونا، وقد تفننت اأو�ساط 
منتج��ة متخ�س�سة متعددة يف �سناعة هذه 
ال�س��ورة مبا تراه ه��و االأف�سل، ومبا تعتقده 
هو جزءا من ن�سق الت�سميم الذي اعد ان يكون 
عمال اإبداعيا مثريا ويحمل التدفق التعبريي 
لالأفع��ال واالأح��داث يف احلرك��ة والتج�سي��د 
واملث��ريات التي تخلقه��ا تكوين��ات ال�سكل، 
وهن��اك اأي�س��ا ا�ستغ��ال خمتل��ف ومعاك�ض 
متام��ا ، مب��ا ي�سم��ح لبع���ض النتاج��ات من 
ال�س��ور اأن تث��ري ال�ساخ��ن من اجل��دل، منها  
الت�سوي��ه والتحري��ف واالنح��راف بق��در متف��اوت م��ن 
ا�سرتاطات احلقيقة وال�س��دق واحلدود املتاحة للعر�ض، 
االأم��ر الذي ي��وؤدي اإىل االنفالت بات�س��اع م�ساحة اجلراأة 
الت��ي اأخذت من احلي��اء اأكرث مما ينبغي ومب��ا هو اقرب 
اىل االبت��ذال، مبا ك�سف عن امل�ستور وف�سح ما ميكن اأن 
ال يعرف��ه اي احد، وخل��ق ت�سوي�سا وجتاوزا على حرمات 
الوعي والذائقة العامة بانتهاكات ا�ستهدفت حرية الفرد 
واملجتمع، مع غياب تام لهيئة الرقابة والفح�ض امل�سبق 
واحل�ساب،وال ننكر اإن البع�ض يرغب ان يرى كل �سيء يف 
اإطار ال�س��ورة وخفاياها، وهناك م��ن يتحفظ على هذه 
الرغبة ولن ي�سعى اإىل ذلك، وهناك من ميتلك م�سوغا ملا 
يريد اأن يراه من �سور، وهنا يعتمد على م�ستوى ال�سنعة 
اأو اال�ستغ��ال والهدف الذي ت�سعى ل��ه الرغبة، والأجل ان 
جت��رى م�س��ارات اال�ستغ��ال يف ه��ذا القط��اع الب���رشي 
املهم، علينا االقت��داء مبعايري اأولها الفكرة اأو الهدف ثم 
ا�سرتاط��ات البناء ل�سناعة �سور هي اأك��رث قبوال، واأكرث 

�سك�سبري

تول�ستوي

تاأث��ريا ومعرف��ة، ومب��ا يزيد 
الدور االإيجاب��ي الذي حتققه 
م��ن متع��ة وت�سلي��ة ومعرفة 
م��ن  ونب���ض  ومعلوم��ات 
التج�سيد التعبريي االأخاذ ملا 
تتبناه م��ن فك��رة ومو�سوع 

وحدث مبني. 
ال�سينم��ا  يف  وال�س��ورة 
ل��ن  اللقط��ة  اي  والتلفزي��ون 

تكتف��ي بذاتها، بل ه��ي تت�سدى ملا ي�سبقه��ا وما يليها 
ع��ر املونت��اج يف حت�سيد عنا�رش التفاع��ل بينها وبني 
ما يحيط به��ا �سابقا والحقا عر �سبك��ة املونتاج.. وان 
روؤيتن��ا لل�سورة تتغري بفعل التغري الذي يطراأ عليها من 
اإ�س��اءة اإىل حرك��ة اإىل تنام��ي احلدث وطبيع��ة االأفعال 
وع��دد ال�سخ�سيات وم��ا ميكن من اإ�ساف��ة اآخرين. ومبا 
اإن ال�سينم��ا فن احلركة، فاإن الفكر الذي يقرتن بال�سينما 
ياأت��ي م��ن خالل ال�س��ورة، نع��م ال�س��ورة الت��ي تت�سح 
قيمته��ا وتتمثل يف الفك��رة التي حتمله��ا اأو تنتج عنها 
ج��راء تفاعلها م��ع بقية ال�س��ور اأو اللقط��ات. وال�سورة 

الت��ي جتذبنا ه��ي التي حتمل 
الفك��ر م�سمرا ولي�ض م�سطحا، 
نح��ن  برغ�س��ون،"  وبح�س��ب 
ال ن��رى االأ�سي��اء اأو ال�س��ورة 
كامل��ة، ب��ل ن��درك منه��ا اقل 
من ذل��ك" فيما يبقى منها ما 
هو لي���ض متاحا فهم��ه بي�رش 
واإمن��ا بجهد ح��اذق، وهذا ما 
ت�ستمد منه �سبكات االإح�سا�ض 
واالإدراك احل�س��ي، اأو م��ا يق��رتب من االإيه��ام اأو احلد�ض 
والتخيي��ل اأو االق��رتان ال�رشط��ي. وه��و ا�ستغ��ال  ذهني 
جم��ايل درام��ي متخ�س�ض يف حتريك منظوم��ة التاأويل 
والتف�س��ري وحلقات الربط املتداخلة الباحثة عن املعنى. 
وتبق��ى ال�سورة اأينما وج��دت، فهي يف وثاق مع ال�سوء 
والع��ني واالإدراك واالإح�سا�ض واخلي��ال والزمن واملكان 

والفعل واحلركة واالإيقاع والتكوين.
مب��ا يجعلها مفتاحا برقم �رشي لن يجيد فتحه اأي احد ، 
اإال  ذلك الذي  ميلك  اأف�سل  فر�سة  باإتاحة خمولة فكريا 

وجماليا... 

ت
اال

مق

فوكوماركيز
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ه��ل ما نق��راأه من ق�سائ��د عراقية ه��ي ن�سق �سع��ري اأم 
�سياغ��ة جدي��دة لعذاب��ات جلجام���ض يف وج��ه امل��وت 
اجلماعي ؟  لنواحه وهو يتاأمل دمار مدينته اوروك، وقد 
اأط��اح باأ�سوارها الق�س��ف؟! وهل حتولت هذه املتون اإىل 
مرايا �سحرية نب���رش من خاللها ب�ساعة اللحظة الراعفة 
التي ت�سهد- كما �سهدت املتاحف العراقية فرار ال�سواهد 
احل�ساري��ة –، ت�سهد  تاأبط اإن�سان ب��الد وادي الرافدين، 
خي��ام اأحالمه بحثا عن كالأ االأم��ان وينابيع احلياة يف 
املن��ايف، بعد اأن غدت الب��الد بلقعا ملبدا باملوت طمرت 
جمن��زرات االحتالل اآبار املعرفة و�سحرت كل �سيء ؟؟!! 

وكي��ف تعامل��ت الق�سي��دة العراقية مع امل��كان احلميم 
)الع��راق( الذي ه�سمته ريح )عا�سف��ة ال�سحراء 1991( 
ونه�سته )عملية ذئب ال�سحراء 1998( ودن�سته ب�ساطيل 

املارينز 2003 فوقف منفردا اأمام طوفان الدم؟  
كل هذه االأفكار قفزت اإىل ذهني واأنا اأتاأمل ا�سمامة من 
الق�سائ��د التي كتبتها اأقالم عراقية عاي�ست نار احلروب 
و�سعري قذائفها، فاأ�س��اءت اأنامل ال�ساعر العراقي –عر 
ا�ستدراجه��ا ترمي��زات الب��داوة-، زح��ف ج��دب الراه��ن 
عل��ى تفا�سي��ل اليومي، وغزت مف��ردات ال�سحراء متون 
الق�سائ��د ف���رشت حت��ار ه��ل اأن��ت قبال��ة �ساع��ر بدوي 

البداوة  في القصيدة العراقية المعاصرة 
 

د. وجدان ال�شائغ 

ت
اال

مق

يكت��ب ق�سيدة ف�سيحة، ام قبالة �ساعر اأنهكته احل�سارة  
بتكنولوجياته��ا الفتاكة التي انتهك��ت حرمته فعاد اإىل 
ال�سحراء، ي�ستلهم منها رموزه املعباأة باالأمل والفجيعة؟ 
ال�سعري��ة  جمموعت��ه  يف  ح��داد  عل��ي  ال�ساع��ر  فهاه��و 
)ق�سيدت��ي وان��ا نع��دو يف ب��راري ال��روح خل��ف غزالن 
اأحالمن��ا النافرة هي يف وزنه��ا وانا للعنا( -  ال�سادرة 
ع��ن احتاد االأدب��اء اليمنيني، �سنع��اء -2004  ي�ستلهم 
رم��وزه ال�سعرية من ذاك��رة ال�سحراء، وحتدي��دا ق�سيدة 
)املعلق��ة العراقي��ة، �ض15(  املر�سع��ة باملوال البدوي 
وامل�ستفي��دة من بع�ض تف�سيالت حي��اة ال�ساعر البدوي 
عب��داهلل الفا�سل، ال��ذي تركته قبيلت��ه منفردا يف عر�ض 
ال�سح��راء بع��د اإ�سابت��ه باجل��رب، والحظ كي��ف عك�ست 
مراي��ا الق�سيدة  حت��والت املكان )الع��راق( الذي غادره 
اهل��وه، غلبة وقهرا حتت وطاأة البحث عن االأمان �ساأنهم 
�س��اأن اأه��ل عب��داهلل الفا�س��ل، الذي��ن تركوه حت��ت وطاأة  
البح��ث عن امل��اء وال��كالأ، وحت��ت هاج�ض ف��ك االنتماء 
باجل�س��د العلي��ل – او لي���ض الع��راق االآن ه��و ج�سد عليل 
اأ�ساب��ه �سوؤم الب��رتول كما اأ�ساب عب��داهلل الفا�سل �سوؤم 
اجل��رب ؟!-  وتاأّمل كيف وظف علي حداد املوال البدوي 
ليق��ول على ل�سان )العراق/  ال��ذات املنك�رشة بعذاباتها 

واملك�سورة بغياب االأحبة ( :

يا اهل .. هذا انا
�سوتي غدا وهنا
والرد يك�رشين

منديل والهة ، تبكي ملرحتل
مل ي�سمعوا لهفتي
مل ينظروا  ليدي

تلوح مع�سبة بالدمع واملقل

حتى ت�ساقطت اآماال مبعرثة
تذوي على خجل
اذوي على خجل :

هلي �سالو بليل  و طاروا   دوين
وخلوين بدار الط������ار دوين
هلي بداللهم ما �سقو  دوين
ذكرهم فوق جنمات ال�سما

اأن��ت بال���رشورة اإزاء ثقافت��ي احل�رش والب��دو، تتمظهر 
االأوىل يف الن���ض ال�سع��ري الف�سي��ح ال��ذي ي�س��كل بوحا 
راعفا للذات الواقعة حتت �سلطة الرحيل، وحركة عينيها 
وه��ي ترقب ناأي االأحبة الذي��ن حملوا ظاعنتهم بالدمع، 
لي�سوق��وا نوق اأيامه��م عر قفار املن��ايف، في�سدوا اأوتاد 
خيامه��م حي��ث كالأ االآم��ان بعي��دا عن )امل��كان احلميم 
/ العلي��ل( ال��ذي مل مينحهم وعلى م��دار ثالثة عقود من 
احل��روب وم��ا زال، اإال تاأ�سريات للفن��اء اأو املنفى !!؟! بل 
ان��ك تلمح من ب��ني ال�سطور اإدانة اجلماع��ة املرحتلة )مل 
ي�سمع��وا لهفتي / مل ينظروا لي��دي(  التي تعك�ض اغرتابا 
عارما عن الزمكان بانا�سيه، وقد انغلقوا على عذاباتهم، 
وي�س��يء امل��وال الب��دوي الن�س��ق االآخر؛ حي��ث ال�رشوط 
الثقافي��ة للبداوة بدءا بال�سل��وك اجلمعي يف امتزاج االأنا 
بالنح��ن، ويتاأكد ه��ذا عر تكرار )هل��ي + هلي( ومرورا 
بتكري���ض النظام القيمي للقبيلة من خالل �سفتي  الكرم  
واإق��راء ال�سي��ف )هل��ي بدالله��م ما�سق��و دوين( وانتهاء 
بت�سخي��م النحن )ذكرهم فوق جنمات ال�سما(  ف�سال عن 
التاأكيد عل��ى ثقافة احلل والرتحال )هلي �سالو(، بل انك 
جت��د ان املن يتحول من خطاب فرداين حيث االنف�سال 
الوا�سح عن اجلماعة )يا اأهل .. هذا انا( يف الن�سق االول،  
اىل خط��اب جماع��ي  يف الن�سق الث��اين، اإذ ت�سهد امتزاج 
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الذات ال�سعرية املتكلمة واملكلومة بالفراق 
بالذات القبلية )هل��ي( لتغدو �سوت القبيلة 
امل��رتمن ب�سجاياه��ا، واملفتخ��ر بانتمائ��ه 
امل�س��ريي اإليها.. امل��ن باخت�سار �رشخة 
بوج��ه طوف��ان الهج��رة اجلماعي��ة، بوج��ه 
الب��دو اجل��دد الذين �رشب��ت اأقدامهم فيايف 
االمكن��ة، بعي��دا ع��ن ج��دب امل��كان امللبد 

بالفناء .
وق��د تعك�ض ق�سائد جمموع��ة )ترانيم طائر 
الغرب��ة( لل�ساعر جمب��ل املالكي -  ال�سادر 
   2003- �سنع��اء   ، عب��ادي ِ مرك��ز   ع��ن 
نامو�ض احلياة اجلديدة التي فر�سها  جدب 
الراه��ن املعا���ض عل��ى اإن�س��ان ب��الد وادي 

الرافدي��ن، فتداخلت حركته �سوب املن��ايف - بحثا عن 
كالأ االأم��ان لي���رشب اأوت��اد خيمته يف اأمكن��ة جمهولة 
خملف��ا خلفه اأمكنة حميمة مكتن��زة بالذكريات، اإال اأنها 
جمدب��ة م��ن االأمان-  تتداخ��ل حركته م��ع حركة البدو 
الظاعن��ني، الح��ظ مث��ال ق�سي��دة )ج��ذاذات( املت�س��ذرة 
تدويني��ة اإىل اثنت��ي ع���رشة �س��ذرة، وال�سيم��ا ال�س��ذرة 
العا�رشة، وتاأمل كيف عك�ست مرايا الن�ض الوجه اجلديد 

للم�سهد االإن�ساين العراقي وقد اأخ�سل بندى البداوة :

مثل قوافل البدو الظاعنة
تنوء بحملها القفار واجلمال

احمل ا�سفار ع�سقي،
وا�سيح بحطام جثتي
معفرا برياح العوا�سم
وخريف املدن الذابله

املفارقة التي تقوم  عليها الوم�سة ال�سعرية، 
هي االنتماء اىل البداوة واالن�سالخ عنها يف 
اآن  واح��د ، يتمظه��ر االنتم��اء يف االمت��زاج 
ب�رشطه��ا الثق��ايف االهم  وه��و  حركة احلل 
والرتح��ال )مثل قوافل البدو الظاعنة/ تنوء 
بحملها القفار واجلم��ال(  ويرتكز االن�سالخ 
عنها اىل : انفالت الذات ال�ساعرة من منظومة 
اجلماعة ومتو�سعت يف دائرة البوح الذاتي.  
ويتاأك��د هذا بتك��رار الن�ض )ا�سي��ح + احمل 
+ع�سق��ي + جثتي + معف��را( ، املن ي�سعك 
اإزاء �سيزيف ب��دوي  يحمل االغرتاب  )احمل 
اأ�سف��ار ع�سق��ي (. ويف اإط��ار دوام��ة تع�سف 
بكل �سيء . بل انك تلمح من خالل مناخات النبذ القدري 

املهيمنة على املن وجه اوديب وعذاباته بعد النفي .
وح��ني تقف عن��د ق�سائد جمموع��ة )مت��ى �ست�سدق اين 
فرا�سة( لل�ساعرة العراقية رمي قي�ض كبة  - ال�سادرة عن 
املوؤ�س�س��ة العربية للدرا�سات والن���رش ، بريوت -2005  
فان��ك جتد اجندة ان�سان بالد وادي الرافدين  وقد زحفت 
اليه��ا رم��وز الب��داوة ، تاأمل مث��ال ق�سيدته��ا )حتوالت، 
���ض37( والحظ كيف جعلت م��ن )ال�سّب��ار( النابع من 

قلب ال�سحراء، بنية ترميز تفي�ض على ج�سد الن�ض :

الزنبق
ي�ستبدل

لون االبي�ض
بالكاكي
اذ تن�سب

جمبل املالكي

رمي قي�ض كبة

ت
اال

مق

عا�سفة ال�سحراء
*           *          *

ويهب ح�سار

الزنبق
ي�ستبدل جلدته

ي�سبح
�سبار

بغداد 1999

اأنت اإزاء بنية ت�سكيلية ميتزج فيها نقاء الراءة واجلمال 
)االأبي���ض( بلون الرمال )كاك��ي( تبلور جورنيكا جديدة 
للت�سح��ر الذي امت��دت ا�سابعه لتغت��ال االن�سان االعزل 
)الزنب��ق(، ال��ذي وج��د نف�سه حم�س��ورا بني بط���ض رياح 
عا�سف��ة ال�سح��راء 1991 مبناخاته��ا امللب��دة بال��واأد 
اجلماع��ي،  وب��ني جدب ح�س��ار غذائ��ي، �سل��ب اال�سياء 
كرامته��ا – وعلى مدار عق��د من ال�سنوات-، زد على ذلك 
ف��ان اإقف��ال امل��ن باملحمول اللفظ��ي )�سّب��ار( قد فتح 

الن�ض على فيايف الوح�سة حد االغرتاب عن الذات. 
وحني تقف عند  ق�سائد مظفر النواب فانك تلمح ت�سغيال 
واعي��ا للذاك��رة ال�سعري��ة البدوي��ة ، تاأم��ل مث��ال خامتة 
ق�سيدة )منفى كاحلب(، والحظ كيف ي�ستل  النواب وجه 
عنرتة  الرام��ز للفرو�سية العربية و�سيم ال�سحراء  ليخلق 

من ح�سوره  بنية ترميزية توؤرخ لواأد املكان )بغداد( :

ياوطني ... �ساأنام ..
عنرتة جاء على فر�ض عرجاء

حارب حتى اأجرب .. و�سافحه االأعداء
مل يبق املغوار �سوى الري�ض بجعبته ... واال�سم ... 

وبع�ض االأ�سياء
وداعا ياعنرتة االآن ، فهذا الع�رش يحتمل الوجهني

وداعا ياعنرتة انت�رشت كل االأخطاء
وداعا

هذا ع�رش باملقلوب
ودون حياء .

يعتم��د الن��واب تقنية ا�ستدع��اء مناخات الك��ر والفر، اإال 
ان��ه ي�سعى واعيا اإىل خطفه��ا �سوب فجيعة الراهن الذي 
ي�سه��د اغت�ساب املكان )بغ��داد(، ليكون عن��رتة ال�ساعر 
الب��دوي رمزا للن�سق ال�سيا�سي املهوو�ض بثقافة احلرب .. 
لقد �سعى املتخي��ل ال�سعري واعيا اىل افراغ )عنرتة( من 
ذاكرته، ومنحه وجه��ا م�سخا  )فر�ض عرجاء + اجرب + 
�سافحه االأعداء( يتمو�س��ع يف مناخات تراجيكوميدية 
تنز فجيعة ولوعة لتع��ري حمنة املكان امل�ستباح، الذي 
انهكت��ه احل��روب فوق��ف اع��زال ام��ام جمن��زرات الغزو. 
وتعك���ض يف الوقت نف�س��ه حمنة االن�س��ان العراقي  وهو 
يرق��ب اله��وة الفاجع����ة ب��ني عنرتيات االع��الم وبوؤ�ض 

االداء.
ومثل ه��ذا الت�سغي��ل الواعي للذاك��رة ال�سعري��ة البدوية، 
ي�س��دق عل��ى ق�سائ��د جمموع��ة )تاأب��ط منف��ى( لل�ساعر  
عدن��ان ال�سائ��غ -ال�سادرة عن افاق للن���رش والتوزيع ، 
القاه��رة -2006 ال��ذي انت�سى من ه��ذه الذاكرة  وجه 
تاأبط  �رشا ليكون قناعا جديد ليتقنع به ، وهو ماين�سحب 
على ق�سائ��د جمموعة )حتت �سماء غريب��ة( - ال�سادرة 
ع��ن دار اآف��اق ، ط3، القاهرة -2006 اإذ  تت�سلل البدواة 
برتميزاته��ا اإىل ن�سي��ج البنية ال�سعري��ة التي متاهي بني 
ال�سح��راء و�سقيع املنف��ى، الحظ، مثال، ال�س��ذرة االأوىل 
من ق�سيدة )ق�سائد الرحيل، �ض73(، وتاأّمل كيف هتك 
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املتخيل ال�سعري ذاكرة الذئب ليمنحه ذاكرة جديدة : 

ذئاب �سود
تت�سلق ذاكرتي

تنه�ض جثث االأيام املن�سية
يف االأر�ض احلرام

وترتكني
-كل م�ساء –

اعوي ..
وحيدا

على ثلوج اأوراقي
يف منايف العامل

ال ادري مل��اذا يذك��رين ه��ذا املقتط��ف ال�سع��ري ب�سوت 
املط��رب الب��دوي عبداجلبار ع��كار، الذي ي�س��دو متاأبطا 
ربابت��ه وخماطب��ا الذئ��ب ليعل��ن ع��ن فداح��ة اأحزان��ه : 
)ياذيب لي�ض تعوي / حالك مثل حايل( اذن عواء  الذئب 
هنا رمز ب��دوي يقرتن يف ذاكرة ال�سحراء بالبكاء ، وقد 
�س��اء املتخي��ل ال�سعري ان يخلق من��ه مفارقة حني ربط 
بين��ه وب��ني نواح ال��ذات املتك��ورة داخل الن���ض )اعوي 
وحي��دا(، رمب��ا لي�س��يء �س��ريورة الق�سي��دة، طق�سا من 
طقو���ض الب��كاء والوج��ع الذي تطلق��ه ال��ذات املطحونة 
والباحث��ة عن كالأ االمان يف منايف الكون ، ورمبا ق�سد 
االإح�سا�ض العارم باالغ��رتاب املكاين،  حيث عك�ض وجه 
االن�سان العربي يف �سحارى املنايف  ومالحمه اخلائفة 

واملخيفة يف الوقت نف�سه بو�سفه منتجا لالإرهاب . 
وت�س��وغ ق�سائ��د جمموع��ة )�سي��د الوح�ست��ني( لل�ساعر 
العراق��ي علي جعف��ر الع��الق - ال�سادرة ع��ن املوؤ�س�سة 

العربي��ة للدرا�س��ات ،والن���رش ، ب��ريوت -2006  ف�ساء 
�سعريا يرتكز اإىل ترميزات ال�سحراء ب�سكل الفت ، وحتديدا  
ق�سيدة )نهار من دم الغزالن، �ض23(  التي ت�ستغل على 
ا�ستدع��اء حمنة يو�سف)ع( مبناخاته املر�سعة باجلمال 
وال�س��الم والراءة ليكون وجها اخ��ر لبغداد يف حمنتها، 
الح��ظ كي��ف اأّرخ علي الع��الق  بو�سفه �س��وت اجلماعة 

املهيمن حلدث �سقوط بغداد  2003/9/4

عمقوا البئر
ونادوا الذئب

من اأق�سى النوايا املظلمة ،

*           *          *

ليال البئر غربان من الفوالذ تنق�ض
على يو�سف : هل يو�سف

طفل البئر ام حريتنا
الكرى ؟

*           *          *

توجوا ا�سجاره بالرعب واحلمى ،
وغنوا : دمنا ماء، وغنوا : بابل تغت�سب االآن ،

وغنوا : اينا يفتك باالآخر ؟

املن يوؤرخ برتميزاته لفجيع��ة املكان الرامز للح�سارة 
)بغ��داد( بغي��اب م�سان��ده الدفاعية، وجرناالت��ه العتاة،  
وتركه م�ستباح��ا لب�ساطيل املارينز وجمن��زرات الغزاة، 
كم��ا ان  ا�ستدعاء املحمول اللفظي )البئر( قد اأ�ساء وجه 
املعرك��ة اخلا�رشة التي انتهت ب�سق��وط بغداد - جريحة 

ت
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وخم�سل��ة بهزميته��ا - ، كم��ا ان ا�ستج��الب )الذئب( قد 
ا�س��اء �رشا�س��ة املحت��ل الغا�س��م، ف�سال ع��ن ان العنونة 
)نه��ار م��ن دم الغزالن( ق��د فا�ست على ج�س��د الق�سيدة 
ب��دالالت الواأد وا�ستباحة حرمة الذات االن�سانية العزالء،  

جهارا نهارا واأمام  �سمت كوين مطبق . 
الدولي��ة  الق��رارات  بوج��ه  �رشخ��ة  باخت�س��ار  امل��ن 
الت��ي �سّوغت قت��ل االإن�س��ان االأعزل، وبوج��ه اخلطابات 
االيديولوجي��ة الت��ي اأباحت حرمة ال��دم العراقي ، بوجه 

االأيادي التي باركت موته .
خال�س��ة القول، فان الق�سيدة العراقي��ة املعا�رشة التي 
ول��دت من رحم احلروب والتجوي��ع اجلماعي، قد عك�ست 

مراياه��ا وجها جديدا جللجام���ض الذي �سهد عيانا دمار 
اأوروك وهالك �سعبها حتت وابل من القذائف وال�سواريخ 
والقناب��ل الذكي��ة، فتح��رك ال اإىل دمل��ون  للبح��ث ع��ن 
ع�سبتها ، واإمنا للبحث عن ع�سبة  متنحه تاأ�سرية للبداوة 
اجلدي��دة يف رحلة للخال�ض من �سع��ري الراهن، وع�سفه 
الذي يطال كل �سيء. وليرتك خلفه �سوت ال�ساعر البدوي 

الذي كان يهزج يف فردو�ض البالد : 

 هلي وياكم يلذ العي�ض ويطيب
ون�ساميكم تداوي اجلرح ويطيب
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 م��ا ي��زال ال�سعر ميار���ض مهنته الق�سّي��ة يف البحث عن 
الوع��ي املفقود، قطع م�ساف��ات �سا�سعة ال ميكن قيا�سها 
باآلي��ات القيا���ض املعروف��ة، الأنها م�ساف��ات غري مادية 
وخمتلف��ة، وال جدوى من معرفته��ا ب�سورتها التقريبية 
املج�ّسم��ة، الأنها وباخت�سار غري قابل��ة للتج�ّسد، لذا جلاأ 
ال�سع��راء لتوثي��ق رحالته��م اال�ستك�سافي��ة جمالي��ًا لكي 
يربح��وا هذا التّوح��د مع الوج��ود، يربح��وا ذواتهم التي 
تعب��ت م��ن حم��اوالت الفه��م الع�سّي��ة، فتجده��م دائما 
يلّوح��ون للري��ح وبع��د اأن ته��داأ ي�سّفقون لوه��م املحنة 
وبراع��ة ال�سك��ون يف فر���ض وج��وده عل��ى تلويحاته��م 

العالقة يف الف�ساء.
فال�سع��ر �س��وؤال اأزيل غ��ري قاب��ل للنف��اد، �س��وؤال متف��رِّد 
يف البح��ث عن هوية الوج��ود، لذا فعالقته م��ع الفل�سفة 
عالق��ة ك�سف عن ماهّية االأ�سي��اء، فالفل�سفة توّثق العلل 
وال�سع��ر يوّث��ق �رشعية االأ�سئل��ة وعلله��ا اجلمالية، يقول 
هيدغ��ر: ))اأننا نع��رف ال�سيء الكثري ع��ن عالقة الفل�سفة 
بال�سع��ر، يف حني ال نعرف �سيئا عن احلوار بني ال�سعراء 
واملفكري��ن الذي��ن يقطنون بجوار بع�سه��م البع�ض على 
قم��م جبال اأك��رث بعدا ع��ن بع�سها((، هن��اك اإذن عالقة 
�رشيرية -واإن ب��دت غري وا�سحة فعليًا يف الواقع- بني 

ش شعرية األسئلة وأجوبة الُمهمَّ
قراءة  المعنى في ديوان 

ار الصلف )خارج الوقت داخل الحواس( للشاعر عمَّ

د. اأحمد جا�شم اخلّيال
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ال�سعراء والفال�سفة، ورغ��م ذلك فاأ�سئلة ال�سعراء تختلف، 
رة بعاطفة هائجة تتعّدى  الأنها بب�ساطة اأ�سئلة قلقة م�سوَّ
قوان��ني املعرفة، وب�سبب هذا فاإنها اأ�سئلة اأنتجتها رغبة 
ذاتي��ة رومان�سية جلعل العامل اأف�س��ل، ويف الوقت نف�سه 
فاإنه��ا اأ�سئلة ال تبحث عن اإجاب��ات مقنعة بل حتاول اأن 
تك�سف عن النظام يف هذا العامل وعن خلله، من هنا كان 
الدخ��ول لعامل ال�سلف ال�سعري وهو يحاور ذاته ليحاول 
اإنقاذ وجوده من فكرة النفاد والت�ستت والتبدد من خالل 
ابراز �سلطة املهم�ض الوهمية ليكون �سوؤاال �سعريا �رشعّيًا 

ن�رشًة جلمال الب�ساطة ونكايًة بقبح هذه العامل.
ومل يتاأّخ��ر ال�ساعر يف جّرنا اإىل حقول معناه بل اأراد اأن 
يك��ون العن��وان هو العتبة االأوىل للدخ��ول اإىل عامله، اأن 
نخ��رج من كّل حقيقة يحكمه��ا الوقت، اأن نخرج من هذا 

العامل وزمنه الذي يعّد اأبرز اإ�سكالياته غري القابلة للفهم، 
واأن ندخ��ل مع��ه اإىل اأ�سل كل حقيقة ووع��ي، فاحلوا�ض 
هي املع��ادل املو�سوع��ي للوجود احلقيق��ي وما عداها 
فه��و جمرد وه��م طارئ، هذه العتبة الت��ي تطرد الفل�سفة 
م��ن �سلطة الهيمن��ة على الوجود باركه��ا ال�ساعر واأ�ّس�ض 
لها لتكون مركزاً �سعريًا ذا اأفق جمايل وفكري بعيداً عن 

تاأثريات احلكمة الغائبة يف الفل�سفة املجردة.
ومل ميهلنا ال�ساعر كثرياً لنتحرر من �سطوة العنوان حتى 
يدخلنا عن��وًة وبرغبة جاحمة يف حمن��ة االإهداء، يقول:  
اإىل ج��ّدي /  ال��ذي مل يرتك يل �س��وى / فانو�ض وعينني 

وق�سيدة)1(   
وه��ذا ما يحتاجه ال�ساعر، يحتاج نافذة تطّل على العامل 
خ��ارج �سطوة الزم��ن ورمزية احلكمة، اإن��ه هو نف�سه من 
�سيق��وم بالك�سف والقراءة والكتاب��ة وال يعنيه �سيء اآخر 
ميك��ن اأن يجع��ل م��ن حوا�س��ه يف ورط��ة، واأن يكون هو 
لي���ض هو، بل ما ُيفر�ض عليه من اأفكار غري �ساعرة ُتهّدد 
وجوده وحقيقته، لكنه بوعي ال�سعر وقف لريى بو�سوح 
على �سوء فانو�س��ه احلياة كما يريدها هو ومثل ما هي 

عليه، فكتب ق�سيدته ليقول جلِدّه بب�ساطة: اأنا هو اأنت.
اخت��ار ال�سلف ذوات��ه ال�سعرية بعناية فائق��ة ليعّر عن 
روؤاه ال�سعري��ة، فاأغلبه��م من املهم�س��ني يف هذه احلياة 
ال�سالب��ة ليجيب من خاللهم ع��ن اأ�سئلة حرجة وقلقة يف 
ع��رف �سلط��ة الوعي الظاه��ر، يقول من ق�سي��دة )رحيل 
خل��ف اأعي��اد املي��الد(:  ه��ل يوؤمل��ك حق��ا اأن متوتي بال 
�ساعة ت�سمي�ض / ها هم االآن يّردون احلروف ب�سفاههم 
/ ومغناطي���ض اأيام��ك اأتعب��ه اجل��ذب فا�ستق��ال... / مَل 
�سفاه��ك مفتوحة وعين��اي ترجتفان؟ / ل�س��ِت اول جثة 
مت��ّر ب��ي / وجيوبي مثقلة بتوقيتي اخلاط��ئ / منذ اأول 
حماول��ة للعي���ض / اأكانت ق�سبان الوج��وه حتا�رشك / 
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فانتف�ست على كر�سي��ك املحمول / هل الفرا�سات بعدك 
حت��ارب الق�سائد امللوثة؟ / فاأ�رشارك ما زالت حمفوظة 
حت��ت ال�رشي��ر / ويف )���رّشة( اأحالم��ك ترك��ِت اأخادي��د 
للبذور / ودّون ا�سمك كاأول �سحية / الأعياد امليالد)2(     
مل يك��ن ال�ساعر غافال عن قوة الروح يف جثة هذه املراأة 
املهم�س��ة الت��ي مات��ت يف ال�سج��ن ب��ال اأي اعتب��ار، ل��ذا 
اختاره��ا لتك��ون الطاقة الق��ادرة على رف���ض كل فكرة 
�سائدة عن احلرية املظلمة، فهذه املراأة التي مل تنل يوما 
م�سم�س��ا قبل موته��ا اأثارت يف ال�ساع��ر رغبة حقيقة يف 
البح��ث ع��ن االأ�سئلة املمكن��ة لُيهّرب م��ن خاللها فكرته 
ع��ن احلياة، فرغم فظاعة املنظ��ر اال ان ال�سوؤال ب�سعريته 
الالفت��ة املحّفزة للحوا�ض جعل اجلملة ذات معنى وهمي 
قاب��ل للتلق��ي، )ه��ل يوؤمل��ك حق��ا اأن متوتي ب��ال �ساعة 
ت�سمي���ض(، ف��اأي خداع لغ��وي منحنا الق��درة عن البحث 
ع��ن م��ا وراء هذا ال�سوؤال م��ن اأ�سى بريء ُيعي��د للمهم�ض 

كينونته املفقودة وبراءته خارج �ساحة ال�سجن.
يك�س��ف ال�ساعر عن قلق��ه الوجودي يف �س��ورة �سادمة 

لك��ن  اال�ستفه��ام  ُيك��ّرر  ح��ني 
بواقعي��ة �سعري��ة، فيق��ارن ب��ني 
اجلثة املفتوحة ال�سفتني وعينيه 
املرجتفتني يف �سوؤال ا�ستفزازي، 
وكاأن �ساحبة اجلثة ماتت وهي 
بع��د مل تكمل ما تري��د اأن تقوله، 
اإنه��ا ُتري��د اأن تخرن��ا باأ�سي��اء 
لكن هن��اك حاجز �سمي��ك منعها 
��ح بذلك  م��ن النطق، ل��ذا فهو ُيلمِّ
يف قول��ه: )مَل �سفاه��ك مفتوح��ة 
ل�س��ِت  ترجتف��ان؟....  وعين��اي 
اول جث��ة مت��ّر ب��ي(، كاأن��ه ُيريد 

اأن يق��ول لن��ا اأنها ال�سحي��ة لهذا الوجود ال��ذي ال يعنيه 
ه��ذا االحتجاج ال�سام��ت لهذه املهم�سة، م��ا الذي اأثاره 
وحّرك ماَء �سكون��ه ليتعّجب بهذا ال�سكل، )ل�ست اأول جثة 
مت��ّر بي(، اإنها حلظة يقظ��ة ال�ساعر ال�ستنطاق وحماكمة 
احلياة واملوت، كاأنهما اتفقا على هزمية االن�سان برود 
وعب��ث عجي��ب، اإن اأ�سئل��ة ال�ساع��ر لي�س��ت اأ�سئل��ة عابرة 
رغ��م �سعريته��ا القوّية، فهي ُت�سم��ر فل�سفة خمتلفة يريد 
م��ن خالله��ا اثبات وجود حي��اة ه��وؤالء العابرين الذين 
مل متنحه��م احلي��اة اال الوجع والقل��ق والعي�ض يف زوايا 
مهمل��ة بعي��دا ع��ن رقاب��ة الفل�سف��ة العالية الت��ي تر�سم 

القوانني ملراكز العبث.
مل يتوق��ف ال�سل��ف يف اج��رتاح االأ�سئلة مث��ل اأي حمتّج 
�سامت يراقب دون اأن يعتنق فكرة الت�سفيق اأو اخل�سوع 
، يف قوله: )اأكانت ق�سبان الوجوه حتا�رشك، فانتف�ست 
عل��ى كر�سي��ك املحم��ول، ه��ل الفرا�سات بع��دك حتارب 
الق�سائ��د امللوثة؟(، جعل من حلظ��ة موتها حلظة رف�ض 
ل��كل ما حوله��ا، وكاأنه��ا انتف�س��ت �سّد احلي��اة لتموت 
برغبة جاحمة، ثم تتوهج �سعرية 
ال�س��وؤال لتعر عن موقف ال�ساعر، 
لي�ساأل ع��ن الفرا�سات التي �سوف 
حت��ارب بعدها كل القي��م ومنها 
باخل�س��وع  امللوث��ة  الق�سائ��د 
لقوان��ني الوج��ود التي ر�سبت يف 
جع��ل االن�س��ان قيم��ة علي��ا، لقد 
اأجاب��ت جث��ة ال�ساعر ع��ن اأ�سئلة 
حمورية قلق��ة، وكانت االجابات 
مدفونة حتت ت��راب االأ�سئلة على 
املتلقي احل��ذق اأن يظهرها لريى 
حقيقة هذا املهم�ض الذي ال يعني 

أعتمد الصلف على 
لغة الهامش اليومي 
ليقدم لنا حياة أخرى 

موازية للحياة الرسمية 
المتمسكة بقوانين 

هرمة غير قادرة على 
صياغة القناعة بشكل 

يجعل الشاعر يستكين 
لها ويؤمن بحرصها على 

إدامة الوجود.
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موته �سيئا لهذا العامل امللَوّث. 
رحل��ت ب��ال وداع وبال اأعي��اد ميالد ير�سم عل��ى الوجوه 
ال�ساذج��ة ابت�سامات مائل��ة اإىل الزرق��ة تختفي وراءها 

اأنياب تق�سم احلياة بال اأي اعتبار.  
ال تتوق��ف اأ�سئل��ة ال�ساع��ر ال�ساخرة، بل اإنه��ا تتفّجر يف 
كل ق�سائ��ده مثل ينابيع اجلب��ال لتنحدر �ساقية العقول 
الظامئة حلظ��َة ده�سٍة خارج النمط الع��ادي للفهم، ففي 
ق�سيدت��ه مراهقة االأ�سئل��ة ي�سع ال�ساع��ر حياته ال�رشّية 
عل��ى دّكة الت�رشيح ليب�رش الع��امل كّله حمنة اخلارج من 

الزمن، يقول: 
ملاذا مت��الأ الفراغ بكل هذه االأ�سئلة من احلنني؟  / ملاذا 
ال ت�سب��ح م�سه��ورا اال حني تكت��ب ق�سيدة ع��ن اأنثى؟ /  
مل��اذا متن��ح الفّزاعة كل ه��ذه الهيب��ة ؟ ..  مل��اذا ت�سبح 
املقه��ى ممرك ال�رشي للحب  وال�س��اي عزلتك املوقوتة ؟ 
/  مل��اذا العالم��ة الدال��ة عليك/  ف�س��ل يف اآخر املحطة ، 
واالأريك��ة اأنثاك الوحيدة/ والطاولة �رشير رغبتك / فما 
تنفعك اأزاميل الغزل / ملاذا؟ ُتهزم باالأ�سئلة ؟ / والت�سوه 
ن�سوة موم�ض في��ك / وقمي�سك باأزرار ال ت�سلح لت�رشيب 
/ دفئ��ك ال�رشي��ر  / مل��اذا ؟ / ال ت�ستورد م��ن التماثيل 
عظمته��ا الهارب��ة / خذ من االأثري��اء حكمتهم / واأنتزع 
بو�سل��ة اجلم��ال / و�سع املو�سيق��ى / يف �سلة مهمالت 
/ اأو يف جث��ة متعفنة االأحالم / ملاذا ؟ / ال تقراأ جريدة 
ب��دل اأن حت��ك راأ���ض غوايتك / لي���ض كل م��ا ال توؤمن به 
�ساحل��ًا / بينم��ا كل ما توؤمن به…… .. / ملاذا ؟ هذه 
الق��ارورات حولك واأنت تعاقب بالغي��اب /  ال�سباحات 
�رشه��ا الفا�س��ح ؟ / لتجعلك رجل الده�س��ة ! / ومراهقة 
الب��وح / ترفعك اإىل ن�سوٍة ُمنقر�س��ة / وتنحدر بك �سّلمًا 
جلف��اء الف�سول / مازال قامو�ض حوا�سك / يوؤثثك للقلق 
/ مل��اذا ؟ / تتنكر مل�ستنقع خ�سارات��ك / وتوؤمن بق�سب 

الرج��وع / مل��اذا............؟ عف��وا ... / انته��ت �سالحي��ة 
االأجوبة عند اأول خما�ض)3( .

حّق��ق اال�ستفهام ب�ا�سم اال�ستفهام )م��اذا( الذي ُي�ستفهم 
ب��ه عن غ��ري العاقل يف هذه الق�سي��دة فعله ال�سعري عر 
الك�س��ف عن ال�سرية املهملة يف حياة ال�ساعر، وهو اجلزء 
املهّم�ض وامل�سكوت عن��ه يف اأغلب �ِسري ال�سعراء والنبالء 
والفال�سف��ة والنا�ض العادي��ني اأي�سا، بذا يك��ون ال�سلف 
عارف��ًا متاما مبا ُيريد اأن يك�س��ف عنه، وكان اال�ستفهام 
ب�سعريته الطافحة اأزمي��ل ال�ساعر يف نحت روؤياه الفنية 
ل��كل ما يحيط به من عبث، فيب��داأ اأ�سئلته القلقة اخلائفة 
ب��� ) مل��اذا ... متالأ الف��راغ باأ�سئلة احلن��ني، وملاذا تكون 
ال�سه��رة بكتابة ق�سيدة عن اأنث��ى، وملاذا.. متنح الفزاعة 

كل هذه الهيبة، وت�سبح املقهى ممّراً �رشّيًا للحب(.
اإنها اأ�سئلة غائية مهّم�سة، ترتبط مبا�رشة بنب�ض ال�ساعر 
وببيا���ض موقف��ه من حرك��ة احلياة الت��ي ال تلتفت لهذا 
اجل��زء احلقيقي من ال�سعور املنف��رد، واالح�سا�ض اخلايل 
م��ن حبك��ة الظه��ور والتمرك��ز يف و�س��ط اللعب��ة، فهو ال 
يري��د اأن يك��ون ذل��ك املنفل��ت من داخل��ه ليعاق��ر كاأ�ض 
ق�سي��دة مغرمة، اأو يخدع بهذا الوه��م الكبري الذي اأ�ّس�ض 
ل��ه املغامرون اليائ�سون فيق��ع حتت �سطوته وهو عبارة 
عن فّزاعة تاأخذ الكثري من ده�سته اإىل  حلظة التوّقف يف 
زمن فارغ، فاملقهى ه��ي البديل لهذه احلرية امل�سلوبة، 
وهي طوق اخلال�ض من بوهيمية ال�ستات على م�ساطب 

االآلهة امل�سطوبة.
وت�ستمر االأ�سئل��ة املحرجة للحي��اة بكينونتها الغرائبية 
العجيب��ة، ف��ال عالم��ة دالة و�سط ه��ذا الف�س��ل الذريع يف 
اقناع��ه عل��ى تبني موقف��ا توفيقي��ا ليخرجه م��ن اأزمة 
احل��رج، ل��ذا فاالأ�سئل��ة نف�سه��ا تهزمه يف كل م��ّرة لعدم 
قناعته ب�رشعية دالالتها الثائرة ب�سمت، مل يكن ال�ساعر 
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اإال حم��ركًا لبو�سل��ة ال�سخري��ة باجتاه ه��ذه املمار�سات 
الب�سيط��ة الت��ي تعني احلي��اة عند الكثري م��ن املهم�سني 
العق��الء، واأنه��ا ح�س��ري احلكم��ة ول��ذة املعرف��ة وب��رد 
الب�ساطة، فم��ن اأجلها اتهم كل احلياة املحكومة بالزمن 
بالتحج��ر مثل متث��ال بال عظمة، هو ق��ادر على فعل ما 
يفعل االآخ��رون من العي�ض ال�ساذج وق��ادر على ا�سترياد 
ه��ذه الهالة الزائلة، لكنه لن يفع��ل ذلك، اإنه ي�سخر منهم 
وح�سب، فحكمة االأثرياء الناق�سة ال تليق بف�ساء رغباته 
الب�سيط��ة، الأجل ذلك رمى املو�سيقا يف �سلة املهمالت اأو 
يف جث��ة متعفن��ة االأحالم، هذه املفارق��ة احلادة ت�سور 
لن��ا موقف ال�ساع��ر الرا�سخ يف رف���ض كل مظاهر الرثاء 
ال��كاذب واحلياة الناق�سة، انه ينجذب ب�سكل فريد داخل 

اأحا�سي�سه ليغلق عليه باب العامل امللوث.
اإن��ه فتى امللح الذائ��ب يف معناه ب�سم��ت، حياته �رّشية 
ج��دا منحته يقظة ال��رق ليوم�ض قبل انطف��اء االأمكنة، 
ي�ستبدل قراءة اجلريدة مبداعبة �سحر الرغبة، ويوؤمن مبا 
ال يوؤمن به، تف�سحه ال�سباحات ويعاقب بغياب الدفء، 
رغ��م ذل��ك فه��و ال يتنّكر لفع��ل الب��وح، ي�س��يء االأ�سئلة 
املده�س��ة بال حذر ليكافئ قلبه بن�سوة �سابحة يف خياله 

املراهق.
اأعتم��د ال�سلف على لغة الهام�ض اليومي ليقدم لنا حياة 
اأخرى موازية للحي��اة الر�سمية املتم�سكة بقوانني هرمة 
غ��ري قادرة عل��ى �سياغ��ة القناعة ب�سكل يجع��ل ال�ساعر 
ي�ستك��ني لها ويوؤمن بحر�سها عل��ى اإدامة الوجود، لذا ال 
يتوقف عن اإث��ارة االأ�سئلة امل�ساك�سة ويرتفع عن االقرار 
بالهزمي��ة، ويعد نف�س��ه باأنه �سيكون ممث��اًل لهذه احلياة 
واأن الوج��ود �سيعتن��ق فك��رة البقاء داخل ه��ذه احلوا�ض 

الت��ي تعني احلياة، لق��د غادرها االن�سان وعليه اأن يعود 
اإليها لينقذ نف�س��ه وينق�ض فكرة الوجود معه من الفناء، 
ل��ذا ترك ال�ساع��ر الف�ساء مفتوح��ا اأم��ام الهائمني مثله 
ليحلق��وا بعيدا قبل انتهاء �سالحية االأجوبة، فاملخا�ض 

ح االأمل باالأمنيات. ما زال ُيلِقّ
لق��د اأيق��ظ ال�سل��ف باأ�سئلت��ه الفو�سوية حكم��ة املعنى 
الغ��اوي واأخرج��ه م��ن م�س��ارب التلقائية الب��اردة، فهو 
اأحيان��ًا ي�رشخ بعب��ث ليقول لنا اأنه بعي��د جدا عن لعبة 
احلياة كما يف قول��ه: ))هل يكفي الوقت الختيار خيانة 
منا�سبة؟(( )4( ، فهو يدافع عن نزاهة طقو�سه احلّية �سد 

اجلوهر الوهمي حلكمة االأقنعة.
وت��راه يف ح��االت اأخ��رى يحاك��م امل��اء الذي ه��و رمز 
اال�ستم��رار يف ه��ذا الوجود بقوله: ))اأي خط��اأ متلك اأيها 
امل��اء؟(()5( ، ليعي��د فك��رة الرج��وع اإىل اأ�س��ل ب�ساط��ة 

اجلريان دون اأن يقرتف خطاأه املمنوع من القدا�سة.
فكرة ديوان ال�ساعر ال�سلف مل تكن عابرة اأو ب�سيطة، اأنها 
موقف عاب��ر لكل املمار�سات الفكرية عل��ى مر التاريخ، 
اأراد اأن ي�سّج��ل رغبته بو�سفه �ساع��راً- �ساعرا وح�سب- 
يف حماكم��ة النبل امل�سّوه يف هذا العامل الطليق، اأراد اأن 
يرف��ع اأ�سبعه لي�سري اإىل هذا الوه��م بكل جراأة ويقول له: 

اأنك هناك واأنا هنا، و�ستعلم بعد حني من مّنا �سيكون.
يف الدي��وان مالم��ح كثرية م��ن �سعري��ة فائ�سة حمكمة 
مبواق��ف �سجاع��ة ل�ساع��ر اأراد اأن يه��رب م��ن الفل�سف��ة 
فكمن��ت له الفل�سف��ة يف الق�سي��دة واغتالته عل��ى الرغم 
منه، ل��ذا اأدعو النق��اد لقراءته ب�س��ر للك�سف عن عامله 
الوا�س��ح الغام���ض خارج ح��دود امل��ادة والتاريخانية 

املجردة من االإح�سا�ض.

ت
اال

مق

يبدو اأن وظيفة االأدب هي بناء االإن�سان واإعادة �سياغته 
عل��ى وف��ق نظ��م قيمي��ة اأخالقي��ة وجمالي��ة، لذلك جند 
ن�سبة هامة من ق�س���ض ميثم اخلزرجي، تتجه اإىل وعي 
االإن�س��ان وتعمل على احلف��ر فيه ال�ستئ�س��ال ما �سّذ من 
اأفكار ال ت�ستقيم وحقيقة االإن�سان التي يراها على طريقة 
الفال�سف��ة، تتاأ�ّس�ض عل��ى احلكمة يف التفك��ري والف�سيلة 
يف ال�سل��وك الب�رشي.. لذلك نالح��ظ اأن عددا من ق�س�سه 
ت�سهد تعب��ريات خمتلفة من ا�ستفزاز وم��ن م�ساك�سة، يف 
ذلك تبدو وكاأنها خال�سة التجربة االإن�سانية، فاالإن�سان 
ال ميك��ن اأن ُيلغي ذاته ب�سكل مطل��ق، الأن يف ذلك فقدانًا 

للمعن��ى الوج��ودي وهو يحت��اج مثل ه��ذا االإرباك الذي 
يك�رّش منط احلياة وي�سيف لها لذة ويك�سبها معنى.

العتبة االأوىل:

م��ع تعقيد احلي��اة االجتماعية والفكري��ة واالقت�سادية، 
ب��داأت التجارب الق�س�سية تاأخذ �س��كاًل وم�سمونًا غريبًا 
ينا�سب كّتابها دون خروجهم عن �سكل البناء الق�س�سي 
التقلي��دي – الكال�سيك��ي . القا���ض ميث��م اخلزرج��ي يف 
ميث��م اخلزرجي”.. ت��دور ن�سو�سه حول م�سمون  "ك�رش 

لغة القص بين متعة الشعر وجمالية السرد
بريد اآللهة انموذجًا

عقيـــــــل هــــــــا�شم
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التابو" وهذا ما يالئم ال�رشاع املوجود يف احلياة ذاتها 
ماب��ني العوامل الداخلية واخلارجة له��ذه التجربة الفنية 
الق�س�سي��ة. فالكات��ب ال ي�سن��ع مو�سوع��ات اأدب��ه من 
اخلي��ال، واإمن��ا ي�ستند بدرج��ة ما اإىل الواق��ع واملجتمع 
ال��ذي يعي�ض فيه، الأن ه��ذا املجتمع هو ال��ذي بنى عقل 
الكات��ب وعواطف��ه وت�سورات��ه يف اأ�سا�سه��ا، اأي اأنه من 
ه��ذا املجتمع واإليه حتى واإن مترد عليه ورف�سه، وحتى 
اإن ا�سطن��ع الأدبه جمااًل حيويًا اآخ��ر غري املجتمع الذي 

يعي�ض فيه. 
املفارق��ة التي تقوم عليها الق�س�ض هنا تاأتي كنوع من 
اأن��واع التجري��ب الق�س�سي يف فن الق�س��ة. لكن النهاية 
الق�س�سي��ة تعتمد على املفارقة مل�سار هذا البناء اإذ اإنها 
تث��ري الده�سة وه��ذا يعد جتريبيًا ق�س�سي��ًا يخلق املتعة 

عن��د املتلق��ي يف ترق��ب النهاي��ة التي قد 
ال تتف��ق م��ع البن��اء التقلي��دي الواقع��ي 
للق�سة. يوؤك��د اأر�سط��و اأن اأ�سا�ض االإبداع 
هو “حماكاة اأفعال النا�ض” باعتبارها 
جمموعة م��ن العالق��ات والدوائر التي 
تب��داأ باأقرب النا���ض اإىل الكاتب، وهنا 
تتع��ّدد الق�س���ض الت��ي ت�ستغ��ل على 
فني��ة الق�سة الق�س��رية و تنت�رش لها 
مبا هي من��ط اأدبي بداأ يفر�ض نف�سه 

على امل�سهد االأدبي.. 

العتبة الثانية:

جي��داً  اأدوات��ه  ميتل��ك  القا���ض 
ويغل��ب علي��ه اأحيان��ًا اأ�سل��وب 
حكي الرواة، اأو يكتب باأ�سلوب 

�سيناري�س��ت ب��ارع فيجعلك تق��راأ وكاأن��ك ُت�ساهد، اختار 
امل�ساهد االن�سانية لتلك التجربة احلياتية دون اخلو�ض 
فيم��ا يعتق��د اأنه ق��د يخد���ض ر�سالت��ه االن�ساني��ة، لكنه 
كان قا�سي��ًا يف ف��ك طال�سم احجيت��ه ال�رشدية ، وخا�ض 
يف بع���ض املناط��ق املحرمة، وكاأن��ه اأراد اأن يتراأ بتلك 

امل�سارحة واملكا�سفة.
اأن العنوان يعك�ض اجلراأة يف الطرح، فالقا�ض مل يخ�سع 
الأي نوع من الرقابة التي ميكن ملوؤلف اأن ميار�سها على 
نف�سه، فهو يحكي ع��ن �سخ�سيات معا�رشة ومن الرتاث 
واالأ�ساطري، ومن خاللها يك�سف الواقع اأو يعريه، وكل ما 
يعني��ه هو نقل �سورة �سادقة و�سادمة ويرينا جزئيات 
كنا نظ��ن اأننا نعرفه��ا بينما تك�سف لن��ا احلكايات اأننا 
ال نع��رف �س��وى الق�س��ور، حي��ث يغو���ض بن��ا يف عوامل 
اأك��رث وجع��ًا مم��ا ننتظر، رمب��ا اأراد القا�ض م��ن خاللها 
اأن يك���رش احلواج��ز بين��ه وب��ني املتلق��ي. 
الق�س���ض تتاألف م��ن حكايا 
ب�سي��اق  جميعه��ا  ترتب��ط  ال 
زمن��ي حم��دد، فهو ينتق��ل بنا 
وب��دون �ساب��ق اإن��ذار اإىل ل��ون 
فني اآخ��ر، واملعيار الوحيد لهذه 
اللعبة الزمنية بان لها جماليات 
بخ�سائ���ض  ترتب��ط  ال  خا�س��ة 
الق�س��ة املكتوب��ة.. اإنه��ا ن��وع من 
التداع��ي احل��ر الطليق ال��ذي ُنرَوح 
به عن اأنف�سنا ونح��اول اأن نعر من 
خالله عن روؤانا وم�ساعرنا. ومن ثمة 
لتقوم باأدوار خمتلف��ة وتتخذ مواقف 

وتنت�رش لق�سايا.
والقا���ض هن��ا ال يق��دم نف�س��ه مب��ا هو 

ت
اال

مق

�سارد للق�س�ض،واإمن��ا يبدو اأنه يوكل هذه املهمة ل�سارد 
اآخر فيقدمها ذات ال�سارد املت�سظي من خالل معطى اآخر 
.اأن��ه يقتن�ض �س��ورة ويفاجئ قّراءه به��ا عندما يقدمها 
يف �س��كل جدي��د خمتلف كّليا عن املاأل��وف، �ساك يف كل 
احلقائ��ق، وي�سهد جتربة وجودي��ة توؤرجحه بني االإميان 
ومتي��ل ب��ه اإىل التم��ّرد، وتنتهي ب��ه اإىل مغام��رة عقلية 
حادة و �سادمة ، اإذن يف هذا االإطار اأي�سا، تبدو احلكمة 

يف م�ستويني :
م�ست��وى اإيحائي م�سم��ر، ت�سكن فيه احلكم��ة بني اأ�سطر 
الق�س��ة الق�س��رية ، وي�س��ل اإليه��ا الق��ارئ كا�ستنت��اج.  
وم�ست��وى مبا���رش تق��دم في��ه احلكم��ة بّين��ة ووا�سح��ة 
للعام��ة، وجند اإن امل�ست��وى االإيحائي يتنا�سب كثريا مع 
”العقل النظري" حيث تتجه احلكمة اإىل خماطبة العقل، 
وتوج��ه طريق��ة تفك��ريه نحو اخل��ري واملث��ل االإن�سانية ، 
ويف املقاب��ل يبدو امل�ستوى املبا���رش يتنا�سب كثريا مع 
“العقل العملي”، مبعنى تتجه احلكمة اإىل احلياة العملية 
لالإن�سان وتعمل على تقومي ال�سلوك االجتماعي وتهذيب 

الظواهر االجتماعية.
من خالل ما تقّدم يبدو اأن القا�ض– من خالل �سخ�سية 
ال�سارد االآخر – يعتر اأن ال�رشاع هو الذي يغّذي الوجود 
االإن�س��اين وي�سنع قيمته اأمل تنطل��ق اأ�سطورة اآدم و حواء 
م��ن �رشاع ب��ني الذكر واالأنث��ى ولعله يع��ّر. عن �رشاع 
االأنا مع االآخر الذي يّت�سح اأكرث يف ق�سة قابيل وهابيل 
وم��ن ثّمة ميك��ن اأن نتحدث ع��ن �رشاع االأنا م��ع ذاتها 
متام��ا، مثلم��ا ان�سغل��ت االأدي��ان ال�سماوي��ة والفل�سفات 
الاّلهوتية ب�رشاع االإن�سان �سد نف�سه، وتدفعه با�ستمرار 
اإىل مواجه��ة غرائزه .ه��ذا ال�رشاع ال��ذي يقّدمه القا�ض 
باأ�س��كال خمتلف��ة يقرتب فيها م��ن الواقع ال��ذي يعي�سه 
االن�س��ان االآن مث��ال من خ��الل انت�سار ظاه��رة االإرهاب 

ال��ذي ميّثله التطّرف الديني  وال يكتف��ي باإدانة التطّرف 
الديني بل يذهب اإىل اإبراز خطر هذه الظاهرة التي تاأتي 
خارج ال�سياق التاريخي وبالتايل تنتهي اإىل اأكل ابنائها 
و الق�س��اء عل��ى �سانعيها ومن ثمة تبدو ه��ذه الظاهرة 
يف ت�س��ّور مبثابة النار التي تاأكل نف�سها اأو الفكرة التي 

تنفي ذاتها.
يف ق�س��ة اأخرى تاأخ��ذ احِلكمة بعدا اآخ��ر عندما ُيعر�ض 
ع��ن احل��رب وُينت�رش لل�س��الم، ويبدو القا���ض من خالل 
هذه الق�سة وبربطها مبا �سبقها، وكاأنه يعتر اأن االأفكار 
التي تبدو خارج ال�سي��اق التاريخي، هي باالأ�سا�ض على 
هام�ض احلياة االإن�سانية، وبالتايل ال ت�ستطيع اأن ت�سمن 
بقاءه��ا.. يف ح��ني اأن االأف��كار الت��ي تنت���رش لالإن�س��ان 
)فكرة ال�ِسلم هنا( ه��ي التي تعك�ض حقيقة االإن�سان التي 
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تتحقق يف ان�سجامه مع االآخر، 
وبالت��ايل يف م�ساحلته لنف�سه. 
اإذ تب��دو املعرفة ه��ي االختيار 
الوحيد ال��ذي ينه�ض باالإن�سان 
ال��ذي تكّبل��ه االأح��كام امل�سبقة 
ويحتك��م اإىل املعارف اجلاهزة 
للنهو���ض  البالي��ة  والقي��م 
عل��ى  يب��دو  ال��ذي  باملجتم��ع 
التكنولوج��ي  احل��راك  هام���ض 
الراهن..  والثقايف واحل�س��اري 
ولذل��ك يب��دو املب��دع من خالل 
ه��ذا الكت��اب الق�س�س��ي مثقفا 
ع�سوي��ا )باملعن��ى الغرام�سي( 
ع���رشه  بق�ساي��ا  ملتحم��ا 
ومهتما باأزمات املجتمع، ومن 

ه��ذا املنطلق كان��ت احِلكمة �رشورية ملواجه��ة الرداءة 
مبختل��ف اأ�سكالها الت��ي تتمظهر يف من��ط التفكري اأو يف 
ال�سلوكي��ات اليومية.. لذلك ت�سي��ل مياه احلكمة، يف هذه 
املجموع��ة الق�س�سي��ة لتغ�س��ل اأدران االإن�س��ان وتقدم��ه 
ب�س��كل اأكرث نقاء، رمبا ي�ساه��م ذلك يف اإعادة خلقه وفق 
�سياغ��ة جديدة متّكنه م��ن الت�سالح مع نف�سه، ومن ثمة 

مع بيئته الثقافية ومع واقعه االجتماعي.

العتبة الثالثة:

تبدو الق�س�ض الق�سرية ب�رشوط هذا النمط االأدبي اجلديد، 
فقد وردت مقت�سدة يف اللغة، مكّثفة يف املعاين، خماتلة 
لقارئه��ا كما اختارت اأن تكون مرة �رشيحة يف داللتها 
واأخرى ت���رّشب مقوالتها بني �سطوره��ا واأحيانا يختار 

لها ال�سخرية ال�س��وداء كاأ�سلوب 
للتوا�س��ل م��ع الق��ارئ. ولع��ل 
م��ن اأه��م عنا�رش البن��اء الفّني 
متان��ة اللغ��ة الت��ي يكت��ب بها 
القا���ض فقد رّو�س��ت املفردات 
اللغوي��ة، منتق��اة بدق��ة تقط��ع 
م��ع اال�ست�سه��ال يف ا�ستعم��ال 
اللغ��ة وتوؤكد اأنه كات��ب ينطلق 
ولغوي��ة  معرفي��ة  خلفي��ة  م��ن 
ثري��ة، لذل��ك ي�س��وغ عبارات��ه 
بطريق��ة جّيدة، ويوظفها ليقول 
ما يري��ده من اأفكار دون اإغالق 
على الق��ارئ من جه��ة�، ودون 
اجُلَم��ل امل�ستهلك��ة  �سق��وط يف 
وال�سيغ املمجوجة.. مبعنى اأنه 
اإمنا يقدمها يف مبن��ى لغوي متني ي�سهد له مبهارته يف 
التعامل مع هذه اللغة كوعاء ليقول اأفكارا عميقة وهامة 
ودون اأن ي�سق��ط يف تك��رار م��ا يقوم به غ��ريه من كّتاب 
الق�س��ة الق�س��رية ، لك��ن دون اأن يقّدم لغ��ة جافة واإمنا 
ي�رّشبها ب�سعري��ة طافحة تبدو مثال من خالل ا�ستعارات 
جميل��ة و�سور ولعل ه��ذه من خا�سيات ال�سع��راء الذين 
يكتب��ون ال�رشد اذ تبدو اللغة عندهم عجينة طرّية تعك�ض 

مهارة متفّردة يف التعامل مع اللغة.
وختام��ا.. الق�س�ض اإذن تن�سد تعري��ة احلقيقة بلغة اأ�سبه 
باللعب��ة يف حما���رشة الرم��ز وا�ستباح��ة امل�سكوت عنه 
باللغة ، وبعبارة واحدة الكتابة عنده حلظة اقتنا�ض ملن 
يريد تكل��م لغة اأخرى لغة متور بالرمز لت�سمح بالتاأويل. 
وب��ني البوح وال�سمت تتوزع لغة الق���ض اأحيانا ت�رشخ 
واأخرى تبوح. اأم��ا الواقع يف الق�س�ض فاإنه يتمظهر من 

نحن أمام نصوص موضوعها 
مرتبط بذات اإلنسان في 
عالقته الغيرية ، والسارد 
يعتمد في سرد أحداثه 

على ضمير المتكلم لكنه 
ال يتحدث عن نفسه وإنما 

يتحدث بلسان الراوي ، 
بحيث يظهر السرد الشفاف 

الذى يجعل األحداث تسرد 
نفسها دون أن يشعر 

المتلقي بوجود الوسيط 
السردي .

ت
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خ��الل اللغ��ة، فهو واقع ملفوظ متخي��ل من خالل ال�رشد 
، حي��ث ا�ستط��اع ال�س��ارد خلق واق��ع يعي�سه م��ع قارئه 
يف ف�س��اء غرائب��ي، واقع خمتل��ف عن الواق��ع املعي�ض، 
واإمنا يعي��د ت�سكيله ويعيد �سياغت��ه انطالقا من زاويته 
وم��ن روؤيته اإىل العامل ، بهذا املعن��ى لي�ست ن�سا بنيويا 
معزوال عن الواقع وال واقعا معزوال عن بنية الن�ض، اإمنا 
ينت��ج واقعا مفق��ودا ي�ستاق اإليه الق��ارئ. وهنا تتقاطع 
امل�سم��رات اخلفي��ة وامل�س��رتكات الثقافية ب��ني احلكي 
واملتلق��ي. القا���ض يوظ��ف اللغة ال�سعري��ة يف ق�س�سه ، 
والبحث عن اللغ��ة ال�سعرية ي�سري مبوازاة مع ال�رشد ، يف 
الكتاب��ة ، اأو جتري��ب ما ميكن ت�سميته جت��اوزا بالكتابة 
ال�سع��ر- ���رشد، هي اللغ��ة ال�سعري��ة التي ك���رشت رتابة 
النرثي” وهي التي تق��دم للمتلقي متعة ال�سعر وجمالية 

ال�رشد القائم على احلكي. 
اإذن نح��ن هن��ا اأمام ن�سو���ض مو�سوعه��ا مرتبط بذات 
االإن�س��ان يف عالقت��ه الغريية ، وال�س��ارد يعتمد يف �رشد 
اأحداث��ه على �سم��ري املتكل��م لكنه ال يتحدث ع��ن نف�سه 
واإمن��ا يتح��دث بل�س��ان ال��راوي ، بحي��ث يظه��ر ال���رشد 
ال�سف��اف ال��ذى يجع��ل االأح��داث ت���رشد نف�سه��ا دون اأن 
ي�سع��ر املتلق��ي بوج��ود الو�سيط ال���رشدي . باعتب��ار اأن 
ال�سارد �سانع العامل التخييلي ولهذا فاإنه من حني الآخر 
ين�سح��ب ال�س��ارد ليرتك املجال للقارئ ليم��الأ الفراغات 

التي تتخلل احلوارات داخل ف�ساء الن�ض.
وهك��ذا ي�سب��ح املتلقي جمرا على التماه��ي وا�ستيعاب 

اأح��داث الق�س�ض ولغتها التي تنه�ض على لغة ال�سعر يف 
�سق��ه ال�رشيايل ، حيث اإن لغة احلكي تعرف جمموعة من 
االنزياح��ات، انزياحات على م�ستوى امل�سمون حيث ال 
ميكن الف�سل بني هاتني البنيتني بنية الداخل ”ال�سكل” 
وبني��ة اخلارج” امل�سم��ون”. وهكذا يجد الق��ارئ نف�سه 
اأم��ام لغة من ن��وع خا�ض قريبة من لغ��ة الت�سظي، لكن 
لي���ض الت�سظ��ي مبفهومه ال�سلبي واإمن��ا الت�سظي من اأجل 

اإعادة بناء اللغة،
فاحلوار هنا يورط القارئ يف الرفع من م�ستواه التاأملي 
ال��ذي يعطي��ه القدرة على متث��ل هذه اللحظ��ة احلميمية، 
وتك��ون له الق��درة على اإنت��اج لغة موازية للغ��ة الرواية 
امل�سحون��ة باجلم��ل و املقاط��ع ال�سعري��ة ،الأن احل��وار 
مفت��وح على كل االجتاهات ، حوار م�ستفز يورط كل من 

قراأ وي�سرتك يف تاأثيث ف�سائها.
ولع��ّل م��ا ميّيز يف م�ست��وى اخر عالقة القا���ض باالأدب 
ه��و موهبته يف كتابة ال�سع��ر والق�سة ذل��ك اأن التعامل 
م��ع لغ��ة لي�ض جم��رد تعام��ل مع جمموع��ة م��ن الدوال 
واملدل��والت واإمن��ا هو تعامل م��ع ثقافة وقي��م اإن�سانية 
وه��ذا ما يرثي من جتربة املبدع ويغّذي موهبته ويطّور 
كتابات��ه االأدبي��ة. اأجده يق��دم اإ�سافة اأدبي��ة يف الق�سة 
الق�س��رية ويف ذل��ك ت��رز مهارت��ه يف اال�ستغ��ال عل��ى 
دالالت جدي��دة وفق ن�س��ق لغوي مت��ني وبالتايل يجعل 
م��ن كتاب��ه الق�س�س��ي ه��ذا حم����طة الفت��ة يف م�سريته 

االإبداعية.
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ب��دءاً م��ن املنح��ى اال�ستف��زازي للعن��وان وا�سته��الالت 
الن�سو���ض ت�سعنا املجموع��ة ال�سعرية )ُتغ��ري اال�سماك 
راأيها عل��ى الياب�سة( لل�ساعر ح�س��ني املخزومي ال�سادر 
ع��ن دار الرافدي��ن، ب��ريوت، 2021. اإزاء جترب��ة �سعرية 
تث��ري الكثري م��ن الت�ساوؤالت وتلف��ت االنتب��اه حليازتها 
�سكاًل من اأ�سكال املغامرة اجلمالية وما تنطوي عليه من 
ا�ستله��ام املفارقة الوجودي��ة وت�سظياتها وقدرتها على 

االنفتاح على م�ساحة من الده�سة والتاأويل واالإيحاء. 
ويتمركز اخلطاب ال�سع��ري يف جتربة ح�سني املخزومي 
على املفارقة ور�سد التناق�سات وتوتر اللحظة ال�سعرية 
امللتب�سة واللجوء اإىل االإ�سعارات احلادة وتاأ�سي�ض منطق 

مغاي��ر للنظ��ر اإىل حرك��ة احلي��اة و�رشاعاته��ا املكتظة 
بالوجع والقلق واأحيانًا العدمية: 

اأريد اأن اأعيد كل امل�ساهد ال�سعيدة يف حياتي / باحلركة 
البطيئ��ة / واأمع��ن يف م�ساهدته��ا كيف م��رت؟ / مثلما 
ُتع��اد االأه��داف يف مباريات ك��رة القدم / اأري��د اأن اأعيد 
كّل امل�ساه��د حتى واإن كانت حزين��ة / اأو اأهدافًا �ُسجلت 
عل��ّي / اأو �سجلتها على نف�سي باخلطاأ / �ساأراقبها ببطء 
واأحللها / لكن اأخاف اأن اأفرط يف اعادتها / واأن�سى هذه 

اللحظة. )�ض13(.
جن��د ه��ذا الولع يف توظي��ف املفارقة واإع��ادة النظر يف 
ظواه��ر احلي��اة واملواق��ف وف��ق معاجلة جمالي��ة تعيد 

تنويعات المحمول الجمالي
في ديوان )ُتغير االسماك رأيها على اليابسة(

د. �شمري اخلليل

ت
اال

مق

اإنت��اج الفكرة بتغ��ري زاوية النظ��ر وانتاج فك��رة جديدة 
الأحداث تقليدية عابرة كما يف ن�ض )الهايكو( )موجة(: 
املوج��ة التي ت�س��ل ال�ساطئ / حتاول انق��اذ نف�سها من 
الغ��رق... )�ض87(.  ويف ن�ض )غاب��ة(: اأنا �سجرة واحدة 
فقط / الأين م�سيت اإليِك �رشت غابة )�ض94(.. ويف ن�ض 
)تط��رف(: توقف عن �سماع املو�سيقى / و�سيئًا ف�سيئًا / 

�ست�سبح قاتاًل. )�ض92(. 
حتف��ل املجموع��ة بتوظي��ف اللغ��ة ال�سعري��ة وا�ستثم��ار 
م�ستوياتها التعبريية وتعمي��ق روح املفارقة يف الن�سق 
اللفظي وابتكار ال�سور الغرائبي��ة و�سرييالية التو�سيف 
واإ�ساع��ة ال�سخري��ة املمزوج��ة بالرث��اء جن��د مث��ل ه��ذا 
االإ�ستغ��ال يف ن�ض )حياة اأ�سيق من حذاء(!: كان احلذاء 

�سّيقًا / وحازمًا كراأي / قال يل االإ�سكايف 
اإن��ه �سيت�سع بامل�س��ي مع الوقت / �سحك��ت على كلماته 
اجلاه��زة / مل اأع��د اأ�سّدق هذه الفك��رة / فبيتنا مل يت�سع 
م��ن ���رشاخ اأب��ي املتك��رر  / ف��ال اأدري اإن كان قري / 

�سيكون على مقا�ض ج�سدي مبا يكفي... )�ض50(. 
وجن��د يف الن���ض براع��ة ال�س��ور ال�سعري��ة امل�ساك�س��ة، 

امللتب�س��ة  اللحظ��ة  وتوظي��ف 
العابرة وتفكيكها باجتاه املعنى 
املفارقاتي اجلدي��د، وجند كذلك 
العناي��ة الق�سدي��ة يف ختام كل 
ن�ض اأو ما ي�سمى بلحظة التنوير 
اأو ال�رشبة النهاية، كما يف ن�ض 
)طرق متاأخرة(: اإن تاأخرت اأنا... 
انتظ��ري الطريق / الط��رق اأي�سًا 

ت�سل متاأخرة.. )�ض66(. 
يف ه��ذه املجموعة جن��د الرتكيز 
عل��ى وج��ود امل��اء بو�سف��ه دااًل 

للتطه��ري والبح��ث ع��ن الوج��ود املث��ايل واإدان��ة القب��ح 
والكث��ري م��ن ن�سو���ض املجموعة ي��رد فيها ذك��ر املاء 
واالأنه��ار واملطر ويكت�سب املاء �سكاًل من اأ�سكال الرتميز 
كم��ا يف ن���ض )الع��وم يف احلب ب��راأي �سمك��ة(: يف تلك 
املي��اه بني جدران اأربعة من الزجاج، تتكاثر من غري اأن 
نع��ّد االبناء، ت�سع��ني بيو�سك يف زواي��ا احلو�ض. نفعل 
ه��ذا بينما الع��امل يف اخلارج يعوم مث��ل �سمكة وال يعباأ 
بن�سبة املياه التي تنخف�ض كلما ا�ستقت اإليك. )�ض12(..  

ويف ن�ض )غيم مزاجها(: 
حتدثه عن روعة املطر وهي حتت مظلة

ويبقى وحده مبّلاًل. )�ض96(. 
واإىل جان��ب التعمق الرمزي بعن�رش املاء جند انتباهات 
الروؤي��ة ال�سعري��ة ترك��ز عل��ى ماهي��ة الزم��ن وجتلياته 
ورمزيته واأغلب الن�سو�ض ت�ستعري معنى الزمن وت�ستغل 
علي��ه بو�سف��ه ظاه��رة توؤط��ر االأح��داث ومتث��ل اخللفية 
الفل�سفية ملعنى الوجود كما يف ن�ض )ما اأنفقه الوقت( :  
كنت طفاًل عابثًا بالزمن / يحب جمع ال�ساعات اليدوية. 
/ ا�رشقه��ا من معا�س��م التالميذ وما تدخ��ره املعّلمات. 
حلظ��ات  يف  حقائبه��ن  يف   /
)���ض14(.   الطويل��ة.  الدرو���ض 
يف ن���ض )حي��وات كثرية بثوب 
واح��د( : �ستكري��ن يوم��ًا / لن 
يبقى الوق��ت يف �ساعتنا �سبيًا 
/ �سينف��ذ مث��ل وق��ت يف حانة 
واالأ�سدق��اء  اخلم��ر  كقن��اين   /
/ �سينطف��ئ فج��اأة. )���ض23(.  
ويف ن���ض )كون�سريت��و االأعداد 
اأك��ره  فاأن��ا  يق��ول:  ال�سغ��رية( 
م��ن  ال�سي��ل  احل�س��اب / وه��ذا 

تحفل المجموعة بتوظيف 
اللغة الشعرية واستثمار 

مستوياتها التعبيرية 
وتعميق روح المفارقة في 

النسق اللفظي وابتكار 
الصور الغرائبية وسيريالية 

التوصيف وإشاعة 
السخرية الممزوجة بالرثاء.
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املط��ر / واالأرق��ام / اأريد اأن اأن�س��ى �سهر ميالدي / وكم 
اأبل��غ م��ن العم��ر االآن. )���ض39( .. وجن��د �س��ورة اأخرى 
للزم��ن يف ن���ض )طوق جن��اة  على الياب�س��ة(:  �سيوقظك 
ال�سب��اح / اأنت الت��ي جتعلني من منب��ه ال�ساعة / طوق 

جناة. )�ض40(. 
ويوظ��ف النظ��رة وفق اخليال العلم��ي للزمن يف ق�سيدة 
)بحث اركيولوجي يف عظام الق�سيدة(: بعد اآالف االأعوام 
/ بينم��ا هم ينقبون عن الهوات��ف النقالة / كقطع اأثرية 
ثمين��ة / يج��دون ه��ذا الهاتف حتت اكدا�ض م��ن الرتاب. 

)�ض56(.
وم��ن التنويع��ات اجلمالي��ة وحمموالتها جند ع��دداً من 
الن�سو�ض الق�سرية املختزلة اأو ما ي�سمى بالوم�سة وهي 

ت�سبه ق�سائ��د اأو مقطعات )الهايك��و( الياباين وقد برع 
فيه��ا وكانت التقاط��ات �سورية تث��ري الده�سة واملتعة 
وو�سمت بعنوان عام هو )نيابة عن امل�سنني(. ففي ن�ض 
)�سي��اد( يقول: ال�سهم ال��ذي مل ي�سب الفري�سة / ُي�سيب 
قل��ب ال�سياد....)���ض67(. ويف ن�ض )ثمال��ة(: �سديقي 
الثم��ل منذ ع�رشة اأي��ام / ال تخرج / ال�سحو يف اخلارج 
مرع��ب جداً )���ض69(. ويف ن���ض )�سالحي��ة منتهية(:  
احلياة هنا / حتفظ بعيداً عن تناول االإن�سان )�ض71(.  
ويف )مبادلة(:  تنازلوا عن اأعماركم لل�سهداء / بادلوهم 
االأدوار. حني ت�سعرون اأنكم ال تتقنون احلياة. )�ض73(. 
ويف هوي��ة )االنتظار(:  االنتظ��ار / جلو�ض حتت امطار 
الدقائ��ق. )�ض81(. وحتفل ن�سو���ض اأخرى ت�سّور قبح 
احلروب كما يف ن�ض )بو�سل��ة معطلة(: بعد الر�سا�سة 
/ كالن��ا ال يعرف اين يذهب / اأنا والدماء اخلارجة من 
ج�س��دي. )���ض90(. ويف )�س��رية اأخرى لّل��ون االأحمر(، 
يقول: كان مرتب��كًا كثرياً / خائفًا فوق قم�سان القتلى 
/ يخجل من دون اأن يالحظه اأحد. )�ض86( . ويف ن�ض 
)تذاك��ر رخي�س��ة(:  نح��ن الهام�سي��ني / اأرخ���ض من اأن 
من��وت / واحداً واح��داً / غالبًا ما نخرج من احلياة كلنا 
/ بتذك��رة واح��دة / مبفخخة اأو بح��رب / جترف جثثنا 
بعيداً عن املقرة / وال عجب اإن مننا كلنا بقر واحد.  / 
نح��ن الذين مل نعتد اأن تك��ون يف بيوتنا / غرف كثرية.  
/ ي��ا اإلهي نحن الذي��ن ال نكلف �سيئًا من طينك / �ستنفذ 
تذاكرنا / قبل اأن ن�سل اإىل طابور القيامة. )�ض108(. 

وحفلت املجموعة بتجربة غريبة حني ا�سرتك ال�ساعران 
ح�س��ني املخزومي وال�ساع��ر عدي ال���رشاي بكتابة ن�ض 
�سعري م�سرتك بعنوان )طفل االإ�سارة( : اأيها الطفل / هل 
اتخ��ذت عمود الكهرباء مظلة / حتتم��ي بها حني يهطل 
الظالم / اأم تراك جل�ست على �سفاف ال�سارع  / لتتجنب 

الغرق يف اأمواج العابرين؟!. )�ض97( 
وق�سدي��ة  اإ�س��ارة  ظاه��رة  وثم��ة   .
وظفه��ا ال�ساعر ح��ني ا�ستعار الكثري 
م��ن م�سطلح��ات احلي��اة اليومي��ة 
واالأ�سم��اء التي ت��رتدد كثرياً : مثل 
)�سل��و م�س��ن/ انت�ستاي��ن/ روالن 
الهات��ف  وهمنغ��واي/  ب��ارت 

النقال/... الخ. 
يك��ن  مل  )عاج��ل  ن���ض  وكان 
مكتن��ز  ن���ض  فاإن��ه  كذل��ك( 
وبتج�سي��د  والعم��ق  بال�س��ور 
وهو���ض  اليوم��ي  اخل��راب 

االنفجارات والتقاط ما هو ماأ�ساوي ويومي: 
جثث ترتاك��م / بعربات الباعة املتجول��ني / و�سيارات 
االإ�سعاف / تنق��ل �سظايا القنبلة اإىل امل�رشحة! / عباءة 
مبلل��ة بل��ون الليل / تغط��ي اأج�ساداً / ول��دت عارية من 
رح��م املهزلة / رج��ل يبحث عن �ساق��ه / بعد االنفجار 

بخط��وة / طف��ل غفا عل��ى �سدر 
ام��ه / �سح��ا فج��اأة يف اجلن��ة!! 

)�ض32(. 
جمموعة ال�ساعر ح�سني املخزومي 
متث��ل توجه��ًا جدي��داً يف معاجل��ة 
يف  واخلو���ض  ال�سعري��ة  الثيم��ات 
االإبت��كار عل��ى م�ست��وى املحموالت 
اجلمالية والتوغ��ل يف اأ�سارير الواقع 
املفارق��ة  وتناق�س��ات  واملواق��ف 
الي��وم  ع��امل  تكف��ن  الت��ي  املاأ�ساوي��ة 
املفخخ بالقلق والعدمية وغياب املعنى 
وكان من ب��ني توهج املعاجلة تلك اللغة 
غري القامو�سية واملتم��ردة يف التو�سيف 
والرتمي��ز وا�ستطاع��ت الن�سو�ض اأن حتلق 
بعي��داً باجت��اه التاأوي��ل والتاأمل املع��ريف ور�سم ال�سور 
ال�سعري��ة املوؤث��رة، فح�سني املخزوم��ي �ساعر واعد ميلك 

اأدوات ال�سعر وقدراته االإبداعية يف تطور حتمي. 

ت
اال

مق
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ت�ستغ��ل ق�سة )كابو�ض املحلة( منذ بدء احلركة ال�رشدية 
فيه��ا على مقولة )القه��ر(، حيث يتج�ّسد ه��ذا القهر على 
م�ستويات متع��ددة، ت�سفي على الن�ض حالة من الغياب 
ال��ذي يبحث ع��ن ح�س��ور، واإ�سكالية القه��ر وال�سخ�سية 
املقه��ورة تتناغ��م مع واق��ع االن�س��ان املعا���رش ب�سكل 
الف��ت، خا�س��ة مع تط��ّور االآلي��ات القمعية الت��ي ت�سلب 
ال�سخ�سي��ة وزمانه��ا واأمكنته��ا  ابتداء م��ن حق الوجود 
وانتهاء باإلغاء فكره وماهيته، ولعلنا ال ن�ستغرب وجود 
ه��ذه االإ�سكالية و�سغطها اإذا علمن��ا اأن الواقع قد اأ�سبح 
�ساح��ة �رشاع بني قطبني، يح��اول اأحدهما قهر االآخر و 

تهمي�ض وجوده اإال يف حال ت�سليم اأحد الطرفني و اإقراره 
بالقه��ر ور�سوخ��ه ل��ه، وواقعيًا ميك��ن اأن يواَج��ه القهُر 
باآلي��ات خمتلفة تبت��دئ بالرف�ض و ق��د تنتهي بالثورة، 
ولك��ن هذه االآلي��ات اإْن جازت و اأمكن��ت يف الواقع، فاإن 
رف���ض القهر اأدبيًا ب�سكل ع��ام و �رشديًا ب�سكل خا�ض قد 
ال يتو�س��ل هذه االآليات، فيكفي ال�رشد اأن يبوح عن القهر 
و يف�س��ح وجوده �رشدي��ًا، فيكون هذا االأخ��ري هو االآلية 
و ه��و الغاي��ة يف وقٍت واح��د، وهذا ما تفعل��ه الن�سو�ض 
ال�رشدية التي ترتكز على وعي معريف توؤ�س�ض من خالله 

حلالة الرف�ض. 

القهر ثيمة نصية وممارسة سردية
قراءة في )كابوس المحّلة( لـ أنمار رحمة الله

د. ه�شام حممد عبدالله

ت
اال

مق

ال�شخ�شية املقهورة

م��ا يلف��ت نظر الق��ارئ اإىل ه��ذه الق�سة هو حال��ة القهر 
املتمّثل��ة يف الن�ض مبقولة الغي��اب، فثمة غياب ُم�ستْوٍل 
على مفا�سل الن�ض، وكاأننا اأمام لوحٍة متناثرة االأجزاء، 
ولك��ن ثمة اإمكانية لل��ّم �ستات هذا الت�سظ��ي لتتكّون يف 
الذه��ن �س��ورة �ساملة يظلله��ا القه��ر كخيم��ٍة اأو �سماء، 
فحيثم��ا حتّركت ال�سخ�سية فه��ي م�ستلَبة لهذا الف�ساء و 

َدة به. مقيَّ
تاأت��ي �سخ�سي��ة )جّعو���ض( منوذج��ًا �سارخ��ًا حلال��ة 
اال�ست��الب الواقعي الذي حاول ال���رشد مواجهته بالبوح 
عن��ه و ك�س��ِف مالحم��ه و اإع��الء قيمت��ه �رشديًا بع��د اأن 
تهّم���ض وج��وُده يف الواقع، فجّعو���ض �سخ�سية �سامتة 
متام��ًا، م�سلوب��ة حق االإف�س��اٍح و حّق الرد عن��د تعّر�سه 
ل��الأذى، ولكنه ميتل��ك )ابت�سامة( معهودة ه��ي رّد الفعل 
الوحي��د الذي ي�ستعمل��ه يف كل املنا�سبات؛ يف الرد ويف 
ال�سكوى ويف التعبري، فهذا املختار يك�سف عن �سخ�سيته 
بقول��ه:" كان جّعو�ض يف طفولت��ه و�سباه ال يتكّلم اأبداً، 
واإذا حت��ّدث اأحٌد معه ال تظه��ر على وجهه �سوى ابت�سامة 
عري�سة يعرفه��ا كّل اأهل املحّلة" نعم يعرفونها دون اأن 
يفهموا مغزاها اأو مدلولها غري املتناهي، فجّعو�ض فاقد 
ل�سخ�سيت��ه التي ال نعرُف َمْن اأفق��ده اإياها، وهي �سورة 
" يعاي�سه��ا الف��رد يف درب ق�س��وِة االنغ��الق واحل��دود 
امل�سيََّجة التي يفر�سها حول نف�سه حتى ي�سبح االقرتاب 
منه خماطرة، وحتى الأن ال�سخ�ض نف�سه يرى اأن اقرتابه 
م��ن العامل اأمٌر مك��روه ومرفو���ض، والنتيج��ة الطبيعية 
لهذا االجتاه ه��و التحو�سل التام يف كهف �سخ�ض ذاتي 
وي�سب��ح ماآل��ه اأن يتح��ّول يف عيون املجتم��ع اإىل ج�سٍم 

غريب")1( 

ه��ذا القهر الواقعي مل تكن ال�سخ�سي��ة لت�سل اإليه لوكان 
هذه الواق��ع موؤَه��اًل للتعامل مع هذا النم��وذج، فالن�ض 
يرّدن��ا وب�سكل خف��ي اإىل اأن ال�سخ�سية لي�س��ت هي بوؤرة 
اخلل��ل واإمن��ا هو الواق��ع املحيط، فجّعو���ض لي�ض خاليًا 
من امل�ساع��ر، وهو واإْن كان قد فق��د القدرة على التعبري 
عن الفكرة فاإنه قادٌر على اإ�سعار االآخرين بها، فم�ستوى 
القه��ر هن��ا ه��و تل��ك الدوائ��ر الت��ي ت�سّي��ج ح��ول الذات 
�سطوته��ا حتى تعدَم وج��وَد مْن فيها، وق��د بان وا�سحًا 
امل�ستوى ال�سعوري و العاطفي يف هذه ال�سخ�سية عندما 
تنف�س��ل هذه ال��ذات عن هذه الدوائ��ر اأو تتجّنب �سغطها 
لت��اأوي اإىل كه��ف العالق��ة االآمنة التي يرتب��ط بها وهي 
عالقت��ه باأم��ه، " مل يهن��اأ جّعو���ض بعد وفاة اأّم��ه .. كنا 
ن�سمع عويله �سباحًا وم�ساًء وهو يف داره، وحني مي�سي 
يف طرق��ات املدينة، وح��ني يجل�ض على عتب��ة الدار من 
���رشوق ال�سم�ض اإىل غروبها، حتى التَهَمه احلزن التهامًا، 
ونحل بدُن��ه وجّفت اأحداُقه، ومات بعد وفاة اأمه )نخوة( 

مبّدة ق�سرية" 
اإن الن���ض مل ي��رتك حال��ة القه��ر ال��ذي ميار�س��ه الواقع 
عل��ى جّعو���ض ال�سخ�سية املحوري��ة في��ه دون االإ�سارة 
اإىل تبع��ات غياب ه��ذه ال�سخ�سية، فبع��د موتها تتحّول 
املحل��ة وحياة �ساكنيها اإىل كابو�ض ال ُيطاق، مما يحّول 
ال�سخ�سية املقهورة من حالة القهر والتهمي�ض اإىل حالة 
التف��ّرد والتمّي��ز، وكاأمن��ا لعب��ة الق��در والعدال��ة تفر�ض 
وجوده��ا و تعي��د كفة املي��زان اإىل �سورت��ه ال�سحيحة، 
وكاأمنا الن�ض ينفي وجود فاعلية للمجتمع عندما تغيب 
حال��ة القهر املوهومة، فمختار املحلة ي�رّشح لل�سحفي 
اأّن " اخل�س��ارة الوحيدة التي �رّشح بها اأهل املحّلة، اأنهم 
مل يهن��وؤوا يف نومهم اأبداً، ب�سبب الكابو�ض املخيف الذي 
حرمه��م من ل��ّذة الن��وم املريح، و�س��اروا يلّطخ��ون دار 
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جّعو���ض باحلّناء، ويوقدون عل��ى �سياج املنزل ال�سموع 
طلب��ًا للرحم��ة، حتى �س��اَر �سي��اج منزِله والدّك��ة مزاراً 
لهمكم��ا ت��رى، وا�ستهر بني النا�ض وراأي��ت بعينك" وهنا 
يتح��ّول الواق��ع اإىل قاه��ر لل�سخ�سي��ة و�سب��ب يف اإفقاد 
جعّو���ض �سخ�سيت��ه، :فمجتم��ع ال�"نحن" ه��و واحد من 
عنا�رش املكان التي ت�سّكل قهراً لذاتية الفرد واإبداعه")2( 
٥٩. وه��ذا ي�س��ري اإىل طبيعة عالق��ة ال�سخ�سية باملكان، 
فف��ي الوقت الذي تالزم في��ه ال�سخ�سية مكانًا معينًا هو 
دّك��ة الدار، جند اأن املكان بالن�سبة للواقع والأهل املحلة 
غري حم��دد ومفتوح على كل اخلي��ارات، وكاأمنا االأمكنة 
اأي�س��ًا متار�ض �سطوتها عل��ى بع�سها، فيتح��دد ويت�سّور 
امل��كان الذات��ي ال�سخ�س��ي و يت�س��اءل اإىل ح��دد بينه��ا 
الن�ض، وهذا التحديد ا�ستطاع ال�سارد اخلروج عن اأ�سواره 
�رشدي��ًا باحلديث عنه و الب��وح بحدوه، وهذا نوع �رشاٍع 
ب��ني احلادث��ة كم��ا ه��ي يف الواق��ع وبينها م��ن منظور 
ال�س��ارد الذي مال ب�س��كل وا�سح نحو الط��رف املقهور/ 
جّعو���ض، يف ح��ني اأن الف�س��اء االأعم ال��ذي يتحّرك فيه 
اأه��ل املحلة ال قيمة له عل��ى الرغم من حدوده املفتوحة 

نظام��ًا  ثم��ة  اإن  واملتناهي��ة، 
يحك��م عالقة الواق��ع بال�سحية 
املقهورة  هو نظام ت�سّلط وقهر" 
ياأخذ عل��ى امل�ست��وى الالواعي 
�سكل العالق��ة ال�سادومازو�سية، 
هناك م��ن ناحية ط��رف قا�ٍض، 
االأذى  ين��زل  م�ستب��د،  ظ��امل، 
والع��ذاب ب�سحيت��ه، ال ي�ستطيع 
اأن يح�ّض بالوجود اإال من خالل 
تبخي�سه��ا، وت�سب��ب االآالم له��ا، 
ال يح���ض بالق��وة اإال م��ن خالل 

التحق��ق من �سع��ف ال�سحية ال��ذي كان ه��و �سببه، هذا 
الط��رف املت�سّلط ال ي�ستقر له ت��وازن اإال حني يدفع بذلك 
املقهور اإىل موقع الر�سوخ العاجز امل�ست�سلم، اإىل املوقع 

املازو�سي")3( 
ي�س��ل قه��ر ال�سخ�سي��ة م�ست��وى متقدما و خط��رياً عنما 
تتحّول ال�سخ�سية اإىل م�ساحة للتنفي�ض و منفذاً �رشوريًا 
للواقع على اختالف متّثالت اأفراده، فعالقة القهر لي�ست 
فردي��ة بني اثنني بقدر ما هي عالق��ة �رشاع بني فرٍد و 
بني جمتمع ومنظوم��ة كاملة، ويتجّلى القهر يف ظاهرة 
العن��ف اجل�سدي الذي ميار�سه اأهل املحلة على جّعو�ض، 
ويخرن��ا املختار بحقيقة ذلك بقول��ه: "فقد عرف اأغلب 
اأه��ل املحل��ة طبيعة ه��ذا الفتى الذي ال يتكّل��م وال يبكي 
وال ي���رشخ، ب��دا االأمر م��ع فتيٍة من حملتن��ا، حني �سار 
كُل واح��د منهم يرغ��ب يف تفريغ غي��ٍظ اأو غ�سٍب يعرتي 
�سدره، ياأخذ جّعو�ض اإىل خرابة مهجورٍة حماذية للحّي، 
وينه��ال عليه �رشبًا واإهان��ة" واالأمر ال يقف عند هوؤالء 
الفتي��ان واإمن��ا اأ�سب��ح �سياقًا عن��د ن�سوِة املحل��ة اأي�سًا، 
واآخره��ا كان القه��ر العنفي الذي مار�ست��ه زوجة خفري 
ال�سج��ن التي كان��ت هي ذاتها 
تتعر�ض لقه��ٍر ج�سدي من قبل 
زوجها عندما يغ��رق يف نوبة 
�ُسْكٍر، فه��ل كانت هذه ال�سادية 
بال�سخ�سي��ات  متّثل��ت  الت��ي 
القاه��رة تتعّر���ض لقه��ٍر م��ن 

جهٍة اأعلى؟
الدكت��ور  درا�س��ة  حتيلن��ا 
م�سطفى حجازي اإىل اأن اإحدى 
ممار�سات الت�سّلط والقهر تن�ساأ 
من تعّر�ض ال�سخ�سية القاهرة 

السرد هو شكل من أشكال 
نقل المحتوى والفكرة، 

كما أنه آلية يعتمدها 
السارد فإنه شكل من 

أشكال البوح الذي تمارسه 
الشخصية وهو تنظر إلى 

األحداث دون االندماج 
فيها، وال يقف السرد عند 

هذه الوظيفة الحيادية.
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اإىل قه��ٍر من طرٍف اأعلى اإذ ميك��ن اأْن " يتخّل�ض االن�سان 
املقه��ور م��ن ماأزقه من خ��الل قل��ب االآدوار. يلعب دور 
القوّي املعتدي وُي�سِقُط كل �سعفه وعجزِه على ال�سحايا 
 ، االأ�سعف منه، االآخر ال�سبيه به هو املذنب، وهو املق�رشِّ
وه��و بالت��ايل ي�ستح��ق االإدان��ة والتحطي��م. م��ن خ��الل 
التماه��ي باملعت��دي ي�ستعي��د االن�س��ان املقه��ور بع�َض 
اعتب��اره الذات��ي")4(. وم��ع اأّن الن���ض الق�س�س��ي تعّمد 
اإغف��ال احلديث عن م�س��در ال�سطوة والقه��ر االأّول، اإال اأن 
ف�ساء الن���ض الذي جعل  )القه��ر( مهيمنة وا�سحة فيه، 
ولن��ا اأن نت�سّور جمتمعًا بتب��ادل فيه اأفراده دور اجلالد 
ودور ال�سحي��ة، اإن الن���ض يحك��ي ع��ن منظوم��ة �سلطة 
قاه��رة حت��اول اأْن تتخّف��ى، اإال اأن تاأثرياته��ا و ح�س��ور 
فاعليته��ا يف�سحها، فالن�ض يحمل دالل��ة وا�سحة على 
منظوم��ة خفي��ة حت��ّرك املجتم��ع و اأف��راده و تف�سح لهم 
ممار�س��ة اللعب، وتبادل املوق��ع والوظيفة، فهو نوٌع من 
حتويل واإ�سقاط اجلرمية عن م�سببها االأكر، واال�ستمتاع 
بالنظر اإىل ال�سحايا كيف يكونون جالدين مّرة و�سحيا 

مّرة اأخرى.

متاهي ال�شرد بلعبة القهر

عل��ى الرغ��م م��ن اأن ال���رشد ه��و �س��كل م��ن اأ�س��كال نقل 
املحت��وى والفكرة، كما اأن��ه اآلية يعتمده��ا ال�سارد فاإنه 
�سكل م��ن اأ�س��كال البوح ال��ذي متار�س��ه ال�سخ�سية وهو 
تنظ��ر اإىل االأحداث دون االندم��اج فيها، وال يقف ال�رشد 
عن��د ه��ذه الوظيف��ة احليادية، الت��ي ت�سع ح��داً حل�سور 
ال�س��ارد اأو الكات��ب ال��ذي مي�س��ك بخي��ط ال���رشد وتنظيم 
حركات��ه وتوزيع اأجزائه، واإمن��ا ميكن لل�رشد اأْن يتخّطى 
ذل��ك مبمار�سة مق�سودة من املوؤل��ف الذي يقف متخِفيًا 

وراء االأح��داث وال�سخ�سي��ات، وه��ذا التخط��ي متّثل هنا 
يف ن���ض )كابو���ض املحل��ة( بت�سغيل فاعلي��ة القهر على 
املحت��وى ال�رشدي، وذل��ك بتقدمي �س��ورة م�سّو�سة وغري 
وا�سحة للمتلقي، حيث يقف املتلقي عند حمطات يحتاج 
حها له اأو يك�سفها، ولعل الغمو�ض اأو  من ال�سارد اأن يو�سّ
يكتن��ف الن�ض والذي اعتمده الكات��ب ي�سّب يف نوع من 
)القهر( جديد، حيث تفقد ال�سخ�سيات واالأزمنة واالأمكنة 
وجوده��ا الكامل ابتداًء من اال�سم الذي هو العتبة االأوىل 
واالأ�سا�ض يف معرفة االأ�سياء، وانتهاء بعالقاتها املبهمة 
فيم��ا بينها، وحت��اول )كابو�ض املحل��ة( اأن تتماهى مع 
ال�سخ�سي��ة فيتناغ��م القه��ر الداخل��ي لل�سخ�سي��ات م��ع 
التعب��ري عن احلدود الق�سوى له باإبق��اء عالمات مبهمة 
لعنا���رش ال���رشد، والت��ي م��ن خالله��ا يتفّه��م املتلق��ي 
اإ�سكالي��ة الن���ض املتخ��م بالقه��ر والتهمي�ض ابت��داء من 
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الداخ��ل/ ال�رشد�ض وانتهاء باخلارج ال�رشدي، واأعني به 
منِتج الن�ض.

فال�سخ�سيات يف الن�ض تفتقر اإىل ا�سم نتعّرف عليهم به، 
وال يخ��رج عن ه��ذا التعميم اإال ا�سم وال��دة جّعو�ض التي 
اختار لها املوؤلف ا�سم )نخوة(، والتي كانت حا�رشة يف 
الن�ض دون فاعلية ُتذكر فال�سيء الوحيد الذي نتعرف به 
عليها هو ما يخرنا عنه املختار:" مل اأَر جلّعو�ض ابًا من 
قبل، وكانت اأمه طر�ساء ال تخرج كثرياً من املنزل، وكّنا 
ال ن��رى �س��وى راأ�سه��ا الذي مت��ّده من فتحة الب��اب، كما 
مت��ّد ال�سلحفاة راأ�سها من الغطاء، تراقبنا حني كنا نلعب 
بالك��رة، وتنظ��ر اإىل ابنه��ا جّعو�ض، وتدل��ف اإىل منزلها 
بع��د اأْن ترّد الباب على مه��ل" ، يف حني اأن ال�سخ�سيات 
االأخ��رى يكتنفه��ا الغمو�ض وتعاين من عق��دة التهمي�ض 
الواقع��ي الذي ان�سح��ب على ال�رشد فتماه��ى بالتهمي�ض 
ال���رشدي، جّعو���ض مثاًل على الرغم م��ن اأّن اال�سم غريب 
ومعق��د اإال اأن ال�س��ارد وال�سخ�سي��ات مل تتطّرق اإىل �سبب 
هذه الت�سمية، وكاأن قيمتها اقف عند هذه اال�سم اأو اللقب 
رمب��ا، وال�س��ارد االأ�سا���ض يف الق�س��ة هو املخت��ار الذي 
يع��رف الكث��ري اأو ينبغي علي��ه اأن يعرف، وم��ع ذلك فقد 
ح�رش بوظيفت��ه خمتاراً ومل يح���رش با�سمه، وال�سحفي 
ال��ذي يح��اوره ال منل��ك اأن نع��رف من خ��الل الن�ض اأي 
ي ال��ذي مل يتح��دد يف الن�ض  معلوم��ة عن��ه غ��ري التق�سّ
ي، وم��ا الغاية من  ال���رشدي، يتبع م��ن؟ ومِل ه��ذا التق�سّ
ذل��ك، بل اإن ه��ذه ال�سبابية تكتنف جمي��ع ال�سخ�سيات، 
فه��ذا اخلفري وتلك زوجة اخلف��ري، واأبو جعو�ض مات يف 
اأح��د احلروب دون اأْن ي�سمَيها لنا ال�سارد. وي�سل انتهاك 
ال�سخ�سي��ة م�ساح��ة قريبة جداً م��ن ال�سخ�سية املركزية 
عندما يحدثنا ال�سارد عن اأن جلّعو�ض عّمًا ولكن �رشعان 

م��ا ي�سلك هذا الع��م ال�سلوك ذاته يف ممار�س��ة القهر: هذا 
الع��م مل يكن م��ن اأهل املحلة، كان يعم��ل يف رعي االإبل 
يف املنطق��ة الّري��ة ال�سا�سع��ة جن��وب املحل��ة! يحدثنا 
املخت��ار عن عّمه قائاًل:" يف تل��ك اللحظة �سمعت �سوت 
�سهي��ق  اأثار ا�ستغراب��ي، فت�ست عن �ساحب��ه حتى راأيت 
االب��ن منزويًا يف اأح��د اأركان املنزل، وق��د كانت عيناه 
حمراوي��ن!! اقرتبت منه فنظ��ر يل وهو يرجتف!! مل اأ�سر 
عل��ى البوح مبا ح��دث كله الأبي ليلتها، فق��ال يل والدي 
بع��د اأن تاأّف��ف ب�سج��ر) يب��دو اأّن عّمه اأي�سًا ل��ه م�ساكل 

يرغُب يف تفريغ غ�سبه منها على راأ�ض ابن اأخيه؟!"
ميك��ن اأن نخ��رج بخال�س��ات تتعل��ق بثيم��ة ه��ذا الن�ض 
املكتنز بالدالالت، فه��و ن�ض قابٌل للتاأويل ب�سكل الفت، 
وال ميك��ن لن��ا اأن نقف عند ح��دوده ال�سطحية فما يكمن 
حتت هذه البنية ال�سطحية دالالت كبرية تتعلق باإمكانية 
تاأويل احل��دث وال�سخ�سية والفك��رة املركزية التي تدور 
حوله��ا الق�س��ة، فهل نحن اأمام وطٍن مقه��ور م�ستَلب، اأم 
اأم��ام بنية اجتماعية اأم قيمة تتعّر�ض لالنتهاك والقهر؟ 
كل ه��ذه االأ�سئل��ة تبق��ى رهينة احلفر عمق��ًا يف الن�ض و 

اإعادة قراءته ثانية وثالثة.

الهوام�س

1 - �سيكولوجي��ا القهر واالإبداع، ماجد موري�ض اإبراهيم، دار 
الفارابي، بريوت، ط1/ 45.

.95 2 - م.ن/ 
3 - )التخل��ف االجتماعي، مدخل اإىل �سيكولوجية االن�سان 
املقه��ور، م�سطفى حجازي، املركز الثقايف العربي، بريوت، 

ط9 ، 2005/ 88.
.129-128 4 - م.ن/  
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ياأت��ي ديوان " ما مل َتُقْل��ُه االأر�ض "لل�ساعر و�سام العاين 
ال��ذي ي�س��م )28( ق�سي��دة ،)15(  منه��ا ذات ال�سطرين 
و)13( اأخ��رى م��ن التفعيل��ة، لي�س��ور ح��ال ال�ساعر يف 
غربته بعيدا عن الوطن املثخن باجلراحات واالنك�سارات 
،فالق�سائ��د التي مل تتخل ع��ن االيقاع والغنائية اأحيانا 
عك�س��ت رغب��ة ال�ساع��ر يف حتدي��ث الق�سي��دة من خالل 
املعج��م ال�سع��ري الذي هيمنت عليه االألف��اظ الدالة على 
الوط��ن والغرب��ة وال�سي��اع واحل��زن واالمل ،ولذلك جاء 
ا�ستهالل الديوان مبقطوعات �سعرية لكل من )عبد الرزاق 
الربيع��ي وولي��د ال���رشاف وخزع��ل املاج��دي وعدن��ان 

ال�سائ��غ( اأختارها ال�ساعر لتقدمي ديوانه للمتلقي عززت 
ما يحيل اليه العنوان من داللة  تتمثل مبا كتمته االر�ض 
واراد ال�ساع��ر البوح به الأنه اثق��ل كاهله ، وتتناغم هذه 
االختي��ارات اي�س��ا مع توجهات ال�ساع��ر يف التعبري عن 
هم��وم االإن�سان يف وطن مثخن اجلراح تال�سى فيه االأمل 
وتبخ��رت فيه االأح��الم ، يف كل م��كان ت�سمنت ا�سارات 
للب��الد واالأر�ض واملوت واالنك�سار لتتماهى مع االفكار 
الت��ي عاجلته��ا ق�سائ��د الدي��وان التي متثل��ت ب�)الوطن 
واحل��رب وامل��وت وال�سي��اع والغربة والذك��رى واحلزن 

واالمل (، واالأر�ض اأحدى �سور الوطن. 

مناجاة الروح في محراب الوطن
قراءة في ديوان "ما لم َتُقْلُه األرض" للشــــاعر وســــام العاني

د. �شعد التميمي
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متثلث التحديث يف الديوان:

يت�س��ح التحدي��ث يف الدي��وان يف اجتاه��ني :االأول يف 
العتب��ة )العنوان( ال��ذي يقوم على املفارق��ة التي حتقق 
االث��ارة والده�سة ،والث��اين يتمثل يف توظي��ف االنزياح 
الذي خلق �سوراً تقوم يف الغالب على ك�رش افق االنتظار 
لدى املتلقي ،ف�سال عن التنا�ض الذي رفد الق�سيدة ببنى 
داللي��ة ذات طاق��ة رمزي��ة خفف��ت من �سط��وة اخلطابية 
وجعلت الق�سيدة تنفتح على ن�سو�ض اخرا ت�ستبك معها 
لتقدم��ة روؤي��ة ال�ساع��ر يف االأحداث املحيطة ب��ه، وكاأن 
ال�ساع��ر اأراد ان يبعث ر�سالة مفادها ان الده�سة والقيمة 
اجلمالي��ة والتحدي��ث ال تقت�رش على �س��كل الق�سيدة  بل 
ميك��ن ان تتحقق يف بنائها الداخل��ي، وقد جنح يف ذلك 
اىل حداًّ كبري.                                                                                                                                        
  عتبة العنوان من ف�ساء الن�ض اىل م�رشح الواقع:             

 مل��ا كان العنوان عتبة ودلي��ال ير�سد املتلقي اىل ف�ساء 
الق�سي��دة ودالالتها ،فانه يعد بني��ة موؤ�س�سة يف الديوان 
ترتاكم عليها ال��دالالت وامل�ساع��ر واالنفعاالت وتنطلق 
من��ه االح��االت واال�سارات فه��و ايقونة الب��وح ،لذلك مل 
يك��ن اختياره تقليدي��ا وال يخلو من الق�سدي��ة فال�ساعر 
يرم��ز باالأر�ض للوطن ويخت��ار اأن يكون �سوت االن�سان 
ال��ذي يكون فيه الوطن له هوية ال ينف�سل عنها يف حله 
وترحاله ، وهنا يتداخل العنوان مع قوله تعاىل)َواأَْخَرَجِت 
ااْلأَْر�ُض اأَْثَقاَلَها( فاالأر�ض متتلك االأ�رشار، اإال ان ال�ساعر مل 
يخرت التنا���ض القائم على االجرتار بل عمد اىل التحوير 
اذ ح��رر االآية من �سياقها اىل �سياق الق�سيدة  لي�رشد يف 
م��ن الق�سي��دة م��ا مل ت���رشده االأر�ض دالل��ة على حجم 
املعان��اة التي تواترت على وطنه اذ يق��ول يف الق�سيدة 
التي حملت العنوان نف�سه  :                                                             

 النهر ينزُف                                          
حني تطعنه املجاذيف الغريبة 

مي�سي على عكازه الطيني
ما بني النخيل ملّوحا للعابرين 

ولي�ض من اأحد 
�سوى رمل ال�سفاف راأى نحيبه 

املاء يبكي 
ثم يختم الق�سيدة بقوله :

من ذا �سيحمي يف املطارات البعيدة 
عمرنا 

ان ظل منفيا ب�سحراء احلقيبة 
   فاالألف��اظ )ين��زف، تطع��ن، كاز، نحي��ب، النف��ي تبكي 
،احلرب ، الفقد ،العط�ض ،احلزن ،التوابيت ، احلزن ،الكئيبة 
،ياب���ض( ت�سكل معجم��ا �سعريا يوج��ه دالالت الن�ض من 
خ��الل م��ا تخلق��ه املفردات م��ن �سور �سعري��ة تقوم يف 
جممله��ا على املفارق��ة واملجاز، وارتباط ه��ذا املعجم 
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بالعنوان وا�سح، فاالأر�ض التي حتيل للوطن تتمثل هنا 
بالنه��ر ال��ذي �سوره ال�ساع��ر بانه ين��زف عندما تطعنه 
االيادي الغريبة املتطفلة عليه ، وجاء اختيار النهر رمزا 
للوطن الأنه رمز للحياة، ويتجلى ذلك يف انتماء االن�سان 
للوط��ن ، ثم يرمز للوط��ن ب�)املاء وال��زوارق واملواويل( 
وا�سند اليه��ا البكاء داللة على احل��زن واالأمل الذي يخيم 
عل��ى  الوط��ن ال��ذي ير�س��م اأبع��اده ال�ساع��ر م��ن خ��الل 
األفاظ)النواعري،غرب، الثلج،اجلنوبيني( ف�سال عن بع�ض 
ال�سور ال�سعرية التي تعزز م�ساعر الغربة ال�ساغطة على 
ال�ساع��ر واحلن��ني  اإىل الوطن يف ظ��ل معاي�سة جراحاته 
واآالم��ه والتطلع اىل االأمل فالنهر يل��وح من بني النخيل 
دون ان يجد يف االأفق اأيادي تعيد التحية فالوطن ينتظر 
من اأبنائه اعادة احلياة له من جديد ،وهذا التحديث على 
م�ستوى العتبة من جهة واملعجم ال�سعري وحتركاته يف 
ال�سي��اق جنده حا�رشا يف ق�سائد )قمي���ض اآدم ، طفولة 
حرب، فوبيا البيا�ض،مكابدات �سيزيف، ا�سرتاحة مقاتل، 
البدوي يف متاهته، اآدم الذي راأى،ال�سيخ والواحة، اأوزار 
الق�سيدة، ب��اٌب اإيّل، تغريبة اأو اأكرث، مكابدات ابن زريق، 
خ��زف وح��روب، ر�سال��ة م��ن بح��ر املل��ح، �س��رية ذاتية 
للرغيف،غم��رة التي��ه، فوبيا البيا�ض،( فه��ذه العنوانات 
تع��د بنى موؤ�س�سة يف الديوان وقد ربطت ف�ساء الق�سيدة 
مب���رشح الواق��ع بتناق�ساته ،ليكون العن��وان احد ادوات 
ال�ساع��ر يف حتدي��ث الق�سي��دة بنوعيه��ا )ذات ال�سطرين 
وق�سيدة التفعيلة( لتتحقق الده�سة وا�ستثارة املتلقي.         

                                                                               
االنزياح ومتثلت التحديث :    

            
   مل��ا كان االنزي��اح خرقًا منّظم��ًا لقوانني اللغة، ويقدم 
العاطفة ب�س��كل خمتلف من خالل  جتاوز و�سعية اللغة، 

فانه اأ�سبح من اأهم ادوات التحديث يف اخلطاب ال�سعري 
املعا�رش، اذ انه اإح�سا�ض ووعي مق�سود لذاته، ، لتتحول 
الكلم��ات فيه م��ن دوال اإىل مدلوالت، وق��د وظف العاين 
يف ه��ذا الدي��وان االنزي��اح ب�س��كل وا�س��ع وممي��ز لتنتج 
عن��ه �س��ور �سعرية ذات �سبغة حداثي��ة حتى يف ق�سائد 
ال�سطري��ن، فالقارئ يجد نف�سه اأم��ام تقنيات حديثة يف 
قال��ب تقلي��دي ،وهذا ما جت�سد يف ق�سائ��د )قمي�ض اآدم، 
من �سواه يرى ، حروف، خطيئة الن�سيان ،ر�سالة من بحر 
امللح ،البدوي يف متاهته ، اأمي ،اأوزار الق�سيدة، مكابدات 
�سيزيف ( فال�سور التي حفلت بها هذه الق�سائد تعر عن 
واقع م��اأزوم باحلزن والغربة فف��ي ق�سيدة )البدويُّ يف 
متاهته ( تت�س��كل ال�سور من انزياح��ات متتالية جعلت 
الق�سي��دة تخرج من دائ��رة اخلطابية واملبا�رشة ليتطلب 
م��ن املتلق��ي التاأمل للتفاع��ل مع الق�سي��دة اذ يقول يف 

مطلعها  :                             
بعينيك �ِسْعٌر كثيُف ال�ّسوؤال       

                      تدىّل ف�سارت حرويف �سالل
     بالٌد من الكحل فوق الرمو�ض      
                    بجي�سني �سّلْت وراء الهالل 

بحي�رُة �س�وء على جرفها         
                   ينام مبلء الوداع�ة خ���ال 

 وتي��ن على اخل�د مل ت�س�قه        
               مب�اء ولك�ن ب�س��هد زالل    

        اذا ال�سم�ض با�ست تالل اخلدود       
                  منا حقُل ورٍد بتلك التالل    

   فال�ساع��ر هن��ا يوظف الغ��زل للتعبري ع��ن حبه للوطن 
فتغدو احلبيب��ة وطنا ،فم�سمون الق�سي��دة يتاأرجح بني 
الوج��داين ببع��ده ال�س��ويف واملو�سوعي ببع��ده الوطني 
ال��ذي يتطل��ق م��ن غياه��ب الغرب��ة امل�ستم��رة واحلنني 
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اجل��ارف اإىل االأر�ض فال�سعر يف مطل��ع الق�سيدة ي�سبح 
�س��وؤاال يحمل��ه ال�ساعر باحث��ا بعيون احلبيب��ة التي هي 
رمز للوطن وير�سم ال�ساعر جمال البالد التي يحملها يف 
ذاكرته بطريقة غري تقليدية يك�رش فيها افق االنتظار اىل 
املتلقي فهذه البالد من الكحل رمز اجلمال وثم ي�سورها 
ببح��رية �س��وء ين��ام يف طرفها خ��ال فاالنزي��اح الذي 
يحقق��ه و�سف ال�سعر بكثيف ال�س��وؤال وتعلق �سبه اجلملة 
)من الكح��ل ( بالبالد وا�سافة البح��رية لل�سوء والتالل 
اىل اخل��دود وا�سن��اد ال�سقي اىل �سهد ال��زالل والبو�ض اىل 
ال�سم���ض، جعل الق�سيدة تتحرر م��ن االطار التقليدي اىل 
بن��اء جديد وخمتل��ف يف ق�سي��دة ال�سطري��ن املعا�رشة 
عل��ى م�ستوى اللغة والرتاكي��ب والتقنيات، ف�سال عن اأن 
الق�سائد جاءت مندجمة يف الواقع  بتفا�سيله وحتّدياته 
مب��ا فيه��ا اجلائحة الت��ي ادخل��ت الع��امل يف دوامة من 
القلق��ة بق�سيدتني احداهم��ا بال�سطري��ن)اآدم الذي راأى( 
واالأخ��رى بالتفعيلة)ا�سرتاح��ة مقاتل(،وعك�س��ت انحياز 
ال�ساع��ر اىل هموم  االإن�سان والتعبري عن حلمه باحلياة ، 
ولع��ل اح�سا�ض ال�ساعر باالنك�سار واالأمل يف غربته  جعل 
بع�ض الق�سائد تاأتي على �سكل مناجاة ذات بعد �سويف  
يعر فيها عن حبه للوط��ن وي�سرتجع همومه وذكرياته 
،اذ يقول يف ق�سيدة )ا�سرتاحة مقاتل(  :                                                 

ه��ذا )الوباء( �سديقي كنت اأرُقُب��ُه        
                            ف����ال تخايف تعايل في���ه جنتم�ع

نعيد في������ه ح�ساب املوت ثاني���ة         
                          خ�سائر املوت خوفًا �سوف ترتفع 

بع�����ض القناعات احيان����ا ترممنا         
                         فليت���������نا م���ّرًة بامل�وت نقتنع 

ويتن��اول املو�سوع نف�س��ه يف ق�سي��دة )اآدم الذي راأى ( 
فيقول  :

وخملب الوباء يف رحاله 
ي�سيح مثل منلة ترى اجلنود اآتية 

لكنه وبعد نوبتني من �سعاله 
ميزق اخلواء 

فالتنا�ض القراآين يف ال�سورة الت�سبيهية )مثل منلة ترى 
اجلنود( �سح��ن الق�سيدة بطاقة داللية عالية توؤكد حجم 
القل��ق واخل��وف من ه��ذا الوب��اء املجه��ول الهوية، ويف 
ق�سي��دة ال�سطرين ، ي�سوره بامل��وت الذي يجب ان نقف 

عنده ونعيد ح�سابتنا . 
                                                        

  حتديث الق�شيدة والتنا�س :

    اذا كان االنزي��اح هو مع��ول ال�ساعر يف حتطيم بع�ض 
مالم��ح التقلي��د يف ق�سائ��ده م��ن خ��الل ك���رش القواعد 
املنطقي��ة التي حتك��م الرتاكيب واجلم��ل ال�سعرية وخلق 
فج��وات تتفج��ر م��ن خالله��ا �سعري��ة الق�سي��دة، ف��ان 
التنا���ض هو االآخر كان اأداة لل�ساعر يف حتديث الق�سيدة 
م��ن خ��الل  �س��خ االأف��كار وال�س��ور الت��ي عمق��ت م��ن 
املع��اين ال�سعرية ،وقد ج��اء توظيفه يف م�ستويني :االأول 
يف العنوان��ات، اذ بن��ى ال�ساع��ر بع�سه��ا عل��ى التنا�ض 
ال��ذي يق��وم على املفارقة مث��ل )قمي���ض اآدم، مكابدات 
�سيزيف، ا�سرتاحة مقاتل ،اآدم الذي راأى، ال�سيخ والواحة، 
مكابدات ابن زريق، م��ا مل تقله االر�ض ،اأم مو�سى( ففي 
ق�سي��دة مكابدات �سيزي��ف تنا�ض مع �سخ��رة �سيزيف، 
اأما ال�سي��خ والواحة فالتنا�ض الذي يق��وم على املفارق 
يحي��ل اىل رواية همنغواي )ال�سيخ والبحر(،اأما امل�ستوى 
الث��اين ف��ان ال�ساعر يعم��د اىل ترميم كثري م��ن الق�سائد 
بالتنا���ض، اميانا منه ب��ان هذه التقنية تعيد احلياة من 
جدي��دة للق�سيدة وجتعله��ا اأكرث جم��اال وده�سة وتاأثريا 

ت
اال

مق

يف املتلق��ي، وقد حفلت معظم ق�سائ��د الديوان بنوعيها 
بالتنا�ض الذي جاء اأحيانا ب�سكل ا�سارة عابرة ،واحيانا 
اأخرى ح�رش ب�سكل كبري لي�سبح الن�ض عبارة عن ن�سني 
متوازي��ني يوؤديان وظيف��ة واحدة تخ��دم الفكرة وتخلق 
الده�سة وهذا ما جن��ده يف ق�سيدة )مكابدات ابن زريق(
الت��ي يهديها اىل ال�ساعر عبد الرزاق الربيعي ، فالتنا�ض 
يف ه��ذه الق�سيدة هو املحرك الأفكارها وهو الذي يخلق 
الده�سة فيها ،اذ يتناول فيها الغربة وحمطاتها واآالمها 
واحلنني اىل الوطن و اذ يقول فيها  :                                                                                         

فالليل االأرمل ال ين�سى تاريخ اخليبات 
يوخز جلد امل�سافة امل�سلوبة 

منذ املوت ال�سابق 
بخطى طفل 

القته �سياطني ال�ستني 
ليوقظ اأنفا�َض الطرقات 
ليختم الق�سيدة بقوله :

ما راأيك 
لو تعطي )م�سقط(

�سيئًا
من حزن دفاترك االأوىل 

قد تعبْت من حزِنك )بغداد(                 
ال�ساع��ر و�س��ام  ال�س��كل  ومل مين��ع 
الع��اين من حتدي��ث الق�سي��دة من 
املعج��م  م�ست��وى  عل��ى  الداخ��ل 
ال�سعري و اجلملة ال�سعرية واللغة 
والرتاكيب والتنا�ض الذي اغنى 
الق�سي��دة وقدم له��ا حمموالت 
يف  فاعل��ة  اأ�سح��ت  داللي��ة 

التعب��ري عن معاناة ال�ساع��ر يف غربته، وهو يتاأمل حال 
ا حتت�سن  الوط��ن التي عر عنها باالأر�ض الت��ي تغدو اأمَّ
االن�سان وحتتفظ باأ�رشاره وهمومه وتطلعاته، واذا كان 
نظام ال�سطري��ن يف الق�سيدة عند بع�ض ال�سعراء والنقاد 
يع��د قي��دا يكبل الق�سي��دة ومينعه��ا من جم��اراة الواقع 
بتحوالت��ه الكب��رية وال�رشية فان ذل��ك ال ميكن ان يكون 
مطلقا فهناك من ال�سعراء من يعمل على حتديث الق�سية 
عل��ى م�ستوى اللغ��ة وال�س��ورة واالبتعاد ع��ن الرتاكيب 
وال�س��ور التقليدية لينجح بعد ذل��ك يف خلق الده�سة يف 
املتلقني ،ولعل املو�سوعات التي عاجلها ال�ساعر يف هذا 
الدي��وان قد �ساع��دت ال�ساعر يف االبتعاد ع��ن اخلطابية 
واملبا���رشة الت��ي تت�س��ف به��ا بع���ض الق�سائ��د الت��ي 
ن�سمعه��ا هنا وهناك، فالتداخ��ل بني االيقاع الذي 
يعك�س��ه التوزي��ع املنتظ��م يف  
ال�سطري��ن وال�س��ورة ال�سعري��ة 
اجلدي��دة الت��ي تن��م ع��ن نظرة 
الأبعادها  وا�ست���رشاف  حداثوية 
الداللي��ة ه��و م��ا جع��ل الق�سائد 
الفاعلي��ة  حتق��ق  ال�سطري��ن  ذات 
التي جنده��ا يف الق�سيدة احلديثة 
بلغة يع��ر فيها عن معان��اة الذات 
ال�ساع��رة يف مواجه��ة واق��ع ماأزوم 
و ومتهال��ك ت�سب��ح يف االأر�ض رمزاً 
للوطن واحلبية رمزا لالأر�ض والوطن. 
يقب���ض عل��ى جم��رة الوط��ن ليتح��ول 
امل��وت اىل  نه��ر وتتداعى االر�ض حتت 
وط��اأة االنك�س��ارات، َفو�س��ى وتنبئ كل 

من مّرت به.
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َمُت االأول: املُ�شْ

ب�سع��ة دكاكني قدمية خمتلفة يتو�سطها حمل ُكِتَب على 
الفتت��ه املعلقة على واجهت��ه االأمامية )حمل االأمل لبيع 
الف��ول( ال ي��زال الوق��ت مبكرا عل��ى االفتت��اح. مير رجل 
متو�س��ط العمر- اأني��ق امللب�ض، مم�س��وق القوام بخطوات 
واثق��ة- م��ن اأم��ام تلك الدكاك��ني. ن�سمع �س��وت حمرك 
دراجة بخارية يقرتب �سيئ��ًا ف�سيئًا بينما الرجل م�ستمر 
مب�سيت��ه عل��ى الر�سيف. يقرتب �س��وت الدراجة ب�رشعة. 
وعليه��ا رج��الن. يتوقفان ق��رب الرجل بحي��ث ال ميكنه 

روؤيتهم��ا الأنه متقدما عليهما قلياًل. ي�ستل الراكب الثاين 
م�سد�س��ًا من حزامه ويوجهه نح��و ال�سائر على الر�سيف، 
وبحق��د دف��ني يطلق علي��ه عدداً م��ن العي��ارات النارية. 
ي�سق��ط الرج��ل املغ��دور على االأر���ض م�رشج��ًا بدمائه 
اأم��ام دكان بي��ع االأكل ال�سعبي )الفول( مي��د يده اليمنى 
اىل االأمام وكاأنه يح��اول االإم�ساك بخيوط ال�سم�ض التي 
اأ�رشق��ت منذ حلظ��ات. يعاين من االأمل ب�سم��ت بينما يفر 
القات��الن اىل جهة جمهولة. يظلُّ على و�سعه وهو يعاين 
م��ن �سك��رات املوت. يعل��و �سوت املو�سيقى م��ع ت�ساعد 

احلدث وبدء �سعود ال�سم�ض اىل اأعلى. 

فــــي حــــارة   المظلــــوم *
صمت الجميع ونطق الدم

مسرحية صامتة

�شباح االأنباري

ال ي��زال الرج��ل املغ��دور ممدداً عل��ى االأر���ض مل يفارق 
احلياة بع��د. ياأتي بائع الفول، مبالب�سه ال�سعبية كعادته 
اليومي��ة، اىل حمله، �سباحًا. يفاجاأ بوجود رجل م�ساب 
بطل��ق ن��اري وه��و يحت�رش اأم��ام دكان��ه. ي���رشع اإليه، 
يح��اول اإ�سعافه جاهداً واإذ ي��درك �سعوبة املوقف فانه 
ي���رشخ طالب��ا النجدة وقب��ل و�سول من ينج��ده يفارق 
امل�س��اب احلي��اة ميتًا بني يدي بائع الف��ول. يدخل عدد 
من رجال ال�رشطة. ينظرون اىل االثنني بارتياب. يتقدم 
اأحده��م من بائع الف��ول يرمقه بنظرة ح��ادة وهو ير�سم 
على �سفتيه ابت�سامة ماكرة، ي�سوب �سالحه اإىل راأ�سه ثم 
ي�سري ملرافقيه باعتقال��ه فيقومون ب�سحبه بقوة وعنف، 
ويقتادون��ه بعد و�س��ع اجلامعة بيدي��ه اىل جهة مقرهم 
يف تل��ك احل��ارة. يح��اول جاه��داً تو�سي��ح املوقف لكن 
ال�رشطة ينهالون عليه بال�رشب والدفع بكعوب بنادقهم 
القدمية، وي�سوقونه جراً اىل حيث يريدون. ي�سل النا�ض 
متاأخري��ن اىل موقع احلدث يفاج��وؤون باعتقال ال�رشطة 
لبائ��ع الف��ول. ي�سري �ساح��ب ال�رشطة الأحده��م بالتقدم 
فيتقدم م�سطربًا ومتوج�سًا خيفة، ي�سري اىل اآخر فيتقدم 
االآخ��ر خائف��ًا متوج�سًا ه��و االآخر ���رشاً. ياأمرهما بحمل 
اجلث��ة والذهاب به��ا خلف بائع الفول ال��ذي اعتقل قبل 

حلظات. يخرج اجلميع.  

َمُت الثاين: املُ�شْ

املح��الت مغلق��ة كلها يدخ��ل �ساح��ب الف��ول متوجهًا 
اىل حمل��ه، يرف��ع بوابته ويدل��ف اىل الداخل. يب��داأ عمله 
اليومي: تنظيف املح��ل وواجهته االأمامية، غ�سل القدور 
واالأواين، ترتي��ب بع���ض االأدوات ح�س��ب احلاج��ة اإليها، 
و�س��ع ب�سع��ة كرا���ض اأمام املح��ل مع من�س��دة �سغرية 

خم�س�سة للزبائن.
 يتوافد الزبائن على املحل منهم من يجل�ض اىل الطاولة 
ومنهم من يقف ال�ستالم وجبته ومن ثم مغادرة املكان 
ممتن��ًا. يب��دو االإقب��ال والتزاح��م على املح��ل يف اأوجه. 
وكّلم��ا �سلم الزب��ون اأج��راً ل�ساحب الفول ف��ان �ساحب 
الف��ول يقبله��ا يف الوج��ه والقف��ا كدلي��ل عل��ى امتنانه 

و�سكره لنعمة الرب الذي منَّ بها عليه.
ن�سم��ع �سوت مو�سيق��ى مار���ض قادمًا من بعي��د. ينتبه 
رواد املح��ل ل�س��وت املار���ض تدخ��ل ثل��ة م��ن ال�رشطة. 
تط��وق املكان وحمل بيع الفول. توج��ه البنادق القدمية 
نحو رواد املحل. يقوم اأحد اأفراد ال�رشطة باإخراج النا�ض 
عن��وة من حم��ل بيع الف��ول. يق�س��ون يف الدف��ع بكعوب 
البنادق على من يحاول املقاومة اأو عدم االمتثال لالأمر. 
ُيْخِرج��ون اجلميع اإال �ساح��ب املحل. ي�سري قائد الثلة له 
باأ�سبع��ه فيتقدم منه طائعًا. يه��دده بحركة ال�سبابة ثم 
ي�سري له بالرجوع اىل مكان عمله. وباإ�سبعه اأي�سا ي�سري 
جلن��ده باجللو�ض اىل املوائد فيفعل��ون. ينتظرون. ي�ستاء 
�ساح��ب ال�رشطة من االنتظ��ار كثرياً في���رشب الطاولة 
بقب�سته �رشبة قوية م�سرياً اىل �ساحب الفول باحل�سور 
فوراً. ميتثل �ساحب الفول مهرواًل نحوه وبخوف ينحني 
له. ي�س��ري عليه بو�سع الفول على ط��اوالت اجلند فيفعل 
ذل��ك �ساغراً. ي��اأكل اجلنود ما يقدم له��م بنهم و�رشاهة، 
ينتهون من االأكل ويقفون باال�ستعداد انتظاراً الأمر جديد. 
ينه���ض �ساحب اجلند يغ�سل يديه مبغ�سلة بدائية )طا�ض 
واإبري��ق ماء( يطلب من�سفة فيعطيه �ساحب املحل طرف 
املن�سف��ة املعلق��ة مبحزمه. ي�ست��اء �ساحب اجلن��د، ي�سم 
ط��رف املن�سفة بقرف ي�سحبها من حمزم الرجل با�ستياء 
ويرميه��ا يف وجهه با�ستكبار. ي�سحب الع�سا من نطاقه. 
ينظر  اإليها �ساحب الفول بحذر وتردد �سديدين. ي�س����ري 
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ل��ه �ساحب ال�رشطة بطرف الع�س��ا اأن يبتعد عن طريقه. 
يخرج �ساحب اجلند لكن بائع الفول ميد يده با�سطا كفه 
م��ن اأجل النقود. ي�رشبه �ساحب اجلند على كّفه بع�ساه 
ويغادر املكان. يخطو �ساحب الفول خلفه خطوة واحدة 
طالب��ًا النق��ود لكن��ه ال يعري ل��ه اأهمية. يغّم��ه من خلف 
ظه��ره ويف اللحظة نف�سها ي�ستدير �ساحب اجلند فيجفل 
الرجل متحجراً يف حمله وم�سرياً اأن ال �سيء يريد مودعًا 

�ساحب ال�رشطة بال�سالمة.

َمُت الثالث: املُ�شْ

يجل���ض �ساح��ب ال�رشط��ة خلف من�س��دة قدمي��ة الطراز 
لكنه��ا فخمة عل��ى ما يبدو. ينه�ض واقف��ًا ويتحرك نحو 
ج��دار جانبي ي�ست��ل من عليه �سوط��ا متقاطعا مع ع�سا 
قدمي��ة )دونك��ي( ي���رشب بالع�سا على �سط��ح املن�سدة 
بق��وة فيف��ز حار�س��ه بطريق��ة م�سحكة. يرمق��ه �ساحب 
ال�رشطة بنظرة ا�ستياء حادة فيقف احلار�ض منت�سبًا يف 
حمله بال ناأم��ة اأو حركة. يدخل بائع الفول مقّيد اليدين 
برفق��ة اثنني م��ن ال�رشطة مي�س��ك كل منهما ب��ذراع من 
ذراع��ي بائع الف��ول. ي�سري �ساحب ال�رشط��ة، بحركة من 
�سبابته، الأحدهم��ا باالقرتاب منه فيقرتب. ي�سفعه على 
نحو مفاجئ. يحاول ال�رشطي �سد الهجمة لكنة يف�سل اإذ 
ت�سق��ط يد �سيده على خده قب��ل اأن يدراأها. ينحني ل�سيده 
وي�رشع اىل غلق الباب ثم يعود مم�سكا ذراع بائع الفول. 
يتق��دم �ساحب ال�رشطة بخط��وات حم�سوبة نحو الثالثة. 
يق��ف اأمامه��م مبا�رشة وعلى حني غ��رة ي�سفع ال�رشطي 
االآخ��ر فريتبك. ي��وؤدي التحية الع�سكري��ة بطريقة مثرية 
لل�سخرية وبكعب ع�سا ال�سوط يخزه �ساحب ال�رشطة يف 
بطن��ه حتى ي��كاد ي�سقط من االأمل. يق��ف منت�سبا مم�سكا 

ذراع بائ��ع الف��ول. يرتكه��م �ساحب ال�رشط��ة عائداً اىل 
من�سدت��ه. يحم��ل من عليها ورق��ة بي�ساء وقلم��ًا. ي�سري 
الأح��د ال�رشطيني ب�سبابته فريتب��ك ال�رشطيان ويرتددان 
يف تنفي��ذ االأمر يرفع �سوط��ه اىل االأعلى فيتقدم اأحدهما 
راكعًا ذلياًل ومرتبكًا ب�سدة. ي�سع �ساحب ال�رشطة طرف 
ع�سا ال�سوط اأ�سفل حنك ال�رشطي ويرفع راأ�سه اىل االأعلى 
وح��ني تلتق��ي عين��اه بعين��ي �ساح��ب ال�رشط��ة يلكمه 
بق��وة فيتدح��رج على االأر���ض ثم ينه���ض ب�رشعة واقفا 
باال�ستع��داد لتلق��ي االأوام��ر. ي�س��ري له �سي��ده باالقرتاب 
فيق��رتب بخ��وف. يقف اأم��ام �سيده وهو يرجت��ف. ي�سع 
�سي��دة طرف ع�سا ال�س��وط يف �سدره ويدفع��ه برفق اىل 
مكانه االأول فيم�سك ذراع بائع الفول. ي�رشب بقوة على 
املن�سدة في�ستدير ال�رشطيان ومعهما بائع الفول �رشبة 
قوي��ة اأخ��رى يقوم اأحدهما عل��ى اإثرها ب�س��ق رداء بائع 
الفول كا�سفا عن ظهره. مي�سك ال�رشطيان كفّي بائع الفول 
وي�سحبانه��ا بقوة اىل اجلانب��ني حتى مل يعد بائع الفول 
قادراً على احلركة. يبعدان ج�سميهما قدر امل�ستطاع عن 
بائع الفول تفاديا ل�رشبة ال�سوط. يفرد �ساحب ال�رشطة 
ال�س��وط ملوحا به ي��دور حول الثالثة مقرب��ًا ال�سوط من 
عيونه��م با�ستفزاز وا�س��ح. يكمل دورته ويق��ف متاأهبًا 
لل���رشب. ي���رشب اله��واء ب�سوط��ه فيجف��ل ال�رشطي��ان. 
ي�رشب الهواء ثانية فيجف��الن اأي�سًا. ي�سوط بعنف ظهر 
بائ��ع الف��ول في�رشخ الثالث��ة بذعر. يح��اول ال�رشطيان 
االبتع��اد ع��ن مرك��ز ال���رشب ق��در امل�ستط��اع ليتجنبا 
وق��وع ال�رشب��ة عليهم��ا. ي�س��وط �ساح��ب ال�رشطة ظهر 
بائع الف��ول ثانية وثالثة ورابعة وهو ي�سحك بهي�سرتيا 
وجن��ون. يعود بعده��ا اىل من�سدته يحمل الورقة ملوحا 
به��ا اأمام وجه بائع الف��ول ثم ينزله��ا اىل االأ�سفل قلياًل 
وهو يرمق بائع الف��ول بنظرة م�سفقة في�سري بائع الفول 

براأ�س��ه عالم��ة رف�ض االأم��ر. يعود �ساح��ب ال�رشطة اىل 
كر�سيه. يعاود اجللو���ض عليه. ي�سري ب�سبابته اأي�سا الأحد 
ال�رشطيني باالقرتاب منه فيقرتب طائعا. يناوله ال�سوط 
وي�س��ري عليه بتعذيب بائع الفول. ي�ستلم ال�رشطي ال�سوط 
وب��ني خوف ال�رشط��ي االآخر وخوفه م��ن وقوع ال�رشب 
عليه وثبات بائع الف��ول يف حمله يبداأ بال�رشب املرح 
عل��ى ظهر البائع بق�س��وة ويف الوقت ذات��ه ن�سمع �سوت 
قهقه��ة �ساحب ال�رشط��ة املتزامنة م��ع �رشبات ال�سوط 

حتى تختفي االأ�سواء تدريجًا ويعم الظالم. 

امل�شمت الرابع:

يف امل��كان نف�سه. يدخل اأحد ال�رشطي��ني ومبعيته �سبي 
�سغري. يفاجاأ ال�سبي باأبيه فريمي نف�سه عليه. يحت�سنه 
بائ��ع الف��ول مب��ودة كب��رية ثم يرم��ق �ساح��ب ال�رشطة 
بنظرة فيه��ا الكثري من اللوم والتو�س��ل. ي�رشب �ساحب 
ال�رشط��ة من�سدت��ه بقوة في���رشع ال�رشطي��ان اىل انتزاع 
ال�سب��ي م��ن اأبي��ه وم�سك يديه كم��ا فعال م��ن قبل معه. 
يحم��ل �ساحب ال�رشط��ة ال�سوط ويتق��دم باجتاه ال�سبي 
بينم��ا ت�ستبد ببائع الفول اخل�سية واخلوف مما قد يلحق 
بول��ده. يقرتب �ساح��ب ال�رشطة م��ن بائع الف��ول ي�سع 
اأمام��ه الورق��ة وال�سوط ملوحًا بهما لك��ن بائع الفول مل 
ميتثل لالأم��ر يرف�ض بحركة راأ�سه ميين��ًا و�سمااًل. يرمي 
�ساح��ب ال�رشطة الورقة عند قدم��ي �ساحب الفول ي�سري 
لل�رشطي��ني اأن ي�س��ددا من قب�ستيهما عل��ى يدي ال�سبي. 
يرفع ال�سوت اىل االأعل��ى وينزله بقوة على ظهر ال�سبي 
في���رشخ �رشخة قوية من �سدة االأمل. يرفع ال�سوط ثانية 
لك��ن بائع الفول ينحني ويلتق��ط الورقة من بني قدميه. 
يبت�س��م �ساح��ب ال�رشطة بارتي��اح. يع��ود اىل من�سدته. 

يخرج من درجها قلما وي�سري على بائع الفول با�ستالمه. 
ياأخذه على م�س�ض ثم ينحني للتوقيع على الورقة. يقف 
�ساح��ب ال�رشطة وهو ينظر اىل ال�رشطيني في�رشعان اىل 
تقيي��د يدي بائ��ع الف��ول وي�سحبان��ه اىل امل��كان االأول 
بق��وة. يديران ظه��ره نحو �ساح��ب ال�رشطة ال��ذي تقدم 
م��ن ال�سبي و�سّلمه ال�س��وط م�سرياً عليه بجل��د اأبيه لكنه 
مل يفع��ل. يلتفت اأبوه اإليه وي�سري له موافقا. يحني ظهره 
وهو يخفي مرارة املوقف وي�سري لولده اأن يفعل مبا اأمره 
�ساح��ب ال�رشطة. يك��رر اإ�سارة املوافق��ة ومع كل هذا مل 
يفعل فيثري رف�سه غ�سب �ساحب ال�رشطة. ينتزع ال�سوط 
م��ن يدي ال�سبي الذي اآث��ر اأن ال ي�سلمه ال�سوط خوفا من 
اأن ي�س��وم وال��ده العذاب ثانية. ينتزع��ه �ساحب ال�رشطة 
بحق��د، وبق��وة ينه��ال على ال�سب��ي �رشبا مرح��ا فيفر 
ال�سبي اىل خارج الغرف��ة. يهم اأحد ال�رشطيني بالرك�ض 
وراءه لك��ن �ساحب ال�رشطة يوقفه باإ�سارة من يده. يظلُّ 
ال�رشطيان مم�سكني بالرجل وهما ينتظران اأمر �سيدهما. 
يق��ف �ساح��ب ال�رشطة ويعل��ق الورقة عل��ى لوحة خلفه 
ث��م يلتف��ت اىل ال�رشطيني لي�س��ري لهما مبغ��ادرة املكان 
يغ��ادران مع بائ��ع الفول بينم��ا يظل �سيدهم��ا مبت�سما 

ابت�سامة عر�سة تدل على الزهو واالنت�سار.  

َمت اخلام�س: املُ�شْ

اأمام حمل بائع الفول يتجمع العديد من النا�ض لي�ساهدوا 
مرا�سيم االإعدام وروؤو�سهم منخف�سة اىل االأ�سفل باإذالل. 
مو�سيق��ى مار�ض ت�سبق ظهور ال�رشطة وبائع الفول مقيد 
اليدين. يرفع النا�ض الروؤو�ض لي�ساهدوا بائع الفول الذي 
احبه اجلمي��ع اإال رجال احلكومة. يدفع��ه رجال ال�رشطة 
داخل قف�ض حديدي. يحاول النا�ض االلتفاف حوله لكن 
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ال�رشطة متنعهم بقوة ال�سالح. تخرج من بني اجلمع ابنة 
البائ��ع. ترمي نف�سها عل��ى الق�سبان حت��ت اأرجل اأبيها. 
يح��اول �رشطي اأعادتها بال�رشب امل��رح لكنها تت�سبث 
بالق�سبان احلديدية بقوة. يكيل لها املزيد من ال�رشبات 
ولكنه��ا مل متتثل يتوقف ال�رشطي يائ�سا. ينظر اىل �سيده 
في�سري ل��ه باالبتعاد عنها. يتق��دم �ساحب ال�رشطة نحو 
الفت��اة مي�س��د عل��ى �سعرها بحن��ان زائ��ف. ي�سحبها من 
يدها فتنه�ض طائع��ة يجرها اىل اجلهة املقابلة الأبيها. 
يتق��دم اأحد رج��االت �ساح��ب ال�رشطة يفت��ح لفافة من 
ال��ورق، وقب��ل اأن يقراأ ما فيها ترمي الفت��اة نف�سها على 
قدم��ي �ساح��ب ال�رشط��ة مت�سبث��ة برجله ف��ال ي�ستطيع 
التخل�ض منه��ا، ي�سري ل�رشطته باأخذه��ا بعيداً فيم�سكها 
�رشطي��ان كل من ذراع ويقودانه��ا بعيداً عنه لكنه ي�سري 
لهما بالتوقف فيتوقفان. يقرتب منها مت�سنعًا الرحمة. 
يلم�ض خده��ا وميرر يده على �سدرها فتب�سق يف وجهه 
بغ�س��ب وا�ستي��اء. يفاجاأ �ساح��ب ال�رشطة ب��ردة فعلها 
في�سفعها بقوة. يجرها ال�رشطيان باجتاه مركز احلارة. 
تن�س��ب ال�رشطة م�سنقة من ثالث��ة اأعمدة على �سكل هرم 
تت��دىل من زاوي��ة اله��رم العلي��ا اأن�سوطة ال�سن��ق. يتقدم 
اثنان من ال�رشطة الإخ��راج بائع الفول من القف�ض الذي 
و�سع بداخله. ي�سحبانه بق��وة. يوقفانه اأ�سفل االأن�سوطة 
يف كر�س��ي من كرا�سي املطع��م. اأحدهما ي�سع االأن�سوطة 
حول رقبت��ه. وينتظران االإ�سارة م��ن كبريهم. ياأذن لهم 
�ساح��ب ال�رشط��ة ب�سنقه فريف�ض اأحدهم��ا الكر�سي الذي 
يقف علي��ه املحكوم باالإعدام. يتاأرجح ج�سد بائع الفول 

يف اله��واء فرتة اأط��ول من املعت��اد ويف النهاية تتوقف 
احلركة مع بقاء القدمني يف حركة بطيئة لكنها وا�سحة. 
يوعز �ساحب ال�رشطة للطبيب املرافق بفح�ض املحكوم 
باالإع��دام. يتق��دم الطبيب منه و�سط ده�س��ة احلا�رشين. 
ي�س��ع �سماعت��ه على قل��ب املري�ض فيج��د اأن النب�ض مل 
يتوق��ف بعد. يج���ض النب�ض يدوي��ا فيج��د اأن النب�ض مل 
يتوق��ف ي�سحب م�سد�س��ًا من حزامه وي�س��ع فوهته على 
راأ���ض املحك��وم باالإع��دام. يطل��ق علي��ه طلق��ة الرحمة. 
في�سي��ل دمه بغ��زارة. ين�سحب �ساح��ب ال�رشطة ورجاله 
اىل خمفره��م. يحل��ق النا���ض ح��ول ج�س��د بائ��ع الف��ول 
بحزن واأ�س��ى. ثم يرتاجعون منده�س��ني وكاأن اأمراً جلاًل 
قد حدث للتو. تنف��رج دائرتهم اىل اليمني والي�سار فرنى 
بائ��ع الف��ول وهو ال يزال ينزف بغ��زارة. ي�سيل الدم على 
االأر���ض ب��ال توقف. يكون له جمرى عل��ى االأر�ض وكاأن 
ي��داً تخّط بحروف من دم على االأر�ض واإذ تكتمل احلركة 
يكون مب�ستط��اع امل�ساهدين قراءة كلمة )مظلوم( ترتكز 
االإ�س��اءة عليها فرتة ثم تنطف��ئ معلنة ختام امل�رشحية 
مع ا�ستم��رار املو�سيقى احلزينة حتى خروج امل�ساهدين 

من ال�سالة.

)*( ح��ارة املظل��وم: جغرافي��ًا تق��ع ه��ذه احل��ارة يف مدينة جدة 
ال�سعودية ويروى النا�ض فيها عن حادثة رمبا تكون واقعية اأو غري 
واقعية، واحلقيق��ة اأن هناك عدة روايات خمتلفة عن هذه احلارة، 
وامل�رشحية ا�ستلهمت احلادثة فقط وانطلقت منها للمقاربة بينها 

وبني حوادث االإعدام الكيدية املعا�رشة. 

م�رشحية ) يف حارة املظلوم..�سمت اجلميع ونطق الدم( 
م��ن امل�رشحيات ال�سامتة، ومفهوم امل�رشحية ال�سامتة 
يتمث��ل يف اأنه نوع م��ن امل�رشحيات الت��ي تتاأ�س�ض على 
نوع �سابق هو )البانتومامي(، والبانتومامي م�رشحية يتم  
تقدميه��ا ع��ن طريق ممثل اأو عدد م��ن املمثلني ميتلكون 
مه��ارة تقلي��د موق��ف اأو �سخ�سي��ة ع��ن طري��ق ا�ستثمار 
الطاق��ة احلركية اأي االأداء بلغة اجل�س��د، اأداء يتج�سد فيه 
التعبري وااليحاء واال�سارة بدرجة كبرية، اأما امل�رشحية 
ال�سامتة فيتم تاأليفها ن�سا من قبل الكاتب وعر�سا من 
قبل املخرج باالعتماد على املمثل وقدرته على التعبري 

احلرك��ي واالميائ��ي من خ��الل تكثي��ف ا�ستثم��ار طاقة 
لغ��ة اجل�سد، وتت�سمن م�سكلة م��ن امل�ساكل التي يعي�سها 
االن�س��ان عل��ى وجه االأر�ض، وت�سعى م��ن خالل ذلك اىل 
التاأثري يف املتلقي / املتفرج، وهذا االمر يكمن يف مدى 
ح�سور الفكرة يف مو�سوع امل�رشحية، وقدرة ال�سخ�سية 
وقابليته��ا عل��ى التاأث��ري يف تاأجي��ج م�ساع��ر وعواطف 
املتلق��ي/ املتف��رج، اىل جان��ب اال�ستعان��ة باملو�سيقى 
والديكور، فه��ذا النوع ميكن ان نقول عنه انه فن يتجلى 
في��ه ال�سمت يف مقابل احلاج��ة املا�سة اىل الكالم حتى 

يبدو ال�سمت هو الكالم ،  

تمثالت لغة الفعل في مسرحية 
)في حارة المظلوم .صمت الجميع  ونطق الدم"  

 لصباح األنباري

 

  د.�شلوى جرجي�س
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ويق��دم امل�سك��وت  عنه من املو�سوع��ات يف وقت ي�سود 
فيه اخلوف ب�سبب قمع احلريات وغريها من االأ�سباب.

قام��ت امل�رشحي��ة ال�سامتة يف اال�سا���ض على املحاكاة 
ال�سامت��ة، اال اأنه��ا اأختلف��ت ع��ن البانتوم��امي يف اأنه��ا 
ت�سمن��ت �رشوطا اأهلتها لتك��ون قابلة للقراءة  والعر�ض 
بو�سفه��ا ن�سا احتوى على ق�سة، فيها حبكة تقوم على 

بداي��ة ثم تاأخذ  بالتطور، حت��ى تتاأزم فت�سل اىل الذروة 
ث��م تنف��رج، و�سخو�ض تق��وم بتج�سي��د فعل م��ا مبهارة 
وتقتي��ة عالية م��ن االأداء احلرك��ي االميائ��ي التعبريي، 
والذي يتم من خالله تقدمي �سورة لفعل ما اأو ق�سية ما، 
اىل جان��ب االعتم��اد على الفنون االخ��رى، وجميع هذه 
املقومات تتوا�سج ملعاجلة اأو تقدمي ق�سايا ان�سانية، قد 

ي�سعب البوح بها ب�سورة مبا�رشة.
للقراءة  القابل  الن�ض  ال�سامتة هي ذلك     فامل�رشحية 
اىل  و�سل  �سامت  م�رشحي  ن���������ض  واأول  والعر�ض، 
القراء هو ن�ض بكيت املرتجم )ف�سل بال كلمات(، وقد 
اأ�سار اىل هذا الن�ض الكاتب �سباح االأنباري يف املبحث 
)امل�رشحيات  الكاملة  امل�رشحية  املجموعة  من  االول 
ال�سوامت  بعنوان)امل�رشحيات  جاء  والذي  ال�سوامت(، 

من الفعل اىل التجني�ض(.     
   واالأنب��اري ع��رف بو�سف��ه ممث��ال، وخمرج��ا، وناقدا، 
وكاتب��ا للن�سو���ض امل�رشحي��ة، اإال اأن��ه متي��ز يف حق��ل 
التاأليف امل�رشح��ي بكتابة م�رشحي��ات، اأ�سدرها �سمن 
جمموع��ات �سنف ق�سم��ا منها بامل�رشحي��ات ال�سائتة، 

والق�سم االآخر بامل�رشحيات ال�سامتة،
   وم�رشحي��ة )يف ح��ارة املظلوم..�سم��ت اجلميع ونطق 
ال��دم(  م�رشحي��ة �سامت��ة، واأول مايواجهن��ا فيها عتبة 
العن��وان، تل��ك العتب��ة الت��ي تع��د م��ن العتب��ات الن�سية 
املهم��ة، الأنه��ا  تكون مبثاب��ة الهوية للن�ض ت��دل عليه، 
فهي متث��ل �سبكة داللية تقوم على اثارة انتباه القارىء 
وتغري��ه للول��وج  اىل م��ن الن���ض، للك�سف ع��ن �سفرات 
الن�ض، وا�ستغاالت الن���ض على م�ستوى البناء والفكرة،  
وتت�س��كل  م��ن م�ستوي��ات عدي��دة، منه��ا امل�ست��وى 
الرتكيب��ي، وامل�ستوى اجلمايل، وامل�ستوى الداليل، 
ويتمث��ل امل�ستوى الرتكيبي للعنوان يف ال�سياغة  

النحوي��ة  امل�ستن��دة على تق��دمي متعلق اجلمل��ة الفعلية 
على الفعل والفاعل، فجمل��ة العنوان )يف حارة املظلوم 
..�سم��ت اجليع ونطق الدم( جملة فعلية تقدم فيها اجلار 
واملجرور )يف حارة املظلوم( املتعلقان بالفعل والفاعل 
)�سمت اجلميع(، اأي )�سم��ت اجلميع يف حارة املظلوم( 
فاجلملة الفعلية فعله��ا ما�ض، يفيد حتقق حدوث الفعل 
يف الزم��ن املا�س��ي، وتق��دمي متعلق الفع��ل والفاعل اأي 
اجلارواملج��رور يفيد الرتكيز على مكان الظلم، اأي �سار 
املكان ظرفا للمظامل، وكاأن املتكلم اذا ذكر املكان ذكر 

املظامل.
   يف ح��ني ظه��ر العن��وان يف امل�ست��وى اجلم��ايل ب�سكل 
مع��ر عما يري��ده الكات��ب من تركي��ز على الفك��رة التي 
�سمنه��ا يف امل�رشحية عن طريق كتابة عبارة)يف حارة 
املظل��وم( املتعلقة باجلمل��ة الفعلية يف ال�سط��ر االأعلى، 
بينما ج��اءت اجلملة الفعلية يف ال�سطر الذي يليه، وبهذا 
اأراد اأن يث��ري انتباه املتلقي اىل اأهمي��ة �سبه اجلملة )يف 
ح��ارة املظلوم( بالن�سبة للجملة الفعلي��ة، اأي اأهمية هذا 

املكان، لكونه مبثابة ال�ساهد على حتقق فعل الظلم.
     اأما يف امل�ستوى الداليل فاإن العنوان يوحي با�ستح�سار 
امل��كان والرتكي��ز علي��ه بو�سفه رم��زاً للظلم ال��ذي يقع 
ب�سب��ب احل��وادث الكيدية، بل وق��د تتكرر ع��ر الع�سور، 
فجاء اال�س��م )حارة املظل��وم( منا�سب��ا للمو�سوع الذي 
رك��ز عليه الكات��ب يف املن، فتك��ون جملة)ونطق الدم(
املعطوف��ة على)�سمت اجلمي��ع(  ايقونة ترمز اىل �سورة 
الظل��م حت��ى واإن �سم��ت اجلمي��ع، ال�سيم��ا واأن العنوان 
تعال��ق م��ن حيث امل�سمون مع حادث��ة وقعت يف احدى 

احلارات يف اململكة العربية ال�سعودية.)ويكيبيديا(.
   وامل�رشحي��ة يف بنائه��ا تتك��ون من خم���ض م�سمتات 
اأي م�ساه��د، اذ تب��داأ احلبكة فيها من حادث��ة القتل التي 

ت�سي��ب اأح��د املارة م��ن اأمام حم��ل لبيع الف��ول، وُيتهم 
�ساح��ب املح��ل ظلما بتهم��ة القتل يف امل�سم��ت االأول. 
يف ح��ني يعر���ض امل�سمت الثاين ظل��م �ساحب ال�رشطة 
حني يدخل مع اأفراد ال�رشطة اىل حمل بيع الفول، وياأمر 
النا�ض باخلروج من املحل، كي يبقى هو واأفراد ال�رشطة 
لتن��اول الف��ول م��ن دون دفع مبل��غ الطعام، ب��ل ويقوم 
ب���رشب يد �ساح��ب املح��ل بالع�سا حني يح��اول طلب 

مبلغ الطعام منه.
    واأرى اأن ه��ذا امل�سم��ت ل��و مت تقدمي��ه قب��ل امل�سمت 
االأول، بو�سف��ه متهي��دا ملا�سيح��دث ل��كان اأك��رث اإقناعا 
للمتلق��ي/ املتفرج، وذلك الأن جت�سي��د م�ساهد اال�ستبداد 
يف اأك��رث من موقف، �سيقنع املتلقي مباياأتي من مواقف 

اأكرث ق�سوة وظلما.
   وامل�سمت الثالث يقدم لنا غرفة التحقيق وفيها املتهم 
)بائ��ع الفول( م��ع �ساحب ال�رشطة واثن��ني من ال�رشطة 
يقومان بتعذيبه، كي ٌيجر على التوقيع باأنه هو القاتل. 
ويف هذا امل�سمت يقدم الكاتب طريقة التعذيب من خالل 
الو�س��ف، كما يف الن���ض:" ي�رشب بقوة عل��ى املن�سدة 
في�ستدي��ر ال�رشطي��ان ومعهما بائع الف��ول، �رشبة قوية 
اأخ��رى يقوم اأحدهما عل��ى اإثرها ب�س��ق رداء بائع الفول 
كا�سف��ا ع��ن ظه��ره. مي�سك ال�رشطي��ان كفي بائ��ع الفول 
وي�سحبانه��ا بقوة اىل اجلانب��ني حتى مل يعد بائع الفول 
ق��ادرا عل��ى احلرك��ة،----- ي�سوط �ساح��ب ال�رشطة 
ظه��ر بائ��ع الف��ول ثاني��ة وثالث��ة ورابعة وه��و ي�سحك 
به�ستريي��ة وجن��ون. يع��ود بعده��ا اىل من�سدت��ه يحمل 
الورق��ة ملوحا به��ا اأمام وجه بائع الف��ول --- في�سري 
بائع الفول براأ�سه عالمة رف�ض االأمر ---"، وهنا يرز 
طرفا ال�رشاع، الط��رف االأول الذي ميثل القوة املت�سلطة 
احلاكمة، والطرف الثاين الذي ميثل القوة الواقعة عليها 



25030
-3
1/
20
22

30
-3
1/
20
22

251 AL ADEEB AL IRAQIAL ADEEB AL IRAQI

ح
سر

م

الظلم. 
   ويف ه��ذا الن���ض، بل يف امل�رشحية كله��ا يكرث الكاتب 
م��ن االأفعال ال�سيما امل�سارع��ة، مثل )ي�رشب –ي�ستدير 
-  مي�س��ك – ي�سحبانه��ا – ي�سوط – ي�سح��ك – يعود – 
في�س��ري – الخ( والفع��ل امل�سارع يعني عل��ى ا�ستح�سار 
الفع��ل اأو احلرك��ة يف الذهن، فهو اأن�س��ب االأفعال لكتابة 
م�رشحي��ة �سامت��ة، الأن��ه �سيجع��ل الن�ض قاب��ال للقراءة 
والعر�ض، ب�سبب قي��ام امل�رشح ال�سامت على تقدمي اداء 

حركي يقدمه املمثل مبهارة من خالل لغة اجل�سد.
  ومع امل�سمت الرابع ياأخذ احلدث بالتاأزم، ال�سيما حني 
تظه��ر �سخ�سي��ة ال�سبي)ابن( بائع الف��ول، اذ ي�ستخدمه 
�ساح��ب ال�رشطة كاأداة �سغ��ط على االأب كي يوقع ورقة 
االقرار بالقتل، لكن االب)بائع الفول( يرف�ض يف بادىء 
االأمر، ومع بدء تعذيب ال�سبي، ي�ستد تاأزم احلدث، وي�ستد 
ال���رشاع لكنه ينته��ي با�سط��رار االأب اىل التوقيع على 
الورقة، كي ينقذ ابنه من التعذيب، بل ويتمادى �ساحب 
ال�رشطة يف اأن يطلب من ال�سبي القيام بجلد اأبيه بال�سوط 
فريف�ض، حينها ي�رشب �ساحب ال�رشطة ال�سبي بق�سوة، 

لكنه على الرغم من ذلك يتمكن من الفرار.
   وم��ع امل�سم��ت اخلام���ض ن�سل اىل نهاي��ة امل�رشحية، 
وهن��ا تظهر ابن��ة بائع الف��ول وهي حتاول اإنق��اذ اأبيها 
بالتو�س��ل اىل �ساح��ب ال�رشط��ة، لكن  �ساح��ب ال�رشطة 
يح��اول التحر�ض به��ا، فتب�س��ق يف وجهه، ويت��م تنفيذ 
حك��م االإعدام، وعل��ى الرغم من ذلك، فاإن��ه يبقى ناب�سا 
باحلياة، حينها يتم رميه بطلقة الرحمة، عنده ي�سيل دمه 
بغزارة، فيوقع موته بذلك ال�سكل احلزن يف قلوب النا�ض 
املتحلق��ني حول��ه، ويظل دم��ه ي�سيل حت��ى يت�سكل على 
االأر���ض كلمة )مظلوم(، كما جند و�سف ذلك يف الن�ض:" 
ف��رنى بائع الفول وهو اليزال ين��زف بغزارة، ي�سيل الدم 

عل��ى االأر���ض بال توقف، يك��ون له جمرى عل��ى االأر�ض 
وكاأن يدا تخ��ط بحروف من دم على االأر�ض، واإذ تكتمل 
احلركة يكون مب�ستطاع امل�ساهدين قراءة كلمة)مظلوم(، 
وي�ستع��ني الكاتب مبو�سيق��ى حزينة عن��د ت�سليط ال�سوء 

على الكلمة، عندها تكون نهاية امل�رشحية.
   فاإظه��ار كلم��ة مظل��وم مكتوب��ة بال��دم عل��ى االأر�ض، 
ت�س��ي بعالم��ات منه��ا : اأن دم��ه دلي��ل عل��ى براءته من 
التهم��ة الت��ي األ�سق��ت به، اىل جان��ب اأن وج��ود الكتابة 
عل��ى االأر�ض �سيخل��د هذه الذك��رى االأليم��ة، حتى يغدو 
جتَل��ي �سورة كلمة )مظل��وم( على االأر�ض مبثابة الكالم 
امل��وازي حلال��ة ال�سم��ت التي �س��ادت اأثن��اء تنفيذ حكم 
االإع��دام، فيغ��دو ال��دم املت�سكل يف هيئة كلم��ة هوالفعل 
ال��ذي �سيدين الظامل، وكاأمنا يريد الكاتب القول اأن الظلم 
واالأفع��ال الكيدية �ستظل باقية على وجه االأر�ض، مادام 
النا���ض مابني ظامل ومظلوم، وخري و�رش، وحياة وموت، 
وح��ب  وكراهي��ة، والبد لالن�سان من موق��ف اأمام الظلم 
والطغيان، ومن خالل هذه الثنائيات ترز نظرة الكاتب 
وفل�سفت��ه وروؤيته للحياة، فه��ي - الثنائيات - نوامي�ض 
ثابت��ة يف احلياة، وتاأخ��ذ اأ�سكاال عدي��دة وخمتلفة، لكن 
االنت�سار لن يك��ون اال للحب واخلري وال�سالم، حتى واإن 

�ساد الظلم .
    ام��ا فيم��ا يخ�ض ال�سخ�سي��ات يف امل�رشحية فاإننا مل 
جند مايك�سف ع��ن اأبعادها اأو مالحمها، وامنا مت حتديد 
اال�سم بال�سف��ة مثل)بائع الف��ول(، و)�ساحب ال�رشطة(، 
و)ال�سب��ي(، )ابن��ة بائع الف��ول(، فهو ح��دد ال�سخ�سيات 
به��ذه ال�سف��ات فح�س��ب، الأن��ه ا�سته��دف م��ن خالله��م 
تق��دمي الفعل بو�سف��ه رمزا، فما مت تقدمي��ه من فعل من 
قب��ل رجاالت ال�رشط��ة ترم��ز اىل ال�سلطة وم��دى ظلمها 
وتع�سفه��ا، يف ح��ني كان الرج��ل )بائع الف��ول( واأوالده 

ميثل��ون ال�سع��ب، ويرم��زون اىل الطبق��ة امل�سحوقة اأمام 
طغيان الطبقة احلاكمة، فاالأنباري قدم الق�سية بو�سفها 
ق�سي��ة ان�سانية ميكن اأن حت��دث يف اأية بقعة من العامل، 
حتى اأنه مل يحدد املكان با�سم دولة اأو مدينة، وهو بذلك 

اأ�سفى على الق�سية التي اأثارها �سفة ال�سمولية .   
كم��ا نالحظ اأن الكاتب ا�ستعان بتقدمي بع�ض االر�سادات 
امل�رشحية، مثل حتديد اأ�سوات بع�ض االدوات اأو االأ�سياء 
مثل:" ن�سمع �س��وت حمرك دراجة نارية بخارية يقرتب 
�سيئ��ا ف�سيئا بينما الرج��ل م�ستمر مب�سيته على الر�سيف 
يق��رتب �س��وت الدراج��ة ب�رشع��ة"، اىل جان��ب ا�ستخدام 
املو�سيق��ى مثل"يظل وهو يعاين من �سكرات املوت. يعلو 
�سوت املو�سيقى مع ت�ساعد احلدث وبدء �سعود ال�سم�ض 
اىل اأعلى"، فه��ذا الو�سف لعلو �سوت املو�سيقى و�سعود 
ال�سم���ض اإمنا يعر عن موت الرج��ل الذي مت اطالق النار 
علي��ه، وكذلك ي�سري اىل �سماع �س��وت مو�سيقى املار�ض، 
ومو�سيق��ى املار�ض ي�ستعملها القوات الع�سكرية اأو رجال 
ال�رشط��ة، وهو به��ذا يعني على تقدمي الفع��ل على خ�سبة 
امل���رشح، اأي اأن املو�سيق��ى يوح��ي بفعل جم��يء رجال 
ال�رشطة. يف حني ا�ستعمل اال�ساءة اأو االظالم يف بع�ض 
املوا�س��ع م��ن امل�رشحية، كم��ا يحدث حني يت��م ت�سليط 

اال�ساءة على كلمة )مظلوم( املت�سكلة من جريان الدم.
    اىل جان��ب اأنه وظف م�سمون حكاية قدمية، والكاتب 
ي�س��ري يف نهاي��ة امل�رشحي��ة اىل ذل��ك، وكن��ا ناأمل لو مل 

يفعل ذلك، الأن القارىء/املتلقي اأو املتفرج له احلق يف 
البحث عن مرجعية الن�ض بنف�سه.      

     وامل�رشحي��ة ح��ني تقدم الظل��م والق�سوة فاإمنا حتاول 
بذل��ك تقدمي االإدان��ة للظل��م والطغيان، للمك��ر والباطل، 
راف�س��ة الغت�ساب ح��ق االن�سان يف حي��اة حرة كرمية، 
واالأنباري هذا داأبه يف اأغلب م�رشحياته، اذ يقدم انتقاده 
ورف�سه ل��كل مظاهر العن��ف والظلم والقت��ل واالحتالل 
واحل��رب، والكراهية، واخليان��ة اأو املوؤامرة، وغريها من 

املو�سوعات.
ويبق��ى االأنب��اري �ساح��ب جترب��ة يف حق��ل امل���رشح، 
اليتوان��ى عن الدخ��ول يف عامل التجري��ب امل�رشحي من 
خ��الل اعتم��اده بع���ض القوال��ب امل�رشحي��ة التجريبية 
مث��ل: قالب امل���رشح داخل امل���رشح، والت�سمني،وبع�ض 
اال�س��ارات اىل اال�س��كال �سبه امل�رشحية م��ن مثل خيال 
ع��ن  ف�س��ال  احلكوات��ي،  يف  ال��راوي  و�سخ�سي��ة  الظ��ل 
اأن��ه ي�ستثم��ر مرجعيات��ه االأدبي��ة والفكري��ة والثقافية، 
ويوظفه��ا يف ن�سو�س��ه امل�رشحية، وت��رز عنده ظاهرة 
التنا���ض يف م�رشحياته ب�سكل كب��ري، ولعل تبنيه العمل 
عل��ى امل�رشحية ال�سامت��ة بو�سفها ن�سا قاب��ال للقراءة 
والعر���ض، من حي��ث كون��ه موؤلفا وخمرجا ُيع��د ب�سمة 
وا�سح��ة على جهوده يف حقل امل���رشح، كل هذه االأمور 
تعك���ض م��دى مهارة ه��ذا الكات��ب وابداع��ه، ومتكنه من 

اأدواته.                 
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يف الب��دء ت�سكركم جمل��ة االأديب العراقي لتف�سلكم بهذا احل��وار معها عن قامة 
عربي��ة مث��ل الدكتور جاب��ر ع�سفور. ولنب��داأ ب�سوؤال يتعلق مباهي��ة الكتاب.  ما 

الذي ميثله  كتاب الهوية الثقافية والنقد االأدبي للمثقف ؟

الهويات الثقافية لألمم إزاء هيمنات اآلخر، 
األسباب والموجبات وأبرز التحديات

حاوره: ح�شني حممد �شريف

الدكتور أحمد ناهم* متقصيًا سؤال األنا 

بمواجهة اآلخر عبر الدكتــور جابر عصفور

ب
تا

 ك
ي

 ف
وار

ح

AL ADEEB AL IRAQI

- �سكراً لكم على هذا االإهتمام باملفكر 
والناقد الكبري .د. جابر ع�سفور ... اأقول 
ب��ني اأول كتاب له وه��و ال�سورة الفنية 
لل��رتاث النق��دي والبالغة واآخ��ر كتاب 
وه��و متعة الق���ض_ الكثري م��ن الكتب 
املهم��ة منه��ا: مفه��وم ال�سع��ر، وحمبة 
النق��دي،  ال��رتاث  يف  وق��راءة  ال�سع��ر، 
وغواية الرتاث، واالإحياء واالإحيائيون، 
وحمنة التنوير، واأن��وار العقل، واملرايا 
املتج��اوزة .. اأج��د اأن الهوي��ة الثقافية 
والنق��د االأدب��ي يحم��ل اأهمي��ة خا�سة 
وخط��رة يف االآن نف�س��ه كون��ه يقع يف 
خان��ة النقد ما بع��د احلداث��ي وحتديداً 
�سمن منهج النقد م��ا بعد الكولونيايل 
على الرغم من اأن الناقد مل ي�رش �رشاحة 
لهذا االأمر لكنه مبثوث ب�سدة يف طيات 
الكت��اب واالأهمي��ة التي تتح��دث عنها 
االآن نابع��ة م��ن نقطة حت��ول كبري يف 
االهتمام بنقد ما بعد احلداثة والتهجني 
الفكري الذي يجمع بني النقد والفل�سفة 
يف جممل كتاب��ات ع�سفور وغريه من 
النقاد وذلك من خ��الل حتديات فكرية 

وثقافي��ة يف راه��ن الواق��ع العرب��ي الذي 
يبح��ث عن اإثب��ات الهوية يف جممل جتاذب��ات االأقطاب 
املت�سارع��ة عاملي��ا اإذ اأن اآلي��ات وا�سرتاتيجي��ات النقد 
م��ا بع��د اال�ستعم��اري اأو الكولونيايل هو اإثب��ات الهوية 
الوطني��ة يف مواجه��ة الهوية اال�ستعماري��ة والدفاع عن 
الثقاف��ة املحلي��ة، وه��ي يف مواجه��ة دائم��ًا م��ع ثقافة 
املحت��ل وق��د ب��ني ع�سف��ور ه��ذا االأم��ر يف ظ��ل كف��اح 

ال�سع��وب العربي��ة ودول الع��امل الثال��ث يف مواجهة كل 
اأ�س��كال اال�ستعم��ار الفعل��ي والثق��ايف ... وب��ني هويتني 
ملتب�ست��ني يف املجتم��ع العرب��ي وهما الهوي��ة القومية 
والهوية الوطنية اإذ متثل طغيان الهوية القومية الرتاثية 
عل��ى هوية الوط��ن الفرعية االآنية والفكري��ة والعقائدية 
واملناطقي��ة وغريها اإذ يج��ب اأن تتحد كل هذه الهويات 
يف مواجه��ة هوي��ة املحت��ل وتكون هناك هوي��ة وطنية 
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يف مواجه��ة هوية العومل��ة االمريالية للغ��رب املحتل 
وينبغ��ي وجود خطاب موح��د يف مواجهة خطاب االآخر 

االإمريايل .
اإن اأهمي��ة ه��ذا الكت��اب تنب��ع م��ن التح��ول الكب��ري يف 
املفاهي��م النقدي��ة التي تتج��اوز احل��دود املتعارفة يف 
اال�ستغ��ال النق��دي اىل ما ه��و اأبعد م��ن العنا�رش الفنية 
اإىل ح��دود االأف��كار الفل�سفي��ة والق�ساي��ا الت��ي تخ���ض 
املعتق��دات املعرفية والدينية والفل�سفية االأ�سطورية  مع 
االإبق��اء على اخلطوط الكرى للنقد االأدبي الذي يرى يف 
الن���ض اجلمال واالأفكار على حد �س��واء فالنقد هو العلم 
الذي يفيد من العلوم االأخرى من اأجل فهم الن�ض االأدبي 

وحتليله وتاأويله.

كتـــاب  جـــاء  اإذن   -
الدكتـــور ع�شفـــور 
ليطـــرح م�شـــكلت 
الهويـــة الثقافيـــة 
االأدبـــي  والنقـــد 
كما هـــو وا�شح 
العنونـــة  مـــن 
هيمنـــة  ظـــل  يف 
العوملي  االمنوذج 
اإزاء  التغريبـــي 

خ�شو�شيـــة اأدبنا العربي . لكـــن : اإىل اأي مدى جنح الكتاب 
يف ذلك؟

- اإن امل�ساأل��ة الطريف��ة ال تكم��ن �سم��ن جن��اح االأ�س�ض 
املنطقية يف طرح امل�سكلة اأي م�سكلة الهوية اأو اإ�سكاالت 
الهوية يف العامل العربي فقط بل ي�سعى ع�سفور يف اأثناء 
ه��ذا الط��رح مابعد احلداث��ي اإىل اإيجاد احلل��ول اجلذرية 
ملواجه��ة اأهم �سلبيات االنتم��اء الوطني ويف مواجهات 
التحدي��ات التي تواجه ت�سكيل الهوي��ة يف العامل العربي 
�سم��ن دائ��رة ال���رشاع ال��ذي ت�سه��ده دول املنطق��ة من 
غزوات خارجي��ة وداخلية وا�ستعم��ار فكري ومادي يف 

االآن نف�سه.
فثورة االت�س��ال ال�رشيع وتقني��ات احلا�سوب واالنرتنت 
الت��ي جعلت العامل قرية �سغرية قد فّجرها الغرب وغزت 
ال��دول العربي��ة واأ�سبح��ت منط��ًا �سائ��داً وثقاف��ة تهدد 
الثقاف��ات املحلي��ة واأ�سبح الغرب امُل�س��در هو امل�سيطر 
واملح��رك واملتحكم فيها مما جعلة مرك��زاً ومن ثم قام 
بتهمي���ض ال��دول الت��ي تتباكى عل��ى جمد �سحي��ق ولعل 
الكات��ب االأمريكي نورمان فريد م��ان يف كتابه )�سيارة 
لكز���ض و�سجرة الزيتون (.ق��د خل�ض فكرة ال�رشاع الدائر 
بني ال�رشق والغرب، بني اأمة تعتمد التقنيات احلديثة يف 
مواجه��ة احلياة والك��ون واأخرى تتباك��ى على املا�سي 
ال��ذى ال ت�ستطيع جت��اوزه يف مواجهة الت�س��ارع التقني 
وغ��زو الف�ساء وث��ورة العامل يف كل �س��يء فهل ت�ستطيع 

اأمة تعي�ض يف عقل املا�سي اأن تواجه احلياة؟.
ه��ذه  اله��وة ال�سحيق��ة ب��ني عامل��ني اأ�سهم��ت يف تغيري 
بع�ض االأ�س�ض الفكرية ب��ني ال�رشق والغرب فلي�ض االأوىل 
اأن نت�س��ارع ب��ل اأن نتقب��ل االآخ��ر على �سبي��ل التعاي�ض 
ال�سلمي واملثاقفة واحلوار احل�ساري مبا ال يلغي الهوية 
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الوطني��ة واالإبقاء على االحرتام املتب��ادل بني ال�سعوب. 
وه��ذا ما اأكده غاندي مبقولته ال�سهرية )�ساأجعل نافذتي 
مفتوح��ة على جميع ثقافات الع��امل لكنني اأنكر على اأي 

منها اقتالعي من جذوري( .
يب��دو اأن فك��رة غان��دي من�سف��ة متام��ًا يف ظ��ل هيمنة 

العوملة على مفا�سل جميع اأطراف الكرة االأر�سية..

- وهذا ما يعيدنا اىل ت�شكيل الهوية .

بالتاأكيد، فاأنت تعلم جيداً اال�سكاالت الكثرية التى تواجه 
ت�سكي��ل الهوي��ة يف ظل االحت��الل واال�ستعم��ار فاالأخري 
يح��اول دائمًا تغذي��ة الهويات الفرعي��ة ويغذيها ويدعم 
ت�سكي��ل االأح��زاب التي تتن��وع انتماءتها ويعم��ق الهوة 
ب��ني الطوائف واالأطراف يف نية تغيي��ب الهوية الوطنية 
ون��ادراً ما يلتفت اأبناء الوطن اىل ه��ذا االأمر فيتوحدون 

�سمن هوية واحة تنبذ كل اخلالفات.
ف�س��اًل  ع��ن اأن يف ف��رتة ت�سكل الهوية ت��رز اىل ال�سطح: 
هو�ض �سناعة الدكتاتور والطاغية كما ح�سل مع مناذج 
كثرية ك�س��دام ح�سني والق��ذايف ومبارك ال��خ اإذ تختلط 
االأم��ور بني متجي��د الوطن ومتجيد الطاغي��ة.. فالطاغية 
ه��و الوط��ن والوطن ه��و الطاغية وه��ذا االأم��ر غاية يف 
اخلط��ورة الأنه من غ��ري املمكن اإقناع ه��وؤالء املمجدين 
واملنافق��ني ب���رشورة الف�س��ل بني الزعي��م والوطن الأن 
ذل��ك يهدد م�ساله��م الكرى وتبق��ى الدميقراطية فا�سلة 
يف ظ��ل ه��ذا الت�سور اىل حد كبري وعن��د تغيري النظام ال 
تتحقق هوي��ة وطنية اأي�سًا... لذلك طبعًا ويف ظل االطار 
نف�س��ه ف�سوف تتكون هوي��ات كثرية مت�سعب��ة ومتفرعة 
تتنا�س��ل كل حني وتتفاقم اخلالفات فيما بينها فيحدث 
ال���رشاع واالقتت��ال وهذا ما يخطط ل��ه االحتالل م�سبقا 

بعلم اأو بدون علم اأبناء الوطن الواحد.
- اأح�شنت الو�شف دكتور لذلك عالج الدكتور ع�شفور مفهوم 
الهوية الوطنية حـــني تتجابه مع االآخر) الكولونيايل( حني 
ذهـــب اىل القول يف كتابه الهويـــة الثقافية والنقد االأدبي ما 
ن�شه: ) ما ت�شّرب من العنا�شر الع�شابية  اإىل مفهوم الثقافة 
الوطنيـــة هي امل�شوؤولـــة عن اخللط بـــني احلقيقة واملخاطر 
التـــي كان ميكـــن اأن تقع واملخاطـــر التي ظلت نتـــاج خميلة 

متوترة)  هل تتفق(؟

- يب��دو اإن ما ي���رش عليه ع�سفور يف هذا االإطار هو كل 
م��ا م��ن �ساأنه تقوي���ض فكرة الوط��ن والثقاف��ة الوطنية 
بفع��ل اأ�سخا�ض متاأزمني ومر�س��ى نف�سيني و�سلوا قمة 
اله��رم فيما بع��د و�سيطروا على كل �س��يء بف�سل عوامل 
داخلي��ة وخارجي��ة كما ه��و احل��ال م��ع الدكتاتوريات 
النمطي��ة يف احلكم. ويقع ه��ذا الت�سور �سمن ت�سورات ) 
لو�س�سيان غولدمان( لروؤية العامل فالثقافة الوطنية هي 
مبثابة بنية وظيفية مولدة وهي يف نهاية املطاف روؤية 
�ساغتها جمموعة اجتماعية ماأزومة حاًل ملاأزق واجهته 
يف حلظ��ة تاريخي��ة اإ�سكالي��ة، حلظة قاوم��ت فيها االأنا 
القومي��ة اأعداءها يف اخلارج والداخل و�ساغت م�سكلتها 
مبا يحل تناق�ساتها االيديولوجية )هذه املجموعة ومن 

ينتمي اليها( بتعبري ع�سفور نف�سه.
ه��ذه املخلية املتوت��رة لتلك املجموعات وم��ن يقودها 
ه��ي ال�سب��ب الرئي���ض يف اخلل��ط احلا�س��ل يف مفه��وم 
الثقاف��ة الوطنية وحت��ى ملفهوم الوطني��ة والوطن على 
وج��ه اخل�سو�ض فيما بعد وذل��ك بفعل �سغوط خارجية 
وداخلي��ة، اخلارجي��ة: منه��ا اال�ستعم��ار بكاف��ة اأ�سكاله 
ومها داخلية معار�سة موجهة من لدن اال�ستعمار نف�سه 

اأو بفعل روح وطنية حقة.
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- ثمـــة راأي يقـــول بـــاأن الذاكـــرة 
العربية ما�شوية ويذهب اىل ذلك 
ع�شفور اأي�شـــًا ال �شيما يف الباب 
الثالـــث مـــن كتابـــه والـــذي حمل 
عنوان )الثقافة الوطنية وخمايلة 
االأ�شبـــاب  �شـــرح  وقـــد  املا�شـــي( 
الوطنيـــة  الثقافـــة  جعلـــت  التـــي 
ت�شتح�شـــر املا�شـــي يف نتاجاتها 
تلـــك النتاجـــات التـــي بـــرزت مع 

مرحلـــة التحرر الوطني تعوي�شًا عن مـــرارة  الكولونيالية، 
كيف تعلق؟   

- ال ميك��ن ب��اأي ح��ال م��ن االأح��وال ن�سي��ان اأو تنا�سي 
املا�سي البعيد كما ح�سل يف الفتوحات االإ�سالمية التي 
كان��ت بداية العداء ب��ني ال�رشق والغرب ب��دءاً من حترير 
امل�ستعم��رات الروماني��ة م��روراً بفتح االأندل���ض وانتهاء 
ب�سقوط الق�سطنطيني��ة عا�سمة الدولة البيزنطية على يد 
امل�سلمني االأتراك وفيها كني�سة روما العظمى اآيا �سوفيا 
مرك��ز ورم��ز الكنائ���ض يف الع��امل  اآن��ذاك  وتتغ��ري ا�سم 

الق�سطنطينة اىل اإ�سالم ب���ول التي هي االآن ا�سطنبول .
كل ه��ذه االأم��ور تعط��ي دافع��ًا للتعوي���ض اال�ستعماري 
لل�رشق ونفي ال�سعور بالدونية اأمام االآخر بيد اأن الرتكيز 
على هذا املا�سي الذي مل يتم جتاوزه فعليًا على ال�سعيد 
املادي يعط��ي دافعًا �سلبيًا لتمثل الهوي��ة الوطنية اأمام 
هوي��ة وثقافة العوملة التي غزا به��ا الغرب جميع الدول 

العامل الثالث على ال�سعيد املادي والثقايف .
فالعي���ض يف اأح��الم املا�س��ي وم��ا حقق��ه ال���رشق م��ن 
انت�س��ارات فكري��ة وثقافية وعمراني��ة وعلمية ال تعطي 
ايجابي��ًا ، واإمن��ا جتعل��ه  ال�سع��وب العربي��ة االآن ُبع��داً 

ي��دور وي��راوح يف م��كان واحد 
ال  ب��ل  نتيج��ة،  اىل  ي�س��ل  وال 
ي�ستطي��ع اللح��اق برك��ب عجلة 
كل  يف  املت�سارع��ة  التط��ور 
حلظ��ة، نع��م بالفع��ل فالذاكرة 
العربي��ة ما�سوي��ة ب�س��دة فهي 
ال تفخ��ر بحا�رشها املرير قدر 
افتخاره��ا برتاثه��ا وذكرياتها 
القدمية الت��ي ال ميكن اأن تكون 
متخل�سة من قيود االمريالية العاملية واأذرع اأخطبوط 
العومل��ة الثقافي��ة التي غ��زت  جميع مفا�س��ل املجتمع 

العربي .
ومع ه��ذا فاأن حل��ركات التح��رر الوطني عل��ى اختالف 
نتائ��ج  واالإ�سالمي��ة  واملارك�سي��ة  القومي��ة  م�ساربه��ا 
ايجابي��ة ور�س��خ له��ا اال�ستعم��ار يف ما بع��د فال ميكن 
جت��اوز اإرادة ال�سع��وب املقهورة اإذا م��ا احتدت هوياتها 
الفرعي��ة يف �سبيل ت�سخيم هوي��ة الوطن ولو على �سبيل 
املرحلة االآنية من اأجل ر�ّض ال�سفوف لتقوي�ض املحتل 
وط��رده وبعد ذاك اأي بعد انت�ساره��ا يحق لكل الهويات 
الفرعية اأن ترفع راأ�سها يف ما بعد وتعلن عن انتماءاتها 

احلزبية .

 لعـــل الف�شـــل الثاين الذي جـــاء بعنوان ) علـــم اال�شتغراب( 
وقـــد ق�شمـــه اإىل اأربعـــة اأبـــواب رمبا ال جمـــال هنـــا لذكرها 
بقـــدر اال�شـــارة اىل كتاب ) علـــم اال�شتغـــراب( حل�شن حنفي 
والـــذي ناق�شه ونقـــده ع�شفور مو�شوعيًا، وقـــال قواًل هامًا 
))االأ�شا�ـــس املعـــريف لقـــراءة االآخر يف كتـــاب اال�شتغراب ال 
ينف�شـــل عن االأ�شا�س االأيديولوجي لوعـــي االأنا بنف�شها يف 
علقتها باالآخر والقـــراءة ال�شعورية التي تنطوي على ذات 

العيش في أحالم 
الماضي وما حققه الشرق 

من انتصارات فكرية 
وثقافية وعمرانية وعلمية 

ال تعطي الشعوب 
العربية اآلن ُبعدًا ايجابيًا 

ب
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تنفـــي وجود االآخر املقـــروء وتطرحه يف زنزانـــة الثاأر هي 
الوجـــه الثاين ملفهوم الثقافة الوطنية الذي يتاأ�ش�س بالعداء 
للآخـــر وتثبيته يف �شورة النقي�س املحكـــوم عليه  بالثاأر(( 
واعتـــذر عن االإطالة يف �شياغة ال�شـــوؤال، فما خمرجات هذا 
املبحـــث دكتور علـــى ال�شعيد االجرائـــي يف ثقافتنا العربية 

املعا�شرة؟

- ال ميك��ن احلدي��ث ع��ن اال�ستغ��راب م��ا مل نفه��م نق��د 
اخلط��اب اال�ست�رشاقي وقد ح��دده اأدوارد �سعيد ب�سدة يف 

كتابه اال�ست�رشاق / املفاهيم الغربية لل�رشق .
اإذ ميك��ن القول باخت�س��ار �سديد اإن خط��اب اال�ست�رشاق 
الغرب��ي ان�س��ب يف كل قنوات��ه   على الرتكي��ز على هذه 

النقاط اجلوهرية:
التنمي��ط : وه��و ر�سم �سورة منطي��ة لل�رشقي يف خمتلف 

الدول ال�رشقية. 
الت�سوي��ه : ه��ذه ال�س��ورة النمطي��ة ه��ي دائم��ًا م�سوه��ة 

وت�سور ال�رشقي ب�سورة ال متت اليه ب�سلة. 
التعميم : تعمم هذه ال�سورة على جميع ال�سور يف جميع 

الدول العربية اقناع الغربي بهذا النمط ال�سائد.
اقن��اع ال�رشقي نف�س��ه بهذه ال�س��ور امل�سوه��ة التي هي 

لي�ست له باأنها له...
م��ن ه��ذا املنطل��ق اأراد حنف��ي اأن يقل��ب ه��ذه ال�س��ورة 
ويعيده��ا اىل الغ��رب عل��ى �سبيل الث��اأر م��ن االآخر الذي 
ق��ام بتهمي���ض ال�رشق��ي على م�ست��وى اال�سع��دة جميعًا 
وه��و ال يقوم بطبيعة احلال بغزو الغرب كما فعل الغرب 
واإمن��ا يقوم به��ذا االأمر على الورق فق��ط وهو ا�ستح�سار 
�سخ�سي��ات فكرية غربية على �سبيل اخليال وحماكمتها 
فكريًا وعقليًا ثم احلكم عليها بال�سجن على �سبيل املزاح 

يف زنازين فكرية متخيلة .

وُيق��ر ع�سف��ور اإن هذا  االأم��ر الذي اأ�س��ار اإليه حنفي يف 
كتاب��ه اال�ستغ��راب وما حت��دث به ال�ساعر اأم��ل دنقل هو 
منط��ق عاجز و�سائع ال تزال تنطوي عليه بع�ض عنا�رش 
الثقافة الوطنية يف عالقته املهوو�سة بالغرب وت�سورها 
امل�سوه��ة ع��ن الرتاث و�سلته��ا التخييلي��ة بالواقع ويف 
ح��االت كثرية ب��دل اأن نواجه ه��ذا الغرب ال��ذي تعددت 
�سورة وتعق��دت وتغ��ريت وحتولت... ننازل��ه بالكلمات 
فقط الذي تختزل ح�سوره يف كلمة واحدة انفعالية اآنية 

مطلقة وكوميدية يف االآن نف�سه 
يق��ول ح�س��ن حنف��ي اإن التخل���ض م��ن عق��دة النق���ض 
التاريخي��ة يف عالقة االأنا باالآخ��ر والق�ساء على مركب 
العظمة لدى االأخر بتحويله من ذات دار�سة اىل مو�سوع 
مدرو�ض والق�ساء على مركب النق�ض لدى االأنا بتحويله 
م��ن مو�س��وع مدرو���ض اىل ذات دار�سة هدفه��ا الق�ساء 
على االح�سا�ض بالنق�ض اأمام الغرب والثاأر منه بالوقت 

نف�سه .

- ) م�شاءلـــة �شوؤال(  هكـــذا عنون الدكتـــور ع�شفور الف�شل 
الثالـــث مـــن كتابه وقـــد ا�شتمل علـــى �شبعة اأبـــواب وناق�س 
فيهـــا ق�شايا كـــربى يف مفهـــوم الثقافة الوطنية، هـــل لك اأن 
ت�شعنا يف اأبرز مناق�شاته ال �شيما تلك املتعلقة باالأ�شوليات 
التي كونـــت ثقافة القرن املا�شي وهـــن املارك�شية والقومية 

واال�شلمية؟

- يتعل��ق ه��ذا الف�س��ل ب�سوؤال خط��ري يرتدد دائم��ًا على 
م�سام��ع النق��اد ومنه��م جاب��ر ع�سفور وهو :ه��ل توجد 

نظرية نقدية عربية؟
وبطبيع��ة احلال ف��اإن ال�سوؤال يح��وي يف طياته ت�سكيكًا 
وا�سحًا وخبثًا يف عدم وجود هذه النظرية وينبع عن�رش 
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الت�سكيك بالرجوع اىل الت�سكيك بوحدة املنظومة الكرى 
وهي وجود وعدم وجود الهوية الوطنية.

بي��د اأن التاأكيد على هذا امل�سعى نابع من تنازع االأفكار 
القومي��ة واملارك�سي��ة واالإ�سالمي��ة الت��ي ب��داأت اأف��كاراً 
ليرالي��ة لتتح��ول بفعل ظ��روف متباين��ة اىل اأ�سوليات 
مقيت��ة ال تتقب��ل االآخر فتهم�س��ه وتق�سيه ورمب��ا تنفيه 

وت�سفيه يف نهاية املطاف.
ال ميك��ن اإثب��ات هوي��ة وطني��ة يف ظ��ل ه��ذه االج��واء 
املرتبك��ة التي ترى يف االآخر املختلف عنها اآيديولوجيًا 
ع��دواً يجب ت�سفيت��ه اأو اإ�سكاته على اأقل تقدير. وهي يف 
�سعيه��ا يف اإثبات هويتها الت��ي تريد مقارعة اال�ستعمار 
واالأ�سولي��ات العاملي��ة الك��رى كاالإمريال��ة والعوملة 
الغربي��ة وت�سبح هي اأ�سولية جديدة متار�ض القمع ذاته 
والتهمي���ض نف�سه الذي مور�ض �سدها من لدن اال�ستعمار 
عل��ى اأبناء الوطن الواحد الذي اختلف عنها. يف الدين اأو 

املعتقد اأو يف االآيديولوجيا!!
لذل��ك على االأدي��ب واملثقف والناق��د االذعان لتوجهات 
الوع��ي  ت�سكي��ل  ويف  الكتاب��ة  يف  اال�سولي��ات  ه��ذه 

اأو  تبن��ي  اأو  بالف��ن  اخلا���ض 
ع��دم تبن��ي املذاه��ب االأدبي��ة 
النقدي��ة  املناه��ج  اأو  الغربي��ة 
احلديث��ة والرج��وع اىل ال��رتاث 
ففي��ه �سال��ة االأدي��ب واملثقف 
والكاتب. طبعًا هناك اختالفات 
�سغ��رية يف ه��ذه االأ�سولي��ات 
فاالإ�سالمي��ة ت��رى فيه��ا بدعة 
وحرام��ًا والقومي��ة ال ت��رى اإال 
ال��رتاث فه��و الوحي��د االأ�سل��ح 
ت��رى  واملارك�سي��ة  واالأجم��ل 

تبن��ي نظرية الفن للمجتم��ع . وال يكمن اخلطر طبعًا هنا 
يف ه��ذه االأ�سولي��ات فح�سب، اإمنا خط��ورة االأمر تتعلق 
بالطبق��ة املثقف��ة من االأدب��اء والكتاب ح��ني ي�سبحون 
اأبواق��ًا ن�سازاً لتل��ك اال�سوليات وه��ذا بال�سبط ما ميكن 
ت�سميت��ه بخيان��ة املثقفني لدورهم الري��ادي والتنويري 
: وتاأ�س���ض مفهوم الثقاف��ة الوطنية ينط��وي على عالقة 
ثالثي��ة االبعاد باأطراف متباينة �س��ارت هي املكونات 
االأ�سا�سية للمفهوم. اأول هذه االبعاد عالقة الت�ساد التي 
غ��دا بها املفه��وم نقي�سًا لثقافة االآخ��ر العدواين خا�سة 
م��ا يت�س��ل باال�سرتاتيجي��ات القمعية الت��ي حاولت بها 
هذه الثقافة تاأكي��د التبعية باإ�ساعة روح االتباع النقلي 
الأفكاره��ا وقيمها ومنظورها وث��اين هذه االأبعاد عالقة 
الت�سابه التي و�سلت مبا ي�ستند اإليه من عنا�رش موروثة 
ميك��ن اأن تدعم��ه يف عالق��ة الت�س��اد العدائي��ة باالآخ��ر 
وثال��ث هذه االأبعاد العالق��ة بحركة الواقع ال�ساعدة يف 
م��درج التح��رر الوطني واال�ستقالل وه��ي حركة قادتها 
طالئع ع�سكرية يف دول ال تفارق منطق الرتاتب القمعي 
يف بنائها الذي يعني تاأكيد روح االإجماع وعدم اخلروج 
عن ال�سف الذي الزمه احلر�ض 
عل��ى توحي��د الهوي��ة وزعام��ة 
القائ��د املله��م  ..كم��ا ي���رشح 

ع�سفور يف بداية الكتاب.
اإذ يرى ع�سفور اإن هذه االأبعاد 
العالئقي��ة ه��ي م��ن جع��ل من 
الوطني��ة   الثقاف��ة  مفه��وم 
مفهوم��ًا ع��ن الثقاف��ة القومية  
بوج��ه ع��ام فف��ي ذروة الع��داء 
لالآخر واال�ستعم��ار ويف حومة 
ا�ستعادة اأجماد الذاكرة القومية 

ال يمكن إثبات هوية 
وطنية في ظل هذه 

االجواء المرتبكة التي 
ترى في اآلخر المختلف 

عنها آيديولوجيًا عدوًا 
يجب تصفيته أو إسكاته 

على أقل تقدير. 
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اختف��ى املعن��ى القط��ري للثقاف��ة الوطنية 
واإذا كانت هذه االأبعاد العالئقية قد مزجت 
بني الوطني والقومي يف �سيغة واحدة هي 
�سيغ��ة الع��داء لال�ستعم��ار وتاأكي��د الهوية 
القومي��ة فاأن هذه ال�سيغ��ة حجبت بدورها 
البع��د القط��ري االأقليمي اإذ مل يك��ن ممكنًا: 
التعر���ض للهويات الوطني��ة اخلا�سة داخل 
الهوي��ة الوطنية العامة. لق��د ح�سم الن�سال 
�سد اال�ستعم��ار املوقف كله واأزيح القطري  
حل�س��اب القوم��ي  وفه��م الوطن��ي بو�سف��ه 
الهوي��ة  ع��ن  بالدف��اع  املرتب��ط   الن��زوع 

القومية.
فال يتوقف االأمر عند �سياع الهوية الوطنية 

يف مفاهي��م القومي��ة فح�سب، بل ميت��د االأمر اىل متاهي 
الهوي��ات املنظوية حتت الوطني��ة والقومية يف �سخ�ض 
واحد اأو اأكرث يتنا�سل فعليًا اأو دالليًا فيما بعد ليغدو هو 
ذل��ك الوط��ن مرمزاً ل��ه ب�سخ�سية ب�رشية ه��و واأوالده اأو 

املقربني منه يف ال�سلطة.
وامل��اأزق االأكر خطورة من هذا كله قد يدعو اىل الغرابة 
واال�سمئ��زاز هو تبعية هذا القائ��د لال�ستعمار وخ�سوعه 
التهمي���ض  يف  الكولونيالي��ة  اجنداته��م  وتنفي��ذ  له��م 
وال�سيط��رة ونهب الرثوات فال حاج��ة بعد ذلك اىل قوات 
ع�سكري��ة وجن��ود وما اىل ذل��ك من وجود م��ادي فعلي 
لالحتالل. فالقادة العمالء يحققون اأجندة االحتالل من 

دون دخول قواته..

-  يف الف�شـــل االأخـــري مـــن هـــذا الكتـــاب يلـــج ع�شفـــور نقد 
الثنائيـــات التي �شكلت وعيًا �شلبـــًا يف الفكر من قبيل العلم 
والديـــن، ال�شرق الغـــرب، االأنـــا واالآخر، الهويـــة والعوملة، 

واأخـــريًا االدب العربي والعامليـــة فهل باالإمكان 
املـــرور على تلك الق�شايا مبـــا ي�شرح لنا غايات 

الكتاب؟

- اأفرزت احلداثة وما بعدها مقوالت تو�سح 
ه��ذا االإ�س��كال يف عالق��ة االأن��ا باالآخ��ر اأو 
عالقة الن�ض بالق��ارئ اإذ ي�سكل مقوالت ما 
بع��د الظاهراتية والق��راءة اإي�ساحًا منهجيًا 
لعالقة ه��ذه الثنائيات بع�سه��ا مع البع�ض 
االآخ��ر فكات��ب الن�ض يفرت���ض وجود قارئ 
�سمن��ي وهكذا ميكن تعمي��م بقية الثنائيات 
وفق ه��ذا الن�سق املعريف فاأحيانًا تتعار�ض 
املفاهي��م العلمي��ة مع الدي��ن اأو من ينتمون 
له��ذا الدين. كذلك التعار�ض بني ال�رشق والغرب هو اأزيل 
واالأن��ا باالآخر هي عالقة �سدية م��ن اأجل تاأ�سي�ض هوية 
لالأن��ا قبال��ة هوي��ة االآخر، وه��ذه الهوية �س��وف جتاهد 
ب��كل م��ا اأوتيت م��ن ق��وة الإثبات نف�سه��ا اأم��ام العوملة 
و�سرتاتيجيات االإمريالية العاملية ثم اإن االأدب العربي 
قد اأُلغيت بع�ض اإ�سعاعاته بف�سل بع�ض القوانني اخلا�سة 
باجلمال والت��ي فر�ستها العوملة وق��رارات االمريالية 
ذل��ك اإن م��ا يتفق م��ع توجه��ات الكولونيالي��ة هو فني 
جم��ايل وعلى غاية م��ن القوة وه��و الرمز وه��و االأ�سل 
وكل م��ا ي�سدر من ابداع��ات اأدبية وفنية من قبل الغرب 
فه��و النم��وذج االأمثل يف االحتذاء والتقلي��د وهو االأ�سل 
وعل��ى بقية ال��دول املنتجة لالإبداع الثق��ايف ال�سري على 
هذا املنوال وهذا االأمر مدعوم من خالل و�سائل االإعالم 
واملوؤ�س�س��ات الثقافي��ة التابعة لالمريالي��ة لتخ�سي�ض 
جوائ��ز اأدبية معروف��ة ومرموقة عاملي��ًا كما ح�سل يف 
من��ح بع���ض اأدباء الع��امل الثال��ث جوائز اأدبي��ة عاملية 

ح�سن حنفي

ادوار �سعيد
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وعل��ى �سبي��ل املثال من��ح جائزة نوب��ل لنجيب حمفوظ 
الأن��ه تناول املقد�ض عند ال���رشق يف رواية اأوالد حارتنا 
بهذه الطريقة تعطي العومل��ة الثقافية ُبعداً م�رشعنًا عن 
االأدب واجلم��ال والف��ن وفق مقايي�ض خا�س��ة بالهيمنة 
والتهمي���ض وال�سيط��رة واإخ�س��اع االآخ��ر لذل��ك نقول اأن 
م�ساألة عاملي��ة االأدب موؤدجلة وُم�سي�سة وفق معايري من 

بيده �سنع القرار ال�سيا�سي عامليًا.

- يف االأبـــواب الثلثة االأخـــرية من الكتاب عنـــون ع�شفور 
مبانيهـــا كمـــا يلـــي ) �شدمـــة اكت�شـــاف ( و )تقوي�ـــس نزعـــة 
العامليـــة( و ) عاملية التنوع اخلـــلق( وقد َخلُ�س اىل اأن ثمة 
موؤامرة حقيقيـــة ابتداًء، م�شاحبة ب�شوء فهم ثانيًا ولتنتهي 
باجلهـــل ثالثًا هـــي وراء عدم وجـــود اأدب عربـــي عاملي، هل 

تتفق معه؟

- لذل��ك وم��ن خالل نف���ض منطلقات م��ا تف�سلت به يف 
ال�سوؤال ال�سابق ت�سري االأمور بهذه الطريقة اأي اإن العاملية 
واالأدب العاملي ال يقوم على اأ�س�ض جمالية اأو على قواعد 
م�ستق��اة من كت��اب نق��دي اأو اأدبي واإمنا ينب��ع من قرار 
�سيا�سي خا�سع للعوملة الثقافية التي تبث ما تريد وفق 
منظوم��ة اأكادميية وقنوات اإعالمي��ة تابعة لها وُم�سرية 
ملفا�سلها املت�سعبة، نع��م اأنا اأوؤمن بنظرية املوؤامرة يف 
هذا املج��ال حتديداً وخا�سة يف م��ا يتعلق بق�سية منح 
الريادة الأدي��ب ما اأو اإعطاء �سف��ة العاملية الأدب قومي 
دون غريه م��ن اآداب االأقوام االأخرى، ذلك اإذا ما و�سعنا 
ه��ذه الن�سو�ض التي اأعطيت الري��ادة وذلك االأديب الذي 
من��ح اجلائ��زة وفق معاي��ري النقد احلديث و�سم��ن اأ�س�ض 
جمالي��ة متفق عليها �سنجد اإن االأمر هو يف اإطار �سدمة 
واأم��ر مبالغ في��ه. اأجد مث��اًل اإن اإح�سان عب��د القدو�ض ال 

يختل��ف عن جنيب حمف��وظ كذل��ك اأوالد حارتنا هي قد 
تك��ون مبثابة ن�ض مواز الأي رواي��ة عربية اأخرى كمدن 
املل��ح مث��اًل لعبد الرحمن مني��ف واأنت تعل��م جيداً كيف 
متنح بع�ض اجلوائز االأدبية وغري االأدبية ل�سخ�سيات قد 
تك��ون معار�سة ل�سيا�سة البلد وال�سخ�ض الذي مينح هذه 
اجلائ��زة هو يف االأ�سا�ض �سيا�سي معار�ض وقد غادر اىل 

الغرب تاركًا البلد االأم.
لذلك و�سعت نظري��ات االأدب املقارن حاًل لهذا االإ�سكال 
الت��ي تنطل��ق م��ن دول واأمم  وه��و خ�سو�سي��ة االآداب 
خمتلف��ة فال متاي��ز اأو امتياز على اأحده��ا دون االآخر اإال 

ب�رشط اجلمال.
- يف هـــذا الكتـــاب ير�شـــم الدكتـــور ع�شفور ملمـــح طريق 
لتاأ�شي�س هوية ثقافيـــة جديدة، وقد ُنقد يف بع�س اأطاريحه 
فمـــاذا ت�شجل اأنت عليه؟ وهـــل ا�شتطاع الكتاب تقدمي حلظة 

فارقة يف ثقافتنا الراهنة؟

- الهوي��ة الثقافي��ة عن��د ع�سف��ور ه��ي كل م��ا ميت اىل 
املحلي��ة والوطني��ة ب�سلة ب�رشط اأن ال يت��م اإلغاء الرتاث 
اإلغ��اء تامًا مع االأخذ بنظر االعتب��ار ما يجمع  الهويات 
الفرعي��ة خلدم��ة هوي��ة الوطن مب��ا ي�سكل وح��دة واحدة 
مت�سق��ة م��ن االأل��وان املتباين��ة الت��ي ت�سنع راي��ة هذه 
الهوي��ة الوطني��ة ويب��دو اإن طروح��ات ع�سف��ور يف هذا 
املج��ال قد تبدو طوباوية وت�سب��ه املدينة الفا�سلة التي 
�سنعها اأفالطون على الورق ومل تدخل حيز التنفيذ على 
الواق��ع ذل��ك اإن البعد التنظ��ريي االيديولوج��ي ي�سطدم 
اأحيان��ًا باأر�ض الواقع مما يول��د ردة فعل اإنكفائية نرى 
�سداها يف عزلة بع�ض الفال�سفة والنقاد واملفكرين عن 
النا�ض واملجتمع والكون لذلك ن�ستطيع القول اأن حتقيق 
ه��ذه الطروحات يف ظ��ل غياب الوع��ي اجلمعي وغياب 

ب
تا

 ك
ي

 ف
وار

ح

الدميقراطيات التي ت�س��كل االأنظمة ال�سيا�سية يف الوطن 
العرب��ي قد تبدو م�ستحيلة وغ��ري متحققة يف ذلك الوقت 

وحتى يف وقتنا احلا�رش.
اإن م��ا قدم��ه ه��ذا الكت��اب م��ن مفاهي��م نقدية م��ا بعد 
حداثي��ة وما بعد كولونيالي��ة ت�سكل  نقطة فا�سلة مهمة 
يف املكتبات العربية ملا ميلك هذا الكتاب من طروحات 
جذرية تعالج الواقع الثقايف الراهن يف البالد العربية. 

- اأخـــريًا مـــاذا تقول عن الثقافـــة العربية اليـــوم واإذا اتفقنا 
علـــى وجـــود فو�شـــى داخـــل ان�شاقهـــا فـــاإىل َم تعـــزى؟ وما 

م�شتقبل الثقافة عندنا؟

- تت�س��م الثقاف��ة العربي��ة الي��وم باأزم��ة كب��رية تع��اين 
منها املجتمعات العربية، ه��ذه االأزمة �سببها املنظومة 
االلكرتوني��ة العاملي��ة و�سبك��ة التوا�س��ل االجتماعي اإذ 
ع��زف الكث��ري م��ن النا���ض ع��ن ق��راءة الكت��اب واملجلة 
وال�سحيف��ة الأن غالبي��ة اأوقات النا���ض العاديني وحتى 
االت�س��ال  بو�سائ��ل  م�سغول��ة  منه��م  املثقف��ة  الطبق��ة 
االجتماع��ي م��ن في�ض ب��وك وتويرت وان�ستغ��رام ب�سورة 
عام��ة لعبت امليديا دوراً كب��رياً يف اإلهاء النا�ض وتدمري 
منظوم��ة الق��راءة التقليدي��ة اإذ اأ�سبح��ت معدومة ب�سكل 
كب��ري حتى الكت��ب اأ�سبحت حتمل الكرتوني��ا وهذا االأمر 
ل��ه م��ردودات اإيجابي��ة لكنه يحم��ل يف طيات��ه م�ساكل 
�سلبية كثرية، هذه ال�سب��كات التوا�سلية �سالح ذو حدين 
يحمل العنا���رش ال�سلبية وااليجابي��ة اإذ اأن اأغلب اأوقات 
املجتمعات حت��ى العربية منها تق�سي اأوقاتًا كثرية يف 
و�سائ��ل االت�س��ال االجتماعي ومن ه��ذه الطبقات طبقة 

املثقف��ني واالأدب��اء اأذ عزف الكثري من الق��راء عن قراءة 
الكت��ب والذهاب اىل االنرتنيت فاأغل��ب امل�سادر حمملة 
عل��ى �سبك��ة التوا�س��ل االجتماع��ي، ف�ساًل ع��ن ان�سغال 
الكثري من النا�ض باأمور املعي�سة اإذ ترك الكثري من طالب 
املدار���ض يف املجتمعات العربية مقاع��د الدرا�سة ب�سبب 
اجلري وراء لقمة العي�ض واأ�سبحت القراءة ترفا فكريا ال 
ميار�سه اإال االغني��اء والطبقات الرجوازية يف املجتمع 

العربي .
       

- نعم ذلك ما يحدث وهو موؤمل حقًا. اإذن كلمة اأخرية تختتم 
بها هذا اجلمال الذي غمرتنا به دكتور اأحمد.

- �سك��راً ل��ك �سديق��ي عل��ى ه��ذا احل��وار املمت��ع وهذه 
االأ�سئلة التي كانت اإجاباتها مكبوتة ومل جتد لها طريقًا 
غ��ري ه��ذه ال�سفح��ات فقد كن��َت حم��اوراً ذكي��ًا �سحبت 
جميع ال�سحن��ات الفكرية بني طيات عقلي وما ا�ستذكره 
وا�سرتجعه من هذا الكتاب الهوية الثقافية والنقد االأدبي 
ف�س��اًل عن قراءاتي االأخ��رى ملوؤلفات ع�سفور فهو واحد 
من اأهم نقاد ومفكري الع�رش احلديث ملا ميلكه من روؤية 
نقدية وفل�سفية ثاقب��ة وما ميلكه من عقل تنويري مميز 
حاول به ر�سد م�سكالت الثقافة العربية وما تواجهه من 
اإ�س��كاالت خطرية و�سعت الهوية الوطنية يف املحك وما 
تواجه��ه على الدوام من حتدي��ات م�سريية تهدد كيانها 
ووحدته��ا و�سيادتها على اأرا�سيه��ا، �سكراً لك مرة ثانية 
و�سكراً ملجلة االأدي��ب العراقي على هذا االأفق الرحب يف 
ط��رح هكذا مو�سوعات جدلية تغن��ي الواقع الثقايف يف 

العراق والوطن العربي .
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م��ّر عل��ى قول��ة الراح��ل الدكت��ور جاب��ر ع�سف��ور )زمن 
الرواي��ة( التي حم��ل عنوانها كتاب له، ما يقرب من ربع 
قرن. ومل متّر ه��ذه القولة كما مّرت غريها من العبارات 
واالأح��كام والتو�سيفات، فق��د وجدناها تتفاعل مع اآراء 
االأدب��اء م��ن مبدعني وكّتاب ونقاد حت��ى يومنا هذا، ما 
ب��ني موؤيد وراف�ض وم��رتدد يف قبولها. لكن الواقع اإّبان 
اإط��الق ه��ذا التو�سيف وبعده كان ي�س��ري باجتاه تعميق 
االإح�سا�ض ب�سدق القول��ة، لن�سهد تزايد حجم االإ�سدارات 
الروائي��ة العربية من جهة، وحتّول ع��دد من الكّتاب من 
الكتاب��ة يف فنون ال�سع��ر والق�سة واملقال��ة اإىل الكتابة 

الروائية، اأو اجلم��ع بينها وبني تلك الفنون، وبني هوؤالء 
اأ�س��وات اأدبي��ة ذات �سه��رة. فماذا يعني الق��ول ب )زمن 
الرواية(؟ وهل هي قولة تنطوي على حكم نقدي �سمني، 
كما ف�رشه��ا كثري من الكتاب واتخذوها م�سّوغًا للم�سي 
يف دروب الكتاب��ة الروائي��ة ومتجيد نوعها واالإعالء من 

�ساأنها على ح�ساب االأنواع االأدبية االأخرى؟
قب��ل االإجاب��ة عن ه��ذه االأ�سئل��ة، ال بد يل م��ن اأن اأطرح 
اأ�سئل��ة ذات �سلة مبو�سوعنا، من قبي��ل: مِلَ مْل يعّن الأحد 
م��ن الكت��اب اأو املثقف��ني العرب يوم��ًا اإط��الق مثل هذا 
الو�س��ف عل��ى اأ�سهر ف��ن اأدبي عرفه الع��رب منذ اأن كان 

زمن الرواية.. من منظور النقد

د. �شالح هويدي
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له��م اأدب، لي�س��ري عالمة ممي��زة لهم وب�سم��ة دالة على 
منجزهم االإبداعي، اأق�سد به ال�سعر؛ ديوان العرب؟ ومِلَ مل 
يظهر هذا التو�سيف حني ت�سيدت الق�سة الق�سرية �ساحة 
الثقافة العربي��ة وال �سيما يف م�رش والعراق و�سوريا ما 
يق��رب م��ن اأربعة عق��ود زمنية)من��ذ الثالثيني��ات حتى 
نهاي��ة ال�ستينيات( كان��ت الرواية في��ه يف تلك املرحلة 
بال��كاد تتج��اوز الهجن��ة االجتماعي��ة والتاريخي��ة اإىل 

الرواية الفنية الالفتة؟
واأع��ود اإىل قولة)زم��ن الرواي��ة( الأ�س��ارع اإىل القول: اإين 
ل�ست �سّده��ا، فهي حقيقة واقعة كاإح��دى الظواهر التي 
لها بواعثها وظروفه��ا، لكنها عبارة كان هدف مطلقها 
التو�سي��ف اأكرث مما تنط��وي على حكم نق��دي معياري. 
فالرواي��ة هي االأن�سب اليوم ال�ستيع��اب واقعنا والتعبري 
عم��ا يف هذا الواق��ع املم��ّزق امللّبد امللغ��وم بالكوارث، 
من خ��الل تو�ّسلها ب�سفحات التاري��خ و�رشوده، و�سحن 
املخّيلة لهتك اأ�ستار امل�سكوت عنه بالرحلة البانورامية، 
وتوظي��ف املرئي وامل�سموع والدرام��ي والت�سكيلي الذي 
يكفل اال�ستدعاء والرتميز والتمثيل واالأقنعة، لقول ما ال 

�سبيل اإىل البوح ال�رشيح به.
من هنا فاإن عبارة)زمن الرواية( اإمنا جاءت للتعبري عن 
بروز ت�سّيد هذا النوع الفني يف مرحلة من مراحل م�سرية 
االأدب العربي، متامًا كما �سبق لالأنواع االأدبية اأن �سهدته 
و�سن�سه��ده بعد حني –طال اأو ق���رش- عودة ل�سعود فن 
وهب��وط اآخ��ر، وه��و م��ا يعن��ي خط��ل ترتيبنا عل��ى هذا 
الواقع معياراً نقديًا للحكم باأف�سلية الرواية على الق�سة 
الق�سرية، اأو اجنرار وت�سخري موؤ�س�ساتنا الثقافية العربية 

لالحتف��اء بالرواي��ة، وتخ�سي�سها اجلوائ��ز الكرى، يف 
مقاب��ل تهمي�سها فن الق�سة الق�سرية، ذلك الفن املده�ض 
اخلط��ري، فيما عدا جائ��زة اأو اثنتني، واإن وجدت غريهما 
فاإنه��ا �ستك��ون حم�س��ورة م��ع اأن��واع اأدبي��ة اأخ��رى. اإن 
للرواية ذات البناء ال�رشدي )البانورامي( وظيفة تاأخذك 
معه��ا لتتابع منابع االأحداث وبذرة م�سائر ال�سخ�سيات 
وفك لغز اأ�سئلة احلا�رش يف ال�رشاعات التاريخية، لت�سّم 
روائح املا�س��ي، وت�ستح�رش ُعَقده، وتتفهم ما ا�ستع�سى 
علي��ك فهمه. لك��ّن للق�سة الق�سرية وظيف��ة ال تقّل خطراً 
ومتّي��زاً، ح��ني متنح��ك الوقوف عل��ى فل�سف��ة احلياة من 
خ��الل �رشيحة من ال�رشائح الت��ي يختارها القا�ض دون 
غريه��ا، وموقفًا من املواقف املف�سلية اخلا�سة، ليقدمه 
ل��ك يف حالة م��ن التوتر، ث��م ال تلبث اأن تخ��رج بك هذه 
الق�س��ة يف حلظة تنوير خاطفة مفارق��ة اأفق توقعك اإىل 
ح��ل ينطوي عل��ى فل�سفة املوق��ف االإن�س��اين والنهايات 
املق��ررة مل�سائر االأف��راد املتوحدين، ولي���ض احلياة يف 
�رشيحته��ا العري�س��ة وحركته��ا التاريخي��ة ب��ل �س��وت 
ال�سخ�سي��ة املنفرد كما اأملح )فرانك اأوكونور( يف كتابه 

املهم )ال�سوت املنفرد(.
عل��ى هذا النحو فاإن ما تقوم به الرواية من دور باهر ال 
ميك��ن للق�س��ة الق�سرية اأن توؤديه، متام��ًا مثلما ال ميكن 
للرواي��ة اأن تنه�ض بالدور الوام�ض الفل�سفي الذي توؤديه 
الق�س��ة الق�سرية، فلكل منهما مزيته��ا واأثرها و�سحرها 
ال��ذي ال يعو�سه االآخر، واأن املفا�سل��ة بينهما ال ينتمي 
اإىل الفكر النقدي. اإنه ي�سبه متامًا مفا�سلتنا بني ال�سم�ض 

والقمر اأو املاء والهواء. 


