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افتتــاح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

        جتتمع يف هذا الكتاب مقاالت منشورة يف أوقات متفرقة، وكانت قبل 
إباحتها مههمات حمبوسة بني جدران مشغل كاتب السرد، نقرات أفراٍخ 

كَسَرْت قشورها وأفردْت أجنحتها الُزغب لتمتزج بفضاء األصوات املرتاسلة 
بني بيضات املشاغل املوزعـة على حميط الكتابة. منظر بديع ذلك الذي 
تشّكله بيضاُت السرد املتناثرة هنا وهناك، على جبهٍة الزوردية يف جزيرة 
صخرية نائية. تنطلق اهلمهمة املتشكلة يف مقالٍة من سجنها، وتتدحرج 

القشرة اخلاوية لتستقّر بني الصخور. بيضة، قوقعة، مججمة، ثقب سرطان 
رري، يتشكل مشغل كاتب السرد بصككاهلا، ويهمه  بصصواتا، قبل أن 

يتخّلص من قشـرته ويبوح مبسارده. وقد يتشكل املشغل بشكل بناء 
مستقبلي، كروّي أو خمروطي، معّلق يف اهلواء، أو مغمور باملاء، جتتذب غرابُته 
ومههمة أصواته حواَس مسافرين يتجمعون حوله، وينتظرون أن يفتح كاتُب 

 



  

حيرم الشاغُل منتظرين  السرد كّوة يف جدار قشرته وخياطبه  خبطابه. ال ُ
يدعوه  إىل مائدته: مستطلعني قطعوا مسافات طويلة، وهيصوا أسـماعه  

اللتقاط األصوات احملبوسة، إْن مل يسمح هل  بالدخول إىل رواقها الشفاف. 
هذا ما يكتشفه كّتاب العامل أمجع يف مرحلة من مراحل العمل يف املشغل 

البيضوي: نقرات متبادلة بني فرخ الكاتب وفرخ املسافر املستطلع املنتظر يف 
خارج البيضة. ُخيتت  املنظر يف وقت قصري أو يطول إىل أمد غري معلوم. 

، وأرجو أن جيلس 1997ابتدأُت بنشر نصوص هذا الكتاب يف العام 
مستطلعو مشغلي إىل مائديت مىت مسح هل  املناُخ املتقلب باستقبال رسـائلي.  

      ظهر معظ  نصوص الكتاب يف امللحق الثقايف جلريدة (اإلحتاد) 
الصادرة يف أيب ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، خالل العقد اخلتامي من 
القرن العشرين، وكنت أحرص على إطالقها بعيداً عن جدران املشغل، كي 

تستطلعها أنظار قراٍء مقيمني وراء ضباب مرحلة اليصس واالحنصار اليت 
استولدُتا من غيبوبتها، وقد عاد بعضها من رحلة البحر ليظهر يف جملـة 

(آفاق عربية) يف العراق، ومل أمسع من جانيب البحر خرباً يستحسن رحلتها أو 
حواراً يستقبل عودتا، بل أحسب أاا حتامْت سربا بنفسها بني األسراب 
اليت تاوت يف وديان السفر. كان مقدراً هلذه النصوص أن تبقى حبيسة 

مشغلها، وأن تدفن بيوضها يف الرمال طويًال، حىت يفرغ القراء املستطلعون 
من عمله  يف تنظيف كوارع املدن من اجلثث وبقايا السيارات املفخخة 



  

وينتبهوا إليها، فإذا عثروا ذا اار على البيضات الالزوردية بني اخلرائب، 
فعسى أن يتمكنوا من اإلنصات إىل نقرات بيضٍة مل تتحجر بعُد قشرتا .  
      إنه ألمل، أمل جيرؤين على مّد مساحة هذه املقدمة، كي أحتدث عن 
طريقيت يف إنشاء نصوص الكتاب. حيتوي الكتاب على نوع من ((املقاالت 
السردية)) اليت حيلو لكاتب السرد إنشاءها دون أنواع املقاالت. ويقوم هذا 

النوع املقايل على أساس فكرتني متمازجتني: الفكرة النظرية والفكرة السردية، 
تغّلف إحدامها األخرى، أو تنبثق إحدامها من األخرى. إذ تتوفر املقالة 

السردية على حادثة أو موضوع سردي أو معلومة كخصية، تتناسب والغاية 
النظرية أو الفكرية اليت تؤلف احملور الرئيس للمقالة. خيتلف هذا النوع عن 

املقالة الشعرية، أو اخلاطرة الشعرية، اليت يكتبها الشعراء، ويستوي فيها الشعر 
املنثور والنثر الشعري. كما ختتلف عن املقالة الصحفية اليت ختوض يف 
موضوعات الساعة السياسية واالجتماعية. وتنصى عن البحث النظري 

اخلالص، واالستغراق التصملي، اللذين يسندان املقالة الفلسفية. وتقارب النقَد 
األديب من دون أن تنتسب إليه. لكن املقالة السردية ترود مناحي هذه األنواع 

املقالية كلها، وتستقي من املقالة الصحفية راهنيتها الواقعية، ومن املقالة 
الفلسفية رصانتها وحمورية أفكارها، ومن النقد األديب مصطلحاته. أما حني 
تتناول املقالة السردية جتربة كاتب السرد وتقتح  عليه مشغله، وتعرج على 

خصائص أسلوبه السردي، يصبح اهلدف األول للمقالة عرض (سرية نظرية) 



  

لصاحبها، أي عرض املؤثرات واملصادر واحلوادث اليت توسطت بني حياته 
اخلاصة ونصوصه السردية. وكما تتوسط التصمالت النظرية إلسناد احلوادث 
السريية، فإن البناء املتماسك لفقرات املقالة السردية يعتمد على وجود ااية 
مقنعة تقف عندها وال تتجاوزها، كتلك النهاية املوجودة يف القصة القصرية. 
لقد برع كتاب معاصرون يف استيالد نوع هجني من السـرية النظرية والسـرية 

الذاتية، اختذ عنوانات مثــل (ثيسـيوس) ألندريه جيـد و(الوصية املغدورة) 
لكونديرا و(الوصايا الستّ ) لكالفينو. وحيّق لورثة السرية الذاتية العربية أن 

يستعملوا براعة مؤلفي (األيام) و(سّتون) و(النيب) يف تجني نوع ال نظري له 
من أنواع السرية الذاتية، جيمع بني النظرية والسرد. 

      تصدر املقالة السردية عن جهة وحيدة، جهة مشغل كاتب السرد، 
املنتظ  يف سلسلة املشاغل املتشاكلة املنظر، حيث تسقط أكعة األزمنة 

السـردية الغابرة على سطوحها الرقيقة، وتنفذ إىل أبائها، فتضئ الشحوب 
الداخلي ملكان السارد احملوط بصركيفه من الكتب واللوحات والتماثيل، مث 

ترتد مبخطوطاته املختومة على استعماالته املختلفة باختالف العصور. 
يستعمل كاتب السرد أكعة األزمنة السردية املسلطة على مشغله يف 

استعماالت رمزية وواقعية وخيالية، فيتلّون فضاؤه بصلوااا، وعندما تنقطع 
األكعة عن السقوط يرتك السارد مشغله ويرحل خملفاً وراءه أسفاط خمطوطاته 
اليت مل يكتمل رحيلها قبله إىل مؤسسات الطباعة والنشر الاورة ملشغله. إنَّ 



  

مناظر املشاغل املهجورة، املتصدعة اجلدران، إىل جوار املشاغل املشغولة 
بساردين متعاقبني، يف صّف ال ينتهي، تشري إىل ااية استعمال سردي وبداية 
استعمال آخر بعده، كما تُنبئ رلول ((ااية عامل النهاية)) اليت سيصبح فيها 

عاملنا مفقساً كبرياً للكتب ميأل املدن والبحار بصوراقها، فتتحول املياه إىل 
عجينة الصقة و جزر متصلة. تلك رؤيا ((خوليو كورتاثار)) اليت مل نصلها 
بعد. إّن مقاالت القس  الثاين من هذا املصنَّف، تصدر عن مشارف تلك 
املرحلة البعيدة، وإن استعماالتا تستعرض جمد ((الِكتاب)) الذي مل تدركه 

ااية املسـتقبل املخيفة. إن متجيد ((الِكتاب)) وحده يدفعنا إىل عرض 
استعماالت مشغلنا الذي مل تتصدع جدرانه، ومل تغرب أكعة األزمان اخلالدة 
عنها. وهو مشغل جياور االكتغاالت احلديثة يف عامل السرد والكتاب، اليت 
دخلت القرن احلادي والعشرين باستعماالتا الرقمية، ونصوصها التفاعلية، 

وعّمت مؤثراتا خمتلف مشاغل اإلنتاج والتلقي يف عاملنا العريب.     
                                 2009                                   البصرة ـ آذار 
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 تقاليد االستعمال األدبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

يستعمل بعض األدباء األدَب استعمال الصحافة، فيقّدمون على غايات      
األدب األساسية غايات الشهرة اليت ختدمها الصحافة وتسّهل هلا سبل 

 وحني تستبّد الشهرة اإلعالن (حوارات، بيانات، إيضاحات، مناقشات).
بذات األديب (مستعِمل األدب) يشرئّب رأس فضوله املتعدد الوجوه فوق 

 فتتخطى نظرته الزائغة تقاليد األدب كاخصة حنو احلد ،طبيعته الشخصية
البعيد من حدود الشهرة. بل هو يسعى دائماً إىل استعمال كروط حاضره 

ليستويل على رصيد مسـتقبله (رصيد نصوصه) بعد أن يسـتهلك ما ادخره من 
كهرة أمســــه.  

      إن تقاليد األدب مثل ((األصالة)) و((التجديد)) و((التجريب)) 
و((التصثري)) تفقد فعاليتها بسبب من استعماهلا املرحلي يف دهاليز الصحافة. 

وتغدو مفاهيـ  مثل ((الواقع)) و((اخليـال)) و ((الشـعرية)) و((التناص)) 



  

استعماالت سائبة عن ارتباطاتا االصطالحية باملنظومات املفاهيمية املستقرة 
  .

 أديب تدفعه حقيقة االستعمال األديب ،      والنقيض من أديب املرحلة هذا
 ،إىل موضعة ((ذاته)) األدبية يف سياق رؤيا متحولة احتوت زمانه الشخصي

 هلذا يتعذر عليه فعًال أن يتحدث عن أنويّة مسـيطرة ،وزمان أعماله التارخيي
على حقيقة اإلنتاج األديب أو متجاهلة تقاليـده العميقة األصـول. إّن معلومية 
أعماله (مركزيتها يف تقاليد اإلنتاج) مل تدع له سوى التمتع مبجهولية أنويّته. 

 وأجهل منه َمن يتغافل عن احلقيقة ،إنه ((جاهل)) إزاء ((معلومية)) إنتاجه
التالية: إن عمًال ُمنَتجاً على أساس هذه املعلومية هو دائ  االنتقال من حيز 

 ويتحدد تصثريه كلما زاد ابتعاده عن مصدره احلقيقي ،زماّين إىل حيز آخر
والتحاقه مبصادر تصثري أخرى تبادله اجلذب والنفور. لن يتبقى ملنِتج العمل أثٌر 

 أو يتسابق به مع املتدافعني حوله من منتجي ، أو يدافع عنه،يفخر به
 فإنه على اسـتعداد ،النصوص. وألنه تنازل لعمله عن معلوميته ذاته مؤلفاً 

للتنازل عن كهرته (غرييته) ألي أديب ينافسه. لقد استنفد كهرته يف منح 
 ولديه كك كبري يف استعمال امسه بكيفيات متشابة على أعمال ،امسه لعمله

 وتتسارع يف االرحتال بعيداً عن زمااا لتلتحق بزمان ،خمتلفة ينتجها مراراً 
معلوميتها.  



  

 يف نظر األديب الهول هذا؟ ،      و لكن ما االستعمال الصحيح لألدب
أ توجد أخالق أدبية مثالية حتّصن األديب من مساوئ استعمال الصحافة؟  

      ال أظنين قادراً على حتديد مسات مثلى ملستعمل األدب. لكنين قد 
 كما تتجلى ألي أديب خملص ،أحدد الغايات العامة لالستعمال األديب

 بكلمات قليلة هي: بّث كفرة الكينونة اإلنسانية من مواقع ،لغاياته اخلاصة
 برموز خمتلفة و وسائل مؤثرة. ولكي يتصف هذا االستعمال بصفتـه ،متبدلة

 ينبغي لنا إدامة النظر يف ،((األدبيــة)) و يبّث ((كعريته)) يف النصوص
) نسبية اإلرسال أو 2) دميومة اإلرسال وترابطه  (1الشـروط التاليـة: (

) تبدل أدوار املرِسلني  4) تعدد حمطات اإلرسال  (3احتمالية حدوثه  (
) جمهولية الكينونة اإلرسالية. 6) تبدل وسائل اإلرسال  (5(

 بل مها ،       ال تتعارض دميومة االتصال األديب مع احتمالية حدوثه
كرطان متكامالن.إن جناح الرسالة يف الوصول إىل عقول كركاء األدب 
(منتجني ومستهلكني) رهني بظروف متغرية. لكن أه  كرطني وأكثرمها 
حتكماً يف حقيقة االستعمال األديب يرتبطان ب: تعدد مواقع االتصال 

 وتبدل األدوار بني املرِسلني. إن الواقفني املؤبدين يف حمطات اإلرسال ،العقلي
 إْن ه  مل يتخلوا عن مواقعه  ملستعِملني ،األديب يتحولون إىل أصنام ُخرس

 وتتجاوزه  مصادر ،جدد. ستجمده  يف أماكنه  أصوات العصر املفاجئة



  

 اليت تكيف التناغ  بني الصوت ، ونسبية الغاية، وحداثة األداة،املعرفة اجلارية
املنفرد واإليقاع العام ألصوات الرسالة.  

      تبدو الشروط السابقة الستعمال األدب قريبة من كروط استعمال 
العل . وهذا صحيح إىل حّد بعيد. فاملعرفة العلمية (التفكري العلمي) معرفة 

احتمالية تتجاوز العلماء أنفسه  إىل موضوعات العل  واكتشافاته. ويف 
أغلب األعمال املعاصرة يبدو االستعمال األديب استثماراً لتقنيات أدبية 

منفصلة عن التجارب الذاتية لألدباء. وهذا االستقالل يدعونا إىل التصمل 
 وأوهلا متييز الذات ،كثرياً يف أخالقيات العل  اليت حيتاجها مستعملو األدب

الفاعلة من مفعوهلا املوضوعي. إن الذات املؤلفة (املخرتِعة) ليست موضوعاً 
 وهي يف أحسن األعمال واسطة ،صاحلاً لالستعمال يف أغلب األحوال

 ال منبعاً للتسامي املطلق الذي يسحب ،للتصمل واملراقبة والنقد والكشف
العمل األديب إىل أخالقية زائفة. ليست هي ظًال ألطالل األزمنة امليتة 

 ليست باطناً نرجسياً ، ليست وعاء ملياه األحاسيس الراكدة،واألكياء البالية
 أو وجهاً جحوياً مضحكاً . إاا ـ على ، وال ظاهراً جانوسياً مسطحاً ،مغلقاً 

 ، بل هي اليت تتصرف بزمنها، ال خارجه وال فوقه،غري مثال ـ يف الزمن وإزائه
 كي ال تعيق تطور النصوص ، أو الفناء فيها، حدَّ الفناء فيه،زمن أعماهلا

 أو ككًال ثابتاً ، الذي ال نعرف له حدوداً ،احلرة أو اسرتساهلا يف زمااا األديب
مسيطراً .  



  

 ، وطغيان الوثيقة التارخيية، تؤلف األنويّة الفلسفية،      من الناحية األخرى
عائقني متناقضني الندماج األدب بالفلسفة والتاريخ (وهو اندماج ال نشك 

 ،يف أمهيته). فما مل حيدث إنزياح أديب للخطاب الفلسفي والوثيقة التارخيية
فإن فاعلية اندماجهما ستبقى موضع قلق كبري للمؤلف األديب الذي يرغب 

 يف خطابه املركب من ، واملوضوعية التارخيية،يف استعمال احملاجة الفلسفية
مصادر جماورة. نستقرئ إمكانية هذا االنزياح األديب يف اخلطاب الفلسفي يف 

قول جاك دريدا:((ال أعتقد أن األسلوب (الربهاين يف احملاّجة) وال حىت 
 فكما أنه توجد أبعاد (أدبية) و ،الفلسفة بشكل عام غريبني على األدب

 وكما أنه توجد (سياسة) كاملة للغة بل ،(ختيليية) يف كل خطاب فلسفي
 فإنه توجد خصائص فلسفية يف ،وتوجد فيها سياسة باملعىن احلريف للكلمة

)  1كل نص مصنَّف على أساس أنه (أديب) )). (
      إّن تاريخ الفلسفة هو صراع أضداد الذوات الفلسفية اليت متردت على 
أزمااا وأوضاعها. وليس هذا هو تاريخ التقنيات األدبية اليت تطورت برتاك  

أساليب التعايش واإلضافة والتصثري املتبادل بني الذوات املنتجـة. إن تاريخ 
األدب هو تاريخ توحيد أضداد الذوات األدبية. لذا يشعر الفيلسوف الذي 

يتحول إىل األدب بضرورة إخضاع إرادته الفلسفية إىل نسبية (السياسة) 
 ويعلو يف صراعها ،األدبية اليت تتضاءل فيها سيطرة الرؤية األحادية للعامل

حوار األصوات املتعددة. إن ((احلوار)) تقنية أساسية يف االسـتعمال األدبـي ـ 



  

السردي خصوصاً ـ يستبدهلا الفالسفة كلما دخلوا منطقة األدب بسمة 
((احملاّجة الربهانية)) اليت حترك صراع األفكار. وهذا االنزياح الربهاين/احلواري 

 وما جيربـه اليوم ،هو ما أحدثــه (ســارتر) و(كامو) يف نصوصهما الروائية
(كونديرا) و(ايريــس مردوخ) و(إيكـو) و(ساباتو) يف أعماهل  األدبية. هؤالء 
فالسفة ختلوا للذات األدبية املتماهية يف زوايا النظر املتعددة لألحياء واألكياء 

عن أنويته  الفلسفية املتمركزة (وعيه  هلذا التمركز) يف بؤرة الصراع بني 
 اللغات والكليات الكونية.  ،العالمات واملراجع

 فطالب ب ،     كعر (فوكو) مبصزق اخلطاب الفلسفي إزاء اخلطاب األديب
 وهو يتحدث عن ،((اخرتاق))   للخطاب الفلسفي من ((نوع)) أديب

نيتشه. قال:(( إن التخلص من الفلسفة يعين بالضرورة وقاحة مثل هذه ـ أي 
 ال بل ،وقاحة نيتشه األدبية احلادة ـ إننا ال خنرج من الفلسفة ببقائنا داخلها

 وبنوع من القهقهة اليت ال تُفه  ،مبعارضتها بنوع من احلماقة املندهشة واملرحة
ـر،واليت هي يف النهاية َتفه  ـر أكثر مما ، وعلى كل حـال تكسِّ  نع  تـكسِّ

َتفه )) . مث يضيف:((هذا الرواح والغدو حول حافة الفلسفة جيعالن احلدود 
) 2 أي تافهة يف النهاية)).(،بني الفلسفي وغري الفلسفي قابًال لالخرتاق

      إّن الشخصيات يف الروايات والنصوص األدبية الفلسفية ((تفكر)) 
أفضل من الفالسفة/الروائيني الذين أّلفوها. وهي كـخصيات حـرة ال تفكر 

 وإال كانت (اجلمهورية) أفضل من (الطاعون) و(الدكتور ،بالنيابـة عن مؤّلفيها



  

زيفاغو). ففي الرواية األخرية ال نعرف إذا كان مؤلف الرواية هو الشاعر 
باسرتناك أو الطبيب زيفاغو. إذ مل تكن اإلكارة إىل ذلك ملزمًة للمؤلف 

 ما دام بطلها قد قال كل كيء مشرتك بينهما عن اجلمال يف ،احلقيقي
 وانتحل أكعاره امللحقة بالرواية. لكنهما ومها يضربان يف ،مواجهة العاصفة
 ، الروائي وحيداً يف الغابة، ميوت كل واحد منهما يف جهة،ضباب التاريخ

 ومعلومِني ،والبطل على قارعة الطريق وسط الزحام. كانا جمهولِني ملعاصريهما
 كرطاً ، أو معلومية الهول،أحدمها عند اآلخر. وكانت جمهولية املعلوم

 ،وجودياً وحيداً لكي تتحدى حقيقُة الشعر أقوى أيديولوجيات العصر
 بعد رواية (احلرب والسالم) ،وُحتِدث اإلزاحة الكربى يف قوة التاريخ

لتولستوي. 
      ُيشعرنا االستعمال األديب الصحيح أننا نستطيع أن نبين نظاماً للذوات 
املنِتجة جماوراً  ألنظمة النصوص املنَتجة.. ُيشعرنا حنن املؤلفني بصننا على قدم 
املساواة يف االخرتاع واقتطاف مثار اإلنتـاج األديب.. ُيشعرنا خبطص دمج األنوية 

 وطغيان االستعمال األديب املعرِقل لرحيل ،املفكِّرة باألسلوب املفكَّر به
 أو يف مساء الفكرة ، يف وادي األدب العميق،النصوص يف جمراها احلر

 وإمنا نقتنع ـ حنن كركاء العقل ، أن جنّرب،الطليقة. ال يكفي أن نبحث
 نتماسك أمام ما ستعكسه ،واخليال ـ بكوكبة نصوصنا يف مدارات جماورة

النظرة املتعالية من نشوة صاعقة للذائقة األدبية احملدودة. إاا فرصتنا يف 



  

((مركزة)) مشاغلنا األدبية يف وسط تيارات االنقذاف واالغرتاب املتعاكسة 
 لئال ننقذف كلياً مع ، أو سـحبها من مركز هذا االنقذاف،يف الرواح والغدو

نصوصنا يف فراغ روحّي مظل  .. لئال نرتاع أو نرتّد .  
ــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
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   استعمال الواقـــــــــــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 هي مفاجصته ،      إن الفائدة اليت جينيها الكاتب من عمله األديب الواقعي

نفسه دائماً على أعتاب الدرس الواقعي األول. وتتلخص هذه الفائدة يف: أن 
 غزارة ، واقع احلياة وواقع الكتابة،قيمة الدرس الواقعي تكمن يف معرفة الواقع

املرجع وحدود النص.  
      وال بصس من أن نعيد أسئلة الدرس اجلوهرية: ما الواقع؟ أ هو األكياء 
مع البشر؟ اإلنسان مع احليوان؟ النص مع احلركة؟ أ هو الوعي بذا النص 

 وختزين الصور واألخيلة اليت ستزود الكاتب الواقعي ،املتحرك منذ بدء اخلليقة
 أم ،بوقائع أعماله؟ ما نوع هذه الوقائع؟ أ هي جمموعة الوقائع املسـجلة سلفاً 

جمموعة الوقائع اليت تفرتضها حركة البحث يف جماهل الواقع؟ ما حدود هذه 
 ورؤية النص ،احلركة؟ وهل تتطابق الرؤيتان: رؤية الواقع من خالل وعيه

الواقعي من خالل كتابته؟  



  

      إن تراث النظرية الواقعية جيمع هذه األسئلة يف تشّكلني متقابلني 
 والتشّكل الالمرئي. وكل واحد من هذين التشّكلني ،للواقع: التشّكل املرئي

يفتتح عصراً من الكتابة الواقعية و خيتت  عصراً آخر. كما يفرتض هذا 
التصنيف وجود أبواب فاصلة بني نصفي الواقع.       

 الذي أنتج ، بناة العامل،      كان عصر الواقع املرئي عصر الواقعيني الكبار
 ابتداًء من ظهور الرواية ، وجدًال نظرياً واسعاً ،إبداعاً قصصياً وروائياً غزيـراً 

الغربية حىت منتصف القرن العشرين. وكان جورج لوكاش املثل األعلى حلراس 
 الذي مل يقبل بصصغر من مرآة كلية تعكس الرتابط بني سطح ،اجلبهة الواقعية

 لذا كنَّ ،الواقع املرئي والوعي اجلوهري باملاهيات العميقة يف حركة الواقع
هجوماً عنيفاً على املرايا السريالية الباطنية واملرايا التعبريية املقعرة اليت ال 

تعكس سوى أجزاء مشوهة من سطح الواقع املفكك.  
      أما عصر الواقع الالمرئي فقد افتتحه مكتشـفوه بنزع اُألطر األيديولوجية 

 االكرتاكية). أُختُِت  عصر الواقعية ،عـن بوابات الدخـول إليـه (االنتقادية
 وقبل اختتامه افتتحت ناتايل ،الكبري بكتاب غارودي (واقعية بال ضفاف)

ساروت العصر الثاين للواقعية بكتابا (عصر الشك).  
 ،      قدمت روايات العصر الواقعي األول ((بطالً )) منشطراً على نفسه

 بينما ابتكرت روايات عصر ،يصارع اغرتابه الواقعي من أجل توحيد كطريه



  

 أخفى انشطاره وراء قناع مسرحّي ال ،الواقع الالمرئي ((راوياً )) بال خصائص
تعكس مرآة الواقع الكربى إال خدوكه التعبريية وجتلياته السردية املفككة. 

 املرئي ،      عندما اقتح  واقعيو العصر الثاين الباب الفاصل بني الواقعني
 وهكذا استمر اجلدال حول ، مل جيدوا غري أقنعة الواقع الومهية،والالمرئي

حقيقة التشّكل السردي للواقع. تساءلت الكاتبة األملانية أنا سيغرز عن 
 و 1938 يف رسالتني أرسلتهما إىل جورج لوكاش يف عامي ،حقيقة الواقع

 أ هي ،. تساءلت سيغرز يف الرسالة األوىل عن املقصود بالواقعية1939
 أي ، أم هي ((الواقعية إطالقاً ، واقعيـة النظريـات واملفاهي ،((واقعيـة اليوم))

 ،االجتاه إىل أكثر ما ميكن من الصدق الواقعي املتاح بلوغه يف زمن معني))
 اليت استخدم الفنانون خالهلا ((كل ،أي واقعية املراحل األسلوبية املختلفة

الطرق املمكنة))؟ أما الرسالة الثانية فقد محلت انتقاد سيغرز للمعايشات 
 الغريبة عن ((عاملها اخلاص)). مث قالت سيغرز ،األساسـية الشاملة للكتاب

يف رسالتها:(( إن مثة كيئاً يبدأ اآلن وال يزال حىت اآلن غري ناجز: هو 
) 1 يف عصرنا)). (،صياغة املعايشة األساسية اجلديدة

 النقاد) ـ إذا كانوا معاصرين ـ ، القراء،      البّد ملستعملي الواقع (الكّتاب
من أن يؤيدوا رأي ناتايل ساروت القائل بصن األدب يرتكز على ((رث)) 

 يهدف ،باالجتاه اخلاص الذي يُفرتض فيه أن نوعاً أدبياً مثل الرواية أو القصة



  

  تعاد صياغته ،مؤلفه إىل أن يكشـف عن ((واقع جمهول)) أو((واقع خفي))
بصككال وطرائق غري اعتيادية. 

      ومهما استغىن البحث القصصي عن آليات اخليال الفنتازي 
 فإنه لن يسـتغين عن ،(األسطوري والرمزي) للوصول إىل ما وراء الواقع املعلوم

كشف الهول الالمرئي الكامن يف طوايا العامل اخلاص بالكاتب. بل أن 
 املوضوعي) ملصادر القصة لن يغين عن ،((التوقيع)) العام (اخلارجي

 أو((توقيع)) البحث اخلاص بكاتبها. من هنا ،((التوقيع)) اخلاص بتحوالتا
 وتزداد قوة حضوره ،يكتسب البحث القصصي صفة اخلصوصية املشـددة

بقدر استتاره وراء مقاصد توقيعاته العامة.  
      إن البحث األديب الواقعي ملؤلف كديد االعتكاف على طبائعه 

الشخصية يف التصليف قد يتعرض إىل حالة من الضغط املتواصل على مواقع 
رثه من جهات خمتلفة. ومهما كانت األبواب احلصينة اليت حيتمي با املؤلف 

 اللغة) فإن طبائع البحث ستشّن عليه هجوماً مدمراً . و ، املسرح،(القناع
 األرواح املرجعية الناهضة ،أكد هذه الضغوط ستشنها قوى الواقع الغامضة

من قبورها اليت تتلبس رثه وتنطق عن لسانه. حينئذ ستتحط  صورة الواقع 
 ويتعرض البحث القصصي خلطر مصدره ،الثابتة يف مرآة املنتج الرئيس للنص

) 2((املعرفة اخلفية)) اليت حتدث عنها أمربتو إيكو يف إحدى مقاالته.(
وخلصها مبئات اللغات اهلريوغليفية والرموز الغنوصية واهلرمسية (ونضيف إليها 



  

الرموز الصوفية اإلسالمية) اليت تنطق من خالل العالمات املطمئنة يف صورة 
 وبناء سردي مكفول مبعرفة الكاتب ومهارته وجتربته املعيشة. ،زمانية معاصرة

 سيطرح أمام القارئ ،إّن التعاقد على استعمال الواقع استعماًال خفياً 
 يشق سبيله إليها عرب البنيات الفكرية واالجتماعية ،فرضيات غري مصلوفة

 ويبدو أن الكتاب ملزمون ،والتارخيية العميقة اجلذور يف الوعي اإلنسـاين
بالبحث عنها بالدرجـة األوىل قبـل غريهـ  مـن مسـتعملي الواقـع.   

      سيبدأ عصر الواقعية الثاين (عصر مكتشفي الواقع) مبالحظات أساسية 
من ناتايل ساروت اليت بنت صياغتها الواقعية لفن العصر على مبدأ 

 املشرتك بني ، املباكر، الظاهري،((البحث)) الذي خيرتق الواقع املبتذل
 ليستخرج اللباب الالمرئي فيصنع منه الكاتب واقعاً ينفرد به وحده. ،الناس

 فتقول:((يتشكل الواقع لدينا من ، املسترت،تصف ساروت واقعها اآلخر
 عناصر ذات ، حنزرها وحندسها بشكل غامض،عناصر متناثرة يف فضاء العدم

تشابك معقد وسدميي ال تنبض باحلياة؛ يف كتلة االفرتاضات واالحتماالت 
 ووراء حجب املرئي واملتبدل واالتفاقي هي ،الالمتناهية هي تائهة

)  3كامنة)).(
 ، فإن اعتقاد أالن روب غرييه بتطور فكرة الواقع،      من ناحية أخرى

أوحى لقارئ رواياته ب ((أّن ما تطفح به هذه الروايات من أكياء ينتمي إىل 
عامل غريب ومغلق وغيـر اعتيادي)). ويـرى غرييــه أن المفهومية العامل الروائي 



  

وغرابته تنتجان عن تناقض مركز السرد مع مركز اإلنسان ((الرائي)) الذي 
ُيسقط تصوراته على مظهر األكياء الساكنة. ويقول غرييه عن عالقة 

 يف إحدى رواياته (الغرية):((هناك ، وموقع السارد منها،اإلنسـان باألكياء
 ، وهي املركز الذي منه ينطلق السرد ويتشكل. بعبارة أخرى،نقطة جّد هامة

 حيتل ، بل إنسان خاص، جمهول وحمايد،فما هو مرئي ال يلتقطه كائن نكرة
)           4يف الرواية موقعاً دقيقاً ومضبوطاً سواء يف الزمان أو املكان)). (

       إن موقع السارد العارف بواقع السرد سيتحدد أكثر يف روايات ميالن 
 ، وكتاب رواية األطروحة،كونديـرا وأكـباهه من كتـّاب الرواية الواعية نفسها

 هؤالء الذين مل يكّفوا عن اخرتاق ، ورواية السرية الذاتية،والرواية النسبية
 وتتعرض روايات  دوماً هلجوم ((املعرفة اخلفية)).  ،األبواب املوصدة للواقع

      مل يتهيص للكتاب العرب ((املوهوبني)) خوض مثل هذا اجلدال النظري 
 إال بعدما ، ومل يتعمقوا عوامله  اخلاصة،األساسي حول تطور فكـرة الواقع

 حينما ورثت الواقعية االكرتاكية ،دخلت الواقعية األوربية مرحلة أفوهلا األوىل
 وورث اخلطاب النقدي العريب معها جدل ،التقاليد الثورية للواقعية االنتقادية
 خالل النصف ، يف مرحلة التحرر الوطين،الصراع بني األدب واأليديولوجيا

األول من القرن العشرين. آنذاك انشغل النقاد العرب بإحلاق الصفات 
 لتصبح القوة الثالثة املكملة لبنية العامل الثالث ،األيديولوجية بالفكرة الواقعية

 واألداة املنقذة من النزعات التصملية واالجتاهات ،االقتصادية والسياسية



  

الرومانسية والتارخيية احلكائية. ومل ينتبهوا إىل احلقيقة الواقعية اليت صاغت 
((املعايشات األساسية)) للتجارب القصصية الفردية بعيداً عن امللحقات 

 وبلغ ، إال بعد أن أصبحت واقعية العصـر الثاين بال ضفاف،التعريفية النافلة
البحث األديب للكّتاب الواقعيني مداه األقصى يف اكتشاف العامل الهول من 

 وحان دور القارئ يف اكتشافه ((بفضل جمهود خيّلصه من ،الواقع اجلديد
 ومن كل األوهام اليت يطفح با ،مجيع طرائق الرؤية واإلحساس املتفق عليها

 كما طالبت ناتايل ساروت.                                ،وعيه))
 وإمنا الواقعية ، وليس النص بال حدود،      ليست الواقعية بال ضفاف

 وحتديد مواقع جديدة هلذا ، وكاتب وقارئه،حماولة اتصال بني ((بطل)) وعامله
 ال تنفع الروائيون  العرب مواصلته  ،االتصال. ولكي تعي الواقعية نفسها

 أو حممود أمحد ،البحوث الواقعية لتجارب عربية مبكرة (جتارب جنيب حمفوظ
 أو غائب طعمة فرمان) ما مل يفحصوا حصيلة مثانية عقود من ،السيد

 و(( توقيع)) ،التجارب الواقعية لتخليصها من لواحق الفكرة الواقعية الوافدة
 يقاوم هجوم مراجع غامضة تتكل  بنوع ،روثها التجريبية يف واقع خاص

 ،خليط من لغات الصنمية احمللية والشمولية الكونية. إن التطور البطيء
 يُلزِم الكتاب العرب صياغة مواقف ،املعرَقل للتجارب الواقعية العربية املعاصرة

 ،نقدية استباقية ملساعدة القارئ على ختطي مشكالت الفه  والتصويل



  

وتعديل أوهامـه القرائية اليت تتحك  باستجاباته ألبنية الواقع الثالث 
((الغريب)) يف التجارب السردية اجلديدة.  

      ستواجه وعي القارئ املعاصر عندنا مشكالت استعمال الواقع املزدوجة 
 يف املرآة ، البحث واالنعكاس،يف فرضيات جدل مرتادف: الوه  واحلقيقة

 الوعي والالوعي.. مشكالت متجددة يف امللف ، الواقع واملتاهة،وما وراءها
 من نوع املشكالت اليت أغلقها االنتقال ،املفتوح لتجارب الكتاب العرب

 يف امللف العاملي.  ، ومن وعي إىل وعي،الكبري للواقعية من عصر إىل عصر
 صنع ،      الواقعية هي ـ كما نستنتج يف ااية هذا البحث ـ إمكانية افرتاضية

 ، فتح باب موصود، مقاومة مراجع غامضة،نسـخة مرئيـة من نسخة ال مرئية
 رث دائ  يف ، حقيقة الواقع وحقيقة السرد،هو الباب املزدوج للحقيقة

الهول. 
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   اسـتعمال القصــــــــــة    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     
       ال أعتقد أن سجاًال حول استعمال القصـة يبدأ من جهـة بالدفاع عن 
((اإلبداع)) ضـد مسـوغات ((الصنعة)) وتنقية ((الفن اجلميل)) من كوائب 

 ومن جهة مضادة باهلجوم ،((االصطناع)) و((التغريب)) و ((الغموض))
الذي يرفع لواء ((التحديث)) و((التجريب)) و((الالجتنيس)).. ذلك أن أي 

 وأن ،مسوّغ إبداعي ال بدَّ أن يرتبط باملسّوغات النوعية األساسية لفن القصة
أي تصنيف ال بدَّ أن ينطلق من وحدة املعايري البنيوية للسرد.. أما الوعي 
 ،التجزيئي الذي يقدم مسوغاته بدافع النشوة الذاتية بإجناز مرحلي مؤقت

 وتشكيل ، عاجزاً عن متديد مسافة القصة،فلن يقدم إال تصنيفاً ناقصاً 
عناصرها يف خطاب يرتوي من األجناس السردية الاورة.  

      إن املثال القريب هلذا التصنيف الناقص يشهر مشكالت كتابة القصة 
 تسببت با قلة من الكتاب ،على أاا (( ردة )) عن فضائل األمس اجلميلة

ركبوا ((موجة)) ال تتناسب وقدرات  األدبية وال تليق بسمعته  اإلبداعية اليت 



  

 فصصبحوا لذلك موضع اتام الصفوة اليت حتتل ،رسخت يف األذهان واألذواق
مركز االستعمال السردي وتدافع عن نقاوة تقاليده. 

       إن احلنني الزائف إىل فن مصون من التدنيس يعكس نزوعاً قصصياً 
 أما االجتاه املفتوح (الالجمنَّس) فيعّرب أصحابه عن نزوع ،صنمياً (فيتشياً )

قصصي ((سادوـ مازوكي)) مضاد.  
      لقد دفع احلرص على الرباءة والنقاء إىل موضعة ظاهرة القصة العراقية 

 ،يف سـلسـلة مغلقة على حدودها: (قصة/قصرية/ عراقية/ كّتاب بصمسائه )
وهو تسـلسـل مبتور من السـلسلة الكاملة اآلتية: (قصة قصرية وضع قواعَدها 

أساتذُة النوع يف كل مكان وزمان/عربية/عراقية/ تيارات ورؤى متعددة).               
 ويشمل ،إن التصنيف األخري ينطلق من تصور يبدأ وينتهي بنظرية النوع

 ، واحتماالت االجتاه إىل مستقبل قريب أو بعيد،جتربة القراءة وإجراءاتا
يسمح بدخول عناصر متنوعة إىل حقل اإلنتاج ـ فردية وجمتمعة. يف حني أن 

 وال ختتار ،املتوالية األوىل املبتورة تنطلق من رؤية جزئية منغلقة على أمسائها
من عناصر الصنعة إال ما يوافق هواها املستصثر مباضيها البعيد أو القريب. إن 

نتائج تصنيفها ال تعود بالنفع إال على املشرتكني يف صنفها. ومن ناحية 
 لن يقل خطورة يف نتائجه عن ، الجمنَّساً ،أخرى فإن تصنيفاً ذوقياً مضاداً 

تصلب فئوي حيصر اإلبداع بقيود ((صنعة)) ال كراكة يف أسرار عصبتها.  



  

 ال يتقبل أدباء اليوم اختالق مسافة بني ،      ويف سياق هذا التصحيح
((الصنعة)) و((اإلبداع )) إال أن تكون األوىل ((اصطناعاً )) لعوامل ال تقّرها 

 وإال أن يكـون الثانـي ((ابتداعاً )) يعتصر ،ضرورة النوع واحتماالته املستقبلية
 وإال أن ،من ((مرتدم)) األمس ما ال يكفي املبدع على صريورة املستقبل

تكون افرتاضات اإلبداع املؤقتة بدائل من قواعد الصنعة و رجاحتها.  
 وحلقه اجلرجاين ،      كان اجلاحظ يرى يف الشعر صناعة وضرباً من التصوير

 فإذا كان لنا أن نذّم تصليفاً ،فماثل بني صياغة النص وصياغة السوار واخلامت
فليس املذموم تصليفاً ((مصنوعاً )) أو تصليفاً ((مبتدعاً )) وإمنا املذموم يف هذه 
احلالة تصليف ال ينتج من ((املوضوعات املطروحة على قارعة الطريق)) سوى 
تصليف للمعىن بال زيادة عليه. إذ أن هدف التصليف ((نظ )) املعاين يف ككل 

فين (بنية أو نسق) يتطلب اكتشافها من القارئ إعمال ((الفكر والروية 
والتدبري)) يف رأي اجلرجاين.  

      ولو أن البحوث القدمية الكتشاف املعاين املزيدة أو املدبَّرة مل تقف عند 
 ملا توقف نثرنا يف ذروة عند مستوى (املقامات) ،صناعة الشـعر وفنونه حسب

ولتجاوزها إىل ذروة أعلى منها. لذا أعجُب كيف أن رؤية نقدية للتصليف 
 وتمل ما ،القصصي احلديث ترضى مبا أمهلته روث األمس يف حق السرد

 وزيادة عليها ،أسرفت به تلك يف حق الشـعر. والقصة كالقصيدة صناعة
بالتصوير والتدبري الذهين الصبور. بل أكاد أقول: صناعة هي غاية يف 



  

اإلبداع. فالقصة اليت ُتكتب إلنتاج معىن هي دون القصة اليت تدف إىل 
زيادة املعىن بإعمال التفكري والتدبري. إننا إزاء بنية ُيستعان عليها بالصرب 

والتصمل ومواصلة التدبر.  
 وكًال ال يلتفت إىل رأي ،      واحلال فإن كًال ميتلك جواباً قاطعاً لنفسه

 ، وال حظَّ لصاحب رأي يف رأيه. إال أن هذا لن يثنينا عن السجال،كلّ 
 كي يكون إرارنا القادم ،فنواصل من جانبنا عرض املفهومات وسوق األمثلة

آمناً وبعيداً .  
      لنجّرب إراراً سهالً .. كيف خيطط الكاتب لقصة من فكرة مسيطرة 
على ذهنه؟ وبصي استعداد يتقدم إىل عمله؟ تتضمن االستعدادات األولية 

 مث تصيت بقية اخلطوات: ملء ،توزيع احلوادث بني البداية والنهاية وما بينهما
الفراغات رساسية الفكرة وتكليف الشخصيات جبزء من هذه املهمة. هل 
نسـينا كيئاً؟ أجل.. احلوار والوصف الذي يتضمن تفاصيل صغرية. احلبكة؟ 

قد ال تكون ملزمة ما دامت القصة تسري سرياً حثيثاً حنو خامتتها احملكمة. 
ماذا بعد؟ العنوان .. ليكن العنوان هادراً كزئري األسد أو ناعماً كمواء 

 وكعور ، البناء.. األكياء والصور تتدافع للظهور بشدة عاطفية،القطط. اللغة
 وأية خطوة من هذه ،تواق لإلرار البعيد.. لكننا ما زلنا نبحر يف مياه ضحلة

االستعدادات املبعثرة ال تتضمن مواجهة ارحتال صعب لألفكار واملشاهد 
واللغات يف مدّونات حكائية يبحر يف مساراتا آالف الكّتاب باجتاه واحد. 



  

سننتبه يف بداية الرحلة أو يف اايتها على أننا أررنا يف أوقيانوس السرد 
احلكائي بُعّدة بالية.  

 نتفحص ،      كي نستصنف سجالنا عن استعدادات كاتب القصة القصرية
 ـ  5/6 يف جملة (آفاق عربية ـ العدد،مثاًال آخر قدمه القاص عبد الستار ناصر

): جيلـس الكاتـب وعلى ميينـه موســـوعة (املعرفة) وعلى يساره معاج  1996
 ويف نيته ، ويف متناول يده قصص بورخس وكالفينو وبوزايت،اللغة واألساطري

 ، يذهل با قارئه وينافس زمالءه القصاصني،التحضري لعملية أسطورية بارعة
 ،بل يزحيه  عن الطريق. يبدأ القصاص خطته بالتقاط كلمات من معج 

 ومزج سطر من املوسوعة مع سطر من ،وإعادة ((نقش)) أسطورة من هناك
 لتصبح قصته جاهزة للنشر. وحني ال تكون القصة ،كتب السحر والفلك

 ،بالطول املناسب يلجا إىل نبش قبور التاريخ وإعادة هياكل املوتى إىل احلياة
 مستبقياً قسماً منه إىل قصته التالية بعد ،مع موكب طويل من اآلهلة القدمية

أن يرش عليها بارات عشتار وأركيكيجال.. وما دام هذا الكاتب املصخوذ 
 وال ، قد أفلَت من حماسبة القانون والنقد، املهووس بنتاج الغرب،بوه  صنعته

 فإنه متادى يف ، وال بالفوارق الثقافية واالجتماعية،كصن له بإحساس قارئه
 واستمرأ سرقة نتاج عقول الكبار وتقليده  ،تزوير الوثائق وخلط األوراق

حرفياً ... ليغفر اهللا هلذا الكاتب وأمثاله فعلته ! فلقد ذهبوا إىل مسلخ القصة 
القصرية وراحوا يكشطون عنها اللح  والدم واألعصاب وعافوها دون كهيق 



  

وبال زفري.. لقد قتلوا املتعة واجلمال وروح احلكاية.. أكلة حلوم القصة 
القصرية هؤالء! حقاً مل يعد السكوت الئقاً بعد هذه العمليات البشعة!  

      مىت تنطبق هذه الصورة املشوَّهة اليت تعمد القاص عبد الستار ناصر أن 
يسخر بكلماتا من كاتب أو جمموعة من الكّتاب ساوموا على ((الصنعة)) 
مقابـل ((املتعة واجلمال)) وراهنـوا على ((الوه )) بدًال من ((اإلبداع))؟  

       باعتقادي أن املطابقة تصح على مساومة تكون الصنعة واإلبداع معاً 
 مقابل التوه  والغرور والتصنع والتفريط بقوانني النوع يف ،يف أحد طرفيها

الطرف اآلخر. ذلك ألن املتعة واجلمال متحققان رسب نية الصانع أو 
 مىت استعمال صنعتهما استعماًال صحيحاً . خبالف ((املسخ املزوَّر)) ،املبدع

 ، فهي صورة صانع موهوم جيهل مبادئ الصنعة،الذي ُقدمت صورته آنفاً 
 ناهيك عن قدرة اإلقناع. لذا فإن إعمام مثال مشوَّه ،حمروم من قدرة اإلبداع

على النماذج املختلفة لقصتنا املعاصرة هو إعمام مزوَّر أيضاً .           
 تصحيح صورة الكاتب الذي يتقدم ، إزاء املثال السابق،      أصبح مطلوباً 

إىل عمله باستعدادات الصنعة غري املوهومة. يتقدم كاتبنا هذا إىل قصته 
 يستتبعهما تركيب متعدد العناصر. ، وختطيط ذهين حمك ،بانفعال بسيط

 إذ أن مشكالت بناء القصة ال حصر هلا: اللغة ،هذه هي أول االستعدادات
 التوليف والربط (املونتاج). تنتظ  عناصر البناء يف ، احلكاية، الزمن،الفكرة،

عالقات ثنائية وثالثية ورباعية ومخاسية على مستوى اجلملة والنص.. مئويات 



  

من الوجوه حمورها واحد: روح النص الذي ميّدد الزمن رجوعاً إىل اجلذر 
 يف حركة تتذبذب حول ، وذهاباً إىل ما وراء واقعها الفعلي،األعمق للفكرة

نقطة السرد احلاضرة كبندول ساعة كونية عمالقة. الكونية لنقض موضعية 
 خمتزلة ، واجلذر األعمق لبناء زمانية النص على مرجعيات سابقة عليه،الفكرة

يف حلظة تزامنية. ال يُبىن نص قصصي وال يرحتل عن زمانه إال باتصاله 
باجلذور املشرتكة للفكرة العظمى اليت تتوزع يف مجيع النصوص (املكتوبة 

 اليت ،والكامنة يف غيب الكتابة). أما حافز هذه احلركة التزامنية فهو اللغة
متّون عناصر البناء بطاقة النمو والرتابط. جتدد اللغة خاليا النص روليات 

 وخمتلف اللغات واللهجات. وباللغة ،الواقع ومراجعه املوزعة يف كىت احملكيات
 الذي متّحي فيه الفوارق ،ترتفع القصة بالواقع احملكي إىل مستوى واقع الكتابة

 ويباح فيه ما مل يُبح يف واقع ما قبل الكتابة.  ،البنائية الشفاهية
 تنتظ  العناصر السردية ،      على هذا املستوى من تنصيص الواقع (توقيعه)

 ، وتتجوهر احلكاية، وميتد الزمان،يف كبكة لغوية تتمثل فيها الفكرة مراجعها
 ولن تعود ،وتتلبس الشخصيات صفاتا اجلديدة (صفات الواقع املكتوب)

 بعد ،ممكنة موضعة الكاتب باعتباره ((مؤلفاً )) أو ((خالقاً )) أو((مبتدعاً ))
 تزامحها يف الدوران حول ،أن تتموضع مدوَّنته يف مسار كوكبة من املدوَّنات

جذر اخللق اإلنساين املشرتك العميق. إن أية قصة ـ بصية لغة ُكتبت وبصية فكرة 
ارتبطت ـ تتجذر يف الزمان املمتد إىل أقدم كلمة ُدوِّنت أو صوت نَرب به 



  

إنسان. وما املظهر احلكائي الذي تشكلت حتت غطائه اللغوي احملبوك عرب 
 سوى عرض من أعراض التشكل اجلوهري وقد جتمعت حول لّب ،الزمان
 كما تتجمع طبقات اللحاء حول لب اخلشب يف ساق الشجرة. ،الفكرة

 وهي ترتكب أو تتدحرج ، أو كرة فيثاغورس،ستبدو القصة مثل مكعب روبك
 قبل أن تكشف عن معناها أو تدفنه معها إىل األبد. ،حتت سحر القراءة

 مثل ، أو لعبة من األلعاب، أو لغز من أأللغاز،وحني يظل سر من األسرار
 أو لغز أيب ، أو فراغية متاثيل الليزر، أو فقدان خمطوطة،مربهنة فريما الرياضية

 فألاا سّر ، عصية على احلل والتفسري لعقل القارئ الفطن،اهلول األودييب
((كلمة)) غامضة انتقل من جماله الرمزي الالحمدود يف الوجود إىل الال 
اللغوي احملدود يف قصة من القصص. ولئن بدت قصة كلعبة من ألعاب 

 أو لكي تبقى على ، فلكي تنحّل فيها األسرار والكلمات،الوجود الغامضة
 فألاا كذلك. ،غموضها من دون حل. وحني تقاوم قصة أي إجراء للتفسري

ولن ينفع قاموس أو موسوعة أو كتاب سحر لتفسري رموزها أو كشف معناها 
 لكنها قد تنتظ  هي ،املبطن يف لغتها. فاللغة قد تقصر عن برهان كيء

نفسها يف برهان منغلق على حكايته.                                                                                                                                                                                 
 تتعلق باإلحسـاس ،      املشـكلة األخرى اليت ال نريد مغادرتا دومنا إيضـاح

 أو يرتـد إىل الوراء كومضـة ،بالزمـن الذي جيـري يف القصـة جمـرى النهـر
 أو يدور يف حلقـة ال ابتداء هلا وال ،أو((سـقوط حـر)) يف هاوية املاضي



  

انتهاء. ويف آونة تتعارض احلوادث مع أي كـعور باجتاه زماين فتلتقي األبعـاد 
 هي اللحظـة القصصية املتزامنـة اليت حيركها الكاتب ،كلهـا يف حلظـة واحدة

من موقـع ثابت يف زمانــه خالل نص غري ثابت يف زمانــه. واللحظـة هذه 
تبدو مناسـبة أكثر من فكــرة ((اجلريان)) أو((االرتداد)) أو((الدوران)) يف 
املبنـى التقليـدي. فهي تشـري إىل زمنهـا السـردي الذي ((يتمدد)) مبقتضى 

التمثيـل املتزامـن للمراجـع اليت دخلت يف بنائـها. ستتحط  املراجع وُتطرد من 
 وسيحّل ((زمن)) القـارئ حمل (( ،القصة بفعل القراءة وإجراءاتا املتحركة

 ولن نتحدث بعدئـذ عن اجتـاه ماضوّي أكـارت إليه ،زمان)) مراجـع الكاتب
 بل إاا ليست ،القصـة قبل حلظـة القراءة. ليسـت القصـة ماضوية أو أسـطورية

خياًال مسـتقبلياً حمضاً مضاداً للتصور الواقعي. ولكن القصـة سـتزيد من حرية 
 عندمـا ال يصدق أن ،القارئ الذي يريد أن ((يزّمنهـا)) من موقعـه الثابت

اسـتعمال كـخصية مثل (عشـتار) يف قصـة سـيلغي زمان أسـطورة عراقية قدمية 
 كما أن اسـتعمال تقنية علمية متطورة لن تضعـه يف ،ويدجمه يف زمن القصـة

البعد املسـتقبلي للزمـان. إن القارئ الذي يريد تقييد الزمن (أو تقسـيمه) هو 
قارئ ال يريد أن يصّدق بصن وجود حلظة ((تزامنية)) جتمع األبعاد يف حلظة 
قّص اختزالية هي الشـغل الشـاغل لقصاص يريد أن حيط  أسطورة الزمن 

 يف وعي رؤية تطورية حمتمة ، وترتب املراجع،القصصية اليت تقّيد احلوادث 
بصريورة الزمن الطبيعي املنتظ . ال يكفي أن يلتقط الكاتب كـظايا من 



  

 أو لتوليف حياة ، لتجميد حلظات زمانيـة جميـدة،قراطيس األمس البعيد
 ما مل يتسـق هذا االلتقاط وزمـن القصــة املختـَزل يف ،كـخصيات عظيمة
حلظــة ال زمنية.  

      لقد رجـع غابرييل غارسـيا ماركيز إىل مئات الوثائق لتوليف زمان 
كخصية (سيمون بوليفار) يف رواية (اجلنرال يف متاهته) وأنتج منها صورة 

 حىت لُيقال أن التواريخ احلقيقية ،مغايرة لشـخصية حمرر أمريكا الالتينية
للحوادث رسـمت زمنـاً ختيليـاً حلياة رجل غري حقيقي. مل يتطلب األمر من 

ماركيز أن حيرف حقيقة األزمنـة واألمكنـة والصفات يف حياة البطل الذي اليت 
 بل إننـا ال نرى هدفاً من إعادة كتابة سـرية حياة ،اسـتقطرها من الوثائـق

 إال أن يكون هذا اجلهد ـ الذي ال يُبارى ـ من أجـل ،مبجلة يف النفوس
تكثيف حلظـة تزامنيـة ال حيدها عصـر أو زمـان. إّن رواية (اجلنرال يف متاهته) 

 إمنا هي رواية بطـل ((يف)) هذا ،ليسـت رواية بطـل ((من)) ذلك الزمـان
 ،الزمـان. بذلك يصدق القـول أن (سـيمون بوليفـار) هــو (ماركيز) نفســه

بالصـدق الـذي قيـل فيه أن (مدام بوفاري) هـي (فلوبري). وباالعتبـار نفســه 
 إمنـا هـي عشـتار ،فإن (عشـتار) ليسـت كـخصية مقتطعـة من أسـطورة قدميـة

الكاتب الذي ابتعثـها يف حلظتـه املتزامنـة مع زمـان التاريـخ وزمن القصة. وهي 
عشـتار أّي قارئ خيلـق حلظتـه املتزامنـة مع حلظـة القراءة املتحركة. حىت لتصبح 

 ال اسـماً منتزعـاً من ذاكـرة الزمـان ،عشتار امرأة األمـس واليـوم والغـد معـاً 



  

 لرسـ  ،امليتة. تسـتطيع القصة أن حتـرر طاقـة أي عنصـر يف عزلتـه املرجعيـة
 املختزِلة لكل األزمنة. إن قصـة اليوم تظهـر كرؤيـا اختزاليـة يف ،حلظتهـا احلية

((كلمة)) كليـة متزامنـة. وهذه احلال تنطبق على أي جهـد حقيقـي يبذلـه 
كاتـب ال يكتفـي بتصـورات ومهيــة عن الزمــن والشــخصية واملرجع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
      

     استعمال الروايــــة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 وستحتل ،      مل أؤلف غري كتاب واحد ينتسب بصعوبة إىل فن الرواية

 حمور انشغايل بنظريات هذا الفن. لن 2001(كراسة كانون) الصادرة عام 
أتكل  ـ يف حاليت ـ إال على نصوص غائبة يف أفق استحقاقي من تراث 

 أحالُم ، وهو أفق بّلوري كبه مستدير تشبح فيه خمططاُت رواية،الرواية
روايات وّلْت هاربة أمام أجناس أدبية اعرتضْت طريقها. إن أمثال هذه 

 ويتوجب ، صارت اليوم تسبقين مبسافة،املخططات اليت تركُتها وراء ظهري
 وإمنا ، وأستويل على زمامها. لذا لن أتكل  على رواية حمققة،عليَّ أن أحلق با

 نص غائب قد ال أحققه يف القريب العاجل من ،على نص روائي مل أستحقه
 فسصتلمس جسد ،مستقبلي األديب. وما دمُت يف هذا املوقع الالمعني بدقة

ذلك النص تلّمس العميان جلسد الفيل ـ يف احلكاية اهلندية ـ يلمس أحده  
جزءاً من اجلسد الكبري فيحسبه مفهوماً كلياً للجسد الذي مل يبصره. وهكذا 

 ،فإن إدراكي للنص الروائي املنزلق يف أفقي البلوري الشاسع (كجسد الفيل)



  

 أحسب كل مقطع ملموس منها ، غري مرتبة،سيتوزع على مقاطع متفرقة
جيمع خصائص النص الكلي الغائب ويعوض عنه.  

 
    U:الرواية املدحورة 

   حتّدث علي بدر عن روايته (مصابيح أوركلي ) فوصفها بصاا رواية 
 فصعطى بذلك ، ال رواية األبطال واملنتصرين،املدحورين واملقهورين واملنفيني

مثاًال قوياً على دخول الروائي العراقي مكاناً غريبا حياكي فيه مكان نشصته 
األول (وطنه) حماكاة متثيلية تدل على انشطاره وانقسامه إىل أقوام وهويات 
وثقافات. اختذ علي بدر من مدينة القدس ((طرساً )) نسخ عليه ذكريات 

 وفكك بوساطته الرؤية البطولية األحادية ،أدوارد سعيد عن املكان األول
 وحفر يف الوثائق ،للمدينة القدمية يف السرود اخلارقة للروايات اإلسرائيلية

 لكي يقرتب من روح السرد الكامن يف ،احملجوبة اليت تؤطر تاريخ املدينة
 يف روايات ، وتنافذ اهلويات وعبورها احلدود واللغات،((تناص املدن))

املنفيني أمثال ميالن كونديرا وأورهان باموق. 
    كيف تتحول بغداد بعني غائب طعمة فرمان إىل اسطنبول بعني أورهان 

 تقودها صراعاتا  بني القدمي واحلديث إىل عبور احلواجز املنيعة ،باموق
للمدن القدمية؟ تستعيد مدن اخلالفة اإلسالمية صورها يف ذاكرات قرائها 

 وكشف ،بقدرات روائييها على حشد التفاصيل املهملة يف هذه الصور



  

 فال يبقى تفصيل إال ودجمه الروائي العلي  ،هوياتا اهلجينة ومغامراتا التشردية
 وال تظهر كخصية إال لتسمح له بصداء دور ثانوي معها ،رياته وحياة كتابه

 ،وسط ظالل مسرح متثل عليه األدوار احلقيقية أمام أكباح املاضي واحلاضر
كما مثل باموق أدواراً من حياة تركيا املعاصرة بصحبة مئات من املغامرين 

واملمثلني والصحفيني مزج خالهلا بني السرد الواقعي والتمثيل الساخر واملقال 
 يف روايتني كهريتني من أعماله مها (الكتاب األسود) و(ثلج).  ،الصحفي

    ُتستخدم األمساء يف الروايات املدحورة (أو املقموعة أو املقهورة) 
استخداماً متثيليا ساخراً . كل األمساء الردة يف رواية (مخسة أصوات) تشري 

 حنن نعرفه  ونعرف ،إىل أكخاص معروفني يف جمتمع اخلمسينات البغدادي
 لذا فنحن نتابع حيات  بتعاطف وتقدير كبريين. وهناك ،أمساءه  الرمزية

فصل يف روايـــة (الكتاب األسود) عنوانه (أنظر من أتى) تتشبه نساء يعملن 
 ويقلداّن يف امللبس ،يف بيت من بيوت اللذة باملمثالت الرتكيات الشهريات

 وحنن ، وحياورن زباننهّن روار األفالم األصلي، ويتسّمني بصمسائهنّ ،والزينة
نعل  أن هذا الفصل من الرواية حماكاة ساخرة تدف إىل إظهار سلطة االس  

 ونعل  كذلك أن ،الغائب للممثالت األصليات على زبائن دار اللذة هذه
األمساء الرمزية األخرى لشخصيات الرواية حتاكي االس  األصلي لكاتب 

الرواية (باموق) وتتسلط عليه وتنافسه على سرد الرواية اليت يكتبها.  



  

      لقد ورثت الرواية املدحورة سلطة االس  الرمزي من الرواية الكالسيكية 
لتنهي تارخياً طويًال من البناء التخييلي الصرف لشخصيات ال وجود حقيقياً 

 و تتسلح به لتجمع أمساء األرواح الغائبة يف روح الروائي كي ،هلا يف الواقع
تستمر حياته حىت ااية الرواية وتعيش بعدها (فعل غوغول كـبيه ذلك يف 
روايته : األرواح امليتة). إن استعمال أمساء كخصيات حقيقية مثل (غويا 
وبيكاسو ودستويفسكي وغوتة وأتاتورك وأدوارد سعيد) مبصاحبة أمساء 

 يشري إىل اختفاء سلطة االس  ، يف الروايات املدحورة،الشخصيات املتخيلة
الغائب وراء حياة االس  املعلوم للتصثري يف سلطة الروائي وعمله.  

 
  U  :هوى تركي

      فات إدراكنا عند قراءة دستويفسكي وتوماس مان أن الروايات العظيمة 
 حىت بلغتنا روايات أورهان باموق فعرفنا أن األفكار وظالل ،هي روايات مملة

األفكار فواصل وانتقاالت وروابط تتخلل حماكاة عصرية حلكايات قدمية. 
نستغرق يف سرد األفكار اململة لنكتشف أن حبكات الروايات ((فخاخ 
أدبية)) الصطياد اإلكارات واالستعارات واألسرار املوجودة يف نصوص 

قدمية. يعقد باموق فصًال يف روايـة (الكتاب األسود) عنوانـه (قصص عشق 
ليلة ثلجية) مقلداً قطعة من (مثنوي) جالل الدين الرومي يتناوب فيها 

 مصخوذة هي أيضاً ،قصاصون جمتمعون يف مخارة ليلية على قص قصص عشق



  

 مطارداً فكرة ((املعاناة)) التصوفية يف ،من قطعة يف (منطق الطري) للعطار
 الكامنة وراء ،رث موالنا جالل عن معشوقه مشس التربيزي يف أزقة دمشق

فكرة ((الضياع)) التناصية يف رث بطل الرواية (غالب) عن زوجته (رؤيا) يف 
 بتقليد أسلوب ((الرسائل املشفرة واألمساء املستعارة واأللعاب ،أزقة اسطنبول

احلروفية)) يف احلكايات التصوفية. إن مثال ((فناء املطلق)) يف قصص العشق 
التصوفية يتحول على يد باموق إىل مثال ((تناص املطلق)) يف نوع من 

الروايات املنسوبة إىل ((هوى تركي)) يدفن السّر اإلنساين وسط حشد من 
 التفاصيل التافهة واملطاردات احلكائية اليت ال تشري ظاهرياً إىل معىن سّري.

    وردت اإلكارة إىل ((اهلوى الرتكي)) مبطاردة ((األفكار العظيمة)) يف 
حديث باموق إىل صحيفة أملانية عن روايته (ثلج) بعد فوزه جبائزة نوبل عام 

. ولكي خيفف باموق من محل هذا ((اهلوى)) صرح مبيله إىل استعارة 2006
((تفاصيل احلياة)) واالنغمار يف سعادتا. وحتتوي رواية (الكتاب األسود) 

على قدر كبري من التفاصيل واألسرار املتسربة من حكايات األولياء 
 وقد حوهلا باموق إىل ((لعبة حروفية)) أو((فخ أديب)) بطلهما ،واملتصوفني

(غالب) ـ وهو اس  كاعر متصوف ـ لتساعده يف رثه عن زوجته (رؤيا) ـ 
وهو اس  يوحي باألحالم اليت يسرح فيها البطل ـ يف أزقة اسطنبول. يطابق 
(غالب) خارطة ملدينة اسطنبول مؤكرة بالقل  اجلاف األخضر على خرائط 

 فتظهر لعينيه اإلكارات واألمساء والوجوه اليت ،ملدن دمشق والقاهرة وبغداد



  

 يفقد ، وخالل رثه عن الزوجة احملبوبة،ختفي السّر املكنون يف اخلارطة األوىل
 يسكن رأسه سّر اسطنبول الضائع يف ،نفسه ويتحول إىل كخص آخر

 ولكي يهتدي إىل ،أعماق اخلارطة املشابة ملتاهة حتدها احلروف واإلكارات
 ويبتكر األلعاب ،مكان زوجته املختفية كان عليه أن يفك أسرار اخلارطة

 ولكن دون جدوى. أما حنن القراء الذين سنعرف ، وينصب الفخاخ،احلروفية
 وُتؤكر باخلطوط لتحيط مبكامن ،أن اخلرائط تُرس  لتخفي أسرار املدن

 ويُطبق بعضها على بعض للمماهاة بني حكايات النصوص القدمية ،األسرار
 فسندرك أخرياً ((هوى)) باموق الرتكي وسعادته يف ،وتفاصيل احلياة العصرية

 وهي سعادتنا أيضاً .  ،سرد القصص
    U :اســتطراد

      أستطرد هنا لنقد مفهوم استقيناه من روافد النظرية الروائية الغربية 
 وأدى احنرافه عن جمراه إىل تعكر صفو التجربة ،املرتمجة إىل اللغة العربية

الروائية العربية وغزارتا اإلحيائية. إذ طاملا تُرج  الشق األول من مصطلح 
اإلجنليزية اليت تعين death) ((موت املؤلف)) الفرنسي األصل مقابل كلمة (

 يف حني أن املصطلح األصلي يهدف إىل إيصال املعنـى ،املوت اجلسدي
). لذا كان األصّح أن mort) ال املعنـى احلرفـي (mortalityالـازي (

يُؤصَّل كّق املصطلح الروائي هذا يف أفياء االنتشاء الروحي للذات العربية 
 امتثال الذات الثانية ، أي بتعبري آخر،املنتجة يف حضرة موضوع اإلنتاج



  

(الراوية) لوعي الذات املرجعية األصلية (املروي هلا أو ألجلها) واالختفاء 
 ،(االحتفاء) رضورها . أما الدليل على هذا الغياب احلضوري للذات املنتجة

فيرتكح من استعماهلا لصوتا يف درجات من األلوان واألخيلة والنربات. 
فاالستعمال اللغوي الازي هو إخفاء لوجود الراوي ((احلقيقي)) وإنابة 
املؤلف ((الهول)) يف قلب عمله. وكان الصويف املتحرق للفناء يثبت 

 فكصاـا الدليـل على وجوده بعـد ،حضوره بلغـٍة ال يفهمهـا إال َمن خياطبـه بـا
فنائـه.  

    يسمح هذا االستطراد بشصن ترمجة املصطلح األجنيب بافرتاض مبدأ 
((جمهوليـة املؤلف)) بدًال من مفهوم ((موت املؤلف)) يف عملية اإلنتاج 

 بني أن يكون ،الروائي. فالفرق مؤثر يف استعمالنا النظري للمصطلحني
املؤلف ((حاضراً ـ جمهوًال ـ يف ـ عمله)) وأن يكون ((حاضراً ـ ميتاً ـ عن ـ 

عمله)). 
 

   Uكورتاثار: ، باسرتناك،سوجلنتسني  
      عندما فشلت البيانات السياسية الكربى يف حتقيق السعادة اإلنسانية 

 انتقل الدور إىل النوع الروائي ملساعدة ماليني القراء يف ،(احلل  اليوتويب)
العامل على اكتشاف الرى احلقيقي للتاريخ. وهنا ال أعطي اللدات االثنني 
واخلمسـني من روايـة سوجلنتسني (العجلة احلمراء) أمهيًة مطلقة تعلو على 



  

 على ، أو رواية (رويال) خلوليو كورتاثار،رواية (الدكتور زيفاغو) لباسرتناك
 لكين سصحناز إىل عمل كورتاثار ألنه اكتشف ((أككاًال ،سبيل املقارنة

إنسانية أخرى)) أكثر تصثرياً يف نفوس القراء من ((املصادفات النفسية 
كاألحاسيس واالنفعاالت والكره واحلب والطموح)). وكان كورتاثار قد فسر 
((األككال اإلنسانية األخرى)) ـ يف مقابلة أجريت معه قبل أربعة أيام من 
وفاته ـ بصاا ((عناصر غامضة جتمع الشخصيات كتلك العالقـة اليت جتمع 
النجـوم يف الرات)). وأّي نوع روائـي يهدف إىل مسـاعدة القـارئ على 

((اكتشـاف نفسه)) هو نوع أكثر ((ثورية)) من األنواع األدبية األخرى.  
 ونسبتها ، وحقيقة حدوثها،      تكمن قيمة الروايات احلّقة يف أوان إجنازها

إىل موقعها االنفرادي ((بني الرات الروائية)). وما مل خترتع الرواية ((أككاًال 
 فلن تصـّح املقايسة بني النصـوص الروائية مبعايري االستباق ،إنسانية أخرى))

 يف ميزاننا النقدي. وال جتـوز موازنــة ، واالستصغار واالستكبار،وااللتحاق
 ،) بروايات ماركيز1 وال (سابع أيام اخللق) (،(كراسة كانون) بصعمال كونديرا

 من مواقعنا ومشاغلنا ،) بروايات ولي  غولدنغ2وال (ألجبدية األوىل) (
الروائية. 

     
 إذا كانت نصوص عاملية قد احتلت ،  ال عيَب يف أن حتتل رواياتنا التالل

قبلها قم  األنديز واهلماليا. فعلى هذه التالل املنعزلة كهدنا اكتمال الدورة 



  

 وأفول مشوس الروايات العظمى اليت أنتجها القرنان ،األوىل لفن الرواية
املاضيان. 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
) لطه حامد الشبيب. 2)  لعبد اخلالق الركايب .             (1   (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ال روايات كاملة. ،ومل تنتـــج الدورة الثانية سـوى خمططـات روايات
     
    U: ِثْق بالروايــة 

    تقع ممارسة الرواية بني حدّي الوعي والتجربة (الوعي باعتباره إدراكاً 
 والتجربة باعتبارها مادة الرواية ،لقوانني الرواية أو وعياً  بضرورة الرواية

 عندما يثق ،اهليوالنية). لكن الوعي قد خيون التجربة يف حلظة اإلجناز الفعلي
 فتصبح الروايـة ككًال من أككال ،الروائي كثرياً بقوانني الرواية وقواعدها

 قد يقع الروائي يف ، خيانة الوعي لتجربة الكاتب. من ناحية أخرى،اخليانة
فخ ((القوى اخلفية)) أو((القوى املرجعية)) اليت يستند إليها يف ممارسة العمل 

الروائي. وأي روائي مل يقع ضحية ألحبولة القوى املسيطرة على جتربته 
املخذولة؟  

       خذ (فاوست) دليًال مبكراً على سقوط التجربة (مادة الفن) أمام 
سطوة اإلغواء والفكر اجلامح املتمثلة يف مفيستوفلس. وَحَذْت (اس  الوردة) 
حذو (فاوست) عندما سقطت يف غواية الفكر احملرَّم املدوَّن يف بطون الكتب 
القدمية اليت حيجرها الراهب األعمى (يورج) يف قاعة سرية مبكتبة الدير. إن 
يورج صورة كيطانية من مفيستوفلس. والعمى رّد ذاته مظهر من مظاهر 

 حاول بورخس وطه ، حاجز يشطر الوعي عن التجربة،سيطرة الوعي اجلامح
حسني وقبلهما أبو العالء اخرتاقه والوصول إىل بصرية التجربة احملجوبة وراءه. 



  

وعندما نصل إىل احلاجز التكنولوجي فصن الفن الروائي سيُنتج عندئذ كـكًال 
) تقمع فيه اآللة الغامشة (الوعي الغاك ) لغَة 1984غريباً مثل روايــة (

العاطفة اإلنسانية (لغة التجربة املقموعة). وال تعدو روايات القرنني التاسع 
 اندحار التجربة اإلنسانية أمام ،عشر والعشرين حقيقة هذه اإلككالية الثنائية

 حىت حينما برهنت احملاوالت ((املضادة)) ،قوى العقل وما وراء العقل
للروائيني الفرنسيني على حتطي  احلاجز الروائي والعبور بالتجربة اجلديدة إىل 

أكـكال من الوعـي أقنعتنا ـ إىل حيـن ـ جبدوى االستمرار يف كتابة الرواية.     
      كانت رواية أندريه جيد (مزيفو النقود) احملاولة األوىل ـ بعد رواية 

(يولسيس) ـ لتنفيذ رواية مضادة. إال أن كتاباً آخر جليد هو (ثيسيوس) 
 سبق حماوالت الوعي اجلديد إلنقاذ ،بشكله االستذكاري ألسطورة قدمية

التجربة الروائية من السقوط يف متاهات الغواية القدمية. بعد كتاب (ثيسيوس) 
 اليت ميكن ، ارتفق الشكل الروائي روث الروائيني النظرية،الفريد من نوعه

مجعها حتت عنوان واحد هو ((فن الرواية)). إّال أّن التجربة الروائية باتت 
 وعادت إكـكالية الوعي املسيّطر ،تنفر من عدد آخر من البحوث النظرية

على التجربة تظهر بصككال حادة يف املمارسات الروائية خالل السنوات 
األخرية من القرن املاضي. وحىت هذه املرحلة كان الروائي يربهن على جتربته 

 لكنه ينافق ويداهن القوى املسيطرة على وعيه حني ،جيداً حني (( يروي ))
(( يفكر)) خارج البناء الروائي. 



  

 ،    إن أفضل الروائيني أولئك الذين يفكرون وه  يتقدمون مع كخصيات 
 يف منطقة ، واحلقائق كصاا خياالت،أي وه  يسردون اخلياالت كصاا حقائق

مشرتكة بني التصور والتخييل. هكذا ال ينشص مثة حاجز نظري بني النظرية 
 ويصبح مبدأ ((ثق بالرواية وال تثق بالنظرية)) أو((فّكْر كما ،ومصادرها

تروي)) املصدر النظري الوحيد للعمل الروائي. وكان هذا مصدري يف كتابة 
 ، إذ كان السرد والتعليق عليه يسريان جنباً إىل جنب،(كراسة كانون) أيضاً 

بنسب متساوية بني الوقائع والتدليل عليها. 
     
    U:أّي كيء ال يستطيع اخلّياط أن يفعله؟ 

    حال للرسام اإلسباين غويا أن يوّقع رسومه الغرافيكية التهكمية بعبارات 
من مثل ((أّي كيء ال يستطيع اخلياط أن يفعله؟)). داعبْت هذه العبارة 

عقلي فاقتبسُتها مع عبارة ((عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش)) وحولتهما 
إىل عبارتيـن رابطتيـن بيـن الوجـوه السـتة ملكعب املدينـة املتقلب بني النـور 

والظلمـة يف ((الكراسة)). 
    أّي كيء ال تستطيع أن جتمعه الرواية يف بنائها املتعدد الوجوه؟ إن الرواية 

 والتقاء ،هي امليدان الوحيد جلمع التناقضات على سبيل االحتمال واحلقيقة
 وحّل ثنائية الوعي احملرَّم والتجربة ،املمكن املعقول بالغريب غري املعقول

 كل هذا على السطح السردي املوكَّى بتضـافر اإلكارات اللغوية يف ،املنَتهكة



  

 ،نسيج تكميّ . يستجيب الشكل الروائي ملختلف النزوات املفتوحة النهايات
بقدر ما ينطوي على أفكار تنبثق من نصف ضوء ونصف ظالم كما تنبثق 

األككال يف لوحات غويا ورامربانت. 
     ختتلف روايات اليوم عن روايات املاضي باختالف املسافة بني القراءة 

 وال تنتظر كما ،والتصويل. تصيت رواية اليوم مبعناها يف صمي  تركيبها املنجز
انتظرت روايات كافكا عشرات السنني لفّك رموزها. إّن الرواية املعاصرة 

 أو يعصى عل احلل ،ككٌل لغزّي إما أن تُفّك أجزاؤه دفعة واحدة مثل ماكينة
مثل معادلة رياضية. وال جدوى من اعتبارها معجزة أو نبوءة أو إهلاماً 

يولسيسياً تتذبذب عرب األزمنة مثل مؤكر كوّين ال يستقر على نقطة حمددة 
بصسلوب أو تركيب أو فكرة. إن الرواية العظيمة إجناز فورّي يُكتب مث يُدفع 

 وتعاصر االخرتاعات الروائية اليت حتاينها.                                                                                                                        ،إىل الوراء. فهي ُتكتب يف أوااا
 تصيت ،      وكما تصيت رسالة بريدية مع طوابعها وأختامها وتواريخ إرساهلا

الرواية على دراجة ساعي الربيد بالرغ  من تطور وسائل اإلرسال اإللكرتونية. 
 واستبدال ، وتعدد منازله،ولطاملا أدهشين نظام الربيد املرحلي بتقاطع طرقه

 مدركاً ، حىت استنفدُت رغبيت يف تضمينه إحدى قصصي،أدواته وكخصياته
 ،أن اللعبة السردية تشبه إىل حد كبري نظاماً من أنظمة االستبدال الربيدي

 وامتالك ألدوار سعاة الربيد ،وما القصص سوى انتساٍخ لطرقه املتشابكة



  

 وتنتهي أدواره  بوصول ، فما ينقله هؤالء معلوم وجمهول لديه ،املتناوبني
الرسالة إىل هدفها.  

     
     U     : كل كيء يف أوانـــه 

     أهديُت نسخًة من (كراسة كانون) إىل صديق مع عبارة ((إىل..... كل 
 ،كيء يف أوانه)) قصدُت با لفت انتباهه إىل قراءة الرواية بشروطها اآلنية

 وإْن خيال فخيال خبيال. إذ ، إْن حقيقة فحقيقة رقيقة،ومكافصتا مبا فيها
 ، وواقعة بواقعة،أن قراءة رواية ال تتطلب أكثر من مبادلة عادلة لرواية برواية

 بال زيادة أو نقصان.  ،وفكرة بفكرة
      لو أردُت إنطاق حيوان بلسان البشر (كما فعلُت يف الكراسة) فلن 

أفعل أكثر مما فعلت (كليلة ودمنة) بإجراء االستنطاق الازي وكصنه إنطاق 
حقيقي. ولو ابتعثُت (ابن سينا) و(احلريري) و(عشتار) والكاتب السومري 

 فسصبادل إكارة بإكارة من مؤلفي ،(دودو) للحياة يف بناء روائي معاصر
العصور القدمية جتّسد هذه الشخصيات. وإذن ستقتصر عملية التصليف 

الروائي على التجسي  اإلكاري لصور متكررة يف ذاكرة السرد اخليالية. وما 
 ُخْذ ما كئت من عناصر الواقع ،عدا هذا التجسي  اإلكاري للصور املتخيلة

 بلزاكياً أو واحداً من مجاعة ،الراهن لرتصني عملك. كن تقليدياً أو جتريبياً 
 ولن تبلغ احلد النهائي لتاريخ النوع ، فلن تصنع أكثـر من ((رواية))،كونديرا



  

 فاستغنوا عن حّله بتصليف ألغاز ، أو تفّك لغزاً أتعب عمالقة الرواية،وابتكاراته
 وكل لغز تتجلى فيه بساطة الرتكيب الكامنة يف كبيه قولنا ((كل ،أخرى

كيء يف أوانه)) أو((ثق بالرواية)).  
       
      U : وصية محاد عجـرد

        قد تصلح نصيحة محاد عجرد أليب نؤاس رفظ ألف بيت من الشعر 
 يف توجيه الكاتب الذي يريد أن جيرب حظه بكتابة رواية.  ،مث نسيااا

 ،      ختتلف قراءة الروائي ألمثاله من الروائيني عن قراءة القارئ االعتيادي
والقارئ الناقد. رمبا قرأ جنيب حمفوظ مئة رواية من األدب الكالسيكي لكي 

 ولعل غائب طعمة فرمان قرأ مثل هذا العدد من ،يبدأ كتابة روايته األوىل
الروايات الواقعية قبل أن يكتب (النخلة واجلريان). وماذا قرأ ماركيز لكي 
يكتب (مئة عام من العزلة)؟ يقول أنه قرأ فوكنر. فإذا أراد جيل الروائيني 

 أو نقضه ببناء من طراز ،الالحق هلؤالء توطيد دعائ  بناء روايات املاضي
 ال يكفي هذا اجليل التهام مئة عمل روائي عظي  من نتاج القرون ،آخر

 مث يطرح ما هضمه ، إْن مل يهض  ما تضمنتها من مضامني وتقنيات،السابقة
مع إفرازات وعيه إىل خارج جتربته اخلاصة. أما أولئك الذين مل يفلحوا يف 

 فاألرجح أن أحده  لن يكون قادراً على إنتاج ،قراءة عشرين عمًال عظيماً 
عمل روائي واحد ذي قيمة من أي طراز.  



  

      من حسن حظ القراء العرب أن ُترتج  هل  رواية (الطبل الصفيح) مع 
 فلما ،آخر سنوات القرن العشرين. ويبدو أن عقد روايات القرن بقي ناقصاً 

اكتمل نظام العقد وأصبح لدينا ما ال يقل عن مئة روايـة من ((الروايات 
 ، صار من حسن إتقان الروائي صنعته أن يقرأ هذه الروايات املئة،امللعونة))

قبل أن يُقدم على كتابة روايته. وكان عدد هذه الروايات ((عشـراً )) عندمـا 
وضع سومرسـت موم كتابـه عن أكهر روايات عصره.  
 أو صانع العطور ،      إن ذائقة روائي هي بدرجة ذّواقة األنبذة املعتقة

 لذا فإن قراءة رواية هي من درجة كتابة رواية الذعة. لكن جتربة ،املنعشة
 إمنا هي ، أو تدريباً حسـياً فائقاً ،مبستوى الوعي الروائي ليست تذوقاً حمضاً 

ممارسة من درجة ((الفناء)) يف عشق النوع الروائي.  
      
   U: غرفـة راسـكولنيكوف 

 لكن ما كان يثري كل قارئ منا يف رواياته ،    ال بّد أننا قرأنا دستويفسكي
 وأخرى ترتقرق ، مقاطع راكحة أمام أعيننا بقطرات إهلام نزرة،كيء خمتلف

يف أذهاننا وقتاً طويًال تبحر بنا بعيداً إىل ما وراء املالحظة اليومية. وهنا 
 ،أسصل: هل قرأنا دستويفسكي حقاً كما قرأه غرينا؟ ويل أن أجيب: نع  وال
رسب قراءتنا ملقطع فريد جتاوزناه مسرعني إىل ما يليه. رمبا علق يف ذاكرتنا 

من (اجلرمية والعقاب) مقطع قتل املرابية العجوز على يد راسكولنيكوف. 



  

لكن ما قنصه ميشيل بوتور من البناء املسهب هلذه الرواية كان تركيباً كعرياً 
أقل أمهية من قتل العجوز. فقد أثار اهتمام الروائي الفرنسي وصف 

دستويفسكي لغرفة القاتل وعرض حمتوياتا من األثاث واللوحات والزهور يف 
ضوء الشمس. أعاد بوتور توزيع فقرات ((الغرفة اخليالية)) يف كتابه 

الشهري(روث يف الرواية اجلديدة) لكي نبصر بعيين الشاب املقبل على 
ارتكاب اجلرمية أثاث غرفته.  

 مل يعثر الروائي اإلجنليزي د. ه. لورنس يف احلكاية ،      يف قراءة جماورة
الفرعية املسماة (املفتش األعظ ) على داللة مركزية ملّخصة لرواية (األخوة 

كرامازوف) كما أوحى إليه بعض النقاد. لقد نظ  االبن (إيفان) هذه 
 وختيل فيها يسوع املسيح هابطاً إىل أرض ،احلكاية يف قالب قصيدة النثر

مدينة اكبيلية يف فرتة من أفظع فرتات حماك  التفتيش. فلما ملح الكاردينال ـ 
 أمر حراسه باعتقاله وإيداعه ،رئيس احملاك  ـ املسـيح متجوًال بني البشر

) من الرواية عندما 5 ب5السجن. ومل يغري لورنس رأيه يف هذا املقطع (ف
 إذ مل جيد فيه سوى ((حكاية مزعجة)) و((موقفاً متكلفاً ساخراً ،أعاد قراءتا
 ، لكنه كتب مقالة حلل فيها حوار املفتش مع املسيح يف السجن،كيطانياً ))

باعتباره حوار ((احلقيقـة ضد الوهـ )) يف كخصية (إيفان) وهو نفسه صراع 
الفكر الشيطاين املتمرد ضد اإلهلام الروحي يف كخصية دستويفسكي. 



  

 محل الكاردينال مصباحاً وفتح ،      نعود إىل احلكايـة: يف حلـكة الليـل
 ودخل على سـجينه يكلمه على انفراد. كان حوار ،باب السـجن احلديدي
 إذ كان املـسيح صامتاً ومل جيب بكلمـة واحدة على ،املفتـش األعظ  أحادياً 

 ، لكنه طبع قبلـة رقيقـة على كـفيت سـجانه يف آخـر احلوار،أسـئلة املفتـش
أذهلته وأرعدته ودفعته إىل أن يشرع باب السجن ويطلق سـراح أسـريه. فهـل 
يُعّد هذا املقطع (احلكاية) من الروايـة مونولوجاً طويًال ميكـن رده إىل جنـس 

 فقد حاور إيفان أخاه أليوكا مبا ،خطاب هاملت مع نفـسه يف املقبـرة ؟ ال 
تضمنته قصيدته النثرية الطويلة. وكان أليوكا يقاطع قراءة أخيه بصسئلته 

وملحوظاته. لكننا قد نقاراا ركاية (الكابنت كوبيكني) يف رواية (النفوس 
 أو حكايــة (القانون) اليت يرويهـا كاهـن كنيسـة السـجن ،امليتة) لغوغول

جلوزيف ك . يف رواية كافكـا (احملاكمة). ولعل كافكا انتبه إىل حكاية 
 ولعل ،(املفتش األعظ ) حني قرأ دستويفسكي (خالف لورنس)

 ،دستويفسكي حني قرأ غوغول أدرك أمهيـة احلكايـة الفرعيــة يف(النفوس امليتة)
ولعل الروائيني الالحقني الذين يقرؤون أمثال هذه املونولوجات واحلكايات 

الفرعية سيفكرون مبقاطع جانبية تؤدي األدوار الرمزية ذاتا يف روايات . وهل 
كنت قارئاً جيداً لغوغول ودستويفسكي وكافكا عندما ابتعثُت الرسام غويا 

من قربه يف أرض حماك  التفتيش إىل أرض البصرة متجوًال بني أحيائها املظلمة 
 نقدي ،يف (كراسة كانون)؟ إن قراءة الروايات بتلك املقاصد فعل انتقائي



  

 أوله كشف وآخره اقتداء وبناء. و(كراسـة كانون) يف حقيقتهــا ،كاكف
جمموعـة حكايات فرعيـة.  

      هناك من يعتقد أن قراًء ((احرتافيني)) من درجة بوتور ولورنس ال 
 وإمنا متّس ،حيتاجون إىل إدراك من نوع خاص متّده  با جتارب دستويفسكي

هذه احلاجة قراًء ((اعتياديني)) يطمحون إىل ترقية أذواقه  وتوسـعة مداركه  
مبا تضيفه قراءة القم  من كشـوف عظمى إىل جتاربـ  القرائية. إن فئـة ثالثة 

من القـراء ((السـلبيني)) ـ تض  بني ظهرانيها عدداً من كّتاب الروايـة ـ ال 
يعتصرون من معاصر الروايات العظيمة سـوى قطرات كـحيحة يف كؤوس 

 هؤالء ، واخلصوبـة الضعيفـة،قراءات  تتبخـر بعد حني بسبب الذوق اجلاف
ه  موضع تسـاؤيل: كيف ال جتعـل قراءة مخـس روايات عظمـى قارئاً 

 وأّىن لقـارئ ((حمتـرف)) أمتَّ قراءة عشـرين روايـة ،((اعتياديـاً )) أسـرياً يف دائرتـا
      عظيمـة قراءًة مقصديـة أن يهرب من القـدر الروائي الذي ينتظره؟                                       

 
    U :رواية حمظوظة ومؤلف سيء احلظ 

     تعتمد كتابة رواية على التحضريات واملعلومات اليت يستغرق مجعها 
نصف املدة الفعلية للبدء بكتابة املسودة األوىل. وإذا أضفنا مرحلة تنقيح 

 فإن إجناز رواية يتطلب ثالث مراحل: التحضري والتدوين والتنقيح. ،املسودة



  

وأجد أن املرحلة األخرية تعادل املرحلة األوىل زمناً وأمهية. وقد تشمل مرحلة 
التنقيح إعادة كتابة املسودة مرات.  

      إن أكثر األمناط الروائية احتياجاً إىل مثل هذا اإلعداد الزمين الطويل 
 اليت جتري جمرى اخليال. احتاج ،هي الروايات السياسية والتارخيية والسرييّة

ماركيز إىل آالف الوثائق وإىل فريق من املساعدين للبدء بكتابة روايته 
(اجلنرال يف متاهته) عن حياة سيمون بوليفار. ويعتمد أمني معلوف على 

 وكان جنيب حمفوظ ،خزين كبري من املعلومات مربمج يف حاسوبه الشخصي
يؤركف حياة كخصياته قبل إطالقها يف رواياته. وكان صنع اهللا إبراهي  قد 
كتب (تلك الرائحة) من يوميات مرتاكمة. وكما نعل  فإن األساس الذي 

اضت عليه روايات أناييس نن بدأ من مذكرات ومالحظات يومية مسهبة. 
هكذا يزداد العمل الروائي رسوخاً يوماً بعد يوم بوجود مشاغل جتريبية يف 

مفرتق الطرق الروائية العربية والعاملية. فهل أُتيح للروائي العراقي موقع بني هذه 
الشعاب يقي  عليه مشغله السردي؟  

      ال جيهل الروائي العراقي حقيقة اكتغاله يف مناخ من املؤثرات الصعبة. 
 ال تتاح للروائي العراقي مرحلة واحدة من مراحل التحضري ،وكما نعل  أيضاً 

 من غري كعور ،والتصمل الضرورية لبدء كتابة مسودات عمله وتنقيحها
 حىت تعددت مشاغله وأُحيطت راالت ،باإلرهاق والتوتر والضيق واإلحباط

 ، والتزامات فورية. إنه أقل الروائيني إنتاجاً يف العامل، وحراسة مشددة،طارئة



  

 حتوم حول رأسه الطائرات ،يعمل يف داخل نطاق مفخخ باهلواجس املميتة
 وتدجج أحالمه األسلحة املنظورة وغري املنظورة.  ،احلربية

 وما عاد يثق كثرياً ،      أُجرب الروائي العراقي على جتاهل تارخيه الروائي
 وأظنه يريد أن يقتص من صحوته الواقعية بتصكيد حلمه ،بالبدايات والنهايات

العقلي الذايت احلافل باملسوخ والغيالن. أقام مشغله بني بداية وااية 
 لكنه يكافح من أجل رواية تضعه يف بداية ، وحلمني داميني،عاصفتني

 ،مرحلة جديدة. وال ينبغي حلراس أحالمه أن يشككوا يف هذا الكفاح األعزل
 إنه ،أو أن يقتحموا عليه مشغله الذي يتصمل فيه وحيّضر ختطيطاته. أجل

 لكن الرواية اليت يكتبها ستكون أوفر حظاً من روايات ،مؤلف سيء احلظ
املاضي. إن روايته وحدها ستنتصر.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                            

    االستعمال الرمــــزي                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
     

   القصة: جمموعة األلفاظ واجلمل اليت ترتابط يف نص لغوّي إلنتاج حادثة 
 بدف التعبري عن فكرة أو مغزى. يبدو هذا التعريف ،أو حبكة أو موقف

 لكنه مفهوم أساسي الكتشاف التقابالت اللغوية ،((اللغوي)) للقصة تقليدياً 
 املؤدية إىل عالقة موحدة: ، نص/فكرة، مجلة/حبكة،املتفرقة: لفظة/حادثة

لغة/قصة. وبا نصل إىل التعريف ((الداليل)) املكمل للتعريف السابق: 
القصة طريقة سردية خاصة لقول كيء ذي مغزى مضمر. إال أن هذه 
الطريقة يف التصنيف اللغوي/السردي لن تكون ذات قيمة داللية يف 

استعماالت قصصية ((تكثريية)) إْن مل تنتظ  يف سياق عالقة رمزية متحولة 
من عصر ما قبل/إىل عصر ما بعد. حينئذ ميكننا احلصول على بديل للعالقة 

النوعية ((لغة/قصة)) يف عالقة ((لغة/استعمال قصصي متعدد)). من 
الواضح إين أكري هنا إىل البديل السردي املتعدد لعالقة نوعية تبدو ثابتة يف 

أي استعمال قصصي. إن لغة السرد هي اللغة املتحولة من عالقة 



  

 ثالث..إخل)) تعاقبياً ، ثان،((توحيد/تكثري)) إىل عالقة ((استعمال أول
وتزامنياً ويف أكثر من أمنوذج واحد.  

 ، باقتحام أككال وصيغ متحولة،      هذه النماذج تتعرض للتجدد والتمدد
 ونظام تراتب ،وحساسيات ذهنية فائقة ألفراد يتمثلون نظام اللغة البشرية

 يف بىن سردية متالحقة ومتجاورة. ترتاقص ،الصور واألفكار واحلوادث
 بالرغ  من حماوالت التثبيت ،النصوص برتاقص الرموز الصوتية والبصرية

 واملساند ، واملركدات املعجمية،والتفسري القرائية. وإزاء املراجع الثابتة
 وقد استوعبت ، يهتّز سطح الذاكرة اللغوية مبوجات الرؤيا املرتددة،التارخيية

الصدمة املعرفية البدئية. إن الرؤيا املسرتسلة تستقصي ألفاظها من بنية عميقة 
 واستغراق يف ، وانتباه كديد، بتهيب كبري،جرى استعمال رموزها مراراً وتكراراً 

 ، وما قبل الفكرة. وبعد حماوالت االهتزاز واالنزالق،صمت ما قبل اللغة
 ، يهدأ السطح وحيل السكون املشبَّع بالفه  والرضا،إيقاعات اخلطص والصواب

يف أودية اخليال املرتامية خلف صفحات االستعمال األخري. 
      كانت الكلمات تعين كيئاً خمتلفاً لإلنسان القدمي عما تعنيه لنا يف وقتنا 
هذا. انبثقت تلك املقاطع الصوتية احملدودة من طبيعة الفوضى املعرفية اليت 
ختبط با كائن العصور البدائية العاقل. احندر هذه األصوات إىل اإلنسانني 

 فصوراها رموزاً كتابية متثل املوجودات اليت انبثقت من العدم ،العراقي واملصري
 وخلقا ، يف أرقى ككل من أككال احملاكاة الطبيعية. ابتكرا لغتيهما،واملاء



  

 لذلك ، اليت كانت تسبقهما يف املعرفة،أساطريمها كما أهلمتها إيامها آهلتهما
 وكل كلمة معىن تبادلياً مع كلمات ،اكتسب كل حرف أو مقطع نرباً مقدساً 

 أو مع كلمة كلية مساوية ملعىن الوجود والكينونة. ولنسرتجع معاناة ،مغيبة
 ،كتابة كلمة واحدة خطَّها قل  حديدي يف يد سومرّي من طبقة الكّتاب

 حيفرهـا يف مقطوعة ((أدبية)) على ،ولنتصور خوفه وهو يكتب كلمة ((ار))
 بالرغ  من ، غامضاً ،لوح طيينّ . فالكلمة هذه كانت حتاكي كيئاً خاصاً 

 يستمد معناه من العالقة الرمزية باخللق واملوت. كلمة ،وضوحه الطبيعي
 حتولت من خميلة ، تتحدى اإلحساس والتشكيل الذهين،مكافئة ملعىن خفيّ 

فطرية حرة إىل صورة مقيَّدة بصصل رمزيّ . انتقلت هذه الصورة إىل خميلة 
 إال حينما ، فل  نعرف املنظر األول للنهر يف عني قدمية،كاتب من عصرنا

 ، منظراً طبيعياً قدمياً ،ظهرت لندن يف عني (إليوت) مدينًة أسطورية موحشة
جيري فيه التاميز ((إهلاً قوياً أمسر)) يف قصيدة (دراي سلفجز). وبرعشة 

 كما ارتسمت ،االكتشاف األول سرتتس  صورة النهر يف خميلة روائي معاصر
يف خميالت أكباه اإلنسان يف رواية ولي  غولدنغ (الورثة) .  

 ويرسل إحدى كخصياته ،      وستذهب خميلة الروائي املعاصر إىل املستقبل
 بعد أن يبتكر العلماء طريقة ،أمامه يف سفينة فضاء تغادر كوكب األرض

 مث ستعود السفينة إىل الكوكب الذي ،إلسباتا مئات وآالف وماليني السنني
 فيستقبل الشخصية (مرالن) جيل ، وتستقر على سهل صخري،غادرته



  

 يف قصة آرثر كالرك (االستيقاظ). ارتفع الرمز من ،جديد من ورثة األرض
 وحني أراد الكاتب ،األصل القدمي إىل املستقبل الغامض بارتباطاته الطبيعية

 فإنه مل ينتج ،املعاصر السفر يف االجتاه املضاد ملكمن الرمز الطبيعي القدمي
سوى الصورة األصلية لعامل أجرد خميف. انطلقت السفينة من عامل أنشص فيه 

 وأحاطها ، وكقَّ األنفاق، وسريَّ السفن،اإلنسان اجلسور على األاار
 حماوًال أن ، مغرياً باخرتاعاته هذه أكثر من صورة أصلية،بالضوضاء والدخان

يبين املستقبل بتكرار استعمال الرموز عن طريق اخلطص تارة وعن طريق 
 ، والصخور واجلبال والبحر والغابات تتغري، فالنهر كيء آخر،الصواب أخرى

 ،إال أن املنظر القدمي يتجس  ثانية لإلنسان الذي يستيقظ من سباته الطويل
 من املوقع املوحش:((لقد مرت ،فيجد التاريخ قد بدأ من جديد من هناك

 ويف العامل الذي كان مرة موطن مرالن قد ،مئات وآالف وماليني من األعوام
 واجلليد غمر ، تفتتت اجلبال وسقطت يف البحر،حدث العديد من التغريات

العامل كما كان قد حدث مرات من قبل وكما سيحدث مرات عديدة 
 حىت برزت يف ضوء ، وحتت البحر كانت جبال املستقبل تنمو ببطء،أخرى
)  1 وبعد ذلك هي بدورها قد تفتتت وسقطت يف البحر)). (،النهار

 أو ااية ، يف عامل بال بداية وال ااية،       بعد دورات من الزمان والتغريات
 سيعود آرثر كالرك الفتتاح روايته املستقبلية (األوديسة ،معكوسة إىل الوراء

 حيث اإلكارة الطاغية يف رواية ،) مبنظر جليدي سحيق يف القدم2001



  

 مث منا ببطء ،املستقبل من هذا النوع هي جلبل تفتت مراراً وسقط يف البحر
حتت ضوء النهار أو ضوء القمر. إكارة منعكسة يف رر الوعي جليدي 

 ومن كتاب ، ال تكف عن السطوع فيه والغروب من عصر إىل عصر،مديد
إىل كتاب.                 

      يف هذه الرؤى املستعادة جيّرب الكاتب املعاصر استعمال مفردات 
 مع (راي 2502 حىت إذا دخلنا مدينة عام ،عصره بثقة مفرطة يف املستقبل

برادبري) وكخصيته (ليونارد ميد) غمرتنا ظالل العتمة والضباب للغة عامل 
مقفر ال نلتقي فيه إنساناً :((كان أحياناً ميشي عدة ساعات وأميال وال يعود 

قبل منتصف الليل إىل منزله. ويف طريقه كان يشاهد األكواخ واملنازل 
 ومل يكن مشواره خيتلف عن السري عرب مقربة ال يظهر فيها ،بنوافذها املظلمة

سوى البصيص الشديد اخلبّو الذي حيدثه نور الرياعات ويف ومضات خلف 
النوافذ. وكانت أكباح رمادية تبدو فجصة وكصاا تتجلى على جدران حجرة 

 أو كانت هناك مهسات ،داخلية مل تُغلق الستارة فيها حلجب الليل بعد
) 2ومتتمات حيث كانت إحدى النوافـذ يف بنـاء كالقرب ال تزال مفتوحة)). (

 ، ((بصيص النور))، ((النافذة))، ((الستارة))، ((املقربة))،      ((القرب))
((أكباح رمادية)).. مفردات حتولت عن (( الكهف )) و((أكباح الكهف)) 

 ، خارجها وحوهلا،يف منظر كاحب قدمي. إننـا دائماً يف طبقة أدىن من املدينة
يف الزمان وذبذبته الالمستقرة. يف النص السابق تنافر بني لغـة الداللة الواقعية 



  

ولغة التوقع الرمزية. كلما اتسع مدى الرؤيا تقلصت اإلكارة وزاد كمواا. إن 
االمتداد الزماين املستقبلي يوّلد حصراً مكانياً مغلفاً بنور رؤيا آفلة ال تتزحزح 

 هو احلاجز اإلكاري الذي ترتد على جدرانه 2000 وكصن العام ،يف قراءتنا
تصوراتنا عن عامل الحق.  

       ال يُفه  النص إال بإحاالته الرمزية على واقع داليل متغري. إنه نص 
 أكثر منه وصفاً تكرارياً ملنظر ،حمكوم بنظام لغوّي مشبَّع باإلحياءات املرجعية

طبيعي ثابت أو تصويراً حلياة اجتماعية. وعندما يستعمل الكاتب املعاصر 
 وارتباطاتا الرمزية ،هذه الكلمة أو تلك فإنه يستعملها بالنسبة لنصه أوالً 

املتعددة األصول مرة أخرى. يف املرة األوىل اليت كّبه القصاص طريقاً إسفلتياً 
 ومطابقته ، كان تشبيهه ذاك غريباً حملاكاته صورة واقعية،ملتوياً بصفعى سوداء

داللة رمزية قوية. كان استعماًال أدهش القارئ الذي اعتاد سلوك طرق ترابية 
 ختلفت عن االستعمال القدمي ،غري معبدة. مث ملا ُعبِّدت الطرق واستقامت
 ومل تعربه إىل الواقع الذي يغري ،صورته الرمزية احملدودة يف النص القصصي

حقيقته باستمرار. بقي التشبيه األصلي يبعث رعشته يف النصوص املتعاقبة 
اليت ظلت تعمل حتت الوعي االستعمال املتكرر. ولو اسرتسلنا يف حتليل 

 كوصف مدينة حديثة مثل نيويورك ،الالوعي اللغوي لتشبيهات واقعية ميتة
 لظهر لنا املدى احملدود ،تبدو خالية من السكان بعد كارثة مستقبلية غامضة

للداللة املتقلصة حتت االستعمال املتكرر لوصف موت املدن العظيمة 



  

واايارها. لكننا يف الغالب سنحلل لغة ((توقع)) ـ وهي لغة تشبيه متكرر 
 مث ال يلبث أن يندفع ،أيضاً ـ حييا ما اسرتجعناه من استعمال قدمي يف ظالهلا

ثانية إىل أفق داللة جديدة.  
      ما زال التهيب الرمزي يقف حائًال أمام االستعمال املتكرر للصور 
الرتاثية الكالسيكية اليت ضمنتها املخيلة الراقية الكتَب املقدسة وكتب 

احلكايات واألمايل. إن البالغة القرآنية ـ على سبيل املثال ـ ال ُتستعاد إال 
بارتباطاتا األخالقية وأحكامها اإلهلية وأوصافها املثالية. هناك وصف أصلي 
للجّنة والنار يصعب استعارته أو حماكاته. وصٌف ال نظري له يف أي استعمال 

لغوي متكرر. وعندما أراد املعري مث دانيت وملتون اختالق صور مماثلة 
 عجزوا عن ، كبيهة بصور الكتب السماوية،للفردوس واجلحي  واملطهر

 وابتكروا منها أنظمة من العالقات الرمزية ،االقرتاب من الرؤيا املثالية األصلية
 بتصثريات باطنية وخارجية من عصر كل ،الدينية جماورة لنظ  الكتب املقدسة

 ختتلف غاياتا عن غايات النص القرآين واإلجنيلي والتورايت. ،واحد منه 
 يعسر اجنرارها عرب املديات ،وكانوا بذلك حياكون صوراً مؤصَّلة يف خطاباتا

واللغات. لذا اتصفت هذه االستعادات الرمزية بكل ما هو حمال وغريب 
 عرب تكرارها الرموز األصلية يف سلسلة من األبنية السردية ،وغري مصنَّف
املضاهية .  



  

      وال ختلو احلكاية العربية الشعبية واخلرافية من نظام رمزّي مؤصَّل. و 
لنصخذ حكاية (الثعلب والطبل) مثاالً :((جاء ثعلب إىل أمجة فيها طبل معلق 

 وكلما هبت الريح على أغصان الشجرة حركتها فُسِمَع هلا صوت ،يف كجرة
 فتوجه الثعلب حنوه ألجل ما مسع من عظي  صوته. فلما أتاه وجده ،عظي 
 فصيقن يف نفسه بكثرة الشح  واللح  فعاجله حىت كّقه. فلما رآه ،ضخماً 

 لعل أفشل األكياء أجهرها صوتاً وأعظمها جثة)) .  ،أجوف قال: ال أدري
 يشّق ،      إن السرد البسيط للحكاية خيفي مستويات عدة الستعمال الرمز

 ،على مؤلف معاصر تكرارها يف ((حكاية)) جديدة. فهناك استعمال احلاكي
 اللذان يتغايران واستعمال القارئ املتحرك يف اللغة والزمان ،واستعمال الثعلب

والوظيفة. يبدو استعمال احلاكي للطبل غريباً حني خصص له وظيفـة غري 
 فخالف بذلك التصور الواقعي ونقل الكلمة إىل مستوى ،وظيفته األصلية

 فهو ،آخر من لغة التوقع. أما الثعلب فيجهل أن الشيء املعلق يسمى طبالً 
يف نظره كيء عظي  وافر الشح  واللح . أما القارئ فإنه أقدر الثالثة على 

 ،استخالص احلكمة النهائية اليت ُوِضعت من أجله يف ااية احلكايـة
 وقد آلْت إليه بفضل لغة التوقع اليت ،والتصرف با يف اسـتعمال متكرر

 ال بفضل تطابق احلكاية مع حقائق الواقع. ،انتظمت با حوادث احلكاية
 واحلكمة تستحصل ، والطبول ال تُعلق يف األكجار،فالثعالب ال تتكل 

بصكثر من طريقة. وقد ال تكون صورة ((الطبول املشقوقة)) أقوى الصور 



  

الرمزية هلجاء الرجال اجلوف الذين يزداد عدده  يف املستقبل. فلدينا مئات 
االخرتاعات اليت ينذر ضجيجها بانتهاء حكاية اإلنسان على األرض. لكن 

 فهي ،احلكاية دليل على قدرة البىن الرمزية على التكرار يف بىن سردية الحقة
 إىل عصر ،واحدة من النماذج القابلة لالنتقال من عصر ثعالب الغابة الغبية

الثعالب اآللية الذكية .  
      إن نسق احلكاية القدمية يسوّغ لكاتب معاصر استخالص حكمة 

 فهل لنا أن نتوقع النهج الرمزي الذي سيسلكه هذا الكاتب من ،مسرتجعة
 واحلرية اليت سيمنحها لنسقه كي يبين عاملاً ،أجل التقاط أعجوبة مماثلة

 اليت تنهج سبيل ،مستقبلياً يف االجتاه اخليايل نفسه؟ إن احلكايات اجلديدة
 تُبىن من خاصية االفرتاق بني ما هو ثابت وما هو ،حكايات احليوان القدمية

 وثانية تعيد االكتشاف ومتدده. ، أوىل أصلية تكتشف،متحرك يف خميلتني
 تتجدد الرموز والصور ،ويف هذه احلركة املتصلة بني االكتشاف وتكراره

 وتتعدد الوظائف ، وتتنوع اإليقاعات، وختتلف األلسن واملسميات،والرؤى
 ومل يسكن اهتزازها ، لتحكي عن حكمة مل تبلغ مداها األخري،والغايات

حىت اآلن. كما تضيع يف هذه احلركة حدود االستعماالت األصلية 
 الواقعية والتوقعية. وقد ، السهلة والصعبة، الصحيحة واخلاطئة،واملستعادة

يلغي نظام حكائي مستعاد استعماًأل يصىب أن يدمج اخليال والواقع يف نظام 
 كما ألغى نظام رواية (يولسيس) اجلدار بني املستويني الشعوري ،لغوي واحد



  

والالكعوري للواقع املستعاد من أثر يوناين. فلوال االستعماالت اللغوية 
 لُعدَّت  ، الواقعية والباطنية واألسطورية،الفريدة

 الرواية حماكاة باهتة لرموز األوديسة. إّال أّن الرواية أغلقت 

 وغدت هي نفسها ، منظومتها الرمزية بابتكارات لغوية ال تُبارى وال ُحتاكى
نظاماً يرسل ذبذباته الرمزية إىل بىن روائية متعاقبة. إن الكتاب العظي  يفىن 

 لكنه ال يُقلَّد. والبناء الرمزي لكتاب الطبيعة واحلياة ،يف استعماالته املتكررة
يصيت بتنوعات حكائية ال ُتستنفد.  
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     المشــــغل الخيالي                                                                                                       
 __________

 
)1 (

      
 للمشاركة يف وركة 1982       ُدعَي الروائي العريب يوسف إدريس عام 

 وبعد عودته نشر مقالتني أطلع فيهما قراَءه العرب على ،القصة بنيودهلي
 ،التجارب النظرية والتطبيقية لكتاب القصة املشاركني يف أعمال الوركة

وأسهب يف نقد جلساتا وجتسي  انطباعاته عمن حضرها من كخصيات 
) . وظّين أن هدفه من املقالتني كان تطبيق 1الفتة للنظر أو خميبة لآلمال (

الصورة املوجبة حملرتفه اخليايل على الصورة السالبة للوركة اهلندية.  
    وركـة نيودهلي واحدة من املشـاغل و احملرتفات القصصيـة والروائيـة كندوة 

 ولقاء معهد العامل العريب ،1970موسـكو عـن (القصة القصرية اليوم) عام 
بني الروائيني العرب والفرنسيني حول طاولة (اإلبداع الروائي اليوم) يف باريس 

 واللقاء العريب األملاين يف ، ومؤمتر القاهرة السنوي للرواية العربية،1988عام 



  

 لكّن أيّاً ، ومعارض الكتاب الدولية يف كىت أحناء العامل،2003صنعاء عام 
منها هو أقّل سحراً من لقاء افرتاضي يُعقد يف أروقة أكادميية خيالية. ويبدو 

أن الكّتاب ميتلكون صوراً خمتلفة حملرتفات  اخلاصة املقامة يف ظالل 
 ، كمحرتف (غابرييل غارسيا ماركيز) السينمي يف كوبا،األكادمييات اخليالية

الاور لألكادميية السرية لكتابة تاريخ كولومبيا احلقيقي (حواره مع التلفزيـون 
 وحمرتف( توماس مان) الذي يكاد خيتفي وراء الصورة ،)1989الربيطاين/

املدخنة ملخترب (فاوست) الذي عاش قبله مبئات السنني. فيما حقق مواطنه 
(غونرت غراس) لقاًء خيالياً يف روايته (لقاء يف تيلكته) ض َّ عشرين كاعراً 

 ليكون ،1647 يف فندق منعزل عام ،أملانياً خالل حرب الثالثني سنة
 على أنقاض أملانيا النازية. 47الصورة السابقة على لقاءات أدباء مجاعة 

كانت وحدة البالد املمزقة هدفاً يرتبط بقدرة اللغة األملانية على رأب 
 عرب ، هذا ما اجتذب الشعراء من أطراف البالد،الصدوع ومجع األوصال
 وهواء حيمل رسائل ، وأاار تطفح جبثث القتلى،طرق يقطعها اللصوص

اجلوع واخلوف والريبة. انتهى لقاء الشعراء يف تيلكتة باحرتاق الفندق 
 300 وظلَّ اللقاء اخليايل يرس  صور لقاءات جمهولة تتكرر مدة ،وتفرقه 

 ويتقامسون اجلدال بشصن اللغة ،عام بني أدباء يتداولون مسودات مؤلفات 
) .  2والفكر والشعر والتاريخ. (



  

       يستطيع الوحي اخليايل أن ميسح عن وجه العامل كدرة األمل بعقده 
 اليت تتنازعها صور االحنطاط ،لقاءات ُمِسرَّة يف حمرتفات األدب املنعزلة

اإلنساين وصور السمو اإلهلي. اسـتطاع اخليـال أن يزاوج بني (السماء 
واجلحي ) يف احملرتف الذي طبع فيه الشاعر (ولي  بليك) ديوان أكعاره 

(أغاين الرباءة واخلربة) على ألواح معدنية مزينة برسوم حفرها بيديه. وقد حتّل 
حلظة صفاء بني كارثتني يشرق خالهلا حل  أبعد كصواً من أحالم كعراء 

 أو احلريري ، حني يلتقي ثانية املتنيب بكافور اإلخشيدي،اخليال الرومانسي
 يف أحد منازل الطريق املؤدية إىل ااية هذا العصر. ختيَّْل ،بصيب زيد السروجي

معي لقاء األكباح املسافرة يف إحدى أكادمييات الصحراء العربية السرية؛ أية 
 وأية أفكار ستحّرك األلسن اليت اجتمعت بعد ،خمطوطات سُتؤلَّف هناك

 وأّىن لنا العل  قبل أن ،طول فراق! لعّل املناظرة مستمرة من دون أن نعل 
حتقق روايٌة أوعمٌل فّين واحداً من هذه اللقاءات اخلفية؟  

 فقد أدّلك على فصل ،      إْن كنَت مثلي تبحث عن لقاءات سعيدة
 تسرتجع منه حواراً أكادميياً مطوياً يف ذاكرة ،دراسي يف جامعة معاصرة

املدارس اليونانية القدمية. هنا سصنقل عرضاً ملقررات جامعة (آيوا) خاصاً 
بتدريس القصة القصرية لطلبتها الذين يقدمون إىل اجلامعة للقاء كتاب 
مشهورين أمثال (جون أبدايك و ولي  غاس و دونالد بارثلي  وفالنري 

أوكونور). تقول (سوزان لوهافر):(( وبصفيت قارئة ومدّرسة وكاتبة للقصة 



  

القصرية فقد كنت حمظوظة من خالل موقعي. ففي جامعة آيوا توجد تقاليد 
قوية يف تدريب الكتاب الشباب ويف دراسة األسلوب النثري.. يصيت كثري من 
الطلبة إىل آيوا لكتابة القصة وأغلبه  متحمس للقصة القصرية لوجود كتاب 

عديدين يُعجبون ب .. يرغب هؤالء الطلبة يف معرفة كيفية عمل القصة 
 وه  ال يبدون اهتماماً بالنظرية البحتة كاهتمامه  ببعض نظريات ،القصرية

).  ال أعرف 3العروض التطبيقية. عند تلك النقطة سعدت جداً بلقائه ))(
 واللقاء ،عدد اجلامعات العربية اليت تقرر مناهج لدراسة القصة القصرية

 ومل أطّلع على لقاءات جامعية ينشغل طالبا بتطبيقات هذا الفن. ،بكتابا
 فألن أساتذتا ،فإْن ُوِجدت مثل هذه املقررات الدراسية يف جامعة عربية

يريدون با إحياء أجواء األروقة املشائية واالعتزالية والنظامية (املدارس اليت 
 ،أنشصها الوزير السلجوقي نظام امللك). ولرمبا تنقلنا مناظرة يف لقاء دويل

 الذي ُعقد يف مبىن أهدته اليونسكو ،كلقاء الوركة اهلندية املتقدم ذكره
 إىل أبواب أكادميية أثينا. وك  يلّذ يل ،وأُطلق عليه (بيت اهلند العاملي)

الرجوع إىل مدارس أثينا (مستعيناً بكتاب جورج سارتون: تاريخ العل  ). 
 إذ كانت دروسها تُلقى يف ،      ُعرِفت مدارس أثينا مبدارس احلديقة والرواق

 ،اهلواء الطلق. كانت األكادميية اليت أنشصها أفالطون أكرب هذه املدارس
 ومدرسة أبيقور ،تنافسها ثالث مدارس كربى: مدرسة زينون (الرواقية)

 وقد سبقتها يف دروس اهلواء ، ومدرسة أرسطو (املشائية)،(األبيقورية)



  

 مها ،مدرستان أخريان تدعوان إىل مذهب الزهد واالنسحاب من احلياة
 ومدرسة الشك والالأدرية ،املدرسة الكلبية (وأكهر فالسفتها ديوجينوس)

(ومؤسسها بريون). مث أوجدت هذه املدارس اخلمس نسـخة بعيدة هلا 
 ومكتبتها (الساربيوم). رمست هذه ،مبدرسـة (املوسيون) يف اإلسكندرية

املدارس لوحة احلكمة اهليلينية اليت وكحتها ريشات زرادكت وهرمس 
وبريسوس البابلي (مؤسس أول مدرسة للتنجي  يف جزيرة كوس) بصلوان املعرفة 

 529 ق.م ـ 387الشرقية العميقة األسرار. عّمرت األكادميية تسعة قرون (
 ، ق.م347 انتهت األوىل بوفاة أفالطون عام ، ومّرت خبمس مراحل،م)

 وُمسيت املرحلة اخلامسة األخرية باألكادميية ،وُعرفت باألكادميية القدمية
اجلديدة.  

 وأُحيط املبىن الذي ،      أنشص أفالطون مدرسته يف مكان بعيد عن الناس
 بغابة من أكجار الزيتون ،يضّ  حلبة مصارعة ومتحفاً لربّات الوحي الفينّ 

ُيستخرَج زيتها للظافرين يف األلعاب واالحتفاالت الديونسيوسية. كان 
 يدفعه  ،الطالب يفدون على أفالطون من اجلزر القريبة واألطراف البعيدة

 وميكننا أن نتصور كخصية ،إغراء اللقاء باملعل  الكبري واالستماع إليه
 يزوده  رب ،الفيلسوف اجلذابة وهو يناقشه  بطريقة احلوار السقراطي

 ويعّده  ليكونوا فالسفة ورجال سياسة. وباستثناء علوم ،احلكمة واملعرفة
املنطق والرياضيات فإن دروس األكادميية تشمل أصول املعرفة والرتبية 



  

واألخالق والسياسة. كانت العالقة بني الطلبة واملدرسني تقوم على أساس 
املثال الفيثاغوري القدمي:((إن التماس املعرفة أعظ  ألوان التطهري)). لذا فإن 

 وكان ُيسمح للطالب ،روح اخلري والنزاهة العلمية تسودان دروس األكادميية
 يشرحون ، خيلفون أساتذت  يف التدريس،النابغني بالبقاء يف األكادميية

 ويتنقلون بني املدن إلذاعتها بني الطالب يف املدارس ،حماضرات  ومؤلفات 
األخرى. 

 ومبدؤها الفلسفي ،        كانت ااملدرسة الرواقية أعظ  منافس لألكادميية
 ،ذو كقني: معريف غايته حتقيق االنسجام بني النفس والطبيعة والعقل

وأخالقي يهدف إىل تقوية الشعور الفردي بالواجب العام وحتقيق األخوة 
ــا عجزت األفالطونيــة القدميـة عن 

ّ
العاملية والتآلف الشامل بني البشر. ومل

 ،حتقيق ((مجهورية)) أستاذها وتطبيق ((قوانينها)) على أية حكومة يونانية
 املدينة العاملية اليت ،حققت الرواقية حلمها اإلنساين بإنشاء األسكندرية

 واستمزجت يف عقائد فالسفتها ،مجعت األجناس والثقافات والديانات
 وهي ، واملثنوية الفارسية، والتنجي  الكلداين،اهليلينية احلكمَة املصرية واهلندية

 وكله  من ،املؤثرات اليت سيطرت على تفكري رؤساء األكادميية املتصخرين
 وكصن أفالطون وقبله ، فكصن اايتها عود على بدايتها،أصول غري أثينية

فيثاغورس ودميقريطس مل يستفرغوا معني الشرق السحري يف حماورات . إال أن 
 مّكنتها ،املباديء األخالقية األصيلة املستقاة من روح اخلري والفضيلة والعل 



  

 وعاكت األكادميية حىت أدركت ،من إذابة املدارس املنافسة يف أروقتها
االمرباطور جستنيان (القرن السادس امليالدي) الذي أغضبه أن تصبح 

 فصغلق أبوابا ، وأداًة لنشر الوثنية،األكادميية مركزاً لتعالي  األفالطونية احلديثة
 كان ،ونفى مدّرسيها. رعى األكادميية يف مرحلتها األخرية سبعة حكماء
 يصحبه  ،آخره  دوماسكيوس (الدمشقي) هاجروا بعد إغالق األكادميية

حكيمان آخران. ونزلوا جبنديسابور حيث أنشـص كسـرى أنو كروان مدرسًة 
 فَـَنَمْت ،للطب. محل األكادمييون املنفيون التسعة معه  بذور احلكمة اليونانية

 بعد أن استمرت ، وأمثرْت يف دار احلكمة ببغداد،يف أسرة خبتيشوع الطبية
اهلجرة من جنديسابور إىل عاصمة اخلالفة العباسية. 

 ،      ما متاديُت يف عرض تاريخ األكادميية إال ألفضي إىل حقيقتني فكريتني
 متداخلتني. األوىل أن عظمة الفكر اليوناين تكمن يف تعايش ،تارخييتني

 وأن عظمة األكادميية تكمن يف هيمنتها على املدارس اليت ،مدارس أثينا
 بل ، فل  تُذب كما ذابت هذه يف املسيحية،ناوأتا االعتقاد والطريقة

 ،هاجرت إىل الشرق وعاكت يف بيئة العامل اإلسالمي تسعة قرون إضافية
 عرب البوابة األندلسية بشروح وافية من ،قبل أن تعود إىل موطنها األصلي
 لتفتتح عصراً جديداً من العظمة الفكرية ،علماء املشرق اإلسالمي ومغربه

 ، ما تزال تعيش حىت اليوم يف دروس األكادمييات اجلديدة،واالنتعاش الروحي
ـ اليت غّذتا  على طريف الكرة األرضية املتناقضني. فمن دورة هذه اهلجرة الكـرب



  

مراضع اهلجرات الداخلية للفكر اإلسالمي الغرفاين الربهاين ـ تستمد مشاغل 
األدب والفكر املعاصرة وهجها وخلودها. وهذه هي احلقيقة الثانية الداخلة 

يف احلقيقة األوىل. 
 على ،      هنا أستصنُف تطبيقات مبدأ ((وحدة النوع اإلنساين)) الرواقي

 املدينة العاملية بعد إنطاكية ،هجرة احلكماء التسعة إىل مدينة جنديسابور
واالسكندرية. كانت أكادميية جنديسابور آخر صورة معكوسة من صور 

 وال نعرف عدد النسخ اخليالية اليت ،األكادميية اإلغريقية يف أكادمييات الشرق
 ،انعكست عن صورة األكادميية األخرية. لكنين أقّدم ُ واحدًة من هذه الصور
اليت اخرتتا لتصليف إحدى قصصي. ختيلُت أّن بعثة من األطباء خرجْت من 

 ستتوقف يف أحد ، مؤلفًة من نساطرة ومسلمني وأديان أخرى،جنديسابور
 قبل أن تواصل رحلتها ،منازل الطريق بني البصرة وواسط قريب من ار دجلة

 وأّن البعثة تلتقي يف املنزل ، لاللتحاق باملارستان العضدي،إىل بغداد
 يصوون إىل املنزل قبل مواصلة احنداره  إىل ،مبسافرين منحدرين يف قارب

 فتعقد اجلماعتان هنا مناظرات ،أطراف البالد العباسية الواقعة وراء النهر
ملناقشة كتاب جالينوس (القوى الطبيعية) يف ضوء مصابيح اخرتعها األطباء 

 ،من يراعات الليل املضيئة. مل أجد طريقة إلحياء أكادمييات العهد القدمي
 أفضل من صورة األكادميية ،وعقد لقاء جامع ألخوان العل  وغرباء الطريق



  

 الذي تضيء نصوصي فيه ،الضائعة هذه ألطبِّق عليها صورة مشغلي اخليايل
يراعاُت األطباء املهاجرين.  

 صعوداً من الشرق إىل الغرب ،      يقع مشغلي اخليايل يف منتصف اهلجرة
أو هبوطاً من اخليال إىل أرض احلاضر وطرقه املتشعبة. أقمُت مشغلي يف 

عقدة اللقاء بني سنوات امليالد املسيحية وسنوات اهلجرة احملمدية. هبوطاً إىل 
جّب التاريخ الوثين وصعوداً يف فضاء اهلجرة الرسولية. اخرتُت موقعي مع 

 حمققاً ، العابرين طرق املدن العاملية، الغرباء واملطرودين،أولئك املسافرين
أفكاره  وأحالمه  وتوقه  إىل املعرفة القائمة على االنسجام بني النفس 

 الشك واحلدس والتجريب العلمي. بذلك ، الروح واملادة،والعقل والطبيعة
 وتتحد باملبدأ اإلنساين ،تعود ذرات خيايل إىل املنبع األصلي لكل خري أمسى

 قبل أن ختتلط ـ هذه الذرات ـ بذرات الرتاب.  ،الشامل لكل البشر
 

)2 (
 وصورها املتنقلة ،       بعد أن اايُت مراجعيت ألكادمييات العامل اإلغريقي

 أرغُب اآلن يف مواصلة السفر إىل ما وراء ،إىل مناطق الشرق اإلسالمي
 إىل املناطق اليت تكثر فيها ،العقدة األخرية يف رحلة احلكماء والفالسفة

 ومشاغل ، كما يكىن عن اسرتاحات اللقاءات النادرة،((مسارح اخليال))
العلماء واآلدباء املوزعة على طرق السـفر املتقاطعة كسـكك القطارات 



  

 أو كخطوط الطريان يف ((مساء األفكار)). ُمسّيْت ،احلديديـة على األرض
 ودير دي ، وحدائق أبيقور، وأبراج العاج،ُعقد اللقاء تلك بقصور اهلواء

 وقائمة األماكن تطول كلما أوغلت الرحلة يف االجتاه ، وقلعة أملوت،مالك
 وناطحات السحاب. فإْن حنن فكرنا برحالت ،املعاكس ألكواخ الواقع

 فالسبيل احملتمل لسفرنا سيصلنا ،طويلة إىل املناطق املسترتة يف الوعي التاريخ
 تلك اليت تستضيف مناظرات أساتذة  ،بالقالع املتفرقة يف السهوب الفسيحة

 ونُفاَجص بقراءة نصوص ،اخليال. هنا سنستمع  إىل حوارات من نوع آخر
اعُتِربْت مفقودة أو حمّرمة.  

      ال أستطيع تصّور عمل اخليال يف النصوص إال كعمل الزمن يف ِسَري 
 سواسية على مسارح تؤدي عليها كخصيات اليوم مآسي ،البشر الفانني

األمس الغابر ومالهيه بصدوار مقنَّعة. سصمّر سريعاً على حمرتفات خيالية تلوح 
 لكين سصواصل السري إىل جانب ، وقد أسرتيح يف واحد منها،من بعيد

 مع كروق ، فصدخل مدينًة نائمة،القالع اليت مرَّ با رحالة الغرب إىل الشرق
الشمس. 

 وأماكن أكثر ،      سصصُل إىل مدن مثل فاس وطنجة ودمشق واالسكندرية
 ،انزواًء مثل احلرية ومعرة النعمان ودير العاقول وسروج وخراسان وهرات

أتعداها إىل مسارح وقالع سكنها أرباب اخليال امثال لقمان وأيسوب وبيدبا 
 مث أسرع بتجاوزها إىل قلعة ال أعرف هلا مثيًال يف أحالم فرين وويلز ،وكهرزاد



  

 حىت أبلغ ـ عرب رحلة األمساء هذه ـ ،وأسيموف.. املؤلفيـن اخليالييـن املبجليـن
 والغائ  موقعه. قليل من الكتاب وصل إىل هذا ،املشغَل اخليايل الغريب منظره

 وليس فيه  من يزع  أن صورة هذا املشغل تنطبق على صورة حمرتفه ،املكان
 وإنء أقمَت ، ولن جتد امساً يعّرفها،اإلبداعي. إنه قلعة ليست ككل القالع

دهراً يف ظالهلا. تستطيع أن ترفع بصرك إىل حافٍة تنتصب يف مهابة إىل علو 
 لكنه سينحدر يف تعاريج مججمة تستقر على نقطة ارتكاز يف اجلزء ،برج

 وصّلبته ،األسفل من عظ  الفك الذي صقلته الرياح واألمطار والشموس
 أو ،صفعات الرعود أوقذائف املدافع. ينفرج الفّكان عند اندساس الضوء

 مث ينطبقان على صمت الفضاء. تنفر على جانيب ،تسرب األصوات
 أذنان تنصتان لصوت مل ينقطع وصوله من ،اجلمجمة عظمتان مكّورتان

 ،مكان بعيد. وملن يرى يف اجلمجمة العظيمة بقايا رأس عمالق من العماليق
 يصيت من ،مثل هوائي رادار،فإّن الصوت الذي ينصّب يف األذنني املشرعتني 

((أرض البشر)): قصائد وكذرات وقوانني ونصوصاً غابرة. ينبئك الرأس 
 وبشيء آخر ال يُعرف زمانه أو ينقطع ،املشرئب بشيء كان هنا وانقضى

 جهاز ،طنينه يف التجويف الداخلي لقوقعة األصوات املدوِّمة. برج إنصات
 ، آه، مسبار أبعاد: أمساء متبدلة جلمجمة اخللود هذه. العينان،استقبال
 واملساء ، فراغ الزمن الذي يشّد املسافر إىل االنتظار حىت حلول املساء،ثقبان



  

 خلود األصوات اليت تتجمع يف كلمات ومقاطع ، أزل اخليال،الذي يلي
 كهذا املقطع من ولي  بليك (ترمجة د. جابر عصفور): ،ونصوص

(( فلكي ترى العامل يف حّبة رمل 
والسموات يف زهرة برية  

ال تُفِلت املطلق من بني يديك 
 يف ساعة من الزمان)) ،وال اخللود

 واستلهامي ، واستماعي لألصوات،      وإْذ تطول جماوريت للجمجمة
 ، مّيزُت فيه طائر (أيب احلناء)، الَح يف غروب يوٍم سرٌب من الطيور،للصور

 مث حّطت الطيور على عظمة ،روح بليك التواقة إىل اخليال املقدس
 وما لبث ، وتسربت دفعة واحدة من فراغ فكيها وثقيب حمجريها،اجلمجمة

مزمار بليك ان ارتفع مصاحباً صوته الذي أنشد مقطع القصيدة السابق.  
 أهو صوت عمر ،      ال أتذكر الصوت الذي عّقب على مزمار بليك

 لكين أدركُت أّن قراءات اجلمجمة ،اخليام أم صوت جالل الدين الرومي
 قرأ جربان ،ترتادف يف مقاطع متواكجة. إْذ بعد ترنيمات بتعالي  زرادكت

 ، وبعد تصريح كاعر أبيقوري مبتعة التحديق إىل النجوم،من (حديقة النيب)
صدح صوت لوكريتيوس بقصيدته (يف طبيعة األكياء). وقرأ إلياس أبو كبكة 

 فتداعت له أصوات املعري ودانيت وملتون بالنشيد. ،من (أفاعي الفردوس)
 ذلك الذي أخذ ،وملا حان دور احلوار الشهري بني إيفان واألب زوسيما



  

 كان املساء قد أرخى ،موضعه يف رواية دستويفسكي (األخوة كرامازوف)
 فانعكست صورة أرقى منها يف حدقة ، وكّع القمر،سدوله حول اجلمجمة

 ، وتشّبع اهلواء مبحاوراتا. كان هذا اليوم من أمتع األيام،الكون اليت حتتويها
فقد استمعُت فيه إىل األصوات املئة اجلهرية اليت دخلت فيما بعد يف نصوص 

 الفارس ، الشاهنامة، إعرتافات القديس أوغسطني،األدب العاملي: املعلقات
 كتاب الطريق والفضيلة... مث عّلق ، مكتبة بابل، أزهار الشر،النحاسي

 وأنا أعجُز َمن يقدم تعليقاً كامًال عليها. أما ،اخلالدون على هذه القراءات
 ، فإين مسعُت منه ،إذا تطّلب املقام أن أنقل واحداً من تعليقات اخلالدين

 ، قوهل : باَت واضحاً لصانع النصوص اخليالية،على حنو مشوب بالغموض
 ،أن غاية استعمال اخليال لديه هي رس  خّط ومهّي لنهايات األكياء احلقيقية

 ، من دون اايات،فكصن النص جتسي  الرحتال الزمانيات وانتقال املكانيات
إىل عامل اخللود.  

 ، فانقسـمت أصـوات اجلمجـمة إىل فريقيـن،      حلَّ يوم مناظرات اخليال
فريق ((الربزخ)) و فريق ((املسرح)). تزعَّ  األول مفكر وحدة الوجود (حميي 

 عامل أعلى ،الدين بن عريب) فقال إّن عامل اخليال هو حدٌّ مشرتك بني عاملني
 وعامل أدىن هو عامل الشهادة العياينّ . فاخليال هو ،هو عامل الغيب املستور

 والتخيل هو عملية جتلي قوة اخلالق يف الوجود ،الربزخ املتوسط بني العاملني
املتحقق. انربى زعي  الفريق الثاين (كولرج) طالباً من العامل العريب دالالت 



  

 فقال ابن عريب أن جتلياته تُرى يف احلل  واملرآة. فاحلامل ،على جتليات الربزخ
 ،يقف على الربزخ الفاصل بني مقام الشـهود واملعاين ومقام الشهادة العياينّ 
فريى صوراً من عامل املعاين الردة مل يكن قد رآها يف عامل احلس املقيد. 

واملرآة هي الوسيط املصقول بني املوضوع وصورته. وإذ ال ميكنك الفصل بني 
 فالصورة الشبحية املنعكسة عنه ،صورة اجلسد السرابية وحقيقة اجلسد املادية

 كذلك العناق بني الوجود ،يف املرآة جتسيد حلظّي ملعىن األبدية الالمنظور
املطلق والعدم املطلق يف جتليات اخليال. قال كولرج إن مستويات اخليال يف 

 تتجلى يف األوىل قوة ، وثانوية ُمدرَكة،فهمه تنتظ  يف مرتبتني: أولية مطلقة
 وما اخليال إال قوة تتوسط القوتني. ردَّ ابن ، ويف الثانية قوة التشكيل،اخللق

 مها اخليال املطلق ،عريب بصن ترتيب اخليال سابق عنده يف مستويني مرتابطني
 ، األول مرتبة اخليال الرمحاين املنفصل بذاته ووجوده وخلقه،واخليال املتصل

 يفارقه ويلج فيه إْن ،والثاين مرتبة اخليال البشري املقيد بوجوه اخليال اإلهلي
 ، وأصحاب النفوس املتصهلة،كاء (وأنت يا سهروردي تقول إن إخوان التجريد

يتخطون الربازخ الوسطى وخيلصون إىل مقام ((كن)) يف الربازخ العلوية 
 فقال إّن ،بالصور اليت يرغبون فيها). انتقل كولرج إىل وظيفة اخليال اجلمالية

 ومتثيل كخصيات التاريخ يف ،وظيفته توحيد األفكار والرموز يف بنية حسية
 فما وظيفة اخليال الفين يف مفهوم ،صور رمزية جمردة (وأنت توافقين يا بليك)

 ،ابن عريب؟ أجاب ابن عريب بصّن اخليال وسيلته للوصول إىل أرض احلقيقة



  

 وحيظى ما ال اس  له ،حيث يكتسب ما ال صورة له صورة يف عني الطبيعة
 وتتنسـ  األكـواق أريج احلديقة الرمحانية. مث ،باسٍ  يف صفحة الوجود اخلالية

 ومجيع ،قرأ ابن عريب سـطراً من كتابه (فصوص احلك ):((فاعلْ  أنك خيال
 فالوجود خيال يف خيال)). ،ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال

 فخيِّل إّيل أن الفريقني ينصتان إىل أصوات هي ،      انقطعت األصوات
 تنتقل من عامل اخلفاء والعماء إىل أفق ،دون مسع البشر أو فوق مسعه 

املنتظرين يف عامل اجلالء. وما كانا ينتظرانه يف حقيقة األمر أصحاب الفريق 
 الذي اصطُلح على تسميته يف عامل اجلمجمة ، فريق اخليال العلمي،الثالث

 وكان زعيمه (جول فرين) يستجمع أصوات الفضاء والزمن ،بفريق(اآللة)
ليصوغها يف مفهوم عن اخليال جيسد نبوءات الغيب الالحمققة يف صور العل  
احملققة. أما برزخ هذا اخليال فهي اآللة اليت حتّول الصور الردة إىل حقائق 

 ستصف لنا هذا ، يا من صمَّمَت آلة للزمن،مطبقة. (وأنت يا صديقي ويلز
الربزخ). حكى ويلز عن رؤيا خيالية مل يضمنها روايته اليت ارتد فيها الزمن 

 مصوراً صراع البشـر على كوكب األرض. تتلخص رؤيا ويلز ،معكوساً 
 يف كهف رريّ . وبينما ،اجلديدة بلقاء جمموعة كعراء يتصدره  ككسبري

 اختلط إنشاده بصوت حتليق طائرة ،كان ككسبري يتغىن بإحدى سوناتاته
من سفينة ضخمة راسية على مقربة من كهف الشعراء. يستطيع الشعراء أن 

 اس  حاملة الطائرات ،يقرؤوا من موقعه  على الساحل كلمة (فورست)



  

 ووجهه غارق يف ضباب البحر:((أيها ،املخطوط رروف كبرية. قال ككسبري
 ما تشاهدونه أمام كهفنا واحدة من نبوءات الساحرات الثالث يف ،السادة

مسرحييت عن مكبث. لكن مفسري املسرحية أخطصوا يف تفسري نبوءة الغابة 
 ومل ينتبهوا إىل أن الغابة كناية عن حاملة ،املتحركة وظّنوا أاا غابة حقيقية

طائرات)). عّلق فرين على رؤيا ويلز:((أنت تعين بالكهف البحري برزخاً بني 
 وهو نفسه ، عامل الغابة وعامل اآللة)). قال ويلز:((أجل يا صديقي،عاملني

 فإن ، واخليال واحلقيقة. وفوق هذا وذاك،الربزخ الفاصل بني الشعر والعل 
 كانت قد تنزلت يف ،صورة الكهف اليت تتجلـى فيها حمنـة العقل البشـري

خيال العظماء أمجعني)). 
      كيف يل أن أضيف كيئاً على برازخ اخليال اليت فصلت بني عاملي 

 وهل أّدعيُت حماورة مل يشهدها خيايل؟ ما سقُت من ،وعامل اجلمجمة
 واتّباع سبٍل مطروقة (وأكاد ،حماورات ال يعدو اقتباسات من كتب معروفة

 أما عملي هنا فاقتصر على التقاط أصوات كاردة من حافات ،أركدك إليها)
 ، كهفاً ررياً ، غابة،اجلمجمة. وبذه األصوات جتلت اجلمجمة يل برزخاً 

 ، وآناً صوتاً من (املالح العجوز)،ترسل آناً بيتاً من (ترمجان األكواق)
يندغمان يف صوت ثالث جيسـ  فكـرة رواقيـة عن وحـدة العقـل والطبيعة. 

 ، وكبح حلمي، وحقيقة كهودي، غدت اجلمجمة صورة مرآيت،وإذن
وكاخص وجودي. ومّكنين حضور جلساتا من تفسري ظهور أقواس قزح 



  

 وقرّبت إّيل أصوات العوامل ،) الشمولية1984رائقة يف مساء مدن ما بعد (
اخلفية.   

 تقي  يف جوفها مسرحاً متّثل ،      مثة حدس بصن مججمة األصوات هذه
عليه كخصيات األمس أدواراً من حوار األكادمييات. املقاعد حول املسرح ـ 

 لكن مقاعد كاغرة ،أو طاولة احملاورات التمثيلية ـ مشغولة باألمساء اخلالدة
ُيستثىن إكغاهلا على الدوام بانتظار مسافر قادم من بالد بعيدة. وقد يُنتخب 

 عندما ينحّل ،العضو اجلديد من جمموعة املسافرين املنتظرين حول اجلمجمة
 مث يعود إلينا ،جسده بعد انتظار طويل يف صوت تتلقفه األذنان املصغيتان

 وتستيقظ يف ، فنمتلئ بالبهجة واليقني،مع األصوات الراكحة من اجلمجمة
 وتتسع يف أحالمنا طرق اهلجرة ، ومسودات أفكارنا،ذاكراتنا صور مشاغلنا

 حىت تصيت الساعة اليت نستحيل فيها ، فتشدنا اجلمجمة إليها،اخليالية إىل أمام
إىل ذرات وأصوات. 

 مع كروق ،      كان الضوء املنسكب على سطح اجلمجمة وتعارجيها
 جيّس  يف خيالنا كعور االنسجام الشامل بني الفكر ،الشمس أو طلوع القمر

 أما األصوات املنهمرة منها فتوقظ فينا رموز االحتاد بني املوت ،واإلحساس
 وما تبعثه من أصوات ،واخللود. كانت اجلمجمة كاهداً على الفناء الطبيعي

 أو ،اخليال إحياء لقوى العقل اخلامدة. وحيث أُلقيْت هنا يف منتصف الطريق
 ومرداد خليقة.  ، فهي ذاكرة خلق، جتدد اخللق وتعيده،يف اايته
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      الســـــــرد التشكيــــــلي 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        
     إن استعمال الصورة الفوتوغرافية والسينمائية والكتلة احلجمية والفراغية 

 ُميكِّن اخليال من النص ،للتمثال والعمارة يف تشكيل لغة السرد األيقونية
بإمكان اإلحساس والتصّور واإلدراك يف أرقى أككاله. سصسند أمثلة التشكيل 

السردي إىل قصص استعاضت عن لغة الوصف الشيئي بلغة التوليف 
 وعن وحدة الفكرة وتتابع احلوادث برتابط األحاسيس ،البصري (املونتاج)

 وعن إنتاج الداللة بإنتاج األثر البصري والذهين. وما أتذكره من ،واملدارك
 إذ وأنا أزع  أاا من ،تشكيل هذه القصص يتجاوز تقاليد التصليف السائدة

 واستغرق زمن ، وخميلة بني خميالت، فقد أهلمْتها ذاكرٌة بني ذاكرات،تصليفي
 وانتهت باكتمال األثر اخليايل ،تشكيل عناصرها أمد الرؤيا اليت حتتويها

 واكتمال ،املتماهي يف رؤياها البالستيكية. غري أن حتوالت التشكيل هذه
 حالتان تتطابقان يف أثرها وتصثريها. إن زمن السرد وزمن التشكيل ،التنصيص



  

مندجمان يف زمن األثر اخليايل الذي حيتويهما. إاا قصص ختتزل أزمان الرؤيا 
 الواقع واخليال .  ، يف الطبيعة والذاكرة،التشكيلية يف األين واألوان

    لطاملا اسُتعِملت ((الصورة)) ـ بنوعيها الثابت واملتحرك ـ يف سرد القصة 
إلحداث أثر وصفي. كان الوصف تقنية كائعة يف القصص السيكولوجية 

 وصار عنصراً رئيساً يف جتسيد املشاهد الواقعية املرئية ،والواقعية التسجيلية
 بعد أن استعار تقنيات ، وحتريك ماضوية الصورة الساكنة،جتسيداً صورياً 

الشريط السينمائي الذي تعمل فيه لغة التوليف عمل لغة االسرتجاع يف ذاكرة 
الشخصية الساردة احملفَّزة بالصور. أصبحت اللغة اجلديدة عنصراً مهماً يف 
حتديث أسلوب تداعي األفكار بتحفيز من صورة بصرية سابقة على عملية 
التذكر. لكن هذه اخلطوة أنتجت نوعاً مبتسراً من أساليب النظرة السطحية 

 أمهل الداللة الكامنة ،يف الرواية الفرنسية اجلديدة هو نوع (أالن روب ـ غرييه)
خلف النظرة املباكرة للواقع. فقد استعمل قصاصو الصورة الرؤية البصرية 

 ومل يعمدوا إىل تشكيله وإعادة تصويره. ،لرتهني الواقع وجتسيمه
      جرّبُت يف قصصي ذلك النوع من االسرتجاع الصوري للواقع يف حاليت 

 سرعان ما جتاوزته إىل حالة التشكيل. كان تصثري اللقطة ،التحفيز والتحريك
 أدى إىل تشكيل رؤية حمفِّزة ،السينمائية حامساً وفورياً يف نظريت وإدراكي

 ، حتاكيه وتشكله وتؤوله (مثاهلا قصة : القطارات الليلية،بالتوليف الصوري
من جمموعة: اململكة السوداء). إن ترتيب هذه العمليات ـ احملاكاة والتشكيل 



  

والتصويل ـ يبني الكيفية اليت تنتقل با العناصر الوصفية من السطح الساكن 
للصورة وعملها يف الزمان املتحرك للقصة. يبدأ التفاعل بالبحث عن حافز 

 وينتهي ، وماضويته يف مدى تصوريّ ،يفرِّغ واقعية التصوير يف رؤيا التشكيل
 لتعمل القصة بعناصرها الصورية الصافية.  ،بتصويل اآلثار وطرد التصثريات

      ساعدين االختبار التصويري والتصورّي على تشكيل عناصر الصورة 
 اندجمْت فيها التخوم ،الفوتوغرافية والواقعة القصصية يف آلية تصثري واحدة

 فعَّلت السرد وأََمنْت ،الساكنة باحلركة الزمانية يف عملية تشكيل ديناميكية
عناصره ونوَّعْت أككاله. وتطلََّب البحث يف عملية التفاعل واالندماج هذه 

 مل تستق  قصة فيها إال بتوسيع املدى ،تصليف ثالث جمموعات قصصية
 وال يبقى انطباع منه ،السردي كي ينتقل تصثري الصورة كلياً إىل البناء القصصي

 بعد أن ارتفعت إىل ، أصبحت القصة هي الصورة،خارج البناء. بعبارة أخرى
مستوى التشكيل التصورّي الذي اختفت منه املصادر األصليـة للصـورة. 

) 1978 مئوّي ـ 45هكذا غـاب عن قـراء قصـة (الصرخة ـ من جمموعة : 
 إضافة ،األصل التصويري املؤَّلف من لوحتني هلنري روسو وديفيد سيكريوس

 وصورة لقروٍد حمبوسة يف قفص هيجها خوف من ،إىل متاثيل جياكومييت
خطر جمهول. لقد انتقل إحساس اخلوف واخلطر والتجوال احملظور إىل القصة 
عرب ثالث وسائط تشكيلية: الصورة واللوحة والتمثال/ اللغة/ صرخة الطفل 

اخلارج من اللوحة. وكان املّؤِلف يف هذا االندماج وسيطاً مشكًِّال غري 



  

مشخَّص. كان كخصاً متصوَّراً خلف تشكيل العناصر املصوَّرة. ويصعب 
 لكين ،علّي ـ حىت اليوم ـ اسرتجاع آلية اندماج عناصر الصور يف تلك القصة

 الصدى املقشعر الذي تركته صرخـة ،أستشعر تسرب العناصر املشكَّلة
الكائـن املمسـوخ يف لوحـة سيكريوس. كانت قصـة (الصرخة) لوحة تشكيلية 

 ،أطلقت صراخ أككاهلا املصلوبة فصثارت الرعب واعتقلت الناس يف البيوت
أو كانت حنتاً لعناصر ساكنة حتركت هنا وهناك يف فضاء خال من البشر. 

 ، سصجّرب هذا التجسـي  النحيت الفراغي يف قصة (أطياف الغسق،بعد أعوام
) لكنه كان جتسيماً اختفت أبعاده الواقعية 1995من جمموعة: رؤيا خريف ـ 

يف بناء ذهينّ . ولعّلي كنت أسعى طول هذه السنوات من أجل الوصول إىل 
 وجتذبا من فضائها ،هذه النتيجة. فالقصة اليت جتسد املرئيات الواقعية

 أكثر ، وترتفع با إىل درجة التمثيل التصوريّ ، حتاول تغيري زمانيتها،املادي
من حماولة جتسيمها يف حدودها البصرية الواقعية.  
 االنتقال من احملاكاة إىل ،      بذه العمليات البطيئة من التمثيل والتحوير

 يبدأ عملنا احلقيقي يف التشكيل الذي قصده أفالطون يف مثاله عن ،التصّور
 ،التصوير: إن التشكيل الذهين يسمح بقدر أكرب من حرية احلذف والتحوير
خالفاً للتمثيل مبادة الصلصال أو الشمع أو احلجر وسواها من املواد اليت 
اكتسبت وجوداً صلباً يف الواقع احملسوس. ال نستطيع احلفاظ على حدود 

الوجود امللموس وحنن حناول تشكيله بتصوراتنا. خيتفي الوجود وتبقى 



  

 ، الوجود املشكَّل،التصورات. وعملية التمثيل هذه دليل على الوجود اآلخر
ال على الوجود السابق على عملية تشكيله. إن القصة هي تشكُّل تصويلي 

 أكثر منها ككًال أو قالباً يستوعب املرئيات يف صورتا األصلية.  ،أيضاً 
 يلجص الكاتب إىل ، النابعة من التجربة املعيشة،      إىل جانب الواقعة احلية

وثائق اخليال اليت ال تدحضها اللحظة احلياتية املؤقتة. كنت أحتاج إىل 
 وإىل حركة ،((حالّية)) القّص أكثر من حاجيت إىل ((موضوعية)) القصة

 ، ومراحل تارخيية،السرد إزاء زمانية الصورة. كانت هناك فواصل واقعية
يصعب اختصارها أو تقريبها إىل زماننا. لذا وجَب حتوير عناصر الصورة و 

 تشكيلها وتصويلها إىل ما هو أبعد من ، أي حتريكها،اخرتاع أبعاد ذهنية هلا
 45 من جمموعة: ،زمااا. وجدُت هذه الصعوبة يف قصة (احتضار رسام

 وترميز صوره ،مئوي) اليت أردت فيها تفعيل املاضي لينقل عناصره إىل احلاضر
لتناسب تصورنا عنه. لذا أكركُت يف خطيت رساماً عثمانياً خيطو يف القصة ـ 
ويف الواقع ـ كما خيطو الطاعون يف أزقـة بغـداد أيام حك  الوايل داود باكا. 

ومل تكن اجلرذان ومطاردوها اجلند سوى عناصر تصويرية (سكيتشات) 
 حىت حلظة انتحار الرسام يف كرفة منزله املطلة ،تتحرك من صورة إىل أخرى

 يف أيامنا هذه. كانت قصة الرسام هذه اختباراً رمزياً لقابلية ،على دجلة
 ، ومن التشـكيل إىل التصويل،الصورة على االنتقال من التمثيل إىل التشكيل

وكان سهًال علّي ـ بطريقيت هذه ـ االنتقال من مفصل إىل آخر وكصن القصة 



  

((ترس )) أزقتها وكخصياتا يف اللحظة اليت ((ختطط)) فيها الطريق إىل 
 فقد ، قرينتها يف التشكيل الصوري،اايتها. أما اختالفها عن قصة (الصرخة)

 وانتقاهلا زمانياً يف القصة ،كان يف انتقال الرموز مكانياً يف القصة السابقة
الالحقة. (فيما بعد ستختزل ختطيطات ـ كراسة كانون ـ االفرتاضية حوادث 

العقد األخري من القرن العشرين يف العراق). 
 اليت دّونُت فيها يوميات كتابة قصة 1985      أرجع إىل مفكرة العام 

(رؤيا الربج ـ من جمموعة: رؤيا خريف) واقتبُس منها فقرة تصف الربج ليـالً . 
إن فقرات املفكـرة تعكـس الطريقة اليت كّكلت با (وّلفت) القصة من مناذج 

 ابتداًء من ،ختطيطية خمتلفة للزقورات السومرية واألبراج البابلية واألهرام املصرية
املخطط األول حىت اكتمال رؤيا اهلبوط والصعود يف املخطط األخري للربج. 

كان حتت يدي ما يفيض عن حاجيت من الصور واملخططات والنماذج لبناء 
 لكن السفر اخليايل بني اآلثار وأساطريها جعلين أكثر قرباً من اللحظة ،الربج

األخرية لتجلي الرؤيا. مث كان الوصول إىل اخلامتة متعًة ذهنية فتحت أمامي 
 وكصاا ، واملنظر العظي  يف قمته،خلوات الربج الضائعة يف طبقاته السفلى

حقيقة حسية متجسدة لنظري. لكن فقرة التصمل املركزية يف ككل الربج 
الكامل حتققت يف القس  الثالث وسط القصة: 

 يفصلها ضوء الكشافات القوي عن ، كتلة هائلة،      (( يسطع الربج
 ستبقى ، بسيطة اخلطوط واإليقاع،الظالم حوهلا كحقيقة بنائية ضخمة



  

 جتلب ملن يراها الشعور باألمان والقوة واملتعة. ،مستمرة ومتوازنة عصوراً قادمة
 وتغلف أحالم اخلصوبة واللذة والسالم. ،مكعبات تنطق باجلمال واالنسجام

 تتحد بالتوق ، كما تبدو اللحظة،إن روح اإلنشاء املستودعة يف هذا البناء
البشري لتخليد جهد اإلنسان املستودع يف األهرام والزقورات واملعابد واألبراج 

واملعابد واألسوار إحتاداً منسجماً متجهاً إىل املستقبل البعيد . كان الربج 
 ريث تتواىل طبقاته ،مصمماً على أساس النظام الرافديين العشري الستيين

يف املكان والزمان املستمرين على وفق متوالية هندسية تتطابق مكوناتا 
العددية مع اجلذور األساسية لعناصر اخللق: املاء والرتاب واهلواء والنار 

 املتحدة مبعادلة احلياة واملوت واالنبعاث)).  ،والرجل واملرأة
      حققُت بناًء آخر لدار الطباعة يف قصة (حكايات يوسف ـ جمموعة: 

 لكن الطبقات االثنيت عشرة ،رؤيا خريف) جبهٍد أقّل من التصور والتصمي 
للدار عكست األمنوذج اخليايل املكافئ لعظمة كتاب احلكايات الذي يطبعه 
سيد الدار (يوسف الطباع) على ماكنة الطباعة اليدوية اليت ميلكها يف إحدى 

 بصرب ودأب احلكاة العظام. مل أكرر مناذج العمارة األسطورية ،غرف البناء
 لكن التوق إىل بناء قالع احلكايات العجيبة ما زال حيرك ،يف قصص الحقة

أحالمي.  
      قبل قصة (الصرخة) كنت قليل االهتمام خبواص الصورة والكتلة 

احلجمية والفراغية (اهلولوغرافية) يف تشكيل القصة. كان خيايل يرس  هلا 



  

 ،مجيعاً تصثرياً موحداً تطغى فيه احلقيقة املوضوعية على احلقيقة البالستيكية
حىت متخض االختبار املتوايل لتقنيات تشكيلية أساسية عن قصة (أطياف 

الغسق) فاندجمت الرؤية البصرية املوضوعية لألكياء بالرؤية التشكيلية أحك  
اندماج. وبعد قصص (رؤيا خريف) أستطيع القول أن اهتمامي أخذ ينصب 

على تفعيل العنصر التشكيلي يف الصورة واللوحة والتمثال والعمارة لكي 
يرتقي(أو ينزل) بالرؤية البصرية/ احلسية/املوضوعية إىل مستوى التصور 
 ،التشكيلي/الرؤيوي/الذهين. وهذه النتائج كنت أختربها يف قصص سابقة

قبل أن أجنزها يف قصصي األخرية.                             
     لقد اتسع جمال الرؤية حىت أصبح ميسوراً يف خمتربي القصصي حتليل 
صوٍر تلتقطـها عني منلـة أو عني كائـن أصغر منهـا مئات املرات. وبـذه 

الفاعلية التصملية انتشرت متاثيل (بصرياثا) الالمرئية يف قصة (أطياف الغسق).  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
          السالسل المرجعية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ،      قد يكون أبسط تعريف للمرجعية داللتها على أصول معرفية مرتابطة
فاعلة يف اإلنتاج الفكري.     

 وأقرب ،     ومازالت املكتبات واملتاحف أثرى خزائن الذاكرة املرجعية
الدالئل على ترابط احللقات املرجعية يف السـلسـلة الكربى ألصول اإلنسـان: 

 احلـرب والسـالم (= صراع اخلري ،َخْلق العامل (= هيوىل العناصر األساسية)
 ، املدن الفاضلة واملدن الراذلة (= املعرفة السعيدة واملعرفة احملرمة)،والشـر)

 املوت واخللود (= ،السفر واالكتشاف واالخرتاع (= البحث عن الهول)
اكتمال دورة اخللق).  

      تبدو املرجعيات يف ترابطها األصلي كصاا حل  قدمي مل يستفق منه 
 سلسلة متصلة احللقات تتصرجح بني النور والظالم. لكنها تظهر ،اإلنسان

 ،لذاكرة اإلنسان املسرتِجع كروَق حلمه وأفوله كمجموعة سالسل متداخلة



  

تتصلف كل سلسلة من حلقات مرتابطة ملرجعية واحدة. ويف هذه السالسل 
 أو املتدلية يف ظالم ، املشّعة يف أفق النور اإلهلي (السلسلة النورانية)،املتضافرة

 أو الصامتة يف سكينة الهول (سلسلة ،احلفرة الشيطانية (سلسلة الشر)
 متثِّل الروايات ، أو املطوِّقة عنق التاريخ اإلنساين (سلسلة اإلنسان)،القدر)

احللقات األخرية يف كل سلسلة على حدة. تتّم  الروايات األجزاء القدمية 
 يف أية سلسلة مرجعية مرتابطة احللقات:   ،املندثرة واألجزاء اجلديدة الناكئة

 مسخ كافكا) هي ، مسخ نوتردام، مسخ فرانكشتاين،      ـ (مسخ أوفيد
أمثلة احللقات املتدرجة ملرجعية مسخ الكائنات.  

 الوضع البشري) أمثلة ، احلرب والسالم، الرامايانا، املهاباراتا،      ـ (اإللياذة
احللقات املرجعية املرتابطة لصراع اإلنسان. 

 أوالد حارتنا) هي الصور ، الكوميديا اإلهلية،      ـ (حي بن يقظان
املستعادة من التصور األصلي خللق العامل وإعادة خلقه.  

 ، أوديب فولتري، أوديب كورين، أوديب سينيكا،      ـ (أوديب سوفوكل
 أوديب كوكتو) هي احللقات املتعاقبة يف مرجعية األقدار ،أوديب جيد

والفجائع وتقلُّب األدوار بني األجيال.  
 فاوست توماس مان) ، فاوست فالريي، فاوست جيته،      ـ (فاوست مارلو

هي النماذج املرتابطة يف مرجعية أصل الشر.  



  

 ، منطق الطري، كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، األوديسة،      ـ (جلجامش
 روايات اخليال ، اليوتوبيات، دون كيخوت، الكوميديا اإلهلية،رسالة الغفران

العلمي) هي البدائل املرتابطة يف سلسلة البحث عن اخللود يف عامل آخر .  
 روايات السحر واهلرطقة) هي حلقات املعرفة ،      ـ (روايات اجلنس

احملجورة يف املكتبات السرية.  
      أُكري بذه األمثلة إىل احللقات اليت تتوسط املرجعيات امليثولوجية 

 هذه اليت تستحضرها أدوات ،(األسفار القدمية) ومرجعيات ما بعد الرواية
 احلاسوب. قد ، السينما، الفيديو،األطراف األخرية من السالسل: الكامريا

نقلل من سطوة مراجع السالسل التكنولوجية وما توفره من تدفق معريف 
 تدد الشكل الروائي احملدود باعتباره املعقل ،وسرعة اتصال وصراحة وثائقية 
 إال أننا لن نستطيع إمهال ما تقرتحه املصادر ،األقوى ملراجع السالسل القدمية

 ،العلمية احلديثة من استعمال مرجعي ((فوق ميثولوجي)) غري متسلسل
 متعدد األككال. إن املفاهي  واألدوات اليت متد الرواية بصيغ ،سريع اإليقاع

((ما بعدية)) تنبه الروائي املعاصر على حقيقة الضغط املستمر للمراجع 
 ، وتقنعه بالتخلي عن مفهوم ((متثُّل)) املرجع أو((هضمه))،الفوق ـ ميثولوجية

 ،ومتكنه من استعمال املفهوم البديل باعتبار النص ضديداً مرآوياً للمرجع
 ويفجر طاقته. ففي كل نص مثة حلقات ،يبتلع كحنته الزمانية املرتابطة

 وتعرقل ،مفقودة لسلسلة مرجعية ترابطية تفكك املنطق التارخيي للحوادث



  

املؤثرات السببية اليت تسّريها. وال ُحيرج الروائي املعاصر أو مينعه تسلسل 
 من تشييد برامج اخليال الروائي ، مرتابط احللقات أو غري مرتابط،مرجعي

 تلك اليت تقدم عوناً كبرياً للبحث العلمي ،مبيكانزم أعقد اآلالت احلاسوبية
 البعيد النتائج. لكننا مهما استخدمنا من أنظمة الرتابط ،الواسع األهداف

 فإن امليكانزم الذي ستؤدي ،العقلي الراقية لتغذية حاسوب ذكي وسريع
مبوجبه الرقائق الذكية نشاطها لن يتفوق كثرياً يف خمرجاته على االحتماالت 
الواسعة ملدخالت التفكري اإلنساين الطبيعي. ويبدو أن هذا هو عمل الرواية 
اليت تنشط آلياتا يف املناطق الهولة من خاليا العقل البشري: القْطع الداليل 

للمراجع املتغرية يف الزمان واألثر والنوع.  
 يف ذاكرة حاسوب ، على سبيل املثال،      ولو حاولنا برجمة ثالثة نصوص

 فإننا يف األغلب لن حنصل على أفضل من هذه اخلالصات املرجعية ،متطور
الدقيقة: ستتلخص مرجعيـة روايات يشار كمال املركزية (الطبيعة العذراء) يف 

 كدم ،هذا التصريح الذي أدىل به الروائي يف مقابلة صحفية:((الطبيعة
 ليست زخرفاً أو مشهداً )).  ،اإلنسان

      وستعرب مرجعية بوريس باسرتناك يف روايته (الطرق اهلوائية ـ ترمجة أنيس 
 وعليها ،زكي حسن) عبوراً خاطفاً بذه العبارة: ((كانت هنالك طرق هوائية

 أفكار ليبكنخت ولينني وأدمغة ، كالقطار تصيت األفكار املستقيمة،يف كل يوم



  

 ، تستطيع أن تعرب أية حدود،أخرى بنفس العظمة. كانت طرقاً مستوية
مهما كان امسها)).  

 كمرجعية فريد الدين العطار ،      أما إذا أدبرنا مع مرجعية أبعد عمقاً 
 فإننا سنجدها يف حكاية من كتابه (منطق الطريـ ترمجة بديع حممد ،التصوفية

 مث ذهب ملك ،مجعة):((حني التقـى هذان الثعلبان تزاوجا بعد طول عشرة
 ، وألقى ِكباكه على هذين الثعلبني،إىل الصحراء مصطحباً فهداً وصقراً 

 إىل أين نِصُل ، فلتقلْ ،فكانت األنثى تسصل الذكر: أيها الباحث عن الثقوب
 ففي دكان الفرّاء باملدينة)).  ،يف النهاية؟ قال: إن كنا لنا من العمر بقية

) 1      ُحتال خالصات النصوص الثالثة السابقة على ثالث مرجعيات: (
) 2املرجعية األسطورية كما ترتبط بصحد طقوس التضحية الطبيعية باإلنسان  (

) املرجعية 3املرجعية الواقعية كما تتمثل يف األمنوذج األصلي حلل  الطريان  (
الرمزية كما ُتستوحى من حكاية تصوفية من عامل احليوان.  
 ، املفهومات،      تُثِبت املوتيفات الثالثة الصلة املرجعية بني النصوص

 مبساعدة النظريات األنثروبولوجية حول تكرار األمناط األصلية ،الرموز
 كرتاوس) ونظريات التحليل النفسي ، بروب، فريزر، فراي،لألساطري(يونغ

 والتفسريات الالهوتية الرمزية ،عن انبثاق احلل  من طبقات الشعور العميقة
لرؤى األنبياء واألولياء والقديسني.  



  

 يف األعمال الروائية ، واحتاد أكمل، بشدة أكرب،      يتضح التكرار املرجعي
 ال تستدعي ،الكالسيكية والرومانسية والطبيعية. إال أن نصوصاً معاصرة

 يعمل املرجع خالهلا ،مرجعياتا إّال لُتحِدَث با حاالت من االنقطاع الداليل
يف اجتاهني متضادين: اإلثبات والنقض. ويبدو أن وظيفة الروائي األوىل يف 

 إثبات نوع من ((االمتصاص)) و ((التشتيت)) املرجعيني ،األعمال املعاصرة
 حيث يعمل األثر املرجعي على اإلحياء بصكثر من حلقة ،لوعي القارئ

مرجعية أمنوذجية. قد ال يبدأ عمل الروائي باستدعاء املرجع من ذاكرة ما قبل 
 ولن ينتهي بعكس اجتاه املرجع أو تشتيته يف النص. بل قد تستكمل ،النص

عمليُة القراءة املستمرة ذلك بآلييت اهلدم والبناء املرجعيتني دون انقطاع. 
 ال يكفي تشبيه ،      بذا التمثيل على عمل املرجع يف النص السردي

 بل بالبنية احملرِّرة لطاقة املرجع ،النص بالصورة السلبية لشحنة املرجع املوجبة
 ينتسب إىل ،يف فضاء السرد. إن أوىف النماذج املمثِّلة آللية الطرد املرجعي

 وحلقتـها املهمة رواية أمربتو إيكو ، وأداتا املكتبة،سلسلة ((املعرفة احملرمة))
((اس  الوردة ـ ترمجة: أمحد الصمعي)) اليت تدور حوادثها يف دير جبلي 
 وحنن ،معزول. إن البناء الروائي امللغَّز ينتهي بذه العبارة:((كانت الوردة امساً 

ال منسك إّال باألمساء)). كانت املكتبة هي ((اجلّنة)) الحتوائها على كتاب 
 يف متاهة من القاعات ، هو كتاب ((الضحك)) املنسوب إىل أرسطو،نادر

 حني ،املليئة باملخطوطات. لكنها تتحول إىل ((جحي )) يلته  نفائسها كلها



  

يهتدي راهب فرنشسكاين مسـتنري يُدعـى (غوليمالو) إىل مكان الكتاب 
احملجور بعد حتقيقات يف جرائ  قتل بالدير. إن املكتبة ـ واسطة املعرفة ـ قد 
تكون ((كاهداً على احلقيقـة واخلطـص)) يف تعبيـر الراهـب األعمى (يورج) 

 ومضرم النار يف املكتبة. أما رث غرميه (غوليمالو) ،حاجر كتاب أرسطو
فينتهي إىل اعتقـاده بنقـص حتقيقاتـه:((احلقائق الوحيدة الصاحلة أدوات ينبغي 

 فإن أية مرجعية ،اإللقاء با بعد استعماهلا)). وقياساً على هذين االستنتاجني
 إذا ما اسُتعِملت أداة للوصول إىل نظام ،هي دليل على احلقيقة وضدها

كامل للمعرفة. فالشكل الروائي الذي يستدعي مرجعيات بنائه ـ حقائقه ـ 
 ، ولن تتبقى منها سوى دالالت متناثرة، حرقها،سيُثِبت قدرته على نفيها

 نؤلف منها قصة مكتبته العظيمة. ،قصاصات متطايرة من الدير بعد احرتاقه
وقد ال تتخلف من هلب عملية ((احلرق)) املرجعية إال خالصة تندس بني 

 ودالالت ، تلوح مثل عالمة نارية فوقها: ((حنن نستعمل الدالالت ،السطور
 أو عندما ال تكون هذه الدالالت ، فقط عندما تَنقُصنا األكياء))،الدالالت

 وحنن ال منسك أخرياً بغري األمساء الدالة على احلقيقة أو ،سوى أمساء ألكياء
 اجلنة أو النار. ينحلُّ املرجـع فـي (اس  الوردة) يف عالمة جامعة ،اخلطص

 الرواية/اس  ، الكون/املتاهة، املعرفة/اَحلْجر،لدالالت متضادة: املكتبة/اجلحي 
 النص/حتوالته يف نصوص مرتمجة عن لغات.  ،الوردة



  

 وحنن نصل هناك حني ندرك ،      لنذهب إىل الطرف البعيد من السلسلة
 املناخ الذي تعمل فيه احملفِّزات اللغوية والداللية ،أن ما هو أه  من املرجع

املتضادة. ستكون العالمة الدالة يف هذا الطرف على احللقة املفقودة لسلسلة 
مراجع ترابطية هي ((احلديقة)) بصورتا املنظمة غاية التنظي . إاا العالمة 

 يف داللتهما الكونية على الشكل اهلندسي املتناسق ،املقابلة للمكتبة/اجلنة
 وخيفي األسرار الروحية. لدينا مناذج من احلدائق ،الذي حييط باملناخ املعريف

اليونانية والصينية واإلسالمية (العربية والفارسية واهلندية) سبقت التصميمات 
 وفتحت أمام ،الالحقة حلدائق عصر النهضة الفرنسية واإليطالية واإلسبانية

 ،اخليال البشري نافذة أيقونية على الفردوس املفقود. ووراء هذه النماذج كلها
 وقد دخلت ،تبدو احلديقة أقوى النماذج أللعاب احلاسوب والسينما اخليالية

 سبقت حضارات ،الرواية باعتبارها ابتكاراً مدهشاً ألقدم الرموز الطبيعية
 فإن احلدائق هي اختزال حللقات ،املدن وحلقت بصور املستقبل. على ذلك

مرجعية متوازية يف حلقة حمفَّزة بالعالمات الدالة: اللغة اليت ((تفوح)) 
 الشخصيات ، البستانيني املتالحقني الذين يتبادلون أقنعة الرواة،كاألزهار
 األكواخ واملقصورات واألسيجة والنافورات والبحريات واألكجار ،املتنزهة

املكوِّنة جلنان األنبياء.  
 دامو ـ ، دامي،      لكن من احملتمل أن حيدث ما حدث يف قصيت (داما

) اليت تتخذ من مثال حديقٍة أندلسية 1995 ،من جمموعة: رؤيا خريف



  

مناخاً مولِّداً لصور املعرفة احملرمة. كانت هذه املعرفة املميتة تشيع بوساطة 
أحجار لعبٍة كبيهة بلعبة(الداما) الشرقية على رقاع منصوبة بني األكجار. 
وكانت اللعبة ختتصر أدوارها يف تصليف ُمجٍل ملغزة جتتذب العبني متكتمني 
ينتسبون إىل ثالثة أجناس. فحني التقى العبان على رقعة بني مخائل حديقة 

 ، وتوالت الفصول، اامرت االحتماالت،(كشاج ) ولعبا لعبتهما األخرية
 وهو أستاذ ، حيث قادت كروط اللعبة الالعب اخلاسر،وتصارعت األجناس

 إىل جّب حتت األرض ُحِبَس فيه أمهُر مئة العٍب ،معروف من اجلنس األول
 ليقضي فيـه بقية حياته. كانت هذه احلديقة أفضل ،من األجناس النادرة

 فلعبة احلب قد ، وعملها ضد دالالتا،اختبار النقالب املراجع على أصوهلا
 واجلنة ليست إّال غطاء أخضر فينان خيفي حتته سجناً ،تقود إىل املوت 

 وتوجيه مصائر ،أرضياً تتصبد فيه القوى املرجعية املتصارعة على احتكار املعرفة
اآلخرين من أهل احلديقة بقواعد لعبة األقدار املختزَلة يف عالمات مبطنة .  

      مل أكتب قصيت هذه لتكون حلقة جماورة يف سلسلة املرجعيات اليت 
 فقد قصدُت بكتابتها لتدلَّ على مناخ كرقي لن ،تتوسطها (اس  الوردة) 

يتكرر بصورة أفضل يف عمل قصصي غريب. بذا ستظل احلديقة ـ هذه 
العالمـة املتنقلـة يف أعمـال األبيقوريني والطاغوريني والشـريازيني (نسـبة إىل 

حافظ و سـعدي) واجلربانييـن (نسبة إىل جربان خليل جربان) ـ أبدع النماذج 
اخليالية اليت صممها كّتاب الشرق يف مناخها األصلي.  



  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                     

   
       أكثر من تناص                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

      أفضل االستذكارات القدمية عن مفهوم ((التناص)) قد ال جنده يف 
 لكننا ، أو يف كتاب الصفدي عن المية الطغرائي،كتاب (املوازنة) لآلمدي

قد جنده يف كتاٍب أوسع بالغة منهما هو كتاب (املقابسات) أليب حيان 
 قصَد مؤلفه فيه إىل تصليف نوٍع نثرّي يض  احلكاية والنادرة ،التوحيدي

واملناظرة يف إطار مفهوم مرجعّي هو االقتباس أو املقابسة. ليست لدينا 
 لكن املقابسة التوحيدية مل ،ككوك معاصرة يف نثر أيب حيان الفين البليغ

 ،تقدم إّال تصطرياً تقريبيًص لعمل التناص الذي يتعلق بنوع مغاير من التصليف
يتطلب تعـدد االقتباس واختالف الُنظُ  وتنوع املقاصد. إن اإلجـراء اخلـاص 
بكل مفهـوم مـن ((املقابسة)) و((التناص)) يشري إىل اختالف تصليف عن 

 وقد نتبني حاًال ما يعرتي نظرتنا االستذكارية من ، ونسق عن نسق،تصليف
 فنكّف عن حماولة هذه الذبذبة العقيمة بني أصلني وتصويلني ،خطص وتعسـف

ملفهومني مها يف غاية االفرتاق واخلصوصية.  



  

      لكننا قد خنتلف الحقاً يف تفسري مفهوم ((التناص)) املتحك  يف إنتاج 
 أو املقارنة التناصية بني نّصني أو أكثر. فنحن ال نعل  ـ على وجه ،النصوص

 وما نصيب ،الدقة ـ صحة التسمية أو داللتها أو إجراءها على نص دون غريه
 بني إجراءات التصويل األخرى. أال يستدعي هذا ،هذا اإلجراء من النجاح

 وهو الذي مضى على ظهوره يف ،القلق النقدي تعديًال حامساً على املصطلح
احلقل النقدي احلديث وقت طويل؟ إن قوانني تطور األككال األدبية 

 ملا يقرتحه الشكل والبناء والرؤيا ، بل تستوجبه،تستدعي مثل هذا التعديل
من احتماالت غري حمدودة يف إجراءات القراءة والتصويل. ذلك أنَّ تطور أي 

ككل يتعارض عكسياً مع أي مفهوم نقدي نشص معه (تعارض الشكل 
الروائي احلديث مع مفهوم املقابسة القدمي مثالً ). إن قانون االندثار هو 

 فالنص ،القانون الصحيح الذي جيعل النص متحرراً من مفهومات تصويله
 أي باالنقالب على قواعده وتقاليده. والقراءة تتجدد ،ينمو مبوت مفهومه

 التناصية. التناص جيدد مرجعيته مع ، وغياب البنية املرجعية،باندثار املعىن
 ونقض له يف الوقت نفسه.  ،ابتداء كل قراءة. وكل قراءة إحياء لتناص

 غري ، من مصدر آخر، منذ اآلن، هل نصخذ مفهومنا عن التناص،      وإذن
املقابسة؟ ال أحسب هذا اللجوء جمدياً للوصول إىل حقيقة عمل هذا املفهوم 

 ومل ينشص من بنية قدمية حىت ينمو يف ،يف النصوص. فهو مفهوم ال تطوريّ 
بنية جديدة. إنه موجود يف أية بنية لغوية منذ فجر الكتابة اإلنسانية. وكان 



  

 من األسباب اليت مل تؤطر آلية ، وضبط حدود تصويله،االختالف يف توظيفه
عمله الواسعة يف النصوص املتعاقبة. فقد اختذ تسمية خاطئة (سرقة أو اقتباس 

يف تراثنا النقدي) وتسمية أولية (احلوارية مبفهوم باختني). أما التسـمية 
 إذ ،اجلديدة ((التناص)) فهي مظهر من مظاهر احنرافه وال حمدوديته اإلجرائية

أن حدوده ال تتسع لتحوالت النص غري الثابتة. لـذا ميكننـا أن نتحـدث عن 
((حاالت تنـاص)) أو عن ((خاصيات تناصية)) تستمد تشريعها من 
املرجعيات املتفرقة يف الرؤيا الكلية األصلية لبناء النص األديب. وبذه 

اإلجراءات املتمكنة يف النصوص ذاتا ـ ال خارجها ـ ستنصهر التسمية العامة 
للمفهوم يف مسميات النصوص املتصصلة يف مرجعية كل نص على وجه 

االستقالل والفاعلية.  
      رمبا سـنفه  الحقاً السبب يف صعوبة ترمجة مفهوم مثل ((التناص)) 

 حني خنلص إىل حقيقة عمله يف النصوص ،يصىب الصفتني التطورية والتماثلية
 املتباينة مرجعياً . لن يكون مثة تشابه ظاهري بني ، املتشاكلة بنائياً ،املتعددة

 ،النصوص حني يكون عمل التناص يف املستويات العميقة من البناء السردي
أما السراب الذي يرتاءى على سطح النص فهو انعكاس املراجع العاملة يف 

 والتناص ،لغة كل نص متصصل يف مرجعيته اخلاصة. إن التصصيل املرجعي
 من دون أن حتسـما ، آليتان حتركان القابلية التصويلية لكل نص،الظاهري

كرعية تصليفــه. 



  

      من الواضح أين أحاول تيئة األذهان لالنتقال من املفهوم الشائع عن 
((التداخل النصـّي)) إىل مفهوم ((التصطري املرجعي)) باقرتاح القابلية 

((التزامنية)) بديًال عن الشرطية ((السببية)) اليت تسبِّب النص بقوة املؤثر 
املرجعي الزمانية. إن اآللية األوىل ((التزامنية)) تعتمد على فهمنا لعمل 

املراجع الذايت يف النص خالفاً ملا تشرتطه اآللية الثانية ((السببية)) من تشابه 
يف عمل املراجع يف النصوص بقابلية مشرتكة. هكذا سصحّول االنتباه من 
 ،املفهوم القائ  على افرتاض أن النصوص تعمل يف ظالل نصوص سابقة هلا

إىل قابلية النصوص على تصصيل مرجعياتا اخلاصة يف ظالل نصـوص متعددة 
املراجع. إن هذه املقاربة تساعدنا على افرتاض ((الاورة)) بني نصوص 

 بطريقة خمتلفة عن فرضية ((االنتقال)) الكلي للنصوص. ستكون غاية ،جزئية
التحليل يف احلالة األوىل الربهنة على قابلية التجاور بني نصوص متجاذبة يف 

 من خلق نظام ، أو املوضعة، حيث متكِّن هذه الاورة،جمرّات قوية التصثري
 تتقبل االكرتاك واالكتباه واملقارنة ـ ، وأخرى الحقة،أفضل لتقدمي أمثلة أصلية

 على حممل التجاذب ، وأصول كىت،كتابة تتقبل ظاهرة التناص ـ بصوجه كىت
والتنافر.  

 يتعلق ،      نصيت على تعديل أساسي يف استعمال الظاهرة التناصية
مبستويات املعىن وتصويله. من املظنون لدينا أن التناص خيص معىن النص وال 

 فنقف عند التماثالت الظاهرية املواتية ،يتغلغل إىل مستويات الداللة فيه



  

 يف حني أن التناص ،لتجلي فكرة من األفكار يف سلسلة تعبريات متقاربة
املفهومي العميق يتجلى يف تدرج التعبري عن دالالت تتكشف بإزالة أغشية 

 أما التناص اخلايف فهو تناص ،النص املرتاكمة. إن التناص الظاهر تناص أول
 أو ،ثان (اتفاقاً مع وجود معىن أول ومعىن ثان مبفهوم النقاد العرب القدامى)
معىن ظاهر وداللة غائبة مبفهوم النقاد احملدثني. واملعىن الظاهر هو ما 

 مرتابطة بسياق داليل خطيّ . أما املعىن ، حنوية،ُيستعطى من تركيبات لغوية
اخلايف فهو ما يُوحى به من داللة أو دالالت بوساطة احنرافات أو 

استعماالت لغوية وبنائية غري مرتاتبة. وأول االستعماالت الداللية هذه 
 ويف دخيلـة كـل مؤلـف ،تنصيص معىن ((اخلفاء)) بدًال من معىن ((الظهور))

إجراء نصه على معان ((جمهولة)) واستبعاد ما يوحي مبحاكاة معان مستظهرة 
 هي مسافة التناص بني دخيلتني ،((معلومة)). وبني إجراء وإجراء مثة مسافة
 بل مها متغايرتان يف إنتاج معىن ،غري متطابقتني يف حماكاة معىن من املعاين

من املعاين. فإْن أنت أخرجت نصاً على أساس متاثله الظاهري مع نص آخر 
 فإنك لن تستطيع إخراجه من متاثله الباطين إّال على أساس الفرض ال ،قبله

 والثاين إخراج منفصل. األول تناص تشبيهي ،التطابق. فاألول إخراج مشرتك
 والثاين تناص مفهومي متباعد. األول تناص تفسريي مشرع على ،تقرييب

 والثاين تناص مدخول خبصيصته وجمراه الدفينني. ،معان متعاقبة



  

      يقدم أمربتو إيكو أمثلة كثرية على ظاهرة التناص يف األدب القصصي 
 ، وضعه ملحقاً لروايته (اس  الوردة)، أقتبس واحداً منها، ويف رواياته،الغريب

حتت عنوان (تصثيث العامل روائياً ) (*).  
 فإنه سيصيد ،      يقول إيكو: إذا افرتضنا أن هناك صياداً على ضفة ار

 كما نتوقع. أما إذا كان هذا ،السمك مث يقفل راجعاً إىل بيته مبا صاده
الصياد من النوع الغضوب فإنه سيعمد إىل كسر قصبة الصيد ندماً على 

 هي أن الصياد يعل  ، وهذا ليس بالشيء اهلام. فإذا فكرنا بصيغة ثانية،مهنته
 فإن جثة عدوك ، وانتظرْ ،مبََثٍل هندّي ينّص على: ((اجلْس على ضفة النهر

 فإن هذا االحتمال ، وفيما لو مّرت جثة جرفها التيار،لن تتصخر عن املرور))
 أي سـيدفع الصياد الغضوب إىل نوع آخر ،سيخلق فضاًء تناصياً مع النهر

 وهو يرى جثة عدوه متر أمام عينيه قبل أن يتمكن منه بنفسه.  ،من الندم
 ،      إن صيغة املثل ـ اليت خلقت فضاًء تناصياً ـ ستحّول جمرى احلكاية متاماً 

 ويسـّمي إيكـو هذا التنوع ،وستتولد عن هذا التناص احتماالت سردية مغايرة
أو التغيري يف جمرى احلكاية بصنه ضرب من ((التصثيث الروائي)) 

 بناء عامل ، وقبل كل كيء، ينبغي،ويقول:((أعتقد أنه من أجل أن تروي
 إىل حد التفاصيل الصغرية)). ولن يكون هذا ،أكثر تصثيثاً قدر اإلمكان

التصثيث ممكناً إّال باقرتاح ((تنصيص)) مرجعي يوّسع ((فضاء النهر 
التناصي)) وهو فضاء الرواية أيضاً .  



  

      أعتقد أن هذه اإلمكانية يف ((التصثيث)) بالرغ  من أمهيتها املشرتكة بني 
 يؤثثه كل كاتب من ، أو بفضاء خاص، تتحقق مبرجعية خاصة،الكّتاب

 يعثر على َمَثٍل هندي كاملثل الذي ،موقعه التناصي. إذ لن يتيسر لكل كاتب
 اقرتاح فضاء تناصي مماثل لنهر قصته. هناك تناص ساعَد إيكو ،ذكره إيكو

ولن يساعد غريه بالطريقة نفسها من التصصيل املرجعي. وال أرى بصسـاً فـي أن 
أسـوق مثالـي اخلاص يف ((التناص)) ـ الذي مل يفكر فيه إيكو وال غريه كما 
أفرتض ـ لتصثيث عاملي القصصي. هذا املثـال ذكرتـه يف فصل (الرؤيا املرئية) 
الذي يضّمه كتايب (احلكاية اجلديدة) وخالصة املثال: إين قرأت يف كتاب 

حكايات دينية أّن مسلماً صاحلاً كان يبصر منلة يف بقعة حمدودة من سجادة 
صالته كلما بسطها ألداء فرض من فروضه اليومية اخلمسة. لكن تساؤل 

الرجل الصاحل وعجبه من وجود النملة ال يشكالن نقطة حتول يف قصتنا. فلو 
 ورأيت منلة كنملة املصّلي تذرع ،أين فتحُت كتاب احلكايات يف اليوم التايل

 أو أنين على ، ألصبح ممكناً عندئذ دخويل إىل حدود رؤيا،صفحة الكتاب
 ودخلُت ،أعتابا. ولو أننـي انزلقُت من هـذا الـال (الفضاء) إىل جمال جماور

 خيشى أن يسحق منلة واقفة ، جاثياً ، مث حملُت مصلياً وحيداً ،مسجداً واسعاً 
 حينذاك يكون اليقني من اكتمال ،بني ركبتيه إْن هو ركع جببهته على األرض

 و إن األفق ،الرؤيا متناصاً مع بيت كعر حممود الربيكان:((إن الرؤى متَّتْ 
يوكك أن يدور)). 



  

 ، أن حنفر اراً خمتلفاً للرؤيا املتناصة مع األمثال واألكعار، إذن،      ميكننا
 وال يكفي أن منتنع عن النزول إىل النهر مرتني. إن ،كلما مهمنا بكتابة قصة

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
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 ويفتح ،لكل كاتب مثاله ـ أو َمثَله ـ الذي يؤثث به فضاء السرد يف عمله
نصه على أكثر من تناص مرجعيّ .  

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
     دفتر اليوميات 
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 إنه يضطرنا إىل أن ندرك إجنازاً أمسى )).    ،(( كل إجناز عبودية  •

( من دفاتر ألبري كامو )  
  إنه آخر وصفايت )).، عمل، عمل،(( عمل •

   ( من يوميات فرجينيا وولف )
 (( كنت خامًال كالثعبان. الزمن ينزلق مين بسهولة )).   •

      ( من يوميات بريشت )
 وأظهرت نفسي ،((  فـي اليوميـات كنت أمارس األمانــة املطلقــة •

 يف أبعد مدياتا العميقـة )).          ( أناييس نن )
(( لقـد بات يغيظين ويزعجين اإلبقاء على مثل هـذا الكدس مـن  •

 الكتابات السـرية ـ السـرية جداً ـ جبانيب )).   
    ( توماس مان )  

 
 



  

 وأحتّرى املسودات واملشروعات ،     سصقلُِّب دفرت املالحظات اليومية
 واألفكار املنطفئة حول أجساد ، الشذرات اخلابية يف فضاء املشاغل،الناقصة

 من ،النصوص الكاملة. إن كتابة اليوميات ـ يف أعمق الظنون ـ إجناز هشّ 
النوع الذي يقّيد ضمري الكاتب فيهرب من عبوديته ويوصي ـ قبل ارحتاله 

النهائي من مشغله األرضي ـ ررقها. فإْن َسِلمْت دفاتر أدباء جبهة ((الوضع 
 فقد ُحيَجر على دفاتر كركائه  االنطوائيني ،اإلنساين)) من النار أو الضياع

 ، مدحورة بلعنة املرض، متوارية بغرائزها، مركونة على هشاكتها،يف األدراج
 اليصس.  ، الشك، الوحدة،اجلنون

      متثِّل كتابة اليوميات املرحلة الثانية بعد مرحلة تعل  الكتابة األجبدية. 
 تبدأ هذه مبطالبة ،وحاملا تتمكن عادة الكتابة اليومية من نفس صاحبها

 عزلة العامل. إن املرحلة ،الوعي باخلروج من عزلته واالندماج بالعزلة الكربى
 االكرتاك يف صنعه والتسامي عليه. وهنا تصبح ،الثانية متّثل كتابة وعي العامل

 هامشاً على كتابة متسامية يزاح  اعرتافات ،الكتابة الثالثة كتابة على الكتابة
النفس احملدودة ويتمرد عليها. وغالباً ما تنتهي كتابة اليوميات برغبة حمرقة يف 

 بل تغدو إنكاراً للعامل نفسه الذي قَِبَل ،نفي الذات الكاتبة األوىل والثانية
مشاركتها يف صنعه. تنتهي بالعزلة والغربة اللتني بدأت منهما. ينتهي تاريخ 

املفكرات بصحد هذه السّدين العدميني: الصمت أو االنتحار. تصل 
 ، سوء الفه  املتصصل يف وعي العامل،اليوميات أخرياً حدود قلق الكتابة



  

الشك األصلي يف كتابة كافية بال أخطاء. يرتبط تاريخ املفكرات بنمو القوى 
 حينذاك تلته  ، حتلل ذاتا حىت التدمري،الذاتية حىت تبلغ مداها األخري

 أو تغرق بكتابتها يف مياه ،النريان اعرتافات هذا النمو املتعاظ  للذات
 ،النسيان األبدية. لذا فإاا ألعجوبة أن تنجو املفكرات من ذينك املصريين

 ديسمرب 8وحتدث املفاجصة فنقرأ هذا االعرتاف من يوميات كافكا املؤرخة يف 
:((أوّد اليوم أن أنزع من نفسي بالكتابة كل حالة القلق فصنقلها من 1911

 أو أكتبها ريث أستطيع أن أدخل يف نفسي كل ،أعماقي إىل أعماق الورق
) 1ما هو مكتوب.. وهذه ليست رغبة فنية)). (
 ، توثِّق هي أيضاً حياتا املتقلبة،      بينما تسجل املفكرات يوميات كّتابا

 جناتا أو ضياعها. ينتابين كعور بصن أعظ  املفكرات ،عظمتها أو اضطرابا
 وبّشرْت بوالدة ،األوربية أنتجها خماض العقد العشريين من القرن العشرين

وعي مالصق للبالط اإلجنليزي أو القبو الروسي أو القصر الفرنسي أوالقلعة 
 ، وأطّلت منها أعمال كاتبات وكّتاب التحول األديب اجلديد (كافكا،األملانية
 جيد). يقابل ذلك كعور بصن ، وولف، مانسفيلد ، جويس،بريشت

مفكرات مّي زيادة وجربان ونعيمة وطه حسني والرصايف واجلواهري والسياب 
 لوال ضياعها ،كان سيكون هلا كصن عظي  يف خض  اليوميات األدبية العربية

بني مفكرات الساسة واملصلحني الذين سجلوا حوليات الصراع ضد التدخل 
االستعماري األجنيب يف مطلع القرن ومنتصفه. أكتفي بذه اإلكارة إىل 



  

 وألتفُت إىل فصل من فصول ،غياب اليوميات األدبية العربية أو خفوت نربتا
 وأعرض أمنوذجاً عاملياً استخلصته من هجرة يوميات ،املفكرات الضائعة

 بني فلقيت وعي مشطور بني عصرين ومفكرتني ، هو بوككني،أديب فذ
وعائلتني. 

 اقتحمت ثلة من ،      بعد وقت قصري من وفاة بوككني يف املبارزة الشهرية
 مث نقلتها إىل القس  ،جند القيصر غرفة بوككني اخلاصة وفتشت أوراقه

 ومنها دفرتان للمذكرات. أعيد الدفرت الثاين ،الثالث التابع للقصر اإلمرباطوري
 وبقي سر الدفرت األول طي الهول حىت يومنا. انتقل ،إىل زوجة بوككني

 ومل ، مث أودع متحفاً يف موسكو،الدفرت الثاين إىل ابن بوككني بعد وفاة أمه
تُنشر منه إّال أجزاء قليلة مث ُفقد الدفرت. بعد سنوات طويلة من اختفاء 

 أثبتت البحوث املختصة بصدبه انتقال املذكرات إىل إجنلرتا ،مذكرات بوككني
على أيدي حفيدات بوككني املتزوجات من أرستقراطيي اإلجنليز. ما ُنشر 
من الدفرت الثاين يتصل روادث السنتني األخريتني اليت سبقت حادثة املبارزة 

) وُحيتمل أن الدفرت األول كان 1837 كانون الثاين 29(تويف بوككني يف 
حيوي مالحظات تعود إىل األعوام األخرية من حياة الشاعر احلافلة باضطرام 
النفس وتوقها إىل احلرية واإلبداع واملغامرة. ذلك  هو اجلزء املفقود من حياة 
قصرية ال يعادله سوى اإلجناز العظي  ألغاين الغجر وقصص بلكني ورواية 

أوينغني.  



  

 كثري ،      ستفضي بنا هجرة اليوميات الضائعة إىل مفكرة كاتب معاصر
 حيث نعثر يف رحلة البحث ، هو غابرييل ماركيز،االنتقال بني األصقاع

والتدوين املالصقة لعمل الكاتب اليومي على مثال آخر حلياة النصوص 
املولودة من رماد املذكرات. كتب ماركيز يف مقدمة جمموعة قصصه (اثنتا 

) : أنه كان يدّون خالل عامني مالحظات عن 2عشرة قصة مهاجرة )(
 يف دفرت مدرسي ، دون أن يقرر ما سيفعل با،موضوعات كانت ختطر له

 وكانا حيمالنه معهما يف حقائب كتبهما خالل رحالت ،أعاره إياه ولداه
 حىت جتمع لديه أربعة وستون موضوعاً تتضمن ،العائلة األوربية خشية فقدانه

تفاصيل كثرية مل يكن ينقصها سوى الكتابة النهائية. وحني ُفِقد الدفرت بعد 
 بني ((عاصفة من األوراق)) أغرقت 1974عودة املؤلف إىل مكسيكو عام 

 استعاد ماركيز كتابة املالحظات من ذاكرته بعد ،طاولة عمله باملكسيك
جهد مضن. كان إنقاذ الدفرت ((قضية كرف)) لكنه مل يستطع أن يعيد بناء 

 مث إىل اثين ، ُصفيْت بعد ذلك إىل مثانية عشر،أكثر من ثالثني موضوعاً 
 بدأ ماركيز بكتابتها ، تلك اليت حتولت إىل جمموعة قصص،عشر موضوعاً 

 تنضدها الذكرى اليت أصبح هلا ، يقفز من واحدة إىل أخرى ررية كاملة،معاً 
((مفعوًال مطّهراً )).  

      ليس غري ماركيز يعرف أي القصص االثنيت عشرة ينبغي هلا أن تكون 
 لكن ترتيبهـا يف ، ما دام هو قد كتبها يف الوقت نفسه،األوىل وأيها األخرية



  

الكتاب املطبوع اقتفى الرتتيب األصلي يف كراس املالحظات. ُدقِّقت 
 وخامرت ماركيز الظنون قبل ذلك يف ،املالحظات وُكذِّبت القصص مرات

 وكاد حييلها إىل خواطر صحفية وأفكار ،جنس املالحظات األصلية
 حىت أقنعه أصدقاؤه املخرجون جبدوى حتويـلها إىل قصص. ويف ،سينمائية

هذه املرحلة الطويلة من الشكوك أُنِقذت القصص االثنتا عشرة من سلة 
 بعد أن كان ماركيز ينصح الكتاب اجلدد بإتالف ما يفقدون ،املهمالت

احلماس يف كتابته. خالف هذه النصيحة مع نفسه واحتفظ باملالحظات 
((لعل وعسى)). وكانت قصصاً من الوفاء واحلنني لذكريات عشرين سنة 

 لكنها من جانب آخر كانت دروساً يف الصرب واحلدس الصحيح ،أوربية
 قد حتقق حلماً يف كتاب ،لقيمة أية مالحظة مدونة يف كراس مالحظات

قصصي مرتابط ال يُنجـَز مثلـه يف مئـة عـام من السـفر وتدوين املالحظات.  
      ينطبق تعريف أناييس نن لليوميات ((احتياطي الذاكرة)) على مجيع 

البشر الذين يدونون مذكرات بسيطة عن البضائع واملالبس واألعياد 
 وغريها من احلوادث ،واألطعمة وحاالت الطقس وحوادث الوالدة والوفاة

املتعلقة باأليام والساعات والدقائق واللحظات املنقضية. إن ما يرتكه كّتاب 
اليوميات من زهور وأوراق كجر وريش طيور ورسائل بني صفحات 

 دالئـل على التعلق احلسي بصكياء احلياة الذابلة. وعند هذا ،مذكرات 
املستوى األول يدّون طالب املدارس ورجال البحر ونساء اخلدور مالحظات 



  

ومترينات على مقاومة النسيان. مثة يف املستوى الثاين من ((احتياطي 
الذاكرة)) مفكرات تستعمل أنواع املعرفة احلسية اليومية يف تدوين فقرات من 
التحليل االرجتايل لوعي الذات بالعامل. عند هذا املستوى تكتسب عادة كتابة 
اليوميات ((قابلية التنافذ والتبادل والعبور بني الفعل واحلل )). أّمتت أناييس 

 امتدت من ثالثينيات القرن العشرين إىل ،نن عشرة جملدات من اليوميات
 وكانت معرباً أميناً ، بلغت فيها أرقى درجات التبصر والكشف،سبعينياته

 عادة ،لرواياتا. تقول أناييس نن:((كتابة اليوميات تكشف عن عادات كثرية
 فليس مثة من يعتقد أن يومياته سيقرؤها ،األمانة والصدق يف الكتابة

اآلخرون. مث هناك عادة الرأي املستمر على الكتابة يف املوضوعات األكثر 
 ، وعادة االرجتال يف كتابة ما يتمناه املرء. مث عادة العفوية،قرباً من النفس

 ، احتدام املزاج الراهن، ماهية احلاضر العاطفية، النزعة الطبيعية،واحلماس
 مث املرور من أقصى الفعل إىل ،األحالم وهي متّر عرب وجود الفعل وواقعيته

احلل  مرة أخرى. وينتج هذا التساند بني الفعل واحلل  الصورة األمسى 
للعيش.. إنين أمتلك القابلية على صنع هذا التنافذ والتبادل وبوسعي العبور 

)  3من أحدمها إىل اآلخر)). (
 إمداد الذاكرة ،      يبدو أن هدف (نن) من املواظبة على كتابة يومياتا

مبواقف وأمساء تنتقل با املخيلة من مرحلة ((االنبثاق من احلل )) واالنطالق 
من سجن اليوميات إىل حقائق العامل الطليقة. مل يكن مقدراً هلذه اليوميات 



  

أن تتوقف حىت تكتمـل األخيلـة واألسـماء وتلتئـ  اجلزئيـات والتخطيطات 
 عماده ،ملئات الشخصيات ((األصدقاء احلاملني)) يف تكويٍن روائي مرتابط

((اإلخالص)) و((احلقيقة)). كان هــذا كـرط (نن) كي تنتج من األلفيات 
 ،املرتابطـة روايـة (ملصقـات) حتتاط بـا من الذاكـرة ((باالقرتاب من احلقيقة

)  4أي من اآلين)).(
 ،      نستطيع أن نتحدث اآلن عن اليوميات باعتبارها أصوًال أدبية

 ،1933واعرتافات غري وثوقية. أحرق توماس مان يومياته اليت كتبها قبل عام 
) ومنها دفرت محل عنوان 1921ـ 1918لكنه أبقى على دفاتر يوميات (

(أصل دكتور فاوستوس) . وحنن نعرف اليوم ما كان الدفرت حيويه من 
 ومدونات ،مقتبسات انُتخبْت بعناية من صحف صدرت أثناء كتابة الرواية

يوميـة تنطـوي علـى ((سـحر كامل)) و ((مزج بني اخلاص والعام)) و 
((انطباعات سريعة عن مئـات الشـخصيات املشهورة واملغمـورة)) و ((أحكام 
ذكية حول عدد واسع من الكتب والكّتاب)) و ((سرد التطورات السياسية 

األملانية واألوربية يف فرتتني مهمتني من وجهة نظر راصد ذكي حساس 
)  5ومتصن)). (

 1941ـ 1915      مل تتوقف فرجينيا وولف عن كتابة يومياتا للسنوات 
 كانت األوىل ،(مجُِعْت يف مخسة جملدات) إّال يف ذروتني من حاالت االايار

 عندما قادها اجلنون إىل ار (أويس) 1941 والثانية يف عام ،1916يف عام 



  

 ،فصغرقْت نفسها فيه. وقبل غرقها يف ار الطبيعة كانت تغطس يف ار الشعور
 ،فتغلق على جسدها ((ستارة العقل احلديدية)) وتتفاىن يف كتابة نثر رقيق

 متدافع بصصوات الطبيعة ((املعادية)) اليت تتناهى إىل مغطسها من ،مكتئب
بعيد:((نعيب الغربان األجّش يف هواء مفع  بلزوجة غريبة)). وإذ هي تراقب 
تفانيها يف كتابة مؤلفْيها األخريين (بني الفصول) و (السنوات) كان نداء 
الطبيعة البعيد يدعوها إىل تياره اجلارف. َكَفْتها اليوميات من أثقال العقل 

 نقلها ، لكن نثرها الروائي الذي تفاَنْت يف االقرتاب به من الشـعر،احلساس
 وأبعد من ،مثل ((محائ  لندن الفزعة من قذائف األملان)) إىل ما وراء الزمن

) 6حدود العقل. (
 وصفْت فرجينيا وولف يومياتا بصاا:((كتابة عن ،      ومثل توماس مان

 تقومي الذات املنطوية على اعرتافها وقنوطها وإخالصها يف العمل. ،الكتابة))
 ما أن ((تلمس ،منذئذ واعرتافات ((األدراج املقفلة)) تتعرض للتمزيق واحلرق

ـ 1915القاع)) الذي ملسـته كاترين مانسـفيلد يف يومياتا (األعوام بني 
 ،). كان السـفر1914ـ 1909) وكانت أحرقت يوميات الفرتة (1934

 ، الفشل يف احلب والزواج، مقتل أخيها يف احلرب،ذكريات العائلة النيوزلندية
 وتوقيتات مطموسة ، موضوعات خمرومة يف يوميات هذه الكاتبة،مرض السل

يف حياة كخصيات قصصها القصرية النسائية. إن يوميات مانسفيلد صورة 
أخرية لعصر املفكرات احملروقة. إن دافعاً أنطولوجياً عميقاً حّرض مانسفيلد 



  

 فرباير 29على التساؤل اليائس عن قيمة الكتابة يف ااية حياتا. كتبت يف 
 متفرغة للكتابة وحدها. ، كاتبة مبعىن الكلمة،:((آه: لو أنين كاتبة1929

 فسرعان ما عاجلتين ، نظرت عرب كتفي، التفتُّ خلفي،لقد فشلت اليوم
)  7 وأضحى اليوم بارداً ومظلماً يف حلظة..)). (،الضربة

      ما الذي دفع كاتباً مثل جورج سيمنون إىل أن يبدأ بكتابة يومياته من 
حيث انتهت (احرتقت) املفكرة العشرينية يف القرن املاضي؟ كتَب سيمنون 
مذكراته بدافع ((احتياطي الذاكرة)) حني كعر وهو يف الستني من عمره 

 ولعلها ،1960 أغسطس 29باحلاجة إىل تدوين مالحظاته. تبدأ يومياته يف 
الصفحة األوىل اليت أطلَّ منها كّكه واألنطولوجي:(( كلما اعتقدت بصين 

 مث أنتهي ، مث مثانية، فإن كيئاً جيعلين أؤجلها ملدة ثالثة أيام،جاهز للكتابة
برتك كخوصي تتالكى أو تتبخر..)). ويف موقع آخر من صفحة اليومية 

 ، والضعف،األوىل:((أنا ال أعتقد أن السبب يف ذلك هو التقدم يف السن
 لكن ألن الرضا عن نفسي قد صار أكثر صعوبة.. )) [ترمجة منري ،والذبول

 يوم ما ،عبد األمري]. اكتشفت ((نفس)) الرجل العجوز هذا القلق األصيل
 أو يعوض عن كتابة صفحة ،عاد تسجيل مالحظة ينعش ذاكرة متعبة

جديدة يف سلسلة روايات التحري. ولو أن سيمنون بدأ يومياته يف كروق 
 لواجه صفحات من االلتحام بني مشكالت الكتابة ومشكالت احلياة ،وعيه

 يف يوميات كافكا وبريشت ، وانغراز أكواك التجربة يف حل  اجلسد،اخلاصة



  

وجيد. إّال أن جورج سيمنون كان يواجه قلقاً من نوع آخر: إنتاج رواية يف 
أقل من مدة كهر.  

 تصبح بني ، عندما تنجو يوميات الشروق الصرحية من الدمار أو التحريف
 ،1920 اليت بدأها عام ،أيدينا صفحات من يوميات برتولد بريشت املبكرة

 ،وقد ذاق للتو جناح مسرحيته (طبول يف الظالم). قبل ((االغرتاب)) الطبقي
خَرب بريشت اغرتاب اجلسد. حتدثت اليوميات عن ثالث نساء أنشص بريشت 

 ستحتل كل واحدة منهن ، الزوجة وعشيقتني،معهن عالقات يف عام واحد
:((مثل 1921 أيلول 29مكان األخرى يف مقتبل حياته. كتَب بريشت يف 

 على الكاتب اخلالق أن يكون قادراً على عمل كيء ما من ،أي فنان آخر
 فاخلطوط ، ال أن يرمسه كما هو بل من وضع قياسات جديدة له،جسد املرأة

اخلارجية تصبح عند ذلك من تصميمه)). وعلى هذه ((القياسات اجلديدة)) 
كان بريشت يضع ((تصميمات)) أعماله:((كنت مستمراً يف كتابة مسرحية 

)). 1921 تشرين األول 24 يف خالل تلك الليايل اخلريفية البيضاء/ ،الغابة
 لكنه متخض أيضاً عن ،((باكتعال الرأس)) العاطفي1921انتهى العام 

)  8اكتشاف أكثـر مـن مسـرح يف((دغل املدن)). (
 الوريقات ، فإنه يظّل مشدوداً إىل الدفاتر اخليالية،      مهما كطَّ النظر

 األحالم القادمة من أراضي احلقيقة ،املطويـة يف علب األحالم املتداخلة
 ووديان السفر ،البعيدة اليت تفصلها عن أرض الواقع املرئي رار الوجد السبعة



  

 وهو الدفتـر اخلـاص بكتابة قصـص ،1985املهولة. حني أعود إىل دفرت عام 
 وغزارة التحضري ، وعثرات األفكار، أجد فيه فوضى األحالم،(رؤيا خريف)

 وما أهدرُت من وقت إلنتاج خالصة نقية لقصة أو قصتني. إين ،والتدبري
أجد اليوم نصوصي اليت قيدتا دفاتر املالحظات سنوات طويلة إىل 

 أكثر توقاً لإلفالت من زمن املسودات اجلامدة. تبدو يل مفكرات ،صفحاتا
املاضي أكبه بصنصاب خرسانية تركتها القصص وراءها يف معرض الذاكرة 

املغلق. إين أفه  رغبة الكتـاب فـي التخلـص من ((امللكيات)) العزيزة 
 ، فه  ال حيبون أن تُقرأ أعماهل  بني أطالل األمس،املسجلة يف دفاتره 

ويرغبون يف أن يتجاهل قراؤه  آثاَر التعذيب البادية على جسد وحيه . ال 
 ليايل ، وليايل التنقيح الطويلة،تسجل املذكرات إال حلظات العمل العسرية

 وال تفضح إال صراع الذاكرة ، بتعبري بريشت،اخلريف ذات األغشية البيضاء
املتعبة مع ككوك الكتابة.  

 وما أصعب القرار!  ،      إىل النار باملفّكرات
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االغتراب السردي      
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                                                                                          
 ومراقبة األجساد واألفكار ،      يف أية حلظة من اصطخاب الشارع اليومي

 والوعي ، ينتاب الوعي املالصق، من نوافذ املشغل   السردي،والرغبات
 ، كعور باالنسحاب من نافذة املراقبة، هاجس من نوع غريب،املفارق

 مقاومة األكباح املتطفلة اليت تراود املشغل أو تقتحمه بغضب وجنون.  
 لكن أربعني عاماً من الكدح ،      عمُل املشغل اليومي هو إنتاج القصص

السردي ال بّد ُتشعر القّصاص باالغرتاب عن نصوصه املرتاكمة خالل هذه 
املدة الطويلة. ينشص االغرتاب السردي مع تراك  ناتج السرد يف عمل 

القّصاص (ختارج الدالالت الرمزية يف أعماله وانفصاهلا عن ذاته املنشغلة 
بالعمل) وهو كبيه إىل حّد كبري باغرتاب ناتج العمل اآليل (اليدوي 

 ،وامليكانيكي). يغرتب العمل اآليل عندما تسيطر قوى أُخر على ناتج العمل
 يف حني تسيطر إرادة اخلطاب ،وحتول دون استمتاع العامل بإنتاجه

(املؤسسسي) على ناتج السرد فتحرم القّصاص من املعاين والدالالت الرمزية 
 أما ناتج العمل السردي ،اليت تنتجها نصوصه. إن ناتج العمل اآليل مادي



  

 خلًال يف املعاين والقي  ،فهو رمزي. إال أن كال الناجتني يوّلد كعوراً باالغرتاب
والفوائد املادية والروحية األساسية يف العمل والسرد. ذلك ما يدفع الذات 
العاملة والذات الساردة إىل جتريب وسائل إكباع رمزية أكثر فعالية لتحقيق 
إرادتيهما عرب العمل واخلطاب. إّن أككاًال من املتعة الرمزية يف اخلطاب 

 وتتحدى ، تزوي درجة اإلحساس باالغرتاب وتفرجها يف آن واحد،وحوله
إرادة اخلطاب املتجربة وحتطمـها.  
 إال أن وقوع نصوصي يف كبكة ،      مل ينتج مشغلي نصوصاً كثرية

 ساعد على اغرتابا ، تناظر عالقات إنتاج العمل اآليل،عالقات إنتاج واسعة
وانزوائها يف كراسات التجارب السرد اليومية. وتتمثل عالقات إنتاج العمل 

السردي يف مراحل إنتاجه كلها: التحضري والتخطيط والكتابة والتنقيح 
والطباعة والنشر والتوزيع والقراءة والنقد. وعموماً فإن عمل القصاص يدفعه 

 ومعاناة تشكل النصوص مدة ،إىل معايشة حاالت الكتابة معايشة مستدمية
 ابتداًء من انبثاق فكرة العمل حىت مرحلة مابعد الطباعة. إّن ،طويلة وجمزأة

 ابتداًء من تلبية حاجات األسرة حىت ،أفعال القّصاص مجيعها أفعال سردية
حلظة جلوسه إىل منضدة الكتابة. إال أن مجيع هذه األفعال تؤول إىل ملكية 
اخلطاب الذي يعمل القصاص حتت ظله. ويعتقد بعض النقاد أن عالقات 

 وهي لذة ، توّلد لذًة ّمسوها لذة النص، وأفعال منتجه اليومية،إنتاج النص
 لوقوعها حتت سلطة اخلطاب وقيمومته على حرية الكاتب ،مشوبة باالغرتاب



  

 كي ، ولن تكتمل لذتامها حىت يتخلصا من قيود اغرتابما،والقارئ يف إنتاجها
حيصال على لذة صافية أي رمزية يف ااية املطاف.  

 أما اغرتاب ،      حيّد العامل اآليل من اغرتابه باالنتظام يف أساليب مجاعية
 قوامها البداهة ،القصاص فيدفعه إىل ابتكار أسليب فردية ملواصلة عمله

 مشاغلة إرادة السرد بإقامة طقوس حكائية رمزية حول حدود ،والفجاءة
 ، خروج إىل األرض البكر املرتامية دون النصوص،املشغل الواقعية اليومية

 إنتاج نسخة ،حتويل وجهة االغرتاب إىل كعور باالنقطاع والتساؤل والبحث
أوىل من نسخ التداول االستهالكي لنصوص السرد. وإين إذ أحّول وجهة 
هذه الظاهرة اإلنسانية من ميدان العمل اآليل إىل ميدان العمل احلكائي 

 فإمنا ألبرهن على ، وإذ أقارن بني ناتج العمل اآليل وناتج السرد،(الرمزي)
 ،انقطاع ظاهرة االغرتاب عن جدهلا الكالسيكي يف نظرية العمل اآليل

 وانتظامها يف نسخة ،وصدورها عن مواقع العمل الرمزي يف مشاغل السرد
 ال يعود القصاص إىل ،أوىل خاصة بكل مشغل. وبذا التحويل والتخصيص

 وال يبحث عن ،تشغيل مفهومه السردي عن االغرتاب يف غري موقعه الرمزي
اتساق نصوصه مع النماذج السردية ومراجعها إال بوساطة نسخته األوىل. 

 أن العامل ال يشعر باالغرتاب أمام اآللة ،والدليل على مشروعية هذا اإلجراء
 وانه لن يكون قادراً على إدراك اغرتابه إال ،بصكثر من كعوره به يف يوم عطلته

عندما يكون قادراً على التعبري عنه بنفسه. واملثال رواية أالن سيليتو (مساء 



  

 تعبرياً عن ، صباح األحد) والفيل  املنتج عنها باألبيض واألسود،السبت
القيمة الرمزية الغرتاب عامل ال يشعر باإلكباع العاطفي من لقاء صديقته يف 

 وتغشى وجهه الوسي  (وجه املمثل الربيطاين ، وال باملرح يف احلانة،يوم العطلة
ألربت فيين) تقاطيع امللل والكسل والالمباالة. ولقد سحبت الصورة 

 مشاهد االغرتاب إىل أمكنة بعيدة عن عامل ، والتعبري اإلميائي،السينمائية
املصنع. أصبح االغرتاب حمسوساً نكاد نلمسه كغبار متساقط على الوجوه 

 كما كنا نتصوره مثل قناع زييت مسيك حيجب الروح املبدعة عن اآللة ،اجلميلة
البكماء. وهذا ما نطلبـه من نصوصنا السردية: الوصول إىل احلاجز الذي 

 مالمسة الروح املكبلة يف قيود الصور ،يفصل اجلمال عن احلقيقة الصلدة
والرموز.  

      مىت يبدأ القصاص بإدراك اغرتابه عن عمله (وقد سبقه اآلخرون إىل 
 وكانت نشوته بنصوصه تؤخر وصوله إليه)؟ أيف ،ملسه بفطنته  وخربت  

 أم ، بعد أربعني عاماً من الكدح السردي،مرحلة يتالكى فيها بريق النصوص
عندما يدركه السصم يف كيخوخته كما أدرك الشاعرين (لبيد) و (زهري) 

فيتساءل عندئذ كما تساءال عن جدوى عمله؟ أيستطيع بعد مرور هذه 
 عند ،السنني الطوال أن يلمس نسيج كل رداء ألبسه كخوصه مث خلعه عنها

 كعور ، الشعور املشرتك بالعري معها،كل مرحلة من مراحل إنتاج نصوصه



  

الفقدان والفراغ والذهول؟ (أهذا ما نسميه باغرتاب النصوص عن منتجها 
الرئيس؟).  

      هل جّرب عامل املشغل السردي أن يسرتجع بزوغ كهاب مفاجئ ملع 
مث انطفص وراء سحابة اغرتابه؟ مساع ((رجٍع بعيد)) قادم من ثقب هاجسه 

 بدائي ،الداخلي كلما انتصف الليل؟ هل احندر على سفح حل  سحيق
ومظل  وبارد؟ أو حّلق حرّاً يف أحالم املمسوسني واملنبوذين واملطاردين؟ هل 
أعاد إنتاج كتاب مثل كتاب اجلاحظ عن ((العميان والربصان والعرجان))؟  

 من ،      إن جتارب منفردة ومتناثرة تضع السارد الوحيد أمام ثقب اغرتابه
 مثل فصر حماصر مبتطلبات جناته (متطلبات ،حيث حيتسب وال حيتسب

سرده) لذا فهو حيفر وحيفر يف وعي ذاته وزمنه وكتابته. تربصُت بذا الشعور 
 ورويُت جتربـة هذا التماس يف حكايـة من ، وأفلحُت يف ملسه مرة،مرات

حكايات (بصرياثا). ومن املناسب أن أعيد روايتها.  
 مع مخسة معلمني يف البيت الاور ملدرسة  1964      سكنُت يف العام 

العارضيات التابعة لناحية الرميثة آنذاك. وبعد انصراف التالميذ إىل بيوت  
 ونستلقي ، كنا نصوي إىل غرفتنا املشرتكة،املتفرقة يف القرى احمليطة باملدرسة

 عندما يصيت تالميذنا اخلمسون ،على أسرتنا املتقاربة حىت صباح اليوم التايل
وحيرروننا من عزلتنا فنواصل الدراسة. يوماً بعد يوم كنا نتساءل عن جدوى 
عملنا وعن صلتنا باملكان والعامل الذي يتجاهلنا والتالميذ الذين يتذكروننا. 



  

 لوال أن لكل واحد منا هدفه اخلاص ،كنا نشعر بالوحدة والغربة والقنوط
الذي يالزم من أجله هذا املكان املعزول.  

 ، وتغرق املزارع حول مسكننا بالصمت والظالم،      حينما ينتصف الليل
خيرج ناظر احملطة املظاهرة للمدرسة من صومعته على صفري القاطرة املقرتبة 

 حيمل ، ويبدأ  تصورنا وحنن على أسرتنا برس  صورة ناظر احملطة،من احملطة
 وسرعان ما تتوقف ،فانوسه وخيرج الستقبال العربات املقرتنة البطيئة احلركة

 وتنفث املاكينة خبارها احملتبس. أسصل ،العجالت وتصرف حكيكها بالسكة
نفسي يف مكاين على السرير: هل يدرك الناظر معىن اللحظة اليت يلتقي با 

سائق القطار ليتبادال بضع كلمات قبل أن تتزحزح القاطرة وتربح مكااا 
 وتنتهي بذلك اللقاء ، فيعود الناظر وحيداً إىل صومعته،وتبتلعها الظلمات

القصري اللحظة العظيمة اليت عاش من أجلها؟ هل كان الناظر يبادلنا الشعور 
 هدفه الذي يلتقيه ،بلحظة لقائنا تالميذنا يف الصباح؟ كان لنا اهلدف نفسه

 وهدفنا الذي ينتظرنا يف أول الصباح. وكان هذا اهلدف ،يف منتصف الليل
يتمدد حىت يوم مغادريت املدرسة. كان كعوري يتحول من الغربة إىل االنتظار 

 فصواصل كتابتها بلهفة. ولدْت يف ،مث إىل اللقـاء الرمزي مبوضوعات حكايايت
هذا البيت الريفي فكرة أكثر من قصة من قصص (اململكة السوداء) مثل 
قصة (حكاية املوقد) و(القطارات الليلية) و(التابوت). أبارك اآلن تلك 

اللحظة املغرتبة وعناصرها احلية: املعلمني اخلمسة وتالميذه  اخلمسني وناظر 



  

احملطة ومسافري القطار. وها أنذا أضيف إىل تلك اللحظة الغاربة صفحة 
ثانية من صفحات التجربة املستوحدة بذاتا على طرق السرد اخلارجية.  

 خترج من ، كيلومرتاً 580      الطريق اخلارجية بني بغداد والبصرة متتد مسافة 
 وحتف املدن والقرى املتناثرة  بني ،مدوَّرة الركيد وتنحدر إىل حوض السندباد

 بيوتا ، وختطف من جانبيها بيادر القمح املكدسة،املزارع حفيفاً صيفياً 
 حشائش السواقي ، قطعان املاكية ترعى قصيل القمح احملصود،الطينية
 هبات احلياة الريفية بني ، بطائح الربيع، منخفضات السبخ املستنقعة،اجلافة

 مفتوحة للنظر من نوافذ حافلة الركاب ،العاصمة الوسطى والبصرة الدنيا
 سارحة يف سهول ، داخل الوقت العراقي، خارج الوقت املداري،املسرعة

 ، بيض اإلوز، حليب األبقار، أصواف الغن ،الرافدين العبقة بسنابل احلصاد
 عرق الفالحني العائدين إىل بيوت  حتت أذيال الشمس اآلفلة ،خبز التنانري

على استحياء. 
      كنت عائداً من اجتماع أديب انعقد وانفض يف بغداد خالل كهر أيار 

 موضوعات تقفز أمام ، منغمراً يف مشاغل الطبيعة وأكغاهلا2002عام 
 أجبديات ، متوجات األرض املسـرتحية بني ذراعي النهار،البصر بال مقدمات

 كلمات ومشاهد وفصول ، أرض السواد، عمل األرض، وقيمة العمل،العمل
 عالقات عائلية وأنفاس متصلة ، فالحون ورعاة وأمهات،وكخوص
 وروايات الكدح اإلنساين يف ، تتذرى من كتاب احلقول املفتوح،وأبوذيات



  

(أرض) عبد الرمحن الشرقاوي و(أرض) بريل بك و(أرض) ذو النون أيوب و 
 ، أراضي السواد املختزنة بذور اخلصب املقدسة،(أرض) عبد الرمحن منيف

بذور أيار اليت ستبدأ موس  اإلنبات اجلديد.  
 أردُت ، متفكراً يف الطريق اخلارجية وما حوهلا،      ناظراً من نافذة احلافلة

إضافة دليل على أننا نستطيع أن نقلب الرتبة املتماسكة ملوضوعات احلقل 
 كلما سنحت لنا فرصة السفر ، وأن خنصبها ببذور اجلدل واحملاججة،السردي

 فرصة مشاركة املالكني األبديني ملشاغل ،حتت الشموس املباركة حلقول أيار
 مشاركته  يف خطاب الدم املفصود ،األدب يف أعمال احلرث والبذر واحلصاد

 مدركني أن الصوت املبعثر يف مديات حلقل ،من عروق املمارسة املكبوتة
 مرتداً ، حني يعود إىل أهرائه اآلمنة، املتكسر يف أمواج الرغبة اجلارفة،الواسع

 ، سينطلق رنني أكرب إىل التوافق واالنتشار،عن اجلدران العالية لتقاليد النوع
 اهلدوء والطمصنينة.  ،البحث واإلكباع

      نستطيع أن نقي  مشغلنا على امتداد السكك املنحدرة بني اسرتاحات 
 أن نلتقط إكارات احلصاد السارة يف فضاء املمارسة ،األرض املرتامية

 عن املؤلف والقارئ ، أن نعقد مناظرات عن اللغة والواقع واملرجع،الكتابية
 ، مث نستجمع هذه الظهورات املتعددة، عن الكتاب والوثيقة والنص،والناقد

 تتجه ، توافقية، يف صيغة سجالية، التساؤالت القصية،االنتقاالت املتشككة
إىل أفق املتلقي املنتظر عند الطرف األخري من الادلة. وإنه ليتلقاها موجات 



  

 مواصلة الربهان رنني ،مرتادفة من الرسائل املشبعة باحلنني إىل األرض القدمية
 بصوت يتقوى من تكسـراته يف وديان ، أرض أيار،أكّد إىل األرض اجلديدة

 ، يتلقاها دفعة واحدة يف النهاية. وأية ااية ستعين جتّمع أصوات،الكتابة
 وحنني ، كراذم وحشرجات. طمصنينة مؤقتة، استقرار مزق،تراك  كـذرات
 يف موس  حصاد قادم.  ،ينطفئ لينهض

 ، الوقفة وارحتاهلا، اللهفة ومتوجاتا، الصوت ومرجعه،      البدء واالنتهاء
 قواس  مشرتكة يف الظهور املتواكب ، الفراسة وإكباعها،اللفتة واستغرابا

لكدح سردي متجدد حتت عنوان فرعي قدمي. وإين ألحاول كادحاً من موقع 
 وصرب ، ومبزاج مسرتخ، على حنو خاص، يف اجتاه آخر، إىل موقع أبعد،قريب
 أن أواجه اغرتايب السردي يف عقدة ، وذاكرة مرتاجعة، وزمان مسرتسل،مؤمل

 ، مفاهي  املشغل املتجذرة يف جتارب الزارعني واحلاصدين،تشعب مفاهيمه
جتارب األرض السردية اخلصيبة.  

      هكذا حيني الوقت لكي يقام مشغل السرد العراقي يف واحد من 
 فإذا كان موقعه قد ضاع على قصاصي العراق ـ ،منعطفات التاريخ اخلطرية

وه  مل جيدوه يف أكثر من حماولة سابقة ـ فقد يكتشفونه على طريق أيار. إنه 
 ميتد مبفرده ويستنشق روائح الطبيعة اخللوية ،واحد من طرق التاريخ امللتوية

 هو الذي يسري مبوازاة السهام السريعة ،متشبثاً بامتداده وانتحائه عن األخطار
املنطلقة من أقواس الرماة املخاطرين بصرواحه  وأفكاره . وكما أننا لن نلّ  



  

باالتساع اهلائل لألرض الروسية ما مل نتصور كبكة السكك احلديد اليت 
تتقاطع على صفحات روايات تولستوي وباسرتناك وسوجلنتسني 

 فإننا لن اتدي إىل املوقع احلقيقي للمشغل السردي العراقي ما ،وكولوخوف
 ونطبقها ،مل نسر يف الطرق اخلارجية املتقاطعة على خارطة األرض العراقية

على جغرافية الروح الداخلية ألعمالنا األدبية.  
 ورؤيا تنبثق من مشاهد الطرق ،      إن سفرة واحدة ال تتكرر يف سفرات

ملسافٍر يف حافلة ركاب عمومية يف كهر أيار قد ال يراها غريه من املسافرين 
 إال ، وال فواتا غفلة واعتياداً ،يف كهور الصيف. وليست الرؤيا إهلاماً حمضاً 

 متفكٍر يف عمله وعمل الطبيعة اليت ،أن ظهورها لسارٍد تائه عن مشغله
 أمر ال حمالة من حدوثه يف مرحلة من مراحل ،تشاغله بالنظر والتفكري

السفر. وما الرؤيا اليت أقصدها يف سفري إال رؤيا مشغل ينهار ومشغل يقوم 
 واغرتاب يواجه ذاته الكادحة ، وكوميديا تستوي يف مراح كوميديا،يف مقامه

وحيدة على طريق أيار.  
 بعد أن يتفطر وجه ،      إاا ألعجوبة أن تنبت الكتب كما تنبت الكمصة 

 مطر الرؤيا املعذبة باحلنني إىل ،األرض بربوق السماء ورعودها. وإنه ملطر
 ، صحو التكوين والتخليق. وإاا للذة،األرض العطشى للكالم. وإنه لصحو

 وليست له بداية وال ،لذة املخطوط باملطبوع. وإاا خلامتة خطاب مل يبدأ بعد
 من اخرتاعات الكتابة اليت ال مثيل ،ااية. وإنه لكتاب ال ُيسمى وال ُيصنف



  

 على جوانب الطرق السردية ،هلا بني اخرتاعات األرض املفكرة يف حصادها
اخلارجية. وإين هلنـاك.  
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   لــّذات الكتــــاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
       U1 :  غريزة الكتاب . 

      ككل سيماء الكتاب (غالفه، حجمه، عالمة دار نشره، سعره، وقبل 
كل كيء عنوانه واس  مؤلفه) هي اليت جتذب قارئاً ما القتنائه، مث قراءته. 
تصيت القراءة استجابة جلاذبية هذه العالمات اليت متيز كتاباً عن كتاب. إن 
هذه العالمات هي اليت حترك يف القارئ ما امسّيه ((غريزة الكتاب)) أي 

اهلاجس اخلفي الذي حيرك الروح القرائية كي خترج من مكمنها العميق وتروح 
جتوب الشوارع واألكشاك واملكتبات رثاً عن كتاٍب ظلَّ يبعث بإكارات 

االقتناء والقراءة من مكان قريب أو بعيد.  
      وقعُت يف كراك هذه الغريزة ُمذ كنت تلميذاً يف املدرسة االبتدائية، وإذ 
يعود التالميذ إىل بيوت  بعد انقضاء ساعات الدراسة، أروح أذرع األرصفة 
باحثاً عن غالف جذاب لكتاب يروي فضول غريزيت الشرهة، بني مئات 
األغلفة والعنوانات اليت يفركها باعة الكتب يف مفرتق الطرق واألسواق. 
كان سحر الكتاب املعروض يف اهلواء الطلق ينبعث من سحر آخر تنشره 



  

املدينة من ثنايا سريرها املضمخ بعطر الورق القدمي الذي تفرتكه، وكنت 
مصخوذاً بذا العطر كما يُؤخذ مراهق بغريزته إىل خمدع األفكار واألخيلة 

الباذخ مبفاتن عرائسه الورقية.  
      مل أصُح من حلمي البعيد حىت اليوم، وما زلت اتبع ذلك العطر الورقي 
ما أن تعلق عيناي بصذيال كتاب ينهض عنوانه من قارعة الطريق ويسري أمامي 
إىل حيث أعل  وال أعل . كان أقوى عطر ورقي اجتذب غريزيت مذ عرفت 
القراءة، عطر سلسلة كتب (اهلالل) وجمالتا، الواصلة بالطائرة، بسعر عشرة 

قروش. كنت أبذل جهوداً كاقة كي أغادر البيت ويف جييب القروش اليت 
ا تعلمُت حيلة الكتابة، 

ّ
سصدفعها مثناً لكتاب واحد من هذه السلسلة. مث مل

عمدُت إىل أن أنشر يف الكتاب الذي أؤلفه عطر اخليال املعتق الذي يشبع 
غريزة القارئ من عطر ورق الصحف القدمي.   

      َمنَْت غريزيت، غريزة الكتاب، يوماً بعد يوم، وكتاباً بعد كتاب، وكنت 
أتصخر عن رفقة  صفي املدرسي كي أنع  وحدي بصور العودة إىل البيت 
املبثوثة يف طريقي: كجرة تنمو بدوء خلف سياج، عمود كهرباء يرقد مع 
مصباحه بعد سهاد، صندوق بريد مطلّي باللون األمحر، كتاب ملقى يف 
صندوق قمامة، نافذة مفتوحة تتسلل منها نغمات عود حنيلة، أسد من 
األسود اليت صارعها (بشر بن عوانة). كنت أعانق هذه املسرات اليومية 

راسيت النامية، وألقي عليها التحية املناسبة، أو أعيد تشكيلها وأضمها إىل 



  

كنوز غريزيت املتفتحة. كنت أستذكر يف مسريي أبيات قصيدة من ((النمط 
الصعب واملخيف)) هاذياً بصلفاظها وأنغام أوزااا وككل سـطورها الزأة إىل 
كـطرين متقابليـن، متصفحـاً فـي ذهنـي (الكشكول) الذي نقل منه معلمنا 

القصيدة على السبورة السوداء. كان ككل دفرت القصائد يف يد املعل  
خيتلف عن ككل كتاب املطالعة املطبوع ملرحلتنا االبتدائية السادسة، ففطنُت 
حينذاك إىل أن النصوص ختتلف باختالف مصادرها، وأن الكتب تسترت مثل 

أككال احلياة على طريق عوديت إىل البيت فتستويل على اللّب بسـيماء 
ومضامني خمتلفة، مث إىل وجود مؤلفني يرسلون النصوص من موقع جمهول. 
ك  تقُت آنذاك إىل أن أكون واحداً من هؤالء املرسِلني الثاوين يف قلعة 

الكتابة منذ أمد غري معلوم. وعند هذه املرحلة من أحالم الطريق كنت الوي 
اجتاهي حنو العمق املتواري من املدينة ساعياً وراء كتاب خيتلف ككله عن 
أككال الكتب املدرسية، معتقداً أين على موعد مع قدر جمهول عند دكة 

ورّاق أو دكان عطّار، أو وحيداً مع أسد يف فالة مقفرة.  
      حيّق يل اآلن، بعد توّطد هذه الغريزة وتساميها، وانضمامها إىل 

ممتلكات مشغلي، أن أعيد رس  طرق البصرة اليت غالباً ما أكتشف نفسي 
سائراً فيها نصف سنوات القرن العشرين، بروامسها وكواخصها وكخصياتا، 

مكرراً اخلطوات نفسها اليت قادتين إىل خمابئ السحر األول وأروقة اخليال 



  

الفيت، وهي تثوي يف ذاكرة مل ترم ساعة، ومل تقصر بوصة، ومل تنَس حرفاً، 
من قراءة أول كتاب أو صحيفة.  

      أتذّكُر ستة أو سبعة مواقع لبيع الصحف والالت والكتب يف مداخل 
(سوق اهلنود) وأركااا، وثالث مكتبات كبرية حتت كرفات هذه السوق 

ونوافذها والفتات ((مغازاتا)) وعيادات أطبائها وصيدلياتا وحمالت باراتا، 
ومثل هذا العدد من املكتبات يف الشارع الرئيس بالعشار، ومكتبات أخرى 
يف البصرة القدمية، فمن غري هذه املراصد الورقية ال تستطيع عني الزمان أن 

ترصد مكاناً واحداً داخل مدينة قامت بصكملها على أسواق الوراقني ، 
ومدارس الفكر اإلسالمي، وحلقات الدرس النحوي، وملتقيات الشعر، 

وأصوات الرفض واالحتجاج، وحكايات النهر والبحر والصحراء.  
      أتذكر أنين اكرتيُت كتاباً من مكتبة إلياس دورنة األهلية، بديناٍر ال 
قيمـة لـه. كـان الكتـاب مـن مؤلفات (غوركي) الذي تاقت إليه غريزيت، 

وقصرت عنه يدي، وكنت أغدو على املكتبة بني وقت وآخر يف ااية الدوام 
الصباحي، أيام كنت طالباً بالثانوية املركزية يف العشار، أكاهد كتايب على 
الرّف وأطمئن على بقائه، وأمّين النفس بشرائه. فلما ملكُت مثن الكتاب، 
وكان ديناراً من ضروب الدنانري امللكية اليت أبطل العهد اجلمهوري اجلديد 

استعماهلا، أسرعُت إىل اقتناء كتاب غوركي. اكتشَف صاحب املكتبة حقيقة 
ديناري، لكنه قِبَله من دون اعرتاض على قيمته الزائلة، وخرجُت من املكتبة 



  

بكتاب مثني مقابل دينار قدمي.  هذه حكاية ال حتدث إّال يف زمان املدينة 
الذي تزدهر فيه غريزة الكتاب العليا، وتنخفض فيه غرائز احلياة الدنيا 

وزيفها.  
 

    2 . U :لـّذة املطبــوع
      قراءة اجلريدة اليومية عادة اكتسبناها صغاراً، مث متكنت من كبابنا 
وأغوتنا بدهائها وطراوتا. فلما طعّنا يف السن، وعتقت القراءات، غدت 

قراءة اجلريدة عودة إىل اجلذور، واسرتجاعاً لصحائف األيام املاضية. فكصين 
بقراءة اجلرائد البائتة ـ يف هذه األيام ـ أسرتجع لّذة االنتظار اليت تسبق قدوم 

الصحف من العاصمة يف األيام السالفة. وكنا نستقبل أمساء املقاالت املرموقة 
بالوقوف ساعات أمام موزّع اجلرائد أو باعتها عند أركان األسواق.  

      كنت كاباً أقف كل يوم على باب موزّع جرائد العاصمة (فيصل محود) 
بانتظار جريديت (صوت األحرار) سائحاً خبيايل يف عامل املطابع الفسيح 

الذي يرسل برقه وصواعقه وحربه من بعيد. كان ملانشيت اجلريدة العريض 
كذا غامض يثري يف الشاب املنتظر صعقة ونذيراً، ويدفعه إىل الصفري مع 

نفسه بلحن أغنية كائعة، متغلباً به على خوفه وانتظاره. مسعين موزّع اجلرائد 
أصفِّر على بابه مع نفسي فخاطبين مقّرعاً :((ال يليق بشاب من األحرار أن 

يصفِّر بشفتيه حلناً مبتذالً )). ارتسمت يف ذهين آنذاك أكثر من صورة 



  

لألحرار الذين ينتظرون الرزم الطرية القادمة من بغداد، منها صورة كاب ينقر 
ويتذمر ويتظاهر وحيتّج، بينما غريزيت الفتية حتثين على أن أستبقي من 

مشاعري الفياضة على لّذة وحيدة مسيطرة دون غريها من لّذات  احلرية، هي 
لّذة انتظار املطبوع الذي ولدته مطابع العاصمة وأرسلته مقمطاً بعطره الورقي 

يف رزمة ينقلها القطار النازل من بغداد إىل معقل(*) األحرار يف أقصى 
اجلنوب. كانت لّذة االنتظار تسبق عندي لّذة اهلجوم، ولّذة والدة املطبوع 
أقوى من لّذة قراءته. وما زلت حىت اليوم أؤمن بذا الرتتيب يف اقتناص املتع 

من عملييت القراءة والكتابة، ورس  احلدود الفاصلة بني الوعي واملمارسة. 
دفعتين لّذة االنتظار يف آخر األمر إىل املشاركة يف حترير املطبوع، فصرسلُت 
مقالة إىل جريديت، فصار النتظار املطبوع كوق مضاعف، ولّذة كان قيظ 
متوز يزيد أوارها. مث صرُت أروي قصـص هـذا االنتظـار فحصلُت منهـا على 

لـّذات أُخـر. 
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

     (*) إكارة إىل حمطة قطار املعقل 

      مثة كراكة بني القارئ والكاتب يف اقتسام لّذة النص املطبوع، غري أن 
كًال من الشريكني يهدف إىل حيازة حصة أكرب إلكباع امه منها. فكاتب 

النص خيفي بني جواحنه لّذة الوالدة العسرية لنّصه، وهو أعل  من كريكه 
مبراحل الكتابة والتنقيح، فيما يتلذذ القارئ مبا وصفه روالن بارت مسرات 
القراءة وتوليد املعاين، اليت تقع بني حدّي الفعلني ((قرأ ـ حل َ )). تبدأ لّذة 



  

القارئ بالتصاعد فتتداعى حوله مشاعر متناقضة من ((الرضا والرفاهية 
واالمتالء)) مث تبط به إىل قرار بعيد من مشاعر ((االنزالق واالضمحالل 

والفراغ)). تتجلى لّذة القارئ رّسيتها اجلسدية، وال مينعه تناقصها وتالكيها 
من نزع آخر غاللة عن جسد النص كي يصل إىل أبعد معىن مستور يف ثنايا 

السطور. ال حدود للّذة القارئ املتحفز للتقدم بقراءته، فيما ترتس  أمام 
الكاتب الذي يقرأ بعينيه نصه املطبوع (املتجسد يف فضاء آخر) املسافُة 
احملدودة اليت انتظر عندها بزوغ نصه وخروجه إىل العيان، فهو يسرتجع 

بقراءته ماضي النص (القريب أو البعيد) كي يثبت أبوته له، أو حياول إنكار 
صلته به.  

      إن الطبيعة التكرارية لفعل القراءة تُوِه  بانزالقات اللّذة غري املكتملة 
على أكالء النص املرتبة يف مشرحة املعاين، فيما ال يتكرر فعل الكتابة سوى 
مرة واحدة، وال يزهر إّال يف موس  واحد، وال يقي  يف غري حدائق الطباعة. 

ُتستثار لّذة الكتابة باستثارة لّذة املطبوع، وهذه تتجلى يف مظهرين متالزمني، 
جسدي يف ككله الطباعي، وال جسدي يف أككاله املتحولة (من الصورة إىل 

الصوت، ومن فضاء الصفحة إىل فضاء احلاسوب) لكنه مضمر يف ككله 
النهائي بني حدّي الفعلني ((كتَب ـ كاَد أو أجنزَ )). لذا فإن لذاذة املطبوع 

تقي  يف قيمة التشييد واإلجناز، وتتشكل جسدياً يف االمتداد البصرّي لألكياء 
العمودية املشيدة على جسد النص املفروش بالوعود اللذيذة، أي أاا حتتفي 



  

باملباين الراسخة ال باملعاين ((املنزلقة)). وسصلقي نظرة أخرية على هذه 
األكياء العمودية قبل أن جتذبين عزلة القراءة إىل حكاية ألتّذ بروايتها.  

      يعثر الكّتاب ـ الذين جنوا مثرات االنتظار الطويل يف أروقة املطابع ـ 
على لّذات  يف ظالل األجساد الشاخمة (الباذخة)، بيوت املستقبل الواقفة 
على صدر الزمن: الساعات (قلب الزمن)، املراصد الفلكية (عني الزمن)، 

املرايا (انعكاس الزمن)، املكتبات (ذاكرة الزمن). أما العالمات الزمنية السائرة 
اليت تعرتض عالمات الزمن الواقفة سبيلها، فصختار منها ثالثاً : القاطرة، 

الباخرة، القافلة.  
  القافلة، أجل، هي داليت وحدها على لّذة املطبوع، كما تصوِّرها لوحٌة 

إستشراقية منسوخة من فجر الصحراء العربية. قافلة ختّب يف الرمال، 
متجهة إىل إحدى عالمات املستقبل. تنهض الشمس يف الفرسخ األخري 
من رحلة القافلة، وتتجه اإلبل تعلوها اهلوادج حنو مدينة كاحبة املالمح، 
تلوح يف األفق املصبوغ بلجني الشمس الناهضة. غبار، كالب، بغال، 

رجال، رؤوس تتطلع من اهلوادج إىل البيوت اليت ال تكاد تربز من الرمال 
أكباراً . قافلة بال هوية، لكين سصحنرف با إىل عالميت الشاخصة يف لّذة 

قراءيت، أو لّذة حكاييت.  
      يُروى أن الصاحب بن عباد، كايف الكفاة، خازن الكتب، مصنِّف 
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ا 
ّ
محل ثالثني مجًال من كتب األدب ليطالعها أثناء سفره ورحالته. لكنه مل

استدعاه صاحب خراسان امللك نوح بن منصور الساماين إىل خبارى كي 
يستوزره، اعتذر ابن عباد عن الوزارة، إذ كان نقل كتبه معه إىل ذلك 
الصقع البعيد يكلفه محل أربع مئة بعري، ومل يكن يقوى على فراق 

مكتبته. قِبَل امللك االعتذار، وأُعفي الصاحب من تقلد املنصب الرفيع، 
إّال أن خبارى ظّلت حتل  بقافلة طويلة حتمل قماطر الكتب، تشق 
طريقها إىل بالد ما وراء النهر. وهكذا تستطيع لوحة إستشراقية من 

القرن التاسع عشر أن متدد انتظار آل سامان للقافلة حىت يومنا هذا. 
أجل، قافلة تتجه إلينا، حنن املنتظرين حتت عالمات املستقبل الشاخمة 
(الساعة، املرصد، املرآة، املطبعة، املكتبة )، سرتس  لّذتنا، لّذة انتظار 

املطبوع، مع الفجر، مثلما كان يرمسها القطار النازل من بغداد بصحف 
العاصمة.  

 
    3  .U  : لــّذة املخطـوط

      تتعدد لّذات النص وتتفاوت يف مواقع عّدة من مراحل إنتاجه، 
فتصيت أوًال لـّذة التحضري والتخطيط، تتبعها لّذة تسويد النسخة األوىل، 
وتنقيحها مراراً، مث لّذة الطباعة، حىت يتسل  القارئ الطبعة األوىل من 

نص املؤلف فتعرتيه ما يعرتي مؤلف النص من ااية متّوجات لّذته. 



  

      إّن لّذة املؤلف يف إنتاج خمطوطته آنّية، انفرادية، حتدث مرًة 
واحدة، ولّذة القارئ من النص املطبوع جمزأة، حتدث مرّات يف أكثر من 
موقع. وتبدو لّذة القراءة (عند القارئ واملؤلف الذي يتحول إىل موقع 

القارئ) أطول احنناءات املوجة وأعالها، ينغمر قارئ بعد آخر بإيقاعات 
متوجها، وإحساسات تناغمها، وغيبوبات كبقها. لقد أنشص روالن بارت 
نصـاً على نشوة النص، وأغرى قراءه (ونفسه قبله ) بفتق صدفة النص 

وانتهاب لّذتا يف خليج وحدته.  
      وال تبدو يل ذروة القراءة مصدر إنتاج اللّذة الوحيد، إذ ال ترتتب 

لّذات النص ذروياً يف سلسلة متصاعدة القم ، بل أن خصوبة أية مرحلة 
تُنِتج لّذتا املتصاعدة يف موجة النص وكصاا اللحظة الوحيدة يف إنتاجه، 

لذا فإنين بصدد تعيني لّذٍة ابتدائية يف عملية تصليف النص، هذه اليت 
تنطلق من وادي البحث واملكابدة واالنتظار، أي مرحلة التخطيط، 

وترتقي حىت تصل قمتها عند إجناز املسودة النهائية للنص.  
      تفرتض حالتا التعاقب والتمازج بني لّذات املؤلف والقارئ، 

حدوث سلسلتني من اللّذات يف موجة إنتاج النص. تبدأ لّذة القارئ من 
حلظة انتظار نص املؤلف، وتبدأ لّذة املؤلف من حلظة التخطيط له. تبدأ 
موجة القارئ (سلسلة لّذاته) هادئة بال احنناءات، أما موجة املؤلف فتبدأ 

بالتصاعد من حلظة التخطيط يف احنناءات متتالية، تبلغ ذروتا عند 



  

اكتمال خمطوطته بني يديه. مث حتني حلظة الطباعة، فتتقارب السلسلتان 
وتتمازجان يف قمة واحدة. وإذ تتناقص لّذة املؤلف بعد طباعة نصه، 

تبدأ موجة القارئ بالتصاعد وإنتاج ذروات متتالية. لذا فإن السلسلتني 
متعاكستان يف إنتاج لّذات النص. حتصل لّذة املخطوط يف بداية موجة 
املؤلف، وتتصاعد تدرجيياً حىت تبلغ مرحلة انتظار املطبوع، املرحلة اليت 

تبدأ عندها موجة القارئ بإنتاج لّذاته (وقد ينتقل املؤلف إىل قمة 
القارئ، إّال أاما يستخلصان لّذتني متفاوتتني من عمليـة قراءة النص 

الواحـد نظراً الختالف عالقتهما بالنص املقروء). 
      إن لّذة املخطوط لّذة موقعية ال يشرتك القارئ مع املؤلف يف 
اعتصارها، ما دامت حتدث يف مشغل املؤلف االنفرادي، الشخص 
الوحيد الذي سيديل مبكابداتا الشاقة/اللذيذة. وقد يقدم كل مؤلف 
وصفاً خمتلفاً للحظات اإلنتاج املتدرجة. وألكْن واحداً من الشاهدين 
على حدوث املخطوط منذ حلظة االبتداء الصعبة. وقد ال أقدم كشفاً 
ذاتياً يفوق يف لّذته كشوف املؤلفني، عدا أن لّذيت مبخطوطة اليد تسبق 

أي تصريح.    
       أضُع ختطيطاً أولياً أنّفذه رذافريه، ويصيت هذا التخطيط بعد عملية 
حتضري طويلة، موزَّعاً على مقاطع مؤطَّرة بفكرة أساسية. أكتُب مقاطع 

كاملة مستقلة للمخطط األوّيل، مث أجُد هلا حلقات وصل تربطها. 



  

وحني يصىب مقطع على االرتباط أستبعده من اخلطة، فإذا أحدث إبعاده 
ثغرة يف تسلسل املقاطع يصعب عبورها إىل مقطع تال، عدُت إىل اخلطة 
ووزعُت مراحلها من نقطة االبتداء. وحني ال خيضع التسلسل يف خطيت 

إىل منطق سبيب أو تصاعدي، وإمنا ملفهوم تصطريي، إنسيايب، تصبح 
لكل مقطع على حدة نقطة ابتداء تؤدي وظيفة الربط واملزج واإلقفال، 

كمـا تؤديها نقاط ((القطع)) و((املزج)) و((التتابع)) يف مونتاج الشريط 
السينمائي. إّن توزيع املقاطع، أو تغيري مواقعها، ضمن اإلطار العام 

للخطة، ووجود افتتاحية أساسية لالبتداء بكتابة النص، وإقفال موضعي 
له، أي التنفيذ احملك  ملخطط سابق، تُنتج لّذًة تقارب لّذة الالعب بلعبة 

الشطرنج أو الداما.  
      يتمهل املؤلف يف قمة موجته، متصمًال املسودة األوىل لنصه خبط 
يده، أو باآللة الكاتبة، قبل أن ُجيري عليها التنقيحات األخرية، ممدداً 

بذلك متوجات لّذته. إّن وضع ختطيط بناًء على حتضري، وكتابة قصة بناًء 
على ختطيط، يتطلبان مراجعًة وتنقيحاً اائياً يدقق ارتباط املقاطع ومرونة 
وصلها. تتصف عملية التنقيح اليت جيريها مؤلف على نصه القصصي، 
مبا تتصف به عملية القراءة اليت حياول قارئ مقصود أن يكتشف منها 

الطريقة اليت ربط با مؤلٌف أجزاَء نصه. إّن قراءة مقصودة من قارئ نابه 
هي يف حقيقتها عملية تنقيح ثانية للنص. أما وأّن عملية التنقيح الثانية 



  

جاءت بعد طباعة النص وظهوره بشكله الطبوغرايف الذي انتظره املؤلف 
بفارغ الصرب، فإّن لذة النص املطبوع يف إنتاج القارئ تعادل لّذة 

املخطوط يف إنتاج مؤلف النص. وال يبدو أّن هناك حدوداً إلنتاج لّذات 
النص، فهي تتجدد يف عملية قراءة تيؤها تقاليد االستقبال املتغرية بتغّري 

اهليئات واألفهام واألذواق واألزمنة واألمكنة. كما أاا تتكرر بتعدد 
طبعات النص وتنوّع العالمات املميزة لدور النشر اليت ُتظِهر كل طبعـة. 

      هكذا يتضح أن التخطيط لكتابة قصة يتقدم الكالم على 
مضمواا، مث أّن تقومي اخلطة وتبديلها بني مرحلة وأخرى من الكتابة، 
وتسديد املؤثرات وقابليات التبادل واالتصال بني اخلطة ومصادرها 
الواقعية واخليالية، هلَي أعمال ابتدائية يف صناعة اخلطاب القصصي، 
وأرصاد فناره القائ  على ساحل االرحتاالت األلفية البعيدة. لكنها 

عمليات سترتك آثاراً اائية واضحة على العمل بعد طباعته. إّن ااية 
نص مطبوعٌة يف بدايته (خطته). هذا ما يسوّغ أن يؤلف منتج النص 
الرئيس ((سرية حياة)) نصه، أي تسجيل درجات منو خمطوطته على 

بارومرت مشغله اخلاص، خمرتعاً بذلك نوعاً سردياً جماوراً لالبتداع اخليايل 
للنص األصلي. إّن األمثلة على هذا النوع السردي الاور كثرية، منها 

نص (توماس وولف) الذي دوّن فيه سرية حياة روايته (يف الزمن والنهر) 



  

. [ تُنظر السرية يف خمتارات من أعمال وولف، 1935الصادرة عام 
ترمجة مسرية عزام  ـ دار جملة كعر ] . 

      تتناقص لّذة املؤلف، أو تزداد، رسب العمليات اليت جيريها على 
خمطوطته، واملفاجآت واألخطار اليت قد يرتدى با العمل املبحر بعيداً 
عن ساحل الفنار السردي، وابتعاده عن مصدر ذبذبة االنطالق يف 

خمطط اإلرار املسبق وضعه. وبقيت خطط املؤلفني الذين مل يكشفوا 
عنها، ومل يدونوا سريتا، غامضة وبعيدة عن اإلدراك، حىت بعد طباعة 
كتبه . وَمن يقدر على كشف مصادر هذه اخلطط العميقة اجلذور يف 

وعي الكتابة، وَمن يقي  وزناً لكتاب ال ُحيَدس إعجاز خطته؟  
      يظهر العمل الكامل (املطبوع) للوجود موارياً يف ثنايا صفحاته 

اخلطوات املازوكية اليت جهد املؤلف يف طمس آثارها: يوميات املكابدة، 
نزعات خطة التصليف. إّن اكتشاف هذه اآلثار املطموسة يف خمطوطة 
املؤلف هلَو مصدر لّذة املطبوع عند قراءته. وبينما تنشغل املؤسسة 

اخليالية الكربى بطباعة الكتب ونشرها، خيشى املؤلفون االقرتاب من 
جدران املؤسسة كي ال تدركه  ما يسّميه خرباء الطباعة والنشر 

ب((لعنة الكتاب)). وعندما يبحر نص املؤلف بعد انتظار، حتلق حول 
كراعه طيوُر حنِسِه أو سعده، لّذته أو أمله، تلك اليت رافقته منذ حلظة 

التخطيط لعمله. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

      
       حامـــل الكتــــــاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
      

     ظهر الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا يف صورة الُتِقطْت له قبل وفاته، 
جالساً أمام كتاب مفتوح، وهلب مشعة يبصبص يف عمق الصورة، فيما كان 

رأس الفيلسوف مزورَّاً عن كتابه، ناظراً يف بؤرة أفكاره الغائبة عن الصورة 
بعينني ثاقبتني. يكرر دريدا يف جلسته الوضع املتصمل للقديـس أناسـتيوس يف 

ـ متحف ستوكهومل الوطين)، وحيضر بدًال من 1631لوحة رامربانت (
ـ متحف 1633((الفيلسوف والكتاب املفتوح)) يف لوحة رامربانت األخرى (

اللوفر)، مستعرياً من رسام الظلمة والنور، ومن ديالتور امللّقب برسام الشموع 
واجلفون املغمضة، لقب ((قارئ الكتاب)) الشارد بنظره عن صفحات 
الكتاب املفتوح بني يديه. إّال أن دريدا بانتسابه إىل خلفيات رامربانت 

وديالتور املعتمة، بانتزاعه النور من مشعة القديسني املصوَّرين يف أيقونات عصر 
النهضة، بازوراره عن كتابه، باستغراقه يف احلقيقة الغائبة عن املشهد، سرتحتل 



  

صورته إىل مرتبة ((أصحاب الكتاب))، أولئك الذين أصبحنا بفضله  
 ((حاملي الكتاب)) بعد ارحتاهل  عن دنيانا. 

      سصروي أوًال كيف يكتسب املرء لقب ((حامل الكتاب)) قبل أن 
أكفع هذه الفكرة بذكريايت عن كتايب األول، الذي نسبين إىل النخبة اليت 
استحق أفرادها لقب ((صاحب الكتاب)). وأعتقد أن أكخاصاً آخرين 

ميلكون أفكاراً مماثلة عن هذين اللقبني. حامل الكتاب: قارئ متنقل، عارض 
للكتب اليت حيملها يف يده بالدرجة األوىل، تظهره صورته إىل جانب وسطاء 

الكتاب املتعددين ضائعاً يف وسطه . وصاحب الكتاب: مؤلف له على 
وجه اخلصوص، تظهره صورته وحيداً وسط العتمات والشموع، أيقونة على 
مذبح معبد. خيتار حامل الكتاب املكان واللحظة اللتني يظهر فيهما على 

املأل، كي ينتزع الكتاب الذي حيمله الصعقَة من عيون الناظرين، إّال انه 
سرعان ما يدخل يف كرود األيقونة اليت تصوره غائباً عن احلاضرين، مغادراً 

موقعه بينه ، راحًال عرب احلدود اإلقليمية، يقايض مصيـره بكتابه، كما قايض 
الو تسـي صاحب كتــاب (تاو ـ يت ـ كنج) رجال الكمرك بكتابه، كي 

يسمحوا له مبواصلة السفر على دابته مع تلميذه. أصبح صاحب الكتاب 
الو تسي بذه املقايضة ((حامل كتاب))، جتيب أكعاره عن أسئلة الطريق 

بكلميت ((نع )) و((ال)) حسب مشيئة القارئ املوافقة أو املعارضة من دون 
إلزام أو إكراه. وقيل أن الفريوزبادي كان يسافر بصحبة أمحال من كتبه، وأن 



  

كتب اإلمام أمحد بن حنبل بلغت اثين عشر مجًال، داللة على أن أصحاب 
ه  حاملوها أيضاً . 

قبل أن أروي حادثيت عن حامل الكتاب، سصعرج على وسطاء الكتاب:      
خازنه، وبائعه، وجمّلده. وإىل هذا األخري ينتهي الكتاب كي يرممه، ويضفي 
عليه مظهراً مكتبياً مهيباً . يذهب الكتاب بعدئذ لُيخزن يف املكتبة بكعبه 
اجللدي، ُيصنَّف ويُرقَّ ، قبل أن يعار إىل قارئ مؤقت، حيمله إىل حني وال 

يتيسـر له أن يتملكه، كصنه يف ذلك كصن وسطاء الكتاب. لكين كنت على 
استعداد للتنازل عن ألقاب ملكييت لّلدي الكتب مقابل أن يسمحوا يل 
مبشاركته  حمرتفات عمله ، أراقبه  يعملون وأستمتع بصكداس اللدات 

املرصوصة حتت املكبس احلديدي الثقيل، أو تلك املهيصة للخياطة والتغليف. 
بعد طواف يومي بني أرصفة باعة الكتب يف سوق البصرة القدمية، كنت أفوز 
جبزء مفقود من معج  أو موسوعة متعددة األجزاء، أمحله مسرعاً إىل دكان 
جمّلد بارع ال أبرحه إّال وأنا أحتضن كتاباً ُسِلخ جلده القدمي وُغطِّي جبلد 

طرّي خشن امللمس. لطاملا أحببُت األغلفة اخلشنة اليت متنح الكتاب ككًال 
بدائياً يكت  األنفاس، وإحساساً بصن قراءته تعين إحياًء لقوى العالمات 

املستكنة بني الصفحات، كصاا نذور معبد. أوحى يل عمل الّلد املتعدد 
املراحل مبفهوم االنقضاض على الكتاب، اخلرز واخلياطة والتصميغ، مث 

الكبس الشديد، تشذيب الورق، قبل محله وامتالكه. خرجُت من دكان الّلد 



  

ويف يدي اللَّد الثاين من معج  (املساعد) لألب أنستاس ماري الكرملي يف 
غالف أسود حمبَّب. مجع األب الكرملي مادة معجمه من املستدركات اليت 
دّواا، رروف وعرة، على هوامش املعاج  اللغوية يف خزانته. جّرب الكرملي 

عمليات الّلدين باالنقضاض على مالحظاته املتفرقة على الصفحات، 
يسلخها ويكبسها ويغلفها. سصغري مثله على مواد معجمه فصحشوها 

بوامشي، اهلوامش اليت ستمّد نصوصي بعصارات لغوية تتوجين مبا تّوجت 
األب الكبري، فصستحق لقب ((صاحب الكتاب)) كما استحقه من مجع 

أكتات املعاج  وهوامشها. وهل أكثر من صورة باقية لألب أنستاس 
الكرملي بلحيته الطويلة، إكارة دالة على الوجود املكتيب الذي أنشصه يف دير 

اآلباء الكرمليني ببغداد؟  
      كنت أسرع اخلطى ـ وهنا أدرك احلادثة اليت بدأت من دكان جمّلد الكتب 
ـ سابقاً الليل إىل مرأب   احلافالت املتطرف يف ناحية من السوق القدمية. يف 
ليلة من كتاء األعوام التسعينية السالفة (الدبة واحلزينة)، اخرتت العودة إىل 
البيت يف حافلة عمومية، من جمموعـة حافالت ُصفـر، نوع كـوفرليت (بلو 
بريد) خمصصة لنقل الطالب، ُحّولت إىل اخلط الذي ينقل العاّمة من مرأب 
السوق، وكانت الساعة املتباطئة قد احتجزت آخر حافلة منها بانتظار آخر 
راكب تلفظه السوق. انزويُت حتت مظلة االنتظار احملاذية للحافلة املتوقفة، 
أنقل كتايب من يد إىل يد، مراقباً امتالء املقاعد عن آخرها باهلموم واألثقال، 



  

بعدول وزنابيل، فاكهة وخضر، بصكّف فارغة وأخرى مبخروطات ورقية معبـصة 
ببذور زهرة الشمس الففة، ببالد تطحن قهرها مع قشور البذور أو تلفظها 
بصمت. يف هذه الساعة، حيني موعد صعودي إىل احلافلة احملشورة بالوجوه 

السامهة، مع كتايب املغّلف بغالف أسود مسيك. أمتسك بصحد العمودين 
القائمني يف مقدمة احلافلة على جانيب املمر الفاصل بني املقاعد، وألبث واقفاً 
يف مكاين. تطلعت العيون املظللة باليشامغ إىل الراكب األخري، وفرزته حاًال 
على أنه ((حامل الكتاب))، القارئ اخلبري بتصويـل الرموز املعّماة، عدا كونه 
املدّون املبتدع لألخبار املصّفاة، قّصاص البالد الواسعة اليت ختتفي يف هذه 
الساعة وراء ستار اخلوف والظالم. فوراً وزن خرباء السوق العارفون الشيَء 
اخلطري الذي أمحله مبا يعدل أطناناً من زهرات الشمس، وباالت اخللقان، 
وكرات احللوى املرصوصة بالتمر والسمس ، وزنوا الكتاب األسود مبا يعدل 

راراً من السر املكنون يف الصدور. ظهرُت أمامه  (( كوديا )) حيمل كتاب 
ساللته بني يديه، ويلقي بصوزار رؤياه على كتفيه، صنماً أسود يكرر ظهوره 
كل مساء، ويقود احلافلة الصفراء إىل أعماق اخلوف. منذئذ وأنا أختار 

احلافلة األخرية، ركاب الليل العائدين ببضاعة خاسرة، وآمال مؤجلة، أعرض 
عليه  كتايب الذي أمحله، أنتزع من عيوا  مقايسات املفاجصة والتصثري، 
أستشعر رجفة الكتاب على خاصريت وه  يدثرونه بتبجيله  الصامت 

وحسه  الدافئ. كنت يف نظره  ((حامل الكتاب)) الذي يتوقعون ظهوره 



  

يف ساعة املساء الثامنة، حامل أجبدية البالد احملفورة على كتفي متثال. بدوُت 
لركاب احلافلة أصغر من متثال، وأكرب من راكب عابر من ركاب السوق. ومل 

أبلغ بعد مرتبة ((صاحب الكتاب)) يف نظر نفسي للكتب اليت أجنزُت 
تصليفها.  

 ق. م) عدداً كبرياً 2124ـ 2144      نذَر كوديا األكدي، حاك  لكش (
من متاثيله املقدودة من احلجر األخضر املائل للسواد (الديورايت)، قّدمها 

لإلله ننكرسو يف معبده، الذي بناه بصمر من اإلله الذي ظهر له يف املنام يف 
صورة الطائر انزو. حيتفظ اللوفر بثمانية من متاثيل كوديا، بعضها مقطوع 
الرأس. أما التماثيل الكاملة فيظهر كوديا فيها بالوضع املعروف بني متاثيل 

السالالت األكدية، يضّ  كّفي ذراعيه إىل صدره بوقار ومجود، ويسدل رداءه 
إىل قدميه، ويطّوق هامته  بعمامة دائرية واسعة. يبدو كوديا جالساً يف متثال 

برأس كبري مضغوط بال رقبة، يصّوب نظرة مستقيمة من عينني واسعتني، حتت 
حاجبني مقوسني. جسد قصري متصلب بال تعاريج، جلسة خشوع وامتثال 
ووضوح، سطح أملس مهيص حلفر الكتابة عليه. ال حيمل صاحب التمثال 
كتاباً، لكنه يصرح برؤياه يف كتابة حمفورة على طرف ردائه الطويل، وعلى 
ظاهر كتفه الصلب. كوديا، صاحب الرؤيا، املنقول من تالل لكش إىل 
اللوفر، يعرض يف ضوء املتحف احملبوس كتابته احملفورة على ظهره باالجتاه 

املعكوس لنظرته املستقيمة، متجاهًال ما حيمل من نذور خميفة على كتفيه.  



  

. كان 1972      أول لقاء يل بكوديا  كان يف املتحف العراقي عام 
متثاالً مقطوع الرأس، حنَُِت له رأس من نسخة أصلية مبتحف بنسلفانيا، ووضع 

يف خزانة بالقاعة السومرية. ومن هذا اللقاء أتابع حكاية كتايب األول. يف 
ظهرية من كهر آب يف ذلك العام، اكرتيُت نسخيت من (اململكة السوداء) 
من بائع صحف افرتش رواق كارع الركيد من جهة باب املعظ ، وكنت 

قدمُت إىل بغداد لتسـل  النسـخ األولـى من مطبعة (احلرية). أسرعُت بكتايب 
أختلس اخلطو بني ظهور السائرين القالئل، مبهوراً رملي املباغت لفطريت 

العذراء، اليت انُتِهكت على حني غرة. تطلعُت إىل من حيملين وكتايب، ينقلين 
فوق الرؤوس والعيون واآلذان، على منت حافلة محراء ذات طابقني، من ذلك 
األسطول الذي يشق كارع الركيد مبحاذاة دجلة، خارجاً من باب العاصمة 
الشمايل باجتاه بابا اجلنويب. ارتقيُت سل  احلافلة إىل طابقها الثاين، واختذُت 

مقعدي يف مقدمة الطابق املطلة على الشارع ذي الطوارين احملمولني على 
أساطني دائرية، قريباً من كرفاته وأفاريزه املشغولة بصيدي أسطوات البناء 

البغداديني. حامًال كتايب، حمموًال على خيوله اليت رمسها عامر العبيدي على 
غالفه، مؤجًال النظر يف صفحاته، أسـري فوق الشـرفات والنقوش اآلجرية، 
كتايب يسري معي، أمحله وحيملين. ركاب متفرقون كغلوا املقاعد اخللفية 
استشعرُت نزوهل  وغياب  يف ظهرية الشارع الظليل. يفرغ الطابق األعلى 

وميتلئ، أقدام خفيفة الوقع على السل  حتتل املقاعد حويل وتقرتب مين، حتيط 



  

بكتايب الطائر معي. أمراء الكتابة، متاثيل لكش، أخوة كوديا، يصحبونين يف 
هذه الرحلة الالهبة، يف احلافلة ذات الطابقني، من أسطول كارع الركيد 
األمحر. حلمُت ببشائر هذه الرحلة مع أخوة كوديا يف الليلة املاضية، على 

سرير فوق سطح الفندق الذي نزلته مبنطقة سيد سلطان علي. يتسابق نزالء 
الفندق الذين ختففوا من مالبسه  بالصعود إىل السطح مع حلول املساء 

ليحظوا بالرقاد على سرير فارغ، بني األسرّة املصفوفة حتت جنوم بغداد، ويتواىل 
صعوده  حىت ساعة متصخرة من الليل. مل أتعّرف النائمني عن مييين وعن 

مشايل، ويف تلك الليلة حلمُت بالتماثيل القادمة من تالل بالد أكد ترقد على 
أسرّة سطح الفندق، وأنا أحل  با اآلن يف هذه الظهرية تستقّل احلافلة. متاثيل 

 سنتمرتاً ستحمل كتايب معها إىل معبد ننكرسو وتنذره هناك، 45بارتفاع 
وسيخطه كاهن املعبد على ظهري مبداد من زعفران. امتألت احلافلة 

بالكائنات الصغرية، وأحسسُت أحدها جيلس إىل جانيب، على املقعد املالصق 
لزجاجة احلافلة األمامية املطلة على كارع الركيد.  

      ـ ((أنت اآلن صاحب كتاب، وأنا وأخويت سنحتفل باللقب الذي 
نلته)).    

      قال التمثال الصغري، املطوَّق الرأس بعمامة كوديا الدائرية. مل ألتفت إىل 
املقاعد وراء ظهري، فقد كنت متصلباً مثل كريكي على املقعد، أجلس 

بوقار، أضّ  كتايب إىل صدري:  



  

      ـ ((بل أريد أن أكون حامل كتاب وحسب. هذا غاية ما أمتناه حقاً )).  
      ـ ((أجل. إن كئت. فصنت حامل كتاب أيضاً . هل نظرت فيه؟ إنه 

حاكد باألخطاء الطباعية)).  
      ـ ((توقعت مثل هذا التشويه. ستقتل األخطاء كتايب)).  

      ـ ((ستتعاظ  األخطاء يف الكتب القادمة. إنك لن تكتب نّصاً نقياً كما 
ترغب، إّال إذا حفرته على ظهرك. عندئذ لن يتغري الكتاب الذي تؤلفه 

أبداً )).  
      ـ ((لن أبلغ هذه املرتبة كما تعل  يا صديقي. إين حامل كتاب فقط. 
دعين أستمتع بذه الصفة. امتىن أن أظهر بصحبة كتاب حممول يف صوريت 

األخرية قبل أن حيني أجلي)).  
      ـ ((هذه أمنية عظيمة، ستظهر يف صورة كهذه عندما متّل تصليف 

الكتب، وتتكاثر أخطاء الطباعة. ال تنظر إىل كتابك واحفره على ظهرك)).  
 45      أتذكر هذه احملاورة مع واحد من الكائنات الصغرية اليت تعلو 

سنتمرتاً، أو أختيلها، وأنا أتصمل صورة جاك دريدا األخرية. ظهرت الصورة كما 
كاء الفيلسوف بصفته ((حامل كتاب))، بعد أن التقى أحد متاثيل كوديا 

احملفوظة يف متحف اللوفر. ال ينظر الفيلسوف يف الكتاب املفتوح بني يديه، 
فكتابه احلقيقي حمفور على ظهره.  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

    

   تمتمة الغابــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       
         حان وقت االستفتاء، كما يبدو، بضغط من الصفحات األخرية 

الناقصة يف جملَّد تاريخ األدب العريب، على قائمة أفضل املؤلفات العربية يف 
حقول الرواية والشعر، النقد والفنون األخرى، املطبوعة خالل القرن العشرين. 
وحيث ال يصعب اختيار أفضل عشرة كتب يف صدر القائمة ، يعسر على 
الذاكرة القرائية العربية، احملجورة واملقموعة واملصفوعة، اختيار الكتب العشرة 

األخرية يف ذيل القائمة. هنا يف قاع الوادي العميق، تتضاءل ((متتمة الغابة)) 
وتضيع نغمات الناي يف ضجة اايار الصخور (أو هو هدير املطابع؟). ألتقط 

كتاب (األجنحة املتكسرة) وأصدِّر به القائمة، وقبل أن متتد يدي إىل 
الكتاب العاكر، يعت  الوادي وتصمت اآلالت الطابعة الواحدة بعد األخرى. 

إّن صمت الوادي وهدوءه، أحالمه وآفاقه املضببة، تقرتح عنوانات أخرى، 
ومراجعات طويلة األمد لقوائ  االختيارات الكونية.  



  

      يراودين كعور غريب عند قراءة كتاب جديد ما زال أثر الطباعة طازجاً 
فيه، هو أين أقرأ يف كتاب فريد مل أطالع مثيًال له من قبل. إّن حتليل هذا 

الشعور ال يهبط يب إىل عصر ما قبل الطباعة، وال إىل فجرها، وال يرفعين إىل 
قمة اجلبل الطباعي الشاهقة، الضائعة بني سحب اإلكارات اإللكرتونية، 

ولكنه يباغتين يف أسفل الوادي احمليط باجلبل الذي تصدر قمته مئات 
املطبوعات يف اليوم الواحد، وال يتناهى إىل يدي سوى جزء قليل منها، إْن مل 

ينعدم أثرها يف املنحدر الذي يغشاه الضباب الكثيف، وضجيج املعاول 
والعربات. ولك  أن تقدروا عدد سكان الوادي السحيق احملرومني من القراءة 
و الفئة األمية اليت يصرفها كدحها اليومي الشاق عن تذوق راح األرواح ، 
والفئة املشغولة بطباعة األدّلة واملعاج  والفهارس اليت ال تؤدي إىل سبيل 

معلوم، على طابعات عتيقة تتكتك بال انقطاع ويرتدد صداها كدوّي الرعود 
يف جنبات الوادي. وبني هؤالء وأولئك يعيش مؤلفون وناسخون يعملون 

خبزيٍن مرجعّي من عصر زاهر قدمي، ما زال ضوع رموزه املعتقة يوّجه حواسه  
وألباب  املقنَّعة باحلديد والصخر والرتاب.  

      حييط بسكان الوادي مجيعاً سوٌر من الشك واإلغفال والتعصب 
واجلربوت املسلح بصحدث األسلحة. حيفر هؤالء يف سفح اجلبل الطباعي 

الشاهق الذي يشرف على واديه ، ويراقبون اهلياكل املضيئة اليت تنهض فجصة 
بني أيدي الفئة األخرية من املؤلفني، وينظرون إىل كتبه  اليت صنعوها يف 



  

ساعات الكتمان واحلرمان والشقاء نظرة خشوع وتقديس، تعشي أبصاره  
كراراتا اليت تقدحها املعاول من الصخور. لكن هؤالء ال يطبعون كيئاً على 
أية طابعة كانت، ألا  حيلمون بكتاب مل يُطبع مثله من قبل، فتزداد حرية 

قراء الوادي وتتعمق عزلته .  
      أكعر بدوار القم  حني يتجه حتليلي إىل األعلى، لكنين أمتلئ خزياً 

حني أرتّد ببصري إىل قعر الوادي، فرتتط  عيناي بالوجوه الصخرية لسكانه 
الهدين بصداء األدوار الصعبة لصرعى الكتب (ومنه  الزاهد داود الطائي 
الذي طرح كتبه يف املاء مستغنياً عن الدليل بعد الوصول إىل املدلول، وأبو 

حّيان الذي أحرق كتبه انتقاماً من أهل زمانه، والناسخون الذين أفنوا 
أعماره  يف سكب املداد على القرطاس وأغفلوا توقيعها بقطرات منه). 

حينذاك أتذكر دوري يف الوادي الذي مل أبرحه، وهو دور أدىن من صناعة 
كتاب مل يُطبع مثله من قبل. أما مراجعي فهي أقل خصباً من تربة بستان 

تتفتح زهوره كل صباح، وأما حلمي فهو أقصر من كعاع يتصاعد من صفحة 
طرية ليلتقي أوكحة النور الطباعية يف قمة اجلبل اإللكرتوين. تزداد حرييت، فصنا 

ال أعرف فاصًال مرجعياً بني ((قبل)) و((بعد)) يف تصليف الكتب، كما ال 
يعرف سكان الوادي الذين أعيش بينه  زماناً طباعياً بعد الفاصلة الشاقة 

لعصر املطابع احلجرية، فه  ال يقرؤون كتباً تنحدر إليه  من قمة اجلبل، وال 
يؤلفون كتباً تُرسل إىل مكان آخر، لذا فإن هياكل النور ستظّل حبيسة هذا 



  

الوادي العميق. لقد تعبت هذه اهلياكل من حماوالت االرتفاع وأصابا الذبول، 
وسيصيبين التعب مثلها فصكتفي رل  قصري إلنتاج كتاب صغري، أستغين 

رمله يف ظالل الوادي عن تصليف كتاب مل يُطبع مثله من قبل، حموطاً بياكل 
كفيفة ال تين ترفع أعناقها إىل قمة اجلبل الشاخمة، مصلوبة إليه.  

      إّن اختيار كتاب، من الفاصل األخري هلدوء املطابع، هو عملية 
استطالع واستغوار واتصال بصعمق فاصلة ابتدأت بعبارة ((اقرأ)) وسبقت أي 
مطبوع ورقي أو إلكرتوين، ومنها أخذ صوت الوجود األول يتكرر يف برهان 

لن يتوقف أبداً، ولن يقدر إنسان على اإلحاطة ردوده العقلية والروحية. منذ 
تلك الفاصلة واملسعى احلقيقي لتصليف كتاب ميّر بعنوانِني أساسيني سبق املرور 

بما يف كل عصر، واستحقا البقاء عن جدارة: األول عنوان نظري لكتاب 
(البداية والنهاية) البن كثري، والعنـوان الثاين قريـن لكتـاب سـيبويه (الكتاب). 

ففي العنوان الكلي (الكتاب) يكمن القصد الرمزي األساسي الستعمال 
اللغة، وختتفي وراء عنوان ابن كثري إكارة خطرت يف أحالم املؤلفني أمجعه  
لتصليف كتاب واحد هو ((كتاب الكتب)) على هامش تاريخ اإلنسان، هو 
الكتاب الذي تتفرع منه الكتب مجيعهـا، هـو ((البداية)) وهو ((النهاية)) يف 

عملية التصليف. ويبدو أن املؤلفني يف سعيه  لالرتقاء إىل مستوى هـذا 
الكتـاب الشـامل (االرتقاء إىل قمة اجلبل الطباعي) ـ وحني يعجزون عن هذا ـ 

إمنا يستمرون يف تصليف الكتب حىت النفس األخري. إّن هاتني اإلكارتني 



  

تنظمان وظيفة الكتابة، وطرائق صنع الكتاب واستعماله، كما حتدوان العقل 
البشـري على تصليف ((الفهرس الكوين)) الذي يضّ  عنوانات اجلهد العقلي 

لإلنسان.  
      لو حتقق وجود الفهرس الكوين، واتفقت عملية تصليف كتاب والدافَع 
األساسي لتصليف((كتاب الكتب))، ولو كان ((كتاب الرمل)) البورخسي 

أمنوذجاً لرتقي  صفحات الكتاب، فصي سبيل سيسلكه احلل  اإلنساين كي ال 
يكرر نفسه إىل األبد يف طرق ((جمرة غوتنربغ)) ويضيع يف كبكة الفراغ 

اإللكرتونية؟  
      ال يسعين اجلمع بني فاصلتني، ميكانيكية وإلكرتونية، يف عملية إرسال 
معاصرة. لكين أرنو إىل املؤاخاة بني عالمتني متباعدتني، تبدأ إحدامها من 
عنوان سيبويه الكنائي، وتنطلق األخرى من رسالة جمهولة على كبكة الربيد 

اإللكرتوين. عالمتان افتتحتا عصر السحب الكبري للكتاب املطبوع (سالسل 
كتب اجليب، وكتايب، واقرأ، اهلالل، واملختار) وعصر السحب النخبوي 

احملدود (كتب حسب الطلب). باتني العالمتني حجز مؤلفو الكتب املغلفة 
وغري املغلفة أدواره  يف إنتاج الفهرس الكوين. وبما أفتِتُح قائمة اختيارات 

القرن وبما أختِتمها. وأكثر ما يعنيين من القائمة، مؤاخاة العناصر الكامنة يف 
هاتني العالمتني، مؤاخاة النهر والزمن، الشالل والصخرة، السيف والرمال، 

اجلمجمة والريح. املؤاخاة التامة اليت تصنع كتاباً أدرجه يف ذيل القائمة.  



  

      تداولت النظرية األدبية املعاصرة مفهوم ((اخلطاب)) الذي يبدأ بوحدة 
داللية صغرية هي اجلملة، تنتظ  يف سياق أوسع منها هو ((النص)). ولكي 
يؤدي اخلطاب وظيفته األدبية املخصوص با، يتخذ بنية تصطريية ملموسة هي 

بنية ((الكتاب))، املستقَّر اجلامع الذي تتحقق فيه القيمة االستعمالية 
للخطاب. ويبدو أن هذا االستبدال العملي للكتاب باخلطاب يصيت يف رأس 
مقاصد ((الكاتب)) الذي خيتت  عملية التصليف بإنتاج اائي ملموس. ينتهي 
الكتاب الذي يؤلفه ((كغيل)) األدب إىل أن يكون مدرِكاً ملقاصده بنفسه، 
بعد أن كان منَتجاً مدرَكاً يف مقاصد النظرية األدبية املسيطرة على مقاصد 
املؤلف. سيعاين الكتاب (هذا الكائن احليّ ) آالم احلجر الطويلة يف حمجر 

اخلطاب النظري، لكنه سينمو ببطء مثل ((متتمة الغابة)) يف هاجس املؤلف 
حىت يتحرر وخيرج من حمجر خطابه. إّن الكتب نفسها، يدفع بعضها بعضاً، 

ستحث مؤلفيها كي يرفعوا احلجر عنها، ويبصروا ((كينونتها احلية)) كما 
أبصرها بوريس باسرتناك.  

      يقول بوريس باسرتناك:((إّن الكتاب هو كائن حيّ . إنه مدرِك إدراكاً 
كامًال وواضحاً لكل الصور واملشاهد. وهذه هي العناصر اليت يصخذها عن 
املاضي، تلك العناصر اليت يتذكرها ويرفض أن ينساها.. الكتاب هو قطعة 

مكعبة مصخوذة من ضمري ملتهب.. وليس للكتاب األصيل صفحة أوىل، إنه 
كتمتمة الغابة، ينمو، واهللا وحده يعرف كيف، ويتوسع قدماً حىت يبدأ فجصة 



  

بالتحدث، يتحدث كل ما فيه يف وقت واحد، وكصن ذلك حيدث يف أكد 
اللحظات ظالماً ورعباً وجلبة)).(*)  

      يف اللحظة اليت أصغي فيها إىل متتمة باسرتناك، أه ُّ بإضافة (كتاب) 
أدونيس الشعري (أمس املكان اآلن) إىل قائمة اختيارات كتب القرن، كونه 
((الديوان/املدوَّنة)) الذي حقق اتصاًال مع ((عناصر املاضي)) وآخى بني 
نظامني: نظام املخطوطة العربية ونظام التوزيع الطباعي املتبادل بني املتون 

واهلوامش، السوابق واللواحق، االمتداد والفواصل. هنا اسرتسَل أثر أدونيس 
الشعري مثل هالل تارخيي أضاء متون القصائد، ومزج بني املدى البصري 

والنظر الداليل، مكان األمس وحاضر اآلن. وهنـا عثـرَ (كتابُ ) أدونيس على 
الرابطة املفقودة بني أثريِن كونيني:(الكوميديا اإلهلية) و(رسالة الغفران)  

فصوصلهما به. إننا لن نلتقي هذا العدد الكبري من الشعراء يف غري هذا احملشر 
الذي يضاهي الفردوس تارة واجلحي  تارة أخرى. ويتوسع الديوان يف الزمان 
واملكان حىت ليغدو غابة احنشر فيها الشعراء املقذوفون مـن رح  التاريخ، 

يقوده  ((متنّبيه )) إىل عصر ((الكتاب)) املتحقق اآلن. وهذا هو ((كتاب 
الكتب)) الذي حتول عن خمطوطة حمقَّقة، مجعت اآلثار واألصوات واملدوَّنات 

يف مطبوع جامع.  
      استبق أدونيس بكتابه حقيقة التصليف التناسخية، فما يصنعه كّتاب 

اليوم واملستقبل ال يعدو ((حتقيقاً )) ملخطوطات حمظورة، حمجورة يف غابات 



  

الكتب، حيث ال يبتعد ((املؤلفون/احملققون)) كثرياً عن أصواتا اهلامسة، وه  
((هنا/هناك)) أبداً يف ((أمس/اآلن)). وليس أدّل على عظمة كتاب من 
وجوده يف قلب الغابة احملظورة، وعلى حقيقة التصليف من عملية انتساخ 
لكتاب حمجور، وعلى عمـل املؤلـف من ((حتقيق)) آثار رمزية يف كتاب 

كامل.  
      إّن املثال األخري الذي أضربه على فناء مؤلف يف نسخة كتابه الذي 
صنعه، صورته يف وسط ديكور من رفوف مكتبته، حتيط الكتب بالوجود 
القصري املشرف على النضوب يف خميلته. وقيمة الصورة اليت الُتِقطت له 

وسطها، أاا تعكس التعبري الذاهل على الوجه الذي ينصت رواسه كلها إىل 
الصدى احلبيس لتمتمات الغابة احملجورة بني الصفحات. وخيطر يف بايل اآلن 

وجه عباس حممود العقاد املتعب، تعلوه الطاقية، وتغّضنه كجون النفس 
املشرفة على االنزواء عن نور العامل، حتيط به جملدات مكتبته املنزلية املرتاكمة 
على الرفوف واملناضد واألرض. مث أضع إىل جانب صورة العقاد صورة جربان 

خليل جربان على سرير املوت، يف غرفة جرداء من الكتب، مبستشفى 
القديس فنسنت يف نيويورك، كي أستله  من الوجهني املؤطرين بالرحيل عنوان 

((حديقة النيب))، أذيل به اختيارايت لكتب القرن من موقعي احملوط أيضاً 
بتمتمات الوادي احملجور.  
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       الكتاب المحجور  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

    حّدثنا مدّرسنا يف املدرسة اإلعدادية بالبصرة، أنه مسع ـ يف ثالثينيات 
القرن العشرين ـ بكتاب نادر خمزون يف مدينة النجف، فركب سفينة كراعية ـ 
وسيلة النقل آنذاك ـ وبعد سفر دام كهراً يف النهر، عثر على خازن الكتاب، 
فانتسخه منه وعاد بضالته إىل البصرة، تسبقه سعادة احلصول على أثر من 
القرون اخلالية. ينتمي هذا املدّرس إىل مجاعة وقعت يف هوى اقتناء الكتب 

ا اكتد 
ّ
النادرة، أطلق عليها حممد رضا الشبييب تسمية ((صرعى الكتب)). ومل

أوار الرغبة املستورة لدى هذه اجلماعة، صار أفرادها يبحثون عن معج  
حيصر األلفاظ املستعملة يف تصليف الكتب ونسخها وطبعها وجتليدها وخزاا، 
وتتجذر مواده اللغوية يف أمناط املؤلفات اليت تليق با أغلفة احلديد بدًال من 

أغلفة اجللود، ويطبق عليها خزنة القصور يف خزائن ال تلمسها يد وال تبصرها 
عني. مث تصوروا أن ترتيب مواد املعج  اليت ال ختضع إىل نظام أجبدي أو 

صويت، ستتقابل يف أعمدة متجاورة كي تفسر التوسع الداليل الستعماالت 



  

الكتب احملجورة يف عصور تالية لعصور النسخ اليدوي، وتنتقل باملعج  إىل 
ما وراء عصر الطباعة. فقد تتصدر أعمدة املعج  مفردات مثل ((حَجرَ )) 

و((نَسَخ◌َ )) و((أوَّلَ )) بالتقابل مع مفردات مثل ((طَبعَ )) و((نَشرَ )) 
و((قرأَ )). وقد يذّيل املعج  بتسميات مثل ((نص)) و((عالمة)) و((كفرة)) 

مستحدثة من جذور كلمات مثل ((منت)) و((باب)) و((طغراء))، كي 
تتكامل الوظائف التفسريية لكتب غاية يف التعقيد اللغوي والتشبيك الداليل. 

ورمبا دخلت املعج  كلمات من اللغات اليت تُرمجت عنها الكتب، كاللغة 
السنسكريتية اليت نُِقَل منها كتاب (كليلة ودمنة). إن الرتتيب املقرتح هلذا 

املعج  خيضع لنظ  العمل يف ورش النسخ والرتمجة، ولقواعد التحول 
واالنتشار يف الورش الطباعية، حيث وِلَدت كلمة ((زنكغراف)) املقابلة 
لكلميت ((أوفست)) و((دسك)). غّريت هذه العالمات املتحولة أمناط 

التصليف والتلقي وقت ظهورها، كما أقلقت كلمة مثل ((مانفستو)) مث كلمة 
((انرتنيت)) قواعد الوركة الطباعية، ومنحتا الكتاب املطبوع قدرة تصثري 

متساوية يف الوسطني الفردي واالجتماعي، بصي كيفية طُِبع، وألي غرض 
اسُتعِمل.  

      مبساعدة هذا املعج  سُرتدم الفجوة بني منطني قرائيني، واستعمالني 
للكتاب احملجور، وستساعد تفسرياته على هدم العوازل الرقيبة اليت أبقت 

النصوص طي اخلفاء، وتقرتح ملضامينها ترتيباً فكرياً وذوقياً حـراً خيرجها من 



  

خمزن التاريخ املصفَّح باحلديد. ففي مادة ((حَجرَ )) سـنقرأ هـذه اإلكـــارة 
املوجزة:((الكتاب احملجور: كتاب تستطيع أن تزيل حجره باإلسقاط التصويلي 

على مضمونه، أي بقلب باطنه على ظاهره)). ويف مادة ((نسخ)) 
نقرأ:((الكتاب املنسوخ: صورة طبق األصل من كتاب حمجور، تكتسب 

بالتداول قوة املنشور السري)). وحتت مادة ((أوَّلَ )):((التصويل: حتليل نسيج 
النصوص مبحاكاة متتمة الغابة أو حركة الرمال)). أما مادة ((إنرتنيت)) فتقابل 

التفسري التايل:((كبكة االرتباط بني مانفستوات العامل)). بذه التحويالت 
املتقابلة تنعطف عالمات املعج  بعضها على بعض، ويشتبك جنس جبنس، 
ويدخل نسيج يف نسـيج، فتسـاعد ((صرعى الكتب)) على فك احلجر عن 

كتب جديدة تزداد انتشاراً يف عصر اآللة اإللكرتونية .  
      يبدأ كتاب (كليلة ودمنة) دورة من الكتب احملجورة، املؤلفة من طبقات 
النسخ الوسيطة املرتمجة عن النسخة األصلية. احندر الكتاب باللغة الفهلوية 

عن أصول سنسكريتية مفرقة على خرافات هندية قدمية. وعلى أساس النسخة 
 570الفهلوية تُرِمجت نسختان، سريانية وضعها راهب يُدعى (بود) عام 

 للميالد.اكُتِشفت 750 أو747للميالد، وعربية وضعها ابن املقفع عام 
 وُنشرت بعد سّت سنوات يف 1870النسخة السريانية يف دير ماردين عام 

ليبزك برتمجة أملانية. أما أول نشر للنسخة العربية فقد مت على يد (دي 
. وبعد فقدان النسخ اهلندية والفهلوية والسريانية، صارت 1816ساسي) عام 



  

نسخة ابن املقفع أصًال لرتمجات كثرية. واإلطار احلكائي للنسخة العربية اليت 
طُبعت طبعات خمتلفـة هـو واحد: ملك هندي ظامل (دبشلي ) خيزن كتاباً يف 
احلكمة احملكية بصلسن احليوانات، وضعه حكي  برمهي (بيدبا) يف اثين عشر 

باباً بلغة اهلند القدمية، لريدع امللك عن ظلمه لرعيته. يسمع ملك فارس 
(كسرى أنو كروان) خبرب الكتاب احملجور، فيُنِفذ كبري أطبائه (برزويه) إىل 
بالد اهلند مزوَّداً باملال واهلدايا ليستخرج له الكتاب. يسافر برزويه متنكراً، 

وخيالط خازن امللك زماناً ويستميله بلطفه وأمانته وسعة علمه، فيمّكنه اخلازن 
من نسخ الكتاب سراً، وينقله إىل لسانه ويرسله إىل مليكه. ُيسّر أنو كروان 
رصوله على كتاب احلكايات، وكي جيازي برزويه على صنيعه يصمر وزيره 

(بزرمجهر) بعقد بابني يف صدر األبواب األصلية للحكايات، يذكر يف الباب 
األول سرية حياة الطبيب، ويف اآلخر خرب بعثته إىل اهلند اليت تكللت بنقل 

الكتاب. وال تتضمن النسخة الفهلوية سوى هاتني املقدمتني، وختلو النسخة 
السريانية من أية مقدمة. أما النسخة العربية من الكتاب فقد تصدرتا أربع 

مقدمات، عرَض ابن املقفع يف واحدة منها مضامني الكتاب، ونسب املقدمة 
اليت توضح سبب تصليف حكايات بيدبا إىل علي بن الشاه، إضافة إىل 

املقدمتني اللتني تتضمنان سرية حياة برزويه وقصة بعثته إىل اهلند املنسوبتني 
إىل بزرمجهر. لذا زاد الظن بابن املقفع أنه وضع املقدمات األربع كلها، وأوه  

قراءه بالتنازل عن كتابتها إىل كّتاب غريه. كما أقام ترمجته العربية على 



  

طبقات من اللغات الوسيطة. إننا نعثر يف ختطيط ابن املقفع لنسخة (كليلة 
ودمنة) العربية على مسة من مسات الكتب احملجورة، تقوم على االيهامات 
املرجعية، واالخرتاعات اللغوية املسبَّبة بفقدان النسخ األصلية. إننا يف بداية 
تقنية روائية معاصرة تتكرر فيها مقدمات كبيهة مبقدمات (كليلة ودمنة).  

      تعّزز رواية (اس  الوردة) ألمربتو إيكو فكرة الكتاب املنسوخ عن كتاب 
حمجور، وتزيد على البناء التناسخي لكتاب (كليلة ودمنة) طبقات لغوية 

مركبة من الِنَسخ. سنعرف من رواية إيكو أن طبيعة املعرفة الكونية متناقضة 
كمتاهة دير من العصور الوسطى، وكاملة كمكتبة سرية، وقاتلة كلعنة كتاب 
حمجور، وأن اخلالص من لعنة الكتاب وفك رموزه يتطلبان حكمة قارئ جيمع 
يف قراءته جتربة احلدس اإلهلي يف رؤيا القديس يوحنا، وجتربة العل  األرضي يف 

اخرتاعات روجر بيكون. اجتمعت هاتان التجربتان يف كخصية  راهب 
فرنشسكاين حصيف يدعى (غوليمالو دي باسكرفيل) أتى إىل دير جبلي 

) للتحقيق يف جرائ  غامضة أودت 1327معزول (أواخر نوفمرب من عام 
رياة عدد من رهبان الدير، وقد عاونه يف التحقيق واكتشاف أسباب اجلرائ  

راهب مبتدئ امسه (أدسو دي مالك) غادر ديره والتحق بصستاذه احملقق، 
واستناداً إىل خمطوطة هذا الراهب الشاب (يف السنوات األخرية من القرن 

الرابع عشر) بىن إيكـو روايته (اس  الوردة ) املكتوبة يف أواخر القرن العشرين. 



  

      تبتدئ الرواية وتنتهي يف حجرة كتابة الراهب (أدسو) بديره (مالك) وقد 
غدا كيخاً هرماً، يدّون مشاهداته ابتداًء من حلظة وصوله الديراجلبلي مع 
سيده احملقق حتىساعة افرتاقه عنه وعودته إىل ديره، بعد أن اكتشفا كتاباً 
مزعوماً ألرسطو حجَر عليه يف مكتبة الدير راهب أعمى متعصب يُدعى 

(يورج)، كان قد ّمسَ  صفحات الكتاب فتسّبَب يف موت الرهبان الباحثيـن 
عن املعرفة احملجورة مث يف حريق الدير ومكتبته. تقع خمطوطة أدسو املدوَّنة 
باللغة الالتينية يف يد رئيس دير يُدعى األب (فايل) فتكون أساساً لرتمجة 

. حيّدثنا أمربتو إيكو يف مفتتح روايته أنه 1842فرنسية ينشرها يف كتاب عام 
، فوضع هلا ترمجة فورية 1968عثر على طبعة األب فايل ملخطوطة أدسو عام 

دوَّاا يف كراسات كبرية اكرتاها من براغ، بانتظار صديقة عزيزة عليه. لكن 
اجتياح القوات السوفيتية للمدينة اضطره إىل السفر إىل فينا. وهناك التقى 
الروائي صديقته وصعدا يف قارب بنهر الدانوب، مث افرتق عنها وقد ترك 

عندها طبعة فايل ملخطوطة أدسو، لذا واصل التنقيب عن الكتاب املفقود يف 
املكتبات واألديرة الفرنسية فل  جيد له أثراً ومل يؤكد مصدر موثوق وجود 

الكتاب أو حقيقة رئيس الدير الفرنسي، حىت خامره الشك مبخطوطة أدسو 
 عثر إيكو على كتاب عن الشطرنج 1970ومرتمجها. ويف مارس من عام 

حيتوي مقتطفات من املخطوطة املفقودة، وبذلك اكتشف أن األب فايل ليس 
املصدر الوحيد للمخطوطة األصلية، وأن ترمجته هلا كانت تفتقر إىل الصدق 



  

إْن مل تكـن زائفة، فصصبح لزاماً على إيكو أن يعود إىل كراساته ليؤلف من 
مالحظاته اليت دوَّاا خالل الرحلة روايته اليت ستحمل عنوان (اس  الوردة)، 

وهي النسخة الثالثة يف سلسـلة النسخ املزعومة عن الدير اجلبلي ومكتبته. لقد 
عقد أمربتو إيكو فصلني متهيديني ليوه  قراءه رقيقة اللقية اليت تستند إىل 
النسختني الالتينية والفرنسية السابقتني لنسخته اإليطالية اليت دفعها للنشر 

. مل يكن إيكو أقل وفاء وأمانة من سلفه فايل حيث أبقى على 1980عام 
املقاطع الالتينية األصلية اليت تتضمن اقتباسات علمية ودينية، فاستحق بذلك 

أن يكون واحداً من أصدق ((الشهود الشفافني)) الذين أعقبوا ابن املقفع 
ومارسوا ((عبادة فك الرموز)). إّال أن رواية (اس  الوردة) وهي تنتظ  يف 

طبقة من طبقات الكتب احملجورة املرتمجة اليت متّرس املفسرون املتعاقبون على 
إنتاج ((دالالت الدالالت))  من بنائها، قد تُرِسل نسخة خاطئة من الرسائل 

الكونية، لذا يتوجب البحث عن ترمجة صحيحة أخرى تضاف إىل نظامها 
اللغوي املرتاك ، وقراءتا بداللـة االمتزاج الدقيق بيـن احلدس اإلهلـي والسـحر 

الطبيعـي الذي مييز الكتب احملجـورة.  
      إن انتقال الكتب احملجورة عن لغات وسيطة ترتاك  نسخها وتبتعد عن 
النسخة األصلية، سُيدِخل يف معجمها ألفاظاً تضبط مسؤولية التصليف، لكنها 
ستطمس حقيقة املؤلف يف ناحية أخرى. ستوضع على طريقة الرتتيب املتقابل 

لفظة ((أّلفَ )) وحدها إزاء ألفاظ أقـل منها حتديداً، أو أكثر مشوًال ، مثل 



  

((وضعَ )) و((نقلَ )) و((ترج َ )) و((اقتبسَ )). إننا نقرتب طبقة بعد طبقة من 
نسخة ((النموذج املثايل)) لكتاٍب سعى به وسطاء املؤلف، وخزنة اآلثار 

اخلطرية، بني مرحلتني، مرحلة اخلزن املكتيب و مرحلة اخلزن اإللكرتوين. هنا 
استعمل ((اخلزن اإللكرتوين)) مقابل ((احلجر املكتيب)) يف عملية إرسال فورية 
جمهولة املرسل على الشبكة الفراغية. وستفعل عملية ((النسخ)) فعلها اخلطري 

يف انتساخ الكتاب احملظور، نظراً خلاصيتها يف عبور((الطرق اهلوائية)) 
وسرعتها يف نشر ((األمنوذج املثايل)) للنسخة األصلية احملجورة. سيخلق 

اإلرسال اإللكرتوين نوعاً من عبادة الكتاب (=عبادة الرسالة) كبيهة بعبادة 
الرموز الرياضية اليت اعتقدت با مجاعة ((فيثاغورية)) من بقايا الوثنية اليونانية 
يف اإلسكندرية إبان العقود األوىل النتشار املسيحية. أطلق (أالن نادو) على 
هذه اجلماعة اس  (عبدة الصفر) يف روايته املرتمجة إىل اللغة العربية، ونطلق يف 

عرضنا لعبادة هذا العصر اس  (عبدة الفراغ) على املرسلني الهولني الذين 
يستعملون دهاليز الشبكة اإللكرتونية بدًال من دهاليز حتت األرض اليت اختبص 

فيها (عبدة الصفر) الفيثاغوريني.  
      يكفي النسخة احملجورة (املخزونة) أن تكون على قدر من احلكمة 

احملظورة، ومؤلفها على قدر من النبوغ والهولية، لتغدو هدفاً مباكراً لإلرسال 
الفوري. يقول طه حسني: إن مقتل ابن املقفع بصمر من اخلليفة أيب جعفر 

املنصور، على يد عامله يف البصرة، مل يكن بتهمة الزندقة اليت كاعت رقه، 



  

وإمنا بسبب تصليفه (رسالة الصحابة). وهذه الرسالة أمثولة أخرى يف إسداء 
النصح لذوي السلطان وصحابته، لكنها أمثولة مزدوجة الداللة يؤدي فّك 
رموزها وإعادة إنتاج دالالتا إىل مفعول مضاد يف مرآة الرسالة. فقد يصيت 

الدور على الناصح ليتجرع مرارة النصيحة من كصس املنتصح، وتصبح الرسالة 
احملظورة فخاً قاتًال ملن ُخيطئ إرساهلا. سينقذ اإلرسال الهول على أطراف 
كبكة الفراغ الكونية عشرات النسخ احملجورة من احملق والتدمري عرب عملية 
انتساخ غري حمدودة، لكن كوننا اهلائل االتساع، املرمَّز بصخطـر العالمات 

القاتلة، سيبقى جائعاً لكتاب مل يُطَبع له مثيل يف احلكمة احملظورة، ورسالة مل 
يُرَسل مثلها على كـبكة الفراغ، أو يُرتَج  هلما نظري.    
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[ (( إن الطبعة احلادية عشرة هي 
الطبعة الدقيقة )) قال سامي 

((وحنن نضع اللغة يف ككلها 
النهائي، الشكل الذي ستصخذه 

عندما ال يتكل  أحد بشيء غريه، 
وعندما نكون قد انتهينا منها فإن 

على أناس مثلك أن يتعلموها 
برمتها من جديد. إنك تعتقد أن 
مهنتنا الرئيسية هي اخرتاع كلمات 

جديدة، كال إننا ال نقوم بذا، 
حىت يف أضيق حدوده! حنن حنطـ  
الكلمات، العشرات واملئات منها 



  

كل يوم.. إننا نقطع اللغة حىت 
العظ ! إن الطبعة احلادية عشرة لن 
حتوي كلمة واحدة ميكن أن تصبح 

 )) ]                                                                                                                    2050عتيقة الطراز قبل عام 
                                                                                58 ـ ص 1984                                   جورج أورويل ـرواية 

 
      تنتاب اإلنسان املعاصر رّدات فعل بني حقبة وحقبة إزاء حماوالت 
التمعات املؤمتتة لربجمة اللغة واختزاهلا إىل عدد حمدود من املفردات. بدأ 

اللسان العاقل بتسّل  حتذيرات كتحذير الروائي اإلجنليزي جورج أورويل من 
، فصخذ اإلنسان يعمل على تكثري لسانه، 1984انكماش اللغة بعد عام 

وتركيب كلمات أصلية رافقته يف ماضيه وحاضره مثل ((بارد)) و((حار)) 
و((ثابت)) و ((متحرك)) لتوليد أبنيـة هجينـة مثل ((احلرب الباردة)) و 

((الثلج الساخن)) و((احلرية الثابتة)) و ((اجلثة املتحركة)).. فإن استمّرت 
عملية التهجني الازي يف ترحيل مفردات اللغة القدمية إىل رحاب املعج  
اجلديد الذي سيحدد هلا مصرياً مغايراً يف لغة العقود القادمة من العامل 

األرضي، فصي حج  سيبلغه هذا املعج ، ويف أي عام ستتالط  على حاجزه 
اللساين مئات الرتكيبات املتوالدة حىت تتمازج؟ أما اليوم فال حاجز لسانياً 

ملحوظاً مينع هذه الرؤيا من التقدم إىل أمام. كما مل مينع احلاجز األخالقي 



  

من استنسال جيل جديد من النوع البشري بعد تطفل العلماء على خريطة 
املورّثات البشرية. ويف ظن الطوباويني اجلدد أن أوائل اجليل البشري اخلامس 

) عند الساحل 2084 (طبعة 1984سيلتقون بالطبعة املئوية من معج  
) بعد عودتا من 2001الذي سرتسو على حافته سفينة الفضاء (األوديسة 

رحلتها اخليالية. وكل ما هو لغوي قابٌل لالفرتاض، ما دامت حدود العامل 
تتطابق مع حدود اللغات، يف رأي فنجنشتني. وما دامت الرواية هي الال 

احلقيقي الوحيد لتوليد عامل جديد.  
      تصَّوَر أورويل اايار اللغة القدمية (لغة املاضي الرومانتيكي) وغربتها كلما 
أرادت التعبري عن العاطفة البشرية واألفكار احلرة، يف جمتمع توتاليتاري اختزَل 
اللغة إىل بضع مفردات مطهرة من األحالم البعيدة املنال، العصية الرتكيب. 

 ((روائياً )) إىل ثالثة أقالي  كربى 1984حدَث هذا عندما تقلص عامل 
متناحرة هي (أوقيانيا) و(أوراسيا) و(إياستاسيا). ولقـد وضـع أورويل ملحقـاً  

)Index)  كرح فيه قواعد اللغة اجلديدة  1984) لروايـة (
Newspeak) اليت يتكلمها أهل أوقيانيا كما احتواها معجمها يف طبعته (

 سيؤلف حاجزاً إكارياً بني 1984احلادية عشرة. افرتض أورويل أن معج  
لغتني: قدمية تتصف باالكتقاق والنحت والتشبيه، وجديدة تتصف باالختزال 

والتطهر والتقلص. إن نظام اللغة اجلديدة جيعل التفكري بصيغ انشقاقية 
(راديكالية) مستحيالً . وكانت تلك بدعة روائية ذكية اختطت لغتها التطهريية 



  

) INGSOCلتالئ  ضرورات التعبريعن عامل االكرتاكية اإلجنليزية (
املربمج، فمهدت السبيل الخرتاع أنظمة لغويـة تكثرييـة انتهجهـا روائيـو 

 451املسـتقبل يف بنـاء نسـخ من مدينة أوقيانيا كمدينة راي برادبري (
 سـيؤدي باللغة إىل حافة 1984فهراايت). إن اسـتئناف الكالم مبعج  

التحطي ، ((قطعها حىت العظ ))، لكنه سيسمح ببناء عدد آخر من 
، القصّي يف 2050اليوتوبيات ((العتيقة)) واملضادة هلـا، حتـى قبل بلوغ العام 

رؤيا ((سامي)).  
 يف ثالث جمموعات: 1984      بوََّب جورج أورويل مفردات معج  

)، B)، وجمموعة املركبات االصطالحية (Aجمموعة املفردات اليومية (
). وتشرتك الموعات الثالث Cوجمموعة املفردات العلمية التكنيكية  (

خباصيتني متماثلتني مها: االستبدال واالنتظام. وسـنمّثل على قابلية االستبدال 
 )) الذي يُغين عن االسـ  ((فكرة think) بالفعـل (( يفكر Aيف جمموعـة (

idea  وكذلك 1984 )). إن أضداد املفردات ال وجـود هلا يف معجـ 
مرادفاتـا. واسـتُبِعدت املفردات املهجـورة املصنَّفـة حتت كلمـة ((تفكري 

) B)). وعندما نطبق خاصية االستبدال على جمموعة ( Oldthinkقدمي
فإن املفردات اليت تتجمع حول مفاهيـ  احلريـة واملسـاواة والدميقراطيـة والعدل 

والشـرف والفضيلـة قد ُعوِّضت بصخرى مطهَّرة من ((التفكري 
) فتخلو من أية مفردة C)). أما جمموعة (Crimethinkاإلجرامي((



  

تتعلق بفكرة اجلنس الذي ال يهدف إىل اإلجناب، وكانت قدمياً تقع حتت 
. وهكذا فال وجود لألفكار االنشقاقية يف معج  Sexcrime))تصنيف ((

، وقد كوفئت األفكار البغيضة بتعبريات لطيفة تستهدف الوضوح 1984
واالختصار والرقة وسهولة اللفظ، لغاية مدروسة بعناية، لذا فال وجود حلياد 

أيديولوجي يف هذا االستبدال الشامل لأللفاظ واملفهومات. لكن أهل أوقيانيا 
احندروا بلغته  إىل درجة الصفر األيديولوجي عندما بدأوا برتمجة أعمال 

املاضي األدبية. وأخذ معجمه  يتضاءل تدرجيياً بدل أن يزداد سنوياً ـ ((ذلك 
ألن الال األصغر الختيار الكلمات يعين إغواًء أقل على التفكري وجلب 

االنتباه)) ـ كما قال أورويل. كانت الطبعة احلادية عشرة من املعج  مصفاة 
كديدة االختزال للغة اإلنسان املوزع بني األقالي  الثالثة، حىت بات حماًال 

ترمجة مقطع من (بيان االستقالل) الذي كتبه جيفرسون، أو صفحة من رواية 
لديكنز، إىل لغة العامل احلديث، إّال إذا ُمِسختا وحوِّرتا وُطهِّرتا من مفردات 

 . طمست الرتمجة بلغة أوقيانيا األصل Crimethinkجرمية التفكري 
اللغوي ألدبيات املاضي، واختفت من الوجود مفردات العامل القدمي (الزمن 

الغابر).  
      هنا أمسح خليايل باستئناف اخرتاع أورويل وأِصُل مبعج  

Newspeak طبعات من 1984  إىل طبعته املئوية. ظهرت بعد عام 
املعج  باالجتاه ((التكثريي)) املعاكس لالجتاه ((التطهريي)) للغة أهل 



  

أوقيانيا. فال معىن فردياً للصفتني ((بارد)) و((حار)) ما مل ُتستعمال يف بنية 
إضافية تبادلية مع موصوف حيادي مثل ((دم)) يف قولنا ((دم بارد)) و((دم 

حار)) و((دم ثابت احلرارة))، أو يف قول ماركال ماكلوهان خبصوص 
((الرسالة الباردة)) و((الرسالة احلارة)). وما يتعلق بكلمة ((رسالة)) فاملعىن 
االتصايل هلذه املفردة لن يت  إّال بالتبادل املوازي مع كلمات مثل ((بريد))، 

وهذه إّال بارتباطها اإلضايف يف تركيب مثـل ((بريد اجلنوب)) و((بريد 
القارات)) و((الربيد االلكرتوين))، وستتشبع هذه الرتكيبات بإضافات متعاقبة 

ومتوازية من أنظمة اإلبراد ووسائل االتصال ومئات احلوادث اليت تصادف 
ربِِدين. 

ُ
امل

) لن ترتتب يف 2084      وبذه الطريقة التكثريية فإن مواد املعج  (طبعة 
نظام تعاقيب (أجبدي، موضوعي، تارخيي) مغلق، بقدر ما تتواىل يف تركيبات 

قياسية قابلة الستعماالت لغوية إضافية، تبادلية وجتاورية، اكتقاقية 
واستنتاجية، إلنشاء حنٍو آخر من نظام املعاين واملفهومات، وتركيب األفكار، 
على سبيل احلقيقة والاز، أو بعبارة واحدة، فإن املعج  ُوِضَع وضعاً أولياً 
لتوليد مركبات إضافية من احلقيقة الازية أو الاز احلقيقي . إن معج  

 يغتين مبصادر اخليال الروائي واحلقائق املرحلية لتاريخ تطور اإلنسان 2084
والطبيعة والعل ، يف طبعات سنوية متوالية.  



  

      أنتج املعجـ  القديـ  سالسله اللغوية احملدودة من الكلمات اجلذرية 
الثالثية بطريقة اجلناس التصحيفي السداسي (مثل سلسلة كلمة حرب: حرب، 
رر، برح، رحب، ربح). أما املعج  اجلديد فيستثمر الظواهر البيولوجية إىل 

حّد بعيد لتخليق سالسل مرتابطة من اجلذور األولية، ويتخذ من جزيئة 
  ككلها احللزوين املرتابط يف سلسلتني مزدوجتني DNAاحلامض النووي 

من القواعد النيرتوجينية املتآصرة أساساً لتخليق كلماته. وكما تشكل قواعد 
  حروف اللغة الوراثية وكفرتا اليت تنتظ  يف كلمات ثالثية DNAسلسلة  

تساعد خاليا الكائن احلي على االنقسام والتكاثر وختليق أنواع طبق األصل 
منه، سيكثِّر املعج  اجلديد كلمة أصلية مثل كلمة ((إنسان)) بارتباط 

سلسلتني نوعيتني يف تركيب مزدوج األواصر، األوىل سلسلة تارخيية وطبيعية 
وعاقلة، تتكون من: اإلنسان القرد ـ إنسـان جاوا ـ إنسـان بكني ـ اإلنسـان 
العاقل. والثانية سلسلة ال تارخيية وال طبيعية وخارقـة للعقـل، تتكون مـن: 

اإلنسان املتفـوق (السـوبرمان) ـ اإلنســان اآليل (الروبوت) ـ إنسان األنابيب ـ 
اإلنسان املستنسخ (املكلوَّن). إن خاصيات طبيعية وال طبيعية ترتبط باتني 
السلسلتني، وكفرات وراثية كامنة وطافرة تتناقلها السلسلتان، ستساعد على 
توسيع التعبري اللسـاين عن صورة العامل الواقعي وإنسـانه الطبيعي والتارخيي، مبا 

ال يشبه أي تعبري قدمي عن العامل واإلنسان والطبيعة.  



  

 يف نواة خلية العامل القدمي، مث يبدأ انقسامه 2084      سيتموضع معج  
وتكاثره وحتويره جلينات اللغة البشرية كي يُنِتج تركيبات القّداس اجلنائزي 

األخري للحضارة وإيقاعاتا الكوارثية. فإذا كان اإلنسان ما زال يعيش يف العام 
 ـ كما تقول أغنية الفريق الغنائي اإلجنليزي ـ والتاريخ ما زال يتطور 2525

) فصي نوع من DNAبطريقته الرتابطية املتعرجة (احللزونية مثل سلسلة 
الرتاكيب ستورِّثها الطبعة املئوية من املعج  إلنسان املستقبل؟  

      عوداً على بدء، فإذا كان ما أنتجه اإلنسان العاقل (هوموسايبينس) يف 
معجمه قد سلك الطريق اخلاطئة لتوليد لغة املستقبل، فإن إنسان اجلنس 

البشري اخلامس (اإلنسان األخضر) سيكتشف حقيقة العبور التارخيي الطويل 
 من لغة الرعب واملصادفة واحملاكاة البلهاء. 2001لإلنسان وما اختزنته طبعة 

سيعرف كيف أّدى مرور اإلنسان مبدن اخليال املهجورة إىل إنشاء ناطحات 
السحاب من األمسنت والفوالذ، فلما رطمتها الطائرات العمالقة يف نيويورك 

ذات األبراج، وحولتها إىل جبال مصهورة، تداول تركيبات مثل ((ااية 
التاريخ)) و((صراع احلضارات)). وكان أن صادف َمحََلُة رسائل املستقبل يف 
طريقه  خملوقات العامل القدمي، فلما كـّنوا احلرب على أعدائـه  من األقالي  
األخرى، وّلدوا تركيبات مثـل ((ثعلب الصحراء)) و((الثعلب الكهرماين)) 
و((الديناصور الطائر)). وكتَب نوسرتاداموس مقطعاً كعرياً تنبص فيه باايار 
أبراج العامل اجلديد، فصدخل سحرة ماااتن هذا املقطع التنبؤي إىل معج  



  

العصر اجلديد مع مقاطع من تسكع هنري ميلر يف كوارع نيويورك. وكـّق 
مهندسـو الطبيعة أنفاقـاً يف اجلبال الرواسي، فلما وقعت حوادث اصطدام 
القطارات يف داخلـها ظهر تشـبيه ((الثعبان احملرتق)) مقارنـة بعنـوان لوحـة 
سـلفادور دايل ((الزرافة احملرتقة)). ولكن كيف اهتدى مهندسو الوراثة إىل 

فكرة االستنساخ البشري، ومل تقدم الطبيعة مساعدًة هل  أكثر من فكرة التوائ  
وفسـيل النخل ((صنوان وغري صنوان))؟  

      يف األغلب إا  ملا جنحوا يف الدخول إىل قاعدة املورّثات البشرية، 
اكتشفوا رموز الرسالة الغامضة الكامنة يف نطفة اخللق. فلما فّكـوا كـفرات 

هذه الرسالة، مل يكتفـوا بصفكار العل  القدمية عن التوائ  (منفصلة ومتالصقة)، 
بل سرّبوا إىل املعج  اجلديد أفكاره  عن التكاثر الالجنسي وما استولدته من 

مفردات ((األصل)) و((القرين)) و((الفاين)) و((اخلالد)).. إخل.   
      مىت تنتهي هذه الرحلة املخيفة الناطقة بصلسن ُذْرب، وأية رسائل مشـفَّرة 

حيملها إنسان (أوقيانيا) إىل كعوب (أوراسيا) و (إياستاسيا)؟ وما حجـ  
الطبعة املئويـة ـ املصفَّحة بغالف من املعدن النقي اخلفيف ـ من تراكيب اخللق 

وإعادة اخللق، حقيقة اإلنسان األخري وجمازية أحالمه احليوانية؟  
      ما يراودين وخيايل القارئ املبهور، إن هذا املعج  اخلارق للُحُجب 

سُيلحق خبامتة (أو مطلع) كل رواية قادمة يؤلفها كاتب من جنس (أوراسيا) 



  

أو (أرابيا) إن مل يبتكر كل جنس معجمه اخلاص بصفكاره عن لقاء احلضارات 
أو انفصاهلا احملتوم.  
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U :هوامش 

) وامللحق اللغوي باـ املكتبة العامليةـ بغداد. 1984    *اعتمدت املقالة على ترمجة أمحد عجيل لرواية( 
 )  ـ  سلسلة املوسوعة 2*اإلنسان األخضر: تعبري ورد يف كتاب الدكتور عبد االله صادق ( اهلندسة الوراثية  ج 

                                                                                                                    1985الصغرية ـ بغداد ـ 

 
 
 



  

 
 

     سـيماء كتـاب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
        يُروى عن الشاعر املتنيب أنه كان واقفاً يف دكان ورّاق بالكوفة، حني 

أحضَر رجٌل كتاباً من كتب األصمعي يف حنو ثالثني ورقة لبيعه، فصخذه 
املتنيب ونظر فيه طويًال حىت حفظه. وملا استبطص الرجل كتابه واستبعد أن 

حيفظه املتنيب يف ظلة الدكان، تاله الشاعر عن آخره على مسامعه، فصعجب 
صاحب الكتاب رافظة املتنيب وأهداه إليه ومل يبعه. كانت ذاكرة املتنيب ركناً 
من ذاكرة سوق استوعبت عالمات آالف الكتب واألسفار اليت كان اخلزنة 

والتجار يبحثون عنها ليضّموها إىل ذاكرة خزانة أكرب، أو ليوّزعوها على 
 ذاكرات أسواق ترتدد يف أروقتها أرجاٌع من مزادات ال تدأ أصواتا.  

      تُعرف سوق الكتب اليوم يف بغداد بسوق املتنيب، وتقع يف موقع سوق 
الوراقني القدمي يف حملة باب الطاق جبانب الرصافة الشرقي من ار دجلة، 
متفرعة من أسواق احلي التجاري الرئيس وأكهرها سوق الثالثاء وأسواق 

الصاغة والعطور واملنسوجات واألساكفة، واملنظر مل يتغري كثرياً يف اكتظاظه 
وكهرة بضائعه القدمية واجلديدة. فإذا كانت سوق الكتب اليوم يف بغداد 



  

عقدة األسواق، وااية املآرب، وجممع املصادر املتكلمة والصامتة، ومثال 
النفاسة، ومبذل األموال لشراء أمهات الكتب، فقد كانت أيضاً سوق 
الكساد والضياع والعطالة يف أوقات احلاجة واحلرب والوباء والفيضان 

واملصادرة مثل غريها من أسواق الكتب. اكرتى ابن سينا كتاب (ما بعد 
الطبيعة) من دّالل يف سوق الوراقني بثمن خبس قدره ثالثة دراه ، وحضر 

العالمة سراج الدين البلقيين مزاداً للكتب يف وقت الطاعون فاكرتى (مسند) 
اإلمام أمحد بن حنبل بثالثني درمهاً . وممن بيعت كتبه  بعد وفات  ثعلب 
النحوي وابن القي  اجلوزيــة وقاضي قرطبة ابن املطرف. وروى القفطـي و 

املقريزي روايتني عن تداول الكتب يف أيام عزها وذّهلا. فاألول حضر مزاداً يف 
سوق مصر ورأى الناس يتزامحون على كراء الكتاب إذا كان خمطوطـاً بقل  

نّســاخ جمّود يدعــى (النجريمي)، أما الثاين فروى عن كاهد عيان املصَري املؤمل 
الذي انتهت إليه مكتبة الفاطميني العظيمة وقد طُرِحت جملداتا فوق تّلة 
فتناهب اجلنُد والدمهاء جلودها ليعملوا منهـا سروجاً ونعاًال، فيما استوىل 

الداللون على أنفسها، وذابت بقيتها يف خزانات املكتبات اخلاصة.  
      بني مصائر متناقضة كىت ملطابع الكتب وخزائنها، وعقب نوائب عدة 
هدمت املكتبات التجارية الكربى يف كارع املتنيب، نشصت سوق لبيع الكتب 
تعرض على جانبيها ما تبقى من هذه املكتبات، تبلغ أوجها يف يوم اجلمعة، 
وجتدد مصادَرها من الكتب املصورة على أجهزة االستنساخ. خرج الكتاب 



  

من املكتبات الشائخة والذائبة واملنهوبة حامًال معه عالمات النسخ والطباعة 
واحليازة والتصنيف اليت ككلت سـيماءه احلافظة لنوعه، احملرِّضة غريزة القارئ 

للبحث عنه واقتنائه.  
      ال تعوز ((القارئ املتجول)) يف سوق الكتب دوافع القراءة احلقة، 
كالبحث والتعرف والنقد، لكنه قد يلتفت إىل نظام عرض املطبوعات 

وتناثرها بني األرصفة واألكشاك بفضول يفوق دوافع غريه من القراء. إن 
رث القارئ املتجول يف حقيقته مقود باآلثار الرمزية اليت طبعتها العالمة 
املميزة لدار النشر يف ذاكرته القرائية، فجعلت غريزة الكتاب أقوى غرائـز 

التملك لديـه. وحني تدرك عوامُل التآكـل والفنـاء (األرضة، احلريق، السرقة، 
التفسخ) خزانَة هذا القارئ (الكتّيب، اخلازن) فإن الوجود الرمزي للعالمة يف 

فهارسه سيسهر على محاية كتابه من الزوال. إن أي كتاب ينمو وينتقل 
بالفيض السيميائي الذي يشع من طغرائه، عالمته، اليت حتفظه يف ذاكرة 

أبدية.  
      إن كتاباً عن تاريخ الطباعة العربية (مثل كتاب الدكتور خليل صابات: 

تاريخ الطباعة يف املشرق العريب) البد ملؤلفه من أن يقرن مباهج الطباعة 
برتنيمات الرهبان (يف مطابع الشرق األوىل)،  ونشوة تنضيد صفحة كتاب 

بصخبرة مسابك احلروف، وخربة جيل من الطباعني والنقاكني بكفاح جيل من 
املؤلفني واحملققني. وال كك أن غريزة القارئ تستدل على حياة كتاب من 



  

اقرتانه بالعالمات الظاهرة اليت تتصدره وتعلن عن هوية ناكريه، أي اقرتانه 
بسيمائه اليت ختّلده.  

      تفرش املطبعة واملكتبة واملعرض االمتداَد البصري املتصل للكتاب، وبني 
هذه املراكز تدرج الذاكرة اإلنسانية من املهد إىل اللحد. يُوَلد الكتاب يف 

املطبعة، ويشّب يف سوق الكتب، ويكتهل يف املكتبة، قبل أن يبلى ويذوي 
يف الفهارس، فتكتمل النسخة العظمى لكتاب اخلليقة الطباعية بني مشرقني 
ومغربني ال يكّفان عن التكرار. إال أن هناك من يعتقد بصن الكتاب العظي  

ال يبلى وال يُلَحد، وإمنا هو يُنَسخ يف كتاب آخر، وتتحول عالماته الطباعية 
املميزة إىل رموز هولوغرافية (ثالثية األبعاد) يف مراكز اتصال اخليمة 

االلكرتونية الكونية. غري أن قولنا هنا يتمسك بعالمات الكتاب الثنائية 
األبعاد املستظَهرة من احملفورات احلجرية واملعدنية وسطوح االسطوانات 

ْلس باعتبارها جمّسات االتصال الطباعي الالمركزي، املمتد 
ُ
الدوارة والصور امل

من اجلهاز العصيب املركزي لإلنسان، يف مفهوم (ماركال ماكلوهان) عن 
وسائل االتصال. كما نتمسك بعالمات كتاب واحد البن سـينا (النسخة 

العراقية) سنصيت على وصفها. 
      يتصل الكتاب بقارئه وحيثه على اقتنائه بعالمات تغريه وتستثري غريزته 
القرائية. فالبحث عن كتاب معروض يف سوق الكتب وكراؤه غريزة توجهها 
عالمات الكتاب اليت متيز طباعته ومادته وحتفظ نوعه. تلك هي عالمات 



  

السالسل الشهرية اليت استمدت صورتا من ((اهلالل)) الركيق، كما 
استمدتا من متثال الكاتب املصري، ومنارة اإلسكندرية، ومصباح عالء 
الدين، ومصباح ديوجني، وكرة بطليموس، واسطرالب اجلغرافيني العرب، 

وطغراوات اجلاحظ والفارايب وابن ركد وابن سينا وابن خلدون. إننا نالحظ 
يف ((الفهرست)) اجلديد كوكبة هائلة للعالمات اليت نقلت الكتاب من 
املنسخ الثيوقراطي إىل الوركة الصناعية احلديثة، جبهود مشرتكة من رجال 

طباعة وناكري كتب عرفوا بصلقاب (الكتيبّ ) و(اخلاجني) و(اخلازن) أنعشوا 
تقاليد الوركة الطباعية احلجرية وأنتجوا منها العالمات األوىل اليت تصدرت 

الكتب اليت طبعوها، وهي العالمات اليت ميزت الكتاب املنسوخ من الكتاب 
املطبوع، ودار النشر من بيت النساخة، ومعرض الكتاب من سوق الوراقة، 
واملكتبة من اخلزانة. سصواصل هنا خطوات أرباب صناعة الكتاب وخزنته، 

فصرث يف أثره  عن سيماء الكتاب اليت تتحك  يف تصنيفه وجتنيسه وكوكبة 
استعماالته، أي العالمات اليت ترس  مـساره. إن عدد هؤالء األرباب أكرب 

من أن ُحيصى، وأكتفي باإلحالة على املصادر التارخيية لنشوء الطباعة العربية 
يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر يف مؤلفات لويس كيخو وجرجي زيدان 
وروفائيل بطي وخليل صابات وفيليب طرزي، واإلكارة إىل الطبقة الثانية من 

املفهرسني الذين أعقبوا ابن الندمي والتهانوي وحاجي خليفة. وهنا ستبقى 



  

خارج اهتمامي مصادر حديثة استخلصت العالمات اليت تِسُ  كتَب عصرنا، 
عصر االنفجار الطباعي االلكرتوين.  

      تبني الببليوغرافيات الوطنية، وقوائ  دور النشر، وفهارس املكتبات، 
واملواقع االلكرتونية، التنوع الكبري لعالمات الكتاب اليت تكتنف موضوعه 

وحتدد جنسه، وختتار رقمه التصنيفي أو موضوعه الطبولوجي يف عامل التداول 
القرائي. وبعد أن ُيصنَّف الكتاب ويُقيَّ  موضوعه، يُطَلق يف جماله املعريف 

املديد حىت يصيبه البلى وحتّل مرحلة انزوائه. حينئذ تعمل عالمته (ترسيمته) 
اليت ُوِلد با على نسـخ وجوده احملدود (املصنَّف) بوجود سيميائي ال يبلى. 

إن كتاباً مثل (القانون يف الطب) البن سـينا، طُِبع أصًال يف مطبعة (طبوغرافيا 
دي ميديتشي) بروما، سيكرر وجوده النسخي بطبعات تالية، وفهارس 
خاصة تفرده مع الكتب النادرة، وقَدرُه أّال ُيصنَّف أو يُقّيد إال بعالمات 

وجوده األصلية.  
 أول طبعة لكتاب باللغة 1593       تـَُعـّد طبعُة روما من (القانون) عام 

، وطبعة ثالثة يف مطبعة 1857العربية إمجاًال، تلتها طبعة ثانية يف طهران عام 
. ومن طبعة بوالق صوَّرت (مكتبة املثىن) ببغداد 1877بوالق مبصر عام 

نسخة هلا بطريقة األوفست، مع مئيت كتاب من نوادر املطبوعات العربية 
كانت مطابع أوربا ومصر ولبنان قد أظهرت أصوَهلا يف فجر عصر الطباعة 
العربية. كانت مكتبة املثىن أكهر مكتبات سوق الكتب يف كارع املتنيب، 



  

اليت كانت تضّ  مثاين مكتبات أهلية جتارية أخرى، أقدمها (املكتبة العصرية) 
. خّلدت مكتبة املثىن مشروعها 1914اليت أسسها حممود حلمي عام 

اإلحيائي خلزانة املطبوعات النادرة يف فهرس تذكاري ضّ  أغلفة الكتب 
 التهمت النريان 1999. ويف ااية العام 1971املصوَّرة املئتني، صدر عام 

هذه املكتبة مبا فيها من كتب أصلية ومصوَّرة، ومل يبق ما يدّل على صنيعها 
العظي  سوى الفهرس الذي احتفظ بصورة غالف كتاب ابن سينا (القانون).  

      كانت النسخة األصلية من كتاب (القانون يف الطب) املطبوعة يف 
روما، حمفوظة يف املكتبة الوطنية ببغداد داخل خزانة خاصة، إضافة إىل 
نسخة بوالق. كان تصوير (القانون) كؤماً على مكتبة املثىن، كما كان 

تصليف كتاب ابن سينا هذا كؤماً على مكتبة آل سامان يف خبارى من قبل. 
فقد أتى حريق على مكتبة خبارى اليت استقى ابن سينا منها علوم الطب 
والفلسفة. ويقال أن ابن سينا عمد إىل حرق هذه املكتبة ليستصثر بعلومها 

 9لنفسه، ويطمس مصادر تآليفه. وبعد دخول قوات التحالف بغداد يف 
، حلق الشؤم املكتبة الوطنية العراقية فُنِهبت عن آخرها 2003نيسان عام 

وأُحرِقت كتبها، واختفت النسخة األصلية النادرة من كتاب (القانون) يف 
العاصفة املدمِّرة.  

      مررنا بقصة كتاب ابن سينا كي نتتبع السيماء اخلاصة اليت َوَمست أثراً 
عظيماً، ونفرد له وحده وضعاً طبولوجياً خاصاً يف كتب الفهارس. ورمبا تشري 



  

حكايات أُخر عن فهرسة أكعار املتنيب، وتعدُّد كروح ديوانه، وتفرُّقها بني 
مكتبات العامل، إىل صعوبة هذا العمل احملفوف باأللغاز. فللكتاب العظي  

حياة خفية موزعة على الذاكرات، حتاول الفهارس عبثاً أن ُتظهرها أو 
حتصرها يف أرقام وحيازات.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
    

      الكتاب و الخطاب                                          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    
   U1     : تقارير .

        يستظّل الِكتاب بقوانني اخلطاب، ويتشّكل مبشيئته، ويعّرب عن 
ارتباطه هذا بنّص واحد أو جمموعة نصوص. فإذا كان اخلطاب سردياً، 

والكتاب رواية أو جمموعة قصص، نّفذ الِكتاب أوامر اخلطاب، وتلّبس مؤلفه 
دور احلاكي الذي يليب رغبات قراء ينتظرون بداية دورة ال تنتهي من 

احلكايات. وبسبب هذه اإلمكانية الناقصة (املؤقتة) للكتاب القصصي، ال 
يكتفي مؤلف بكتاب واحد، وال روائي بروايـة واحدة، ما داما يتكلمان 

بلسان اخلطاب الذي يكرر رغباته يف نصوص مرتادفة على اختالف األزمنة. 
إن زمن الِكتاب القصصي هو زمن الشهرزاديات احلاكيات، وزمن 

الشهرياريني املستمعني إىل أبد اآلبدين. وقَدر املؤلف القصصي أن يدفع 
كتابه مثل صخرة إىل قمة اجلبل احلكائي الذي تتسـّيد قمته قلعة اخلطاب 

املهيمنة على أقدار املؤلفني وكتبه . ويبدو سفح هذا اجلبل اخليايل يف عصرنا 



  

هذا ـ من نوافذ القلعة املتسّيدة ـ حاكداً مبئات املؤلفني األسـطوريني املنجذبني 
إلكـارات الصعـود من دون أن يبلغ واحد منه  قمة اخلطاب السـردي.  

      انتبه عدد من الروائيني احلائزين على جائزة نوبل (ماركيز وأوي وغراس) 
إىل ارتان الِكتاب السردي، فعّربوا عن رغبته  يف االنقطاع عن كتابة الرواية، 

وهي رغبة الِكتاب باالنفصال عن مركز اخلطاب والتفكري بذاته أو بذات 
املؤلف املتصملة عامل األحداث املتسارعة، وصراع اإلرادات، وسقوط املراكز 
احلضارية يف غمرة هذا الصراع احملتدم. يبحث هؤالء الروائيون، بعد أن بلغوا 

أبواب أكادميية نوبل ـ وهي البناء الواقعي امللموس املقابل لقلعة اخلطاب 
اخليالية ـ عن أككال تعبريية أخرى حيتويها ِكتاب يتخلص من هيمنة 

اإلكارات املركزية جلبل احلكاية العظي . 
 ـ ((إن خاصية الكتب هي أن 1994      يقول كنزو بورو أوي ـ نوبل 

تطرح منوذجاً عن اإلنسان والعامل، إذ هناك مناذج عديدة منها منوذج 
دستويفسكي وتولستوي، ومؤخراً منوذج كونديرا. من خالل هذا النموذج 
ميكننا فه  زمن الكاتب. وإذا ما توّجب أن يوجد منوذج كنزو بورو أوي 
فصعتقد أنين طرحت هذا النموذج. ومبا أنه ال فائدة من إعادة إنتاج هذا 
النموذج بشكل ال اائي، قررت أن أعتزل كتابة الرواية من أجل تعميق 

) 1موضوعي التصملي، إذا أمكن، وأحاول التعبري بطرق أخرى )). (



  

      أما النموذج الذي يريد (أوي) أن حيتذيه فهو منوذج سبينوزا ((سـّيد فّن 
التحديد بال منازع)). يقول (أوي) عن هذا النموذج:((ما السرد إّال ربط 

األفكار بعضها بالبعض اآلخر، بشكل أفقي. أما التفكري فهو احلفر عميقاً، 
حتت القدمني، أو على العكس االنطالق حنو السماء رركة عمودية. 

)  2واالستنتاج احلاصل من العمل التصملي هو التحديد واالختزال دائماً )). (
      إن ((األعمال التصملية)) اليت يريد (أوي) أن يعرب با عن ذاته يف كتاب 

يستقّل عن هيمنة اخلطاب السردي، ترتاوح بني احلديث عن ابنه املعاق 
بعاهة، وعملية تفجري أنفاق املرتو بالغاز، واالنتخابات، والدسـتور، وحداثة 

اليابان احلايل، ناهيك عن التصمل الفلسـفي يف قضايا يابانية خالصة مثل 
قضييت هريوكيما وأكيناوا.  

      يقول (أوي) إن اخلطابات اليت يلقيها الفائزون بنوبل عادًة ما تكون 
ذات صفة أدبية، لكنه حتدث يف خطابه الذي ألقاه أمام األكادميية السويدية 

عن معاين الدميقراطية اليابانية، وأعطى صراعه الفردي بعداً عاملياً . وبذه 
الصفة كان خطاب (غابرييل ماركيز) الذي أبدى فيه قلقه من حالة السالم 

دة بالسالح النووي، عندما تسّل  جائزته عام  . وبعد أن 1982العاملي املهدَّ
خرج ماركيز من الكاتدرائية العظمى للخطاب، أكاح بوجهه عن الرواية 

وكتَب تقريراً عن حادثة ((اختطاف)) رهائن جرت يف كولومبيا. كان كتابه 
هذا استعادة هلويته الصحفية اليت فقدها خالل رثـه الروائي عن عائلـة 



  

(بوينديا) اخلرافية. أما (غونرت غراس) فقد خت  عصراً من الروايات املتفكرة يف 
، بكتاب (قرين) 1999الوضع األملاين، قادتـه إىل أبواب األكادميية عام 

تغطي صفحاته سنوات القرن العشرين، وعّده ناكروه (( رواية جتريبية أقرب 
) . ومل خيرج كتاب من كتب (غراس) عن 3ما تكون إىل السرية الذاتية ))(

هذا االهتمام التصملي، واحلفر العميق يف ذاكرة األمة املشروخة حىت أقدم 
عقدة يف تارخيها السياسي واألديب.  
ـ اخلطيئة األصلية يف الرواية، عندما 1947      ارتكب (أندريه جيد) ـ نوبل 

فتح كتبه على نزعات كخصيته األبيقورية، وذكريات سفره، وما اجتذبته من 
إكارات اجلمال احلسّي الطبيعية. مث أصبح هذا االستعذاب اجلمايل هوًى 

فرنسياً يبحث يف أسفار الطبيعة والوجود عن وجوٍه تتصملها لغٌة حتفر يف ذاتا 
أو وعٌي يستنزف صياغاته حدَّ التماهي مبوضوعاته. (سيلني، كامو).  

 من كتابه (قوت األرض) 1927      قّدم (أندريه جيد) طبعة عام 
بقوله:((كتبت هذا الكتاب يف فرتة كان فيها األدب تنبعث منه بعنف رائحة 
التصنع واالنغالق، فبدا يل ضرورياً أن أعيده إىل األرض ليطص الثرى حافياً )). 

)4 (
      حفر اخلطاب الروائي الفرنسي هامشاً وعراً يف جنس اخلطاب السردي 

العاملي. فعلى الطرف اآلخر من بناء أكادميية نوبل كقَّ روائيون فرنسيون 
سبيًال لنوع جديد من روايات السرية الذاتية، وأمنوذجها األفضل ثالثية (أالن 



  

روب ـ غرييه) اليت أطلق عليها عنوان (متخيالت) يتذكر فيها أكخاص 
عائلته وأصدقاءه مع كخصيات الروايات اليت أحبها من دون تفريق، ذاهباً 
وراجعاً بني احلقيقة والوه ، مرتباً اللحظات كما ترد على ذهنه املوزع بني 

) 5الكتب اليت قرأها والكتب اليت وضعها بنفسه. (
       بعدئذ سيغّذي كّتاب املستعمرات الفرنسية القدمية هذا اهلامش الروائي 

مبزيج روحي وفلسـفي من أسـفار البيئـة القصيـة عن مركز اخلطاب (كاتب 
ياسني وآسيا جبار والطاهر بن جلون ولوكليزيو). جاء (لوكليزيو) من جزر 

موريشيوس ليهّجن اخلطاب السـردي الفرنسـي خبليط من ثقافة البيئة األصلية 
((الفولكلور وفن الطهي واألساطري)) ولطاملا نظر إليه النقاد على أنه كاتب 
((غري مصنَّف)) طبع فّنه اخليايل بطابع عاملي:((لست منزعجاً أبداً من أن 
أكون غري مصنَّف، إين أعتقد أن الرواية تتمتع بصه  خاصية أال وهي عدم 
القدرة على تصنيفها، مبعىن أاا نوع متعدد األككال هلا طابع من املزج 

واخللط بني األفكار اليت هي يف ااية األمر إنعكاس لعاملنا املتعدد 
) 6األقطاب)). (

      إاا ملصادفة سعيدة أن تنشر صحافتنا يف هذه األيام تقارير كبكة 
املعلومات الدولية (اإلنرتنيت) عن أدباء عامليني تُرمجوا حديثاً إىل اللغة 

العربية، ومن هؤالء الكاتب األرغواين ( إدواردو غاليانو) والكاتب اإليطايل 
الصقّلي (جريوالدو بوفالينو) والكاتب الربازيلي (بابلو كويلهو). يشري 



  

) إىل ترمجة ثالثيته الروائية (ذاكرة النار) إضافة إىل ثالثـة 7تقرير(غاليانو) (
كتب أخرى (كتاب املصادفات) و(كتاب املعانقات) و(كرة القدم بني 
الشمس والظل). ال خيفي التقرير الطابع السردي للكتب الثالثة األخرية، 

ومن جانبنا ننبه إىل مفردة ((ِكتاب)) اليت رُكَِّب منها عنوانا كتابني. 
      إن (كتاب املعانقات) يتضمن طريقة (غاليانو) يف الكتابة:((كانت 

) معانقة كخصيات قضت رعباً 8الكتابة طريقيت يف الضرب واملعانقة)). (
وجاء الوقت ملعانقتهـا بطريقـة محيمة لتهدئـة رعبها:((جمموعة من النصوص 
القصرية حيث كل نص يرغب يف أن حييلنا على طريقته إىل حتية ما موجهة 

إىل ضحايا الدكتاتورية واحلروب األهلية، لكنه أيضاً نشيد حزن يوقظ األمل. 
إذ أن إحياء الذكرى هذه ختلي مكااا للسخط والكراهية وللجمل الفتاكة 

)  9اليت تبحث عن حماكمة الرعب)). (
      صارت معرفتنا ال تقتصر على العنوانات واملضامني، بل اتسع إطالعنا 
على قائمة االخرتاعات الروائية اليت تُفرِد لنا هامشاً خاصاً إلنعاش كينونة 
((الِكتاب)) الذي يريد أن يتنفس هواء احلقول احمليطة بصسوار أكادميية (( 
اخلطاب)). وهنا تتسع القائمة الس  أو امسني، وقد احتفظُت بتقريري عن 

الروائي التشيكي األصل (ميالن كونديرا) إىل آخر القائمة كي ال أصدم 
األذواق اليت مل تطلع على تقارير ((اإلنرتنيت)) هذه أو تتجاهلها.  

 



  

 
 

   U   2  :نداءات . 
      اقرتنت الرواية بنشوء املدينة الغربية، ومنو الربجوازية الصناعية، فُعدَّت 

اكتشافهما األثري، وأداتما يف املغامرة والكشف الكوين، ووسيلتهما للبحث 
والتحليل واملقارنة مع أمناط الفكر اإلنساين منذ أقدم العصور. فلما كاخت 

الرواية واستنفدت ماضيها مثل (( مناج  الفح )) ـ بتعبري كونديرا ـ أو 
استنفدت مجاهلا مثل صورة (دوريان جراي) يف أمنوذج أوسكار وايلد، عاد 
الوعي الغريب لنقض بنيااا الداخلي، ونقد امتثاهلا لعقلية العصر الراهن، 

وتزييف صورة املستقبل الطوباوية يف مراياها. لذلك أرسل الروائيون 
الالإمتثاليون نداءا ت ورسائل ووصايا (وصايا كالفينو السّت مثالً ) إليقاظ 
الرواية النائمة يف رواق أكادميية اخلطاب، مل تسمعها، فوصلت إىل ااية 

حلمها اجلميل.  
     وهنا أعرض أربعة نداءات أرسلها الروائي (ميالن كونديرا) يف فضاء 

) 10اخلطاب األوريب: (
      نداء اللعب: أو اخلفة، امللحوظ يف رواييت (تريستام كاندي) و (جاك 
القدري) الذي انقطعت الروايات الالحقة هلما عن مساعه، فكبلت نفسـها 

((بضرورة االحتمال، وبالديكور الواقعي، وصرامة التتابع التارخيي )).  



  

      نداء احلل : أو املخيلة النائمة اليت أوقظها فرانز كافكا فجصة (( ويتيح 
لنا معرفة أن الرواية هي املكان الذي تستطيع فيه املخيلة أن تنفجر كما لو 

كان األمر يف حل ، وأن الرواية تستطيع التحرر من ضرورة االحتمال اليت ال 
مفّر منها يف الظاهر)).  

      نداء الفكر: الذي أدخله كل من موزيل وبروخ على الرواية ((ال 
لتحويل الرواية إىل فلسفة بل الستنفار كافة الوسائل العقلية وغري العقلية، 

القصصية والتصملية القادرة على إضاءة كينونة اإلنسان، وجلعل الرواية الرتكيب 
العقلي األمثل)).  

      نداء الزمن: أو جتاوز مرحلة ((املفارقات النهائية)) والذاكرة الشخصية 
((الربوستية))، ومالمسة لغز الزمان اجلماعي األوريب و((الرغبة يف عبور 

احلدود الزمنية حلياة فردية بقيت الرواية حبيستها حىت ذلك احلني ويف إدخال 
عدة حقب تارخيية يف فضائها)).  

      هذه هي نداءات الفضاء الروائي األوريب ((غري املسموعة)) وبانقطاعها 
صارت الرواية خطاباً غريباً يف مدنه املتناثرة، وحركًة يف زمانه اللوليب، وحدثاً 
مقطوعاً عن ماضيه ومستقبله. فهل نسمع يف فضاء اخلطاب الروائي العريب 
نداءات مماثلة ترتدد، وتربيرات ممكنة لزمان متقادم أو متقدم تصنع للرواية 
خطابا املديين الذي مل تبدأه بعد من أي مكان يف جزرها املعزولة باملياه 

والرمال واألسوار اجليوسياسية؟ هل ستلقي الرواية العربية على ((ذاتا 



  

املتصملة)) أسئلة احلل  والفكر، فتختار بدايتها الصحيحة من زمان مستصنف 
من خطاب ((املقامات)) و((احلكايات)) املقطوع، أو إاا تبتدئ خطابا 
من زمان مستعَرض تتقاطع فيه النداءات املسموعة وغري املسموعة، العربية 
واألوربية معاً؟ وهل ستصل هذه النداءات إىل مواقعها احلقيقية يف وضعنا 

الراهن؟ وما درجة التشابك والصفاء يف إرساهلا؟  
      أكعر بال جدوى استمرار أسئلة الرواية هذه، ما مل حتّدد الرواية العربية 
بدايات خطابا، أو تتخطى هذه البدايات، يف كتاب حيقق نداءات مؤلفِه 
على وجه اخلصوص. وأية بداية يفرتق با ((الكتاب)) العريب عن بدايات 
((اخلطاب)) األوريب هي بداية صاحلة، وخري له أن يبدأ من خامتة هذا 

اخلطاب على أن يبدأ من بدايته. وأنسب خامتة لبدايٍة صحيحة، تلك اليت 
تعرب عن اسـتنفاد الرغبة احملددة، يف قول ميشـيل فوكو:((ال أريد أن أقح  

نفسي يف هذا النظام الشائك للخطاب، ال أريد أن أرتبط رّدِه الفاصل وال 
رّدِه القاطع، أريده من حويل كفافية هادئة، عميقة مفتوحة بدون حدود، 
كفافية من خالهلا ميكن لآلخرين أن يرّدوا على انتظاري ومن خالهلا أيضاً 
ميكن للحقائق أن تشرق واحدة بعد األخرى، أريد أن أبقى حطاماً سعيداً 

)  11حمموًال على اخلطاب وباخلطاب )). (
      كيفما فهمنا هذا ((احلطام السعيد)) فإن خواتي  اخلطابات اليت محلت 
الروائيني الغربيني على سفنها إىل ما وراء الرواية، ستجرف أمام مرافئنا هذا 



  

ا تقلع سفننا بعُد من خامتة حمتملة على ساحل اخلطاب املمتد بال 
ّ
احلطام ومل

حدود. إننا منلك االختيار يف اإلقالع من موقع قبل الرواية، أو من موقع 
بعدها، بل كيف نبدأ ومل جنّرب قط طع  اخلامتة؟  

 
     U 3 :تصمالت . 

      تبدأ غربة الِكتاب عن اخلطاب، حني تتكشف للمؤلف رغبات 
اخلطاب القاطعة يف ((جتنيس )) نداءاته اليت يريد محلها على منت كتاب 

((كفاف)). فحني يّتحد الِكتاب برغبة اخلطاب النَّسة تتزلزل أركان 
الِكتاب املطمئن إىل حلظته املرتقبة، اللحظة الطباعية املؤقتة، اليت سرتكح 

مؤلفه منِتجاً هامشياً يف سوق الكتب واألفكار املعروضة على قارعة الطريق.  
      هل املؤلف خملوق أسطوري (عجائيب)، وكتابه بدعة عقلية أو ال 

عقلية؟ يبدو أن األمر ـ تصليف الكتب ـ يتجه إىل أن يغدو عمًال من أعمال 
االنبثاقات الغامضة، اهلزات املزلزلة، التخليقات املفاجئة، خطاباً ملتحقاً 
خبطابات ((الصحف األوىل))، خطاب اللحظات الفاصلة يف عمليات 
االحتاد بني اإلهلي واألرضي، العقلي واإلهلامي، املنطوق واملقروء. العمل 
املؤلَّف يف حلظات ((كفافة)) فالتة من زمن اخلطاب. وسيظل املؤلف 

املعاصر ـ كصنه كصن مؤلفي العصور الشفافني كلها ـ يبحث عن موقع مالئ  
إلنتاج حلظة االندماج الشفاف بني الِكتاب واخلطاب، كما لو أنه عنقاء من 



  

عنقاوات مدن الصحراء، أو نسراً من نسور اجلبال، أو ثعباناً من ثعابني 
البحار. إذ من دون هذه املواقع اخليالية إلنتاج ِكتاب ما قبل امليالد، لن 
تتجلى حقيقة اخللود يف صورة كتاٍب من كتب األلف الثالث للميالد. 

      اعترب اخللود ـ كيف كئت ـ رغبة من رغبات الوه  الطفويل أو حلماً من 
أحالم اليقظة واملنام، خياًال جاحماً، لكن من دون اعتبار للصلصال الذي 

ديف به الوجود اإلنساين، الكهف الذي صدر عنه النداء القرآين ((اقرأ))، 
ما كان لتتخلق صورة من صور األرحام، وال ظهرت إكارة من بعر اآلرام، وال 

بُري قل ، وال سارت القوافل سري األباطح بالنوق واألرواح احملدوَّة بصوت 
اجلذر املسموع، قبل أن يتحول إىل خطاب هادر باكتقاقاته يف أقبية املطابع 

واملصانع.  
      ملاذا سبق أمر القراءة نداءات الكتابة، إن مل يكن إكارة باإلنصات إىل 
صوت اخللق اهلادئ يف مسع الوجود املزعزع، وهاتف التعبري يف خميلة التخليق 
الكتايب، وابتداء اإلرسال من ((اللوح املكتوب)) احملفوظ يف جوهر ((اللوح 

املطبوع)) واالنتقال باخلطاب من عامل الغيوب إىل عامل الشهود؟  
      وما تزال متالزمة ((اقرْأ ـ أكتْب ـ أنصتْ )) ترتدد يف نداءات القرون ويف 
أناكيد الفرح واملوت واالنبعاث من ظالم الكهوف األوىل اليت ولدت فيها. 
انتقل الِكتاب من كهف ((اقرأ)) إىل موقع ((أكتبْ )) ومل يكّف حلظة عن 
اإلنصات ألصوات األرض القدمية املشتبكة مع أصوات الفضاء اإللكرتوين 



  

املتمدد. إن كاكتك خالدة: يصتيها الصوت من اجلهات الضائعة يف الصمت 
والظالم، حمفزاً توق املؤلف الشديد إىل كتاب يرتج  طريقته يف املعانقة 

واملفارقة.  
      خيرج الِكتاب من غيب اخلطاب متصمًال ((حطامه السعيد)) احملمول 

برغبة النص الطباعية اليت احتاجت لغرض ظهورها نظاماً من الرموز 
واألككال املرتبة يف سطور وأعمدة وصفحات غري السطور واألعمدة 

والصفحات الكامنة يف غيب الكتابة. وك  هو عسري اسرتجاع ومضة انبثاق 
الِكتاب من غيب الكتابة، بعد أن كانت صورة التعبري عن فكرة الوجود 

تقتصر على خّط حمفور يف جدار، أو صفحة مدحّوة من الطني، أو اسطوانة 
مرموزة بعدد من األككال البارزة، أو ملفوفة بردّي أو رقّ . كان التعبري عن 

عادات احلياة يف السهول الغرينية لوادي الرافدين يكتفي بفضاء مسطور 
برموز قليلة جتّسد الرؤيا املركزية خلطاب السيطرة واإلقناع: مقاطع خمتزلة ترتج  

االحتاد املقدس بني الطبيعة اجلسدية امللموسة واجلوهر اخلالد غري امللموس. 
ويبدو أن الكتاب الذي أنصت طويًال لنداءات الغيب وَقَف متونه للتعبري 
عن رؤيا يتالزم فيها اجلوهر الثابت واللحظة املتغرية. واإلعجاز هو هو: 
انبثاق الِكتاب من غيب اخلطاب. والرغبة هي هي: رغبة الِكتاب يف 

االنفصال عن اخلطاب، بتكثري جذوره التعبريية.  



  

      اختزن الِكتاب صورة العامل أمداً يف بؤرته املركزية ((املغيَّبة)) قبل أن 
يوزعها على ظهوراته أصنافاً وأجناساً وأككاًال، وينثر رؤياه احملفوظة يف لوح 
خطابه بني لغات األرض. تلك سـُنَّة انقضت، بعدها هبط الِكتاب من قمة 

((اجلبل السحري)) ليمشي حافياً بسحره التصملي على األرض اليت تُنِبت 
الكتب كما تُنِبت الكمصة. صار الِكتاب ميشي مع مؤلفه متخطياً كتب 
األرض، مبعثراً نصوصه، مفككاً أصوله، ناقًال نداءات كهف والدته من 

موقع إىل موقع. ال يسصل املؤلف مىت وِلد كتايب، وأين بدايته وخامتته، حىت 
ينصت إىل نداء األرض ينبؤه بانفطار الرؤيا كما تنفطر الكمصة. فإذا أكرف 
الِكتاب على خامتة حمتملة يف سفره األرضي، صاح املؤلف بقارئه:((أحرْق 

كتايب هذا)) كما صاح أندريه جيد الذي تذوق ((قوت األرض)) بصصنافه، 
مث ارتفع برؤياه إىل السماء.  
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      ما بعد الكتاب           
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   
  U1 : الكتاب نبوءة . 

 )، (Postscriptum    يتنبا الكتاب مبستقبله، مبرحلة ما بعد الكتاب 
مثلما تتنبص اخلزانات الوطنية للكتب مبعابد الذاكرة النباتية الكونية (مكتبة 

اإلسكندرية). وعلى أفق هذا التنبؤ، تعرض معارض الكتب الدولية سالسل 
الكتاب األخرية، ارحتال موضوعاته ولغاته، جتّدد أكـكال طباعته، عاملية 

) متّدد عجينة 2004قراءته. ويصوِّر ملصُق معرض فرانكفورت للكتاب (
 الكتاب على قارات العامل، كاسحة أية نبوءة عداها. 

     أكري هنا بصورة خاصة إىل أربعة أنواع من هذه السالسل التنبؤية: األوىل 
الروايات اخلارقة ملؤلفني أمثال دان براون (تنبؤات اجلماعات السرية) وكويلهو 
(التنبؤات الثيوصوفية) وكويتزي (تنبؤات اجلماعات امللعونة) ونور الدين فرح 

(تنبؤات السالالت اجلرحية). والثانية سلسلة السري الذاتية لشوارسكوف وبيل 
كلنتون وبول برمير (إعرتافات القوة والسيطرة) وجني فوندا (إعرتافات اجلنس) 

وعبد اهللا العروي (خواطر العقل التارخياين) وأدوارد سعيد (سرية اهلوية 



  

املنقسمة). والثالثة سلسلة الشعر من أدونيس (تنبؤات الذات الشعرية العارفة) 
وحممود درويش (تنبؤات الذات الغنائية املتمردة) وسعدي يوسف (تنبؤات 

الذات الغنائية الصلبة). وخنت  هذه السالسل بسلسلة التنبؤات العوملية لعصر 
(الصدمة والرعب) يف مؤلفات فوكوياما وهنتنغتون وطارق علي وجومسكي 
وبودريارد، وأضدادها على اجلانب املقابل من الفجوة الثقافية يف مؤلفات 

املفكرين العرب املشارقة واملغاربة. 
      حتيي سالسُل الكتب التنبؤية وظائَف الصحف األوىل، التبشريية 

والتحذيرية، وخماوَف القّلة اخلازنة للكتاب اليت صنفته إىل (اخلطري) و(املمنوع) 
و (املثري)، ومشاعَر الفئة القارئة الباحثة عنه بإصرار. وليس يف ما حتتويه 

الكتب، مجيع الكتب، ما يؤرخ لغري صراع الكتاب ضد طبيعته التنبؤية اليت 
سخرته خلدمة سلطة اخلوف، أو ضد نظامه الكرافيكي الذي قرّبه من مصري 

احلجر أو احلرق؛ ولوال هذا التالزم األصلي بني نظام الكتاب وطبيعته التنبؤية، 
لزاَل سحُر املكتوب الذي حيمله الكتاب يف طياته إىل أبد اآلبدين، وانتهى 
تاريخ الكتابة. إذ أنَّ يف أية نبوءٍة بنهاية التاريخ، بعد بلوغ متامه، واحنالِل 

السلطات اليت حتك  اإلنسان، بعد استعباد عقله وأحالمه، احتماًال وحيداً ال 
ينغلق: نظاَم الكتاب املفتوح على نص ال ينتهي. 

     ابتكر نظاُم الربيد القدمي وسائَل أكدَّ خفاًء وتعرجاً لنقل رسالة خطرية إىل 
هدفها. وعودة إىل متاهيات هذا النظام، خيرتع مؤلفو النصوص أنظمًة تراسلية 



  

خاصة لتفسري ثيمات الرسـائل بنوعيها، املختومة واملفضوضة. فنظام خت  
الرسالة، يفسر نظام فّضها، بطرق كىت، واحتماالت متمرحلة. وكال النظامني 
ينيبء بطريقة محلها أو نقلها، إْن كان نصاً كرافيكياً توزيعياً، أو إرساًال رقمياً 
مرحلياً . وال جيايف أي نظام منهما فكرة الِكتـاب املتضمن وحدات إجناسـية 

مرتابطة و موزعة على فضاء طباعي (كرافيكي) موضعي (طوبولوجي)، 
موضَّب يف صفحات متتابعة، إذا ما متاهت رسـائُله التنبؤية بطرق انتقاهلا 

وتوزيعها وفّضـها .  
     وحني يتّ  تصليف كتاب تتصلف وحداته (نصوصه) توزيعاً ترابطياً، كما 

تتوزع الرسائل احملمولة على مراكز الربيد، توزيعاً مرحلياً، يشكل الكتاُب نظاَم 
فضائه الطباعي (الكرافيكي) لُيقرأ خبطٍط بصرية وذهنية مفتوحة على 

احتماالت ال اائية. وحني يفكر الِكتاُب بنظام سـردّي توزيعي، فإن أفكاراً 
مثل: اخلطط التحضريية للنص، احلوادث املرجتلة، والسرية الذاتية للمؤلف 

األول، تبادل أدوار الشخصيات وإعادة تسميتها، األزمنة واألمكنة، املؤثرات 
النصيـة (الرسوم والصور واألككال)، الفواصل والروابط، البداية والنهاية، 

العنوان وموقعه، العتبات والدهاليز.. تشري كلها إىل خطط غري مكتملة، ألاا 
تنشد االتصال مبؤلف ثان وثالث وأكثر يشاركون يف تنظيمها يف ثنايا النص. 
إّن ختطيطاً أولياً لكتابة نص سيكشف حقيقة العالقـة املتكافئة، غري املرتاتبة، 
يف عملية التصليف املتعدد، ونوع العالقة اإلجناسية اليت يقيمها املؤلف األول 



  

مع متلقيه احملتملني يف مراحل انتقال النص. وعلى أساس هذه العالقة بني 
الفكرة املختومة وفضائها الطباعي، يقي  الكتاب مواقع رسائله النصية، ويرسل 
احتماالت فّضها. يبتكر الِكتاُب صورَته الكتابية، نظاَمه التنبؤّي، أْن جيلس 
على ركبيت اجلبل، أو ينحدر مع النهر يف منعرجاته، أو أْن يتحول إىل عجينة 

تلح  حافات القارات يف نبوءة خميفة من سالسل تنبؤاته.  
 

U  2  :الكتاب عجينة . 
      ما صورُة الِكتاب األلكرتوين ـ اخلارقة للطبيعة ـ مبخيفة أو ماحقة، إذا ما 
قورنت بصورة ِكتاب الطبيعة، املقابلة لصورة الِكتاب الورقي احلجمية. خيرتع 
طاغور يف قصيدة من ديوانــه (اهلاربة) ِكتاباً رج  اجلبال، اليت تنحدر منها 

أعاجيب اخللق اهلندية، احندار ار الغانج:  
        (( مهاليا جالسة وحيدة كعالـ  كبيـر حيمـل على ركبتيه كتاباً قدمياً 

مفتوحاً، فيه صفحات حجرية ال تُعدّ .. )) 
     يف مقابل ِكتاب مهاليا، يصطنع إدغار ألن بو ِكتاب القصور القوطية 

املصفَّح باحلديد، كي حيجر مضامينه احلكائية املخيفة، ويطمر كعائر كتابته 
املمسوسة. ِكتاب طاغور احلجري عامل قدمي غري مفضوض رغ  انفتاح 

صفحاته، أما ِكتاب بو احلديدي فيخلق معه نظاماً مغلقاً من الرموز املختومة، 
ترهب من جيرؤ على فّض غالفه احلديدي، وتلحق اللعنة أو املوت خبازنيه. 



  

وسواء أومص الِكتاُب الطبيعي بطريقة فّضه أم أطبق على عامله القدمي، فإّن ثيمًة 
مديدة وال اائية تفرش عجينته املستقبلية بنبوءة خارقة.  

     ال بد من ثيمة خارقة من عجينة الطبيعة األصلية، كي يقاوم الِكتاُب 
كروَر العامل. ولكي يكون الِكتاب سالحاً فعاًال بيد قارئه، البّد أْن يتنبص 

القاريُء بقدرات مؤلفه اخلفية، املستمّدة من تلك العجينة. اختار بورخس 
) إحداها من تصليف (جي 1جمموعة حكايات من عجينة الطبيعة اخليالية(

ويللوج باي ميادي) ـ ولعل هذا االس  الطويل من مزاع  بورخس نفسه ـ 
توّضح قوة ِكتاب (التحوالت املقدسـة) الذي ميلكـه الكاتب (وو دي كانج 

لنج) مبواجهة السحر القاتل الذي ميلكه الساحر (تشانج تشي كن). 
وملخص احلكاية: إن الكاتب (وو) أهان الساحَر (تشانج) فصضمر هذا له 
االنتقام، إذ يهامجه ثالثة رجال كريرون على التوايل باحلراب والبلطات، يف 
ليلـة عاصفـة قضاهـا الكاتب يف قراءة ِكتـاب (التحوالت) على نور مصباح، 

يواجهه  الكاتب منتفضاً ويضرب  بالِكتاب فيصرعه . وعندما ينحين عليه  
للتصكد من موت  يكتشف أا  ال يزيدون عن صور مقصوصة من الورق، 

فيحمله  وحيفظه  بني صفحات الِكتاب الذي يقرؤه. وعند منتصف الليل 
تطرق امرأة باب الكاتب مولولة نادبة، وتتوسل إليه أن يفّك حبَس الرجال 
الثالثة الذين حفظه  يف ِكتابه، فقد كانوا زوَجها وولديها، وأّن أرواحه  

الكامنة يف الصور املقصوصة لن تعود إىل أجساده  الراقدة يف الدار إذا ما 



  

طلع النهار. يرفض الكاتب إعادة أرواح الساحر وولديه، مث ُيشفق على الزوجة 
الباكية فيعيد إليها صورة ولدها األصغر، وكانت سوداء الوجه. ويف اار اليوم 

التايل ينتشر خرب موت الساحر وولده األكرب يف الليلة الفائتة.  
     يف حكاية خيالية قصرية أخرى، تتكون من سطرين، اختارها بورخس من 
أعمال احلكي  الصيين الطاوي (كوانج تسو)، نقرأ:(( حُلَ  كوانج تسو بصنه 
فراكة، وحينما استيقظ مل يعد يعرف إذا ما كان تسو هو الذي حل  بصنه 

فراكة، أم أّن فراكة هي اليت كانت حتل  بصاا تسو)). ولو أننا أرنا ألنفسنا 
نسَق استبدال حلٍ  رل ، وانتقلنا من ِكتاب (التحوالت املقدسة) عند الكاتب 

(وو) إىل ِكتاٍب نظٍري له عند الساحر (تشانج)، يتكون كالمها من صور 
األرواح املتبادلة بينهما، عندئذ ال نعل  من الذي قتل االخَر بكتابه، ألن 

ِكتاب الكاتب حيبس روَح الساحر وأسرته، وِكتاب الساحر حيتوي على روح 
الكاتب وساللته. وإذا ما حلمنا رل  الطاوي (كوانج تسو) املتنقل بني 

احلكي  والفراكة، فسيجمع كل ِكتاب حيتوي على هذا النوع من احلكايات 
التنبؤية أرواَح الكتب اُألخر املؤلفة من عجينة الطبيعة. وهذا هو حل  بورخس 
األثري بصن تصبح الكتب أحالماً متبادلة بني الُكّتاب، ه  جزء من عجينتها.  

     ولكن ماذا حيدث لو تزايد عدد الكَتَبة يف العامل، واستهلكوا مادة 
أحالمه  بشراهة، وحتولت البلدان إىل مطابع ومصانع ورق وحرب، حىت 
امتألت البحار بفائض كتبه ؟ يف هذه احلال، سنختت  نبوءات الِكتاب 



  

بعجينة ااية العامل، كما ختيلها خوليو كورتاثار يف قصته القصرية (ااية عامل 
النهاية). يفرتض كورتاثار سلسلًة من التحوالت، تنتهي بقارات متصلة من 
عجينة الكتب الطافية على سطح احمليطات، ويتحول الكَتَبة إىل ((كعاع 

) تبدأ النهاية بتحول القراء القالئل 2حمكوم عليه باألفول)) يف ااية النبوءة. (
إىل كَتَبة يف إحدى اجلمهوريات، وتنشغل اآلالت يف املساء بطباعة أعمال 

الكَتَبة اليت أجنزوها يف الصباح، جتاوباً مع املواهب اهلائلة املنِتجة للكتب. 
وعندما تفوق املكتبات عدد املنازل، تقرر البلديات التضحية باملساحات 

املخصصة أللعاب األطفال، مث تتنازل عن املسارح واحلضانات وحمالت اجلزارة 
واملقاصف واملشايف.. ويستخدم الناس الفقراء الكتَب بدًال من احلجارة لبناء 
منازهل  اليت تزحف من املدن إىل املزارع يف األرياف، مث تصل املطبوعات إىل 
كواطيء البحر. تقف اإلنسانية عاجزة أمام تكدس الفائض املتعاظ  على 
سواحل العامل قاطبة من إنتاج الكتب، فيقرتح رئيس اجلمهورية على رؤساء 
اجلمهوريات األخرى إلقاء الفائض يف البحر، لتوفري مساحات خالية من 
اليابسة للكتب اجلديدة. وهنا حتّل النهاية املرتقبة، إذ تتكدس الكتب يف 

األعماق، على هيئة عجينة ورقية الصقة، ترتفع يومياً عدة أمتار حىت تبلغ 
السطح، وتفيض املياه بعنف فتغمر اليابسة وتُنِتج توزيعاً جديدأ للقارات، أو 
تتبخر بسرعة أو متتزج املطبوعات فتعيق عجينتها حركة البواخر، مث تعلق با 

أخرياً وتتوقف عل مسافات متباعدة يف البحر. يقرر الرؤساء والقباطنة 



  

استغالل البواخر املتوقفة وحتويلها إىل جزر وكازينوهات يصيت الناس إليها على 
األقدام، يرقصون على أنغام األوركسرتا حىت الفجر، حماطني جببال الكتب 
املكدسة على سواحل البحار القدمية، ومبئات الكَتَبة الذين متلؤه  البهجة 

لشرح هذه الظاهرة الكونية. يستمرون يف الكتابة حىت بعد نفاد احلرب وتوقف 
املصانع عن إنتاج الورق، ويتعاظ  عدده  حىت بعد أفول كعاعه  املؤقت 

أمام البحر الناضب، فيما يستمر القباطنة ورؤساء اجلمهوريات يف احتفاالت  
الكبرية وتبادل الرسائل عرب اجلزر الورقية، حىت بعد ااية العامل القدمي.  

 
 

    U 3:الكتاب نظام مفتوح .  
      انتظ  الِكتاب ـ مبفهوم امربتو إيكو ـ يف ثالثة أنواع من الذاكرة املادية: 
عضوية (صورته الشفاهية يف الدماغ واللسان البشريني)، ومعدنية (صورته 
الطينية واحلجرية والشرحية اإللكرتونية)، ونباتية (صورته الورقية)، قبل أن 

يكتسب صورته ((االفرتاضية)) يف مرحلة ((النص ذي الروابط اإللكرتونية 
Hypertext على جهاز احلاسب اآليل وكبكة اإلنرتنيت. حتّول (( 

الِكتاب يف صورته األخرية من سيميائية ((النص)) إىل ترابطية أو تفاعلية 
((النظام)) اليت أعقبت صورته يف مفهوم روالن بارت الذي بّشر بتحول 

الكتاب من مرحلة ((األثر األديب)) إىل مرحلة ((النص)). وِلَد مفهوم إيكو 



  

عن نظام الِكتاب يف حماضرته اليت ألقاها يف رواق معبد الذاكرة النباتية (مكتبة 
اإلسكندرية)، كما وِلَد مفهوم بارت عن النص يف خطابه (درس 

السيميولوجيا) الذي ألقاه يف حاضنة اآلثار األدبية (الكوليج دو فرانس) ويف 
مقالة له بعنوان (من األثر األديب إىل النص). ومن هذين املكانني املعادلني 
لذاكرة املعدن واحلجر، خيرج الِكتاب إىل فضائه الالحمدود ليوَلد بصورته 
االفرتاضية على الشبكة العنكبوتية اليت تعاجل فعل الكتابة وتنشره يف كل 

)  3اجتاهات الكون.(
     قبل ذلك، دافع ألربتو مورافيا عن نوع الِكتاب الذي يؤلفه:((الِكتاب 
الذي يُقرأ بشكل صحيح، جيب أن يكون مكتوباً قبل كل كيء بشكل 
صحيح)). ردَّ مورافيا على ((املخاوف)) اليت تعرتي مئات الُكّتاب الذين 

يؤرقه  مستقبل الِكتاب، أكثر مما يدفعه  عمله  إىل التفكري يف ((نظام)) 
تصليفه، يف مراحل متغرية. ويبدو أّن املختصني يف علوم التحليل السيميائي 

أكثر اطمئناناً على مستقبل الكتاب، لذا فه  يبّشرون ُعّباَد الذاكرة الكونية 
بتنبؤات تفتح أنظمة تصليفه. وإذا تصملنا جيداً ((نظام)) إيكو املفتوح بطريقة 
تفاعل الروابط اإللكرتونية يف الذاكرة املعدنية للحاسوب، وجدنـاه من نوع 

((املواهب)) اخلاصة اليت تقف وراء كتب مورافيا ((املكتوبة بشكل صحيح)) 
وتنخرط يف نظام ترابط العقد العصبية الذكية يف الذاكرة العضوية لإلنسان.  



  

     يتتبع إيكـو ـ يف حماضرة اإلسـكندرية ـ نواسَخ الذاكرة الشـفاهية عرب 
التاريـخ، وأمهـها ذاكرة (غوتنربغ) الطباعية اليت اخرتعت نظام ((التواصل 

األفقي)) قبل أن تنسخها الذاكرة املعدنية للحاسوب اليت أحدثت نظام تفسري 
 . ويعّرف إيكو النصَّ ذا  Hypertextsالنصوص ذات الروابط االلكرتونية

الروابط اإللكرتونية بصنه:((عبارة عن كبكة متعددة األبعاد أو متاهة ميكن لكل 
نقطة فيها أو ألي طرف أْن يلتقيا مع أي نقطة أخـرى أو طرف آخر)). أما 

اخلطوة التاليـة النتقال ((النص)) إىل ((نظام)) فتتحقق يف ((إطار)) نظام عام 
هو كبكة اإلنرتنيت، اليت حتوي يف إطارها مجيع النصوص ذات الروابط 

األلكرتونية املوجودة يف العامل.  
     نسَخ نظاُم الرّة السيموطيقية نظاَم الكتب املطبوعة يف جمرّة غوتنربغ، 

) (CDوصار ميسوراً أن ُتضغط املوسوعة الربيطانية ذات اللدات يف قرص 
ذي روابط إلكرتونية، يسّهل على مستخدميه مجع البيانات وتصنيفها، 
والبحث عن املعلومات وربطها، يف ظرف ثوان أو دقائق معدودة. فهل 

سيؤدي ضغط النصوص، وانتظامها يف كبكة اإلنرتنيت، إىل اختفاء الكتب 
واملوسوعات من رفوف املكتبات؟ يتساءل إيكو، ويشرتط لسؤاله التفريق بني 

نوعني من الكتب، الِكتاب املادي والِكتاب االفرتاضي.  
     الِكتاب املادي سيبقى ولن نستغين عنه بوجود احلاسب اآليل، وهذا اخلرب 

السار ـ يف اعتقاد إيكو ـ يبدد املخاوف يف انقراض الِكتاب املطبوع ذي 



  

الصفحات املرقمة واملغلفة. صمَد الِكتاب يف صورته األصلية أمام اخرتاعني 
حديثني: املسح الضوئي الذي يوفر كتاباً حسب الطلب، والشرحية اإللكرتونية 
اليت جتهزنا بكتاب إلكرتوين بعد إدخاهلا يف جهاز احلاسوب أو ربطها بشبكة 

اإلنرتنيت. قد حيقق االخرتاع األول رغبة املشرتي يف كتاب معني، ويقّلص 
عدد الكتب يف املكتبات ودور النشر، إال أنه لن ميحو الكتب من الوجود، 
كما أنه لن يلغي وجود املكتبات فهي األماكن اليت تزودنا بالكتب اليت نريد 
طبعها ضوئياً . ومل يستهو االخرتاع الثاين إال قراصنة احلاسوب، وه  نوع من 
القراء منا وترعرع مع انتشار الكتاب اإللكرتوين، وطالب البحث عن الوثائق 

واملعلومات، وه  فئة قليلة، إذ ما زال الِكتاب هو الرفيق املفضل الذي 
نصطحبه معنا إىل الفراش عند النوم. ومل حيدث أن قتل هذا االخرتاُع ذاك 

اآلخر.  
      ليست املشـكلة إذن مادية، وإمنا هي مشكلة تتعلق بشعرية الُنظُ  

 اليت يتحول عن طريقها  Hypertext Poeticsالرتابطية أو التفاعلية 
 قابل لتفسريات غري Hypertextالِكتاب إىل نص ذي روابط إلكرتونية 

حمدودة، ال تتعلق بقدرة القارئ، وإمنا بسبب ((قدرة النص املادية الفيزيقية 
على التحرك، هذا النص الذي متَّ إنتاجه فقط لتت  إعادة كتابته مرة أخرى)). 

      ولكي نفه  كيفيـة تفاعل النصوص الرتابطية، يفّرق إيكـو بني الُنظُـ  
والنصوص. فالنظام حمدود والاائي (مثال: املعاج  واملوسوعات وكتب 



  

النحو)، بينما يقّلص النصُّ االحتماالت الالاائية للنظام ليصنع عاملاً مغلقاً، 
حمدداً وحمدوداً، مبعطيات أماكنه وكخصياته ومواقفه ومغزاه األخالقي الرمزي 
(مثال نص: ذات الرداء األمحر). وتبدو بعض النصوص الاائية وغري حمدودة، 
لكنها ال تقدم للقاريء إال تفسرياً حمدداً (مثال: ألف ليلة وليلة، والكوميديا 

اإلهلية، ويقظة فينيغان).   
     جند يف املعاج  واملوسوعات وكتب النحو نظام الِكتاب احملدود ولكن 
الالاائي يف واقع األمر. ففي املعج  ترتابط املواد اللغوية احملدودة بنظام من 

التفريعات املتفاعلة الاائي (كلب، حيوان، حيوانات، ثديي، أنواع الكالب، 
أمكنة ال حمدودة من البلدان). وإذا طبق قاريء نظام الروابط اإللكرتونية 

 على مواد املعج ، فلديه فرصة Hypertextualالتفاعلية للتصليف 
متساوية مع ككسبري إلنتاج نص مسرحية (روميو وجوليت)، وقد يؤلف ما 
أّلفه فلوبري:((إذ كل الكتب قد متت صياغتها يف ظل معج  جيد ويف إطار 

حنٍو رصني)).  
     نستطيع فتَح النصوص املغلقة وإعادة كتابتها (تفسريها) باستخدام معايري 

 Hypertextualخاصة بنظام النصوص التفاعلية ذات الروابط اإللكرتونية 
وتقدمي ((عروض)) متعددة لثيمة أدبية حمددة يف نص مغلق (مثل: ذات الرداء 

 حني جيتمع موسيقيان Basin Street Bluesاألمحر) تشبه عروض اجلاز 
أو أكثر لعزف مقطوعة جاز عزفاً مرجتًال، أو عروض السيمفونية اخلامسة اليت 



  

يطّبق عازفون متعددون معايريه  اخلاصة يف عزفها على أساس املدونة األصلية 
لبتهوفن، أو حتريك منحوتة لكالدر حركات الاائية استناداً إىل قواعد حركية 

 Linksصارمة. وجند اليوم على كبكة اإلنرتنيت من يستخدم أدوات الربط 
لتقدمي مثل هذه ((األلعاب األدبية)) إلعادة كتابة نصوص أصلية حمكمة 

البناء. فهل سيُنهي هذا النشاط اجلماعي إلنتاج نصوص مجاعية، الاائية أو 
حمدودة، مفهوَم املؤلف الوحيد، أو يقّوض وحدة النص العضوية؟  

     يشجع إيكو اللعب احلر بنصوص مغلقة ُكِتَبت من قبل، وفتَح أبنيتها 
املستقرة، واستبداَل أدوار كخصياتا، كصن تصكل ليلى الذئَب يف حكاية (ذات 

الرداء األمحر) ويهزم نابليون اجلنراَل كوتسوف يف رواية (احلرب والسالم) أو 
التالعب بوصف هيجو معركَة واترلو كما ورد يف روايـة (البؤساء) و ستندال يف 
رواية (دير بارم)، وبذلك نستطيع اخرتاع عدد غري حمدود من النسخ املفتوحة، 

ولن تقضي واحدة منها على سحر النسخة األصلية:((إذا كان لديك عدد 
الاائي من العناصر اليت تلعب با، فلماذا حتّد نفسك يف عملية إنتاج عامل 

حمدود؟)).  
     يعترب إيكو أن تصليف ِكتاب هو نوع من ((القضايا الثيولوجية، الرياضات 
الكونية، اليت ميكن من خالهلا املرء ـ باملعىن املطلق ـ أن ينّفذ كلَّ عرض ممكن ، 
ويضع لنفسه قاعدة تتضمن بعض احلدود ويقوم بتوليد كون صغري وبسيط بعد 
ذلك)). ويف إطار هذه القاعدة التجريدية لعملية التصليف، يقدم إيكو نظامني 



  

حمدودي األدوات لتوليد احتماالت الاائية:((استخدام عدد حمدود من 
عناصر النظام السيميوطيقي لألجبدية، وهو اخرتاع قدمي منذ هومريوس يقدم 
ومهاً باحلرية واإلبداع، واستخدام أدوات النصوص ذات الروابط اإللكرتونية 

Hypertexts وهو نظام يعطي اإلحياء أو الوه  بفتح مجيع النصوص ،
حىت املغلق منها)).  

 Hypertextual      جيهز نظاُم النص التفاعلي ذو الروابط اإللكرتونية
خيالَنا بصدوات افرتاضية ال حمدودة إلنتاج نصوص ال ااية الحتماالت 

تفسريها، بينما تقاوم كتٌب عظيمة ُكِتَبت من قبـل ((احلريَة النصية)) للعبة 
األدوار املزدوجة للنظام التفاعلي، بسـبب قوانني هذه الكتب الصارمـة 

(حكمتها، ضرورتا). إن بقاء هذه الكتب (احلرب والسالم، البؤساء، دير 
بارم) ضروري ((لتحقيق حالة عليا من احلرية األخالقية والفكرية)) تنطوي 
عليها، كضرورة معبد الذاكرة النباتية، مكتبة اإلسكندرية اليت أُعيد بناؤها 

بتصمي  حديث (قرص مائل نصف مدفون يف األرض) حلفظ هذه الكتب. 
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