الروايــة الشعريــة و إشكاليــة التجنيــس
(مـن يسكـب اهلــواء فـي رئــة القمر) منوذجـا
أ .د.

-1هل ظل الفن هبة لعقد عالقة واضحة بني اثنني مها املبدع و املتلقي ،وما نوع
هذه العالقة بالذات..؟ أهي تواصلية مجالية كام كانت من قبل أم شكالنية مجالية
كام ذهب املنظرون فيام بعد ،أم هي عالقة إشكالية تفتح لك أبوابا شتى من
االحتامالت والتناقضات والرؤى وااللتباسات من خالل بنية الغياب التي تكاد
تكون سمة الفنون املعارصة ،والسيام األدب كونه الفعالية الذهنية األكثر
خطورة.
و إذا كانت هذه النقلة الوظيفية من التواصلية اجلاملية إىل اإلشكالية هي
قضية مرشوعة ،فهل من املعقول أن يظل االحتفاظ باألطر واحلدود االجناسية
ضمن نقاء األنواع أمرا ممكنا أو مرشوعا يف حالة تفجر املتن و إطاحته
باملوروث من األسيجة و القيود و احلدود من خالل رؤية جتريبية ترى إمكانية
فتح األسوار الفاصلة بني األجناس من اجل حتاور يثرهيا ،و تواصل يغذي
حركيتها و يدحض شبه القطيعة القائمة بينها من اجل توليد أنواع جديدة من
حقها أن تلج ميدان التجريب الذي مل يعد مغامرة غري حمسوبة يغامرها األديب
أو الفنان و يرميها إىل الفضاء الثقايف و الفني يف جمازفة مقطوعة اجلذور ،ضبابية،
غائمة الرؤى ،كام يفعل أحيانا بعض املقامرين.
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إن التجريب يف حياتنا املعارصة التي تتغري و تتطور و تنقلب و تتحرك
بالدقائق عرب أجهزة و تقنيات ختيلية ،صار واحدا من مسؤوليات األديب/
الفنان األساسية ،انه مهمة األدب املأزومة حينام يعرب هذا األدب عن روح
مأزومة حمارصة و مقطعة األوصال ،وأقول مسؤولية أللقي عىل التجريب و عىل
التجريبيني معا مهمة الوعي املعريف الذي ال نجاح ألي جتريب بدونه ،ذلك أنه
خروج عىل النظام القديم للتشكيل و الدخول يف نظام جديد من العالقات
ضمن سياقات جديدة تكرس أطر التسييق القديم لتصنع مجاليتها النابعة من
جتربتها املغايرة هي ،ألن العالقات اجلديدة قد تصل متغرياهتا حد التناقض،
لكن جتاورها و املزج بينها ما يلبث بالقراءة الواعية أن يشكل ألفته و تقاربه
الذي متليه طبيعة التجربة .و هذه التجربة التشكيلية لرسد الرواية التي بني أيدينا
هو الذي يقرهبا من الشعرية القائمة عىل التباين و الفصل الكامن يف أعامقهام
وهج التجربة الذي يصهر الغريب املتناقض ليحيله إىل نظام من الرتابطات
اهلارمونية القائمة يف صميم معادلة إبداعية متوازنة ال تقلد املألوف و املعتاد من
جهة وال تلغي اإلبداع األصيل القائم يف القديم من جهة أخرى ذلك أن اإلبداع
هو « الفراغ الذي ينتظر أن تتحرش به موهبة وتتحرك داخله ليهتف ويطلق
هتافات أصدق وأعمق بقدر الصدق والعمق اللذين حيركان املوهبة نحو تقشري
تلك الكثافة غريا ملرئية الكامنة بني سطور التجربة ،أما السطور فام هي سوى
أسامك ميتة عىل شاطئ ال تليق إال باملتسولني الكساىل املعتاشني عىل فتات يربأ
الصياد احلقيقي بنفسه عن جمرد النظر إليه ...الرواية.»5،
إن إشكالية التعقيد يف رواية «من يسكب اهلواء يف رئة القمر» للشاعر
الروائي بشار عبد اهلل( )1متأتية من النظام غري املعتاد الذي وضعت فيه ،فنحن
 . 1رشكة األديب للطباعة ،عامن.7002 ،
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أمام نوع من القراءة ال يتبع النظام األفقي املألوف ألهنا قراءة تعتمد عىل نسق
آخر يتبع النظام االستبدايل أو النظام التوليدي ،الن العالقات االستبدالية ال
متناهية عىل العكس من العالقات السياقية املحدودة ،لذلك ال يمكن الكشف
عن الداللة من القراءة اخلطية حيث ال تنكشف الدالالت يف مسار زمني
متعاقب و لكنها تتكون نتيجة الستيعاب الامدة اللغوية كلها ثم إعادة ربط
األجزاء يف عالقات جديدة مل يكن الكاتب قد حددها يف مسار الرسد مما يدل
عىل إن العالقات السياقية التتابعية أو التقليدية حمطمة لصالح عالقات من نوع
آخر ال تفصح عن نفسها ،و لذلك توحي القراءة األوىل بالتفكك لصعوبة ربط
اجلزئيات ولعدم وضوح احلوافز أو مسوغات

الربط()7

التي اعتادت القراءة

التقليدية عىل جاهزيتها ،لكن القراءة الكاشفة املؤولة هي القادرة عىل استالم
إشارات مثل هذا النص.

 . 7بوطيقيا العمل املفتوح ،سيزا قاسم،98،بحث منشور يف جمموعة اختناقات العشق والصباح،
ادوار اخلراط ،دار اآلداب ،ط .1،1887
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-2لقد أدى االنفجار العلمي واملعريف احلديث إىل ورورة استحداث
مصطلحات دالة تعمل عىل تنظيم احلقول املعرفية و تأشري حدودها و لذلك فان
اجلهاز املصطلحي احلديث كان املرافق األمني الزدهار احلضارة املعارصة ،كام
كان مؤازرها األهم ألنه محى املعرفة و الفنون من التشتت و من اإلرباك كام أن
املصطلح حيقق مبدأ الشمولية بتحقيق التامسك الداخيل للبنية واكتامهلا به كونه
وحدة متميزة من وحداهتا فهو يف األساس مكتمل يف ذاته مهام حتول السياق
الواقع فيه ،لكنه إذ يساهم بقدر كبري يف شمولية البنية و حتكمها الذايت فانه يف
الوقت نفسه يصبح عائقا أوال يف حتوالت هذه البنية ،و هذا العائق فيام بعد هو
الذي سيضفي عىل البنية أو النص األديب و الفني طابع الثبات املرجعي للمعنى
و حتقيق درجة أعىل من الكثافة و ال سيام يف املوضوع النقدي الذي هيدف إىل
الكشف عن مادة اخلطاب األديب عن طريق أدوات اإلدراك و مقاييس العقل و
املنطق بغية الوعي بخبايا الظاهرة

اجلاملية()3

إذ يطمح اخلطاب النقدي نحو

اكتساب أدبية موازية ،من هنا يكون املصطلح الذي جيرتحه املبدع األصيل
للنص ذا قيمة خاصة كونه قائام عىل الوعي بالظاهرتني اإلبداعية والنقدية معا،
فضال عن كون هذا املصطلح شفرة علمية جتريدية حتتاج إىل الرشح والتداول و
االنتشار ليكتسب قيمته ،و هذه هي مهمة النقد و النقاد التي ختىل عنها النقد
العريب من زمن منشغال عن أمهية التطبيق والتجريب بالوافد وبالتنظري له.
 . 3نظرية املصطلح النقدي ،د.عزت حممد جاد،00،01،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مرص،
.7007
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إن الذات املعرفية التي شكلت املصطلحات السابقة هي ذات متحركة بفعل
حركة اإلنسان يف الزمن و ما تتيحه هذه احلركة من أحداث تضاف إىل خرباته و
تعمق معارفه ،و لام كانت املصطلحات هي تكثيف و تسمية للمفاهيم التي
تثوي فيها اخلربات و املعارف ومنظومات القيم فإهنا ستحتاج إىل التطوير و
االستحداث عىل الدوام ،لذلك ينتفي فيها الثبوت و الرصامة و حتل املرونة
املعرفية التي تسعى بكل جهدها إىل حتقيق حلظة الكشف من خالل مواجهتها
الواعية للعامل وما فيه.
إن األدب ارض خصبة لروافد خمتلفة من احلقول املعرفية و الفلسفية ،لذا
أصبح عىل املتلقي مؤوال أو مهتام أن يتفاعل معه من منظور عرصه فالرصاع
الثقايف بني القديم و اجلديد سيتمخض عنه توجهات معرفية وفنية مغايرة تفيض
إىل رصاع مصطلحي

حتام()0

و هذا الرصاع هو الذي ينتج املصطلحات

وأجهزهتا اخلاصة بألوان األدب و فعاليته الذهنية فاملصطلح ال يوضع ارجتاال،
بل هو يشري يف جانب من جوانبه إىل بعد من أبعاده املعجمية ،إذ البد لكل
مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أيا كان حجمها بني املدلولني اللغوي و
االصطالحي ليتوفر له نوع من الوضوح املطلوب ألنه أداة من أدوات التفكري
ووسيلة من وسائل التقدم العلمي و األديب وقبل ذلك هو لغة مشرتكة هبا يتم
التفاهم بني الناس عامة و عىل األدق بني طبقة أو فئة خاصة يف جمال حمدد من
جماالت املعرفة واحلياة ،فاملصطلحات توضع لرضورات تقتضيها احلياة
املتشابكة ببعضها ،إنه مرتبط بالواقع االجتامعي والثقايف والفني ،وباملنهج
الفكري الذي يصطنعه املؤلف لنفسه من جهة ثانية ،فلكل عرص علومه

 . 0نفسه.98،
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ومصطلحاته ومعارفه وإجراءاته( )5وإذا كان املصطلح يف العلوم الرصفة حيتاج
إىل إمجاع فئة متخصصة متتحنه وحتاكم دقته بعد دراسة وتأمل فان املصطلح
األديب والنقدي يف امليدان الثقايف يتمتع بقدر أوسع من املرونة النسبية ذلك أن
التجريب الذي بات ورورة مهمة من ورورات األدب والفن يستلزم مصاحبة
املصطلح املناسب الذي يلبي احلاجة إليه ويراعي قوانني البيئة التي هنض منها
والثانية التي دخل عليها ،وهنا تبدو أمهية ترسيم حدود املصطلح ووضع
رشوطه حسب القوانني الداخلية التي تشكل النص الفني و تتشكل به ألن هذا
النص يصنع قوانينه بذاته وال يستمدها من ثوابت أو تعاليم خارج عامله
اخلاص.
إن املبدع إذ يضع مصطلحا لام يكتب من إبداع فإنام هو يعمل يف حقل نظرية
املصطلح والنظرية النقدية ألنه يدرس املقدمات و املفاهيم و حيدد األسس
واالفرتاضات ويتصور النتائج بعد فهم دقيق للعنارص املبدئية التي حتكم
املصطلح ،ولام كان العرص احلديث هو حاضن ثقافات عدة فان ذلك جيعل
احلاجة إىل حتديد املصطلحات ماسة وورورية.
إن بشار عبد اهلل ال يدخل إىل إضاءة مصطلحه من باب العلم املصطلحي
ونظرية املصطلح بل يدخل إليه شعريا بحيث اليشكل لدينا أفق انتظار جاهز
قدر ما يطرح أمامنا تقديام يزيد التوقع لبسا كي يظل عمله مرشوعا تشكيليا
منفتحا عىل التأويل فهو يزيده إشكالية عىل القارئ العام و يضفي عليه إحياء فنيا
لدى القارئ اإلبداعي و يزيده حتريضا لدى القارئ اجلاد ،ألنه يزرعه ألغاما
داللية تنفرط عرب أسامء األعالم و الوقائع الفنية و املنظورات و الرؤى التي
تستمد حركيتها من صميم علم املصطلح و نظريته الشاملة التي تبث حيويتها يف
 . 5املصطلح النقدي يف نقد الشعر ،إدريس الناقوري ،9 ،2،دار النرش املغربية.1897،
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تلك الوقائع مقتحام بالشعر عامل الرواية من خالل تكثيف احلقلني يف مصطلح
خاص أطلق عليه (الرواية الشعرية)" .كان مايكل أنجلو يلمح إىل أن الفن
يوجد يف فراغ ما ،فراغ ذي خصوصية حتام ،إنه الفراغ الذي ورد يف إحدى
حكم (الوتزو) يف فلسفة (التاو) :إصنع للغرفة جدرانا وبابا ونوافذ ولكن اعلم
أن الفراغ هو الذي يصلح للسكن ،إنه الفراغ الذي رآه (برجسون) كثافة غري
مرئية ،انه فراغ احلجر اخلام الذي كان ينحت فيه مايكل أنجلو أسدا حتت عيون
ذلك الصبي املندهش وهو يرصخ بالفنان حلظة يرى األسد احلجري ماثال أمامه
فجأة :يا معلم كيف عرفت أن داخل احلجر يوجد أسد..؟ الرواية »5 -0 ،إن
عىل القارئ أن يفك احتشاد الربقيات الداللية التي بثها الراوي الشاعر عرب هذه
اإلضاءة االستفزازية ليؤكد بعض املقاصد التي كان يرمي التأكيد عليها يف متن
عمله ،ذلك أن اإلبداع يطلع يف فراغ لكن هذا الفراغ ما يلبث أن يتجىل حضورا
ليمتلئ باإلبداع ويضاء بأنواره.
ولام كان مصطلح الشعرية ليس بطارئ عىل األجناس األدبية األخرى و
السيام املرسحية مثال فان ذلك سيكون متاحا حينام تتوفر رشوط الشعرية
احلديثة يف رسد حديث ،و لكن رشوط الشعر -وزنا و قوايف  -التي توفرت يف
لغ ة املرسحيات الشعرية سواء املكتوب منها بالشعر العمودي أو التفعييل جتعل
مصطلح الرواية الشعرية املفتقدة بطبيعة احلال لعنارص الشعر التقليدية
املذكورة ،مصطلحا اقرب إىل اإلشكالية ألنه جيرتح طريقا إىل احلداثة الشعرية يف
تشكيل رسد خاص بالرواية ،و لذلك فهو ال يطرح األمر أفقيا و إنام هو يشكل
و يعمل عىل مداخلة فن مركب هو الشعر بفن آخر ال خيلو من األفقية يف تشكيل
عنارصه و مكوناته و منظوراته هو الرواية .إن احلداثة الشعرية التي توفرت
عليها رواية «من يسكب اهلواء يف رئة القمر» هي حداثة حتجب و تغيب
وتوحي و تقفز عىل األحداث و تنقل و تتحول حيث تتشظى احلبكة الروائية و
7
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تغيب معاملها ،الن استمرار احلبكة بالتواصل يوجه الرسد نحو األفقي أكثر
األحيان و ذلك يعارض شعرية الشعر التي تشتغل عموديا يف تكثيف حلظتها
املتوترة ،و تتكرس خالل اشتغاهلا متحولة متشظية ومؤدية إىل حتول يف مفهوم
الوحد ة العضوية التي كانت متمظهرة يف البنية السطحية للغة النص فأصبحت
بالتشكيل اجلديد ثاوية يف البنى العميقة وإن بدت يف تشتت بالظاهر .إن تطور
احلياة اهلائل و انعكاسه عىل الثقافة و اإلنسان معا يرغم أهل االختصاص و
املبدعني عىل وضع هذه اإلشكالية موضع املعاجلة ،ولعل صياغة املصطلحات
الناجعة لرسم احلدود والتمييز املطلوب بني األشكال واملفاهيم تأيت يف طليعة
هذه املعاجلات وأرى أن من مهمة هذا البحث التأكيد عىل حقيقة مفادها أن
اإلرباك ال يتأتى من كثرة املصطلحات الدالة والدقيقة بل هو يتأتى من كثرة
األشكال التي تفتقد إىل تسميتها و إىل وضع املصطلح اخلاص هبا.
إن املصطلح إذ يضعه مبدع فعل ويطلقه اسام لذلك الفعل إنام هو يضع رمزا
ينبثق من عنفوان احلياة ،واحلياة هي الوحيدة املؤمتنة عىل الذوق السليم لذلك
فنحن ال يمكن أن نتواطأ بأسلوب لغوي رصف عىل وضع املصطلحات ،بل
نرتك اإلنسان /املبدع يعايشها بالفعل حينها تأيت املفردات بصيغتها اللفظية
امتدادا للحياة ،فاملصطلحات تؤخذ من العمل ذاته ،منطقها منطق األعامق
بالنفس ال منطق ما تتفق عليه املجامع اللغوية أو النقدية ،من هنا ال يمكن
للمصطلح أن يكون قاعدة من قواعد اللغة أو النقد ،فاملصطلحات يضعها من
يزاول معانيها و إال بقيت يف حكم املامت الن الداعي إليها مفقود ،إهنا يف بدء
من األفعال التي تعرب عنها فمتى وجد الفيلسوف و جدت معه املصطلحات
الفلسفية و متى وجد العامل وجدت معه املصطلحات

العلمية()6

 . 6يف فلسفة اللغة ،كامل يوسف احلاج ،80 ،دار النهار ،بريوت ،ط .1829 ،7
8
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األديب أو الناقد وجدت معهام املصطلحات األدبية و النقدية فالفعل أوال ثم
القول به ثانيا و اإلبداع أوال و تسميته ثانيا وهكذا فعل صاحب «الرواية
الشعرية» الذي كتب روايته ثم وضع مصطلحها ،و لذلك ارشنا بدءا إىل أن
حضور املصطلح يتحرك و يزدهر مع كل حراك معريف ،فني وحضاري ،لقد
أمسكت الدكتورة فريال غزول يف إشاراهتا الذكية لتوصيف املهارة اللغوية
املفارقة التي شكلت روي املبدع ادوار اخلراط بالطاقة الشعرية الكامنة يف تلك
اللغة مما جعلها تضع اشتغاهلا عىل روايته «الزمن اآلخر» حتت عنوان «الرواية
الشعرية –نموذجا ألصالة

احلداثة»()2

بام يؤكد مرشوعية التسمية لتوفر

الرشوط املؤهلة هلا .لقد سبق ألدوار اخلراط أن أطلق عىل جتربته القصصية
والروائية املشعرنة اللغة مصطلح «الكتابة عرب النوعية «لتوصيف احلساسية
اجلديدة لام يكتب ويكاد هذا املصطلح يقرتب من مفهوم» النص " لدى روالن
بارت وجوليا كرستيفا وامربتو ايكو وقد فرست خاصية االخرتاق النوعي
للخراط يف ضوء املفهوم «الباريت» للنص بنقاط أمهها.
 .1حقل منهجي.
 .7كينونته قائمة عىل حركية العبور واالخرتاق
 .3مهمته خلخلة التصنيفات القديمة واخلروج عىل اآلراء السائدة.
 .0جماله جمال الداالت ألنه متحرر من سلطة املدلوالت الساكنة.
 .5وعليه فهو تعددي مفتوح عىل االحتامالت.

 . 2قضايا وشهادات ،كتاب ثقايف دوري ،ع  ،7مؤسسة عيبال للدراسات والنرش ،دمشق1880 ،
9
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وهو كائن تنايص ألنه نسيج من االقتباسات واإلحاالت واألصداء)9( .

وقبل مغادرة هذا املحور ال بد من اإلشارة إىل أن وضع املصطلحات ليس
باألمر اهلني ذلك انه واحد من األمور املعقدة ما دامت مهمة املصطلح متعلقة
باملفاهيم ،واملفاهيم هي ناتج شبكة عالقات ينسجها حراك املجتمع الدائم يف
األصعدة احلياتية كافة ولذلك فان ميدان البحث يف األصول االصطالحية
للمفاهيم املعرفية يصعب ضبط حدوده ألسباب شتى منها مراحل الغموض
واالنقطاع والعدول التي تتصف هبا أعامر املفاهيم وحاالت مؤثرة أخرى منها
ما يعمل عىل تغيري األطر الداللية العامة ملفهوم املصطلح كالضمور الداليل
والتضخم الداليل أو االنحراف الداليل بسبب اتساع حقول املعرفة وتشابكه مع
حقول معرفية جماورة( )8إال أن استمرار وضع املصطلح اجلديد مسالة يتطلبها
استمرار احلياة واتصال تطورها ووجود املصادر التي متد نظرية املصطلح بالامدة
التي تعينها عىل استحداث مصطلحاهتا ويف مقدمتها «الوضع» الذي يعتمد
عىل ثراء اللغة العربية وقدرهتا عىل التكيف بالنحت واإلضافة مثال فضال عن
التعريب والرتمجة والتقاط مفردات وإشباعها بمعان جديدة يكيفها املختصون
لدخول عامل املصطلح.

 . 9شعرية املكان يف الرواية اجلديدة ،اخلطاب الروائي الدوار اخلراط نموذجا ،خالد حسني حسني،
 ،35 ،30مؤسسة الياممة الصحفية ،الرياض.7000،
 . 8الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة ،تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة ،د.عبد اهلل
إبراهيم،85 ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط .1888 ،1
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-3إن االنفجار العلمي واملعريف والثقايف الذي أرشنا إليه يف املحور السابق هو
الذي عصف بكل مناحي احلياة و أطاح بمفاصل استقرارها الرئيسة ذلك أنه
نتاج خطاب ما بعد احلداثة الذي أطاح باملسلامت الكربى و نسف منظومات
قيمها يوم نصب التقانة وما يدور يف فلكها من عبادة للامدة آهلة للعرص عىل
حساب اإلنسان و أمنه و استقراره و أمانيه املرشوعة .يف خضم كل ذلك
ووسط التبدالت الكربى كان البد لقيم األدب املوروثة أن تطاهلا يد العاصفة،
هذا عىل املستوى العام أما عىل املستوى اخلاص فان الظروف الكارثية التي مر
هبا العراق منذ الربع األخري من القرن الاميض و حتى اليوم تعطي مسوغات مجة
لتطورات مهمة يف الساحة اإلبداعية.
إن العنوانات و املقدمات و التعليقات و اإلشارات التي تعد يف نظرية
التناص مصاحبات نصية تلقي أضواء مهمة عىل النص ،كانت عىل العكس يف
هذه الرواية إذ ظلت تشكل مداخالت ملتبسة تطرح أسئلة داخل األسئلة
الرئيسة مما جعل النص استفزازيا و متوهييا و عصيا عىل التموضع يف داللة ،كلام
حاولنا وضعه يف حقل من حقوهلا نفر هاربا منها داعيا إيانا إىل التحول الدائم
وراء حتوالته التي ال شك يف إرهاقها القارئ ..لكن ال شك كذلك يف حركيتها
الفنية ويف لعبها الداليل احلر.
إن التفكيك ليس منهجا أو اسرتاتيجية تشتغل عىل تفكيك اخلطابات العامة
و النقدية منها حسب ،بل هو اسرتاتيجية تشتغل داخل العمل اإلبداعي ذاته من
خالل تشكيله اللغوي الذي يغادر فيه الدال مدلوالته املستقرة مما يعني غياب
00
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املدلول الساكن وانفراط عقد الداللة القائمة بني املفردة ومعناها واجلمل
ودالالهتا بام يعمل عىل مالزمة التشظي ملثل هذا النص،و «التشظي» مصطلح
تفكيكي يشتغل يف حقل «االختالف» الذي يرتكز عليه التفكيك ،مما يؤدي إىل
تشتيت الداللة التي يعمل القارئ عىل مجع شظاياها من أرجاء النص ،وتنضوي
حتت هذا املنحى التفكيكي كل عنارص الرسد من فواعل وحدث وفضاءات،
فاملكان مشتت غامض كثري الفجوات دائم االنقطاع ،والزمن متكرس متداخل
مضبب ال يبني ،تشتبك األحداث فيه وتتقاطع متناصة ،مما يعمل عىل تقويض
املسلامت وهدم البدهييات املتعلقة بمرجعياهتا فيشيع الشك واالرتياب يف كل
شئ ،وحينام يقوم مثل هذا العمل عىل جديد متواصل أو بدائل حرة فذلك يعني
انه ينقض قديام كان قائام و هيدم موروثا كان سائدا وهو (العمل) حينام ال يمنحنا
أرضية من هدنة أو استقرار مفصيل فانه يعمل عىل النقض و اللعب احلر والدائم
باللغة ،لكنه هنا هدم خيتلف عن هدم جاك دريدا وإرجائه املستمر إىل ما ال
هناية ،ألنه هدم واضح التسوي ،،واضح اهلدف فبشار عبد اهلل منذ كتابه (ألقاب
اجلمجمة)  1883مع الناقد سعد حممود و حتى اآلن يواصل استفزازه و حماولة
ختريبه للغث املتهرئ الامكث يف الثقافة و املدعي اإلبداع زورا و الذي حيمل يف
داخله معاول هدمه ،فضال عن انه من اجليل الذي شهد بعينه ويالت حروب
طحنت شعبه و دمرت معامل إنسانيته ،يقول الكاتب« :من هناك تشكل عندي
هاجس التشكيك بكل نشئ و مع مرور الزمن و التجارب احلياتية كنت اعقد
مقارنات بني حاور أعيشه و مثاليات قدمها لنا التاريخ ،تشكيك وجودي ،و
تشكيك بالتاريخ مرويا ومدونا من حيث الوقائع و الشخصيات معا مما دفع إىل
تأمل حالة األدب بام حيمل من طاقة خالقة ،ما تزال ترزح حتت منحنيات فكرية
و سوسيولوجية تنتمي ألزمنة استقرار و رخاء و سالم هي ليست زماننا ،والبد
من مغادرة آليات من كتبوا قبلنا أدب العراق املستقر ،لنخرج بأدب تنبع قوانينه
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من ذاته املشتعل بفوضوية عامل غادره األمن و سكنته الكارثة حماولني عدم
الوقوع يف هاوية األجناس التي حدد قوانينها السابقون فضال عن ورورة
مغادرة املكرر من اجل خلق رموز شخصية قادرة عىل بث روح احلياة يف األدب
مما يدعو إىل أمهية تشعري اللغة بنقلها من سياقها النثري إىل فضاء مشحون بتوتر
الشعر ومنهمك بحرائقه ،فضاء تسقط منه األسطورة التقليدية من اجل أسطرة
الواقع»( )10هكذا يدرك الكاتب أن نشأة أجناس أدبية جديدة ومتحورها يف هذا
املفهوم ناتج عن ممارسات جهود فردية واعية بعيدة عن قيود اجلنس األديب
املوروث و نائية عام اتفقت عليه األعراف و القيم التقليدية واعيا بموقف املبدع
احلر من ورورة التخلص من القيود و السائد الذي مل يعد قادرا عىل التواصل
مع اللحظة الراهنة ،هذه اللحظة التي تعد املؤسس األول ملحاوالت التجريب
و التطور و التغري و القفز الواعي إذا لزم احلال ،و دور املثقفني و بعدهم
املجتمع يكمن يف حماولة بلورة هذه اخلصائص يف مفهوم أو اسم حياول فيه
السيطرة عىل طليعية هذه النصوص رشط أن يكون للجنس اجلديد خصائص و
سامت متيز ممارسته اجلديدة( )11وهذا االسم أو الرمز املقصود إنام هو املصطلح،
و البد من اإلشارة هنا إىل أن التداخالت التي اجتاحت العامل و تصاعد رسعة
التأثر و التأثري يف الثقافات العاملية كان ثورة كربى عىل املواقف الشمولية مما فتح
أبواب التعددية و احلوارية ،و أتاح للمجموعات الثقافية أن تقدم مشاريعها ،كام
أتاح لألفراد املبدعني احلرية الواعية يف هذا امليدان فصار من حق املبدع أن يقدم
مرشوعه اإلبداعي احلر حماطا بإضاءة رشوطه حتى إن كانت تلك الرشوط
صادمة ،وإذا كانت إضاءة بشار عبد اهلل إشكالية فان ذلك مل يمنعها من تقديم
 . 10رسالة الكرتونية من املؤلف بتاريخ ،7009- 9- 19
 . 11عن النقد وقصيدة النثر ،حممد عبد العال ،موقع احلوار املتمدن ،العدد -– 1620
.www. ahewar. 0rg7006
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رؤية عن مرشوعها التجنييس بام يوحي و بام يؤجل كذلك ..حمرضا عىل إعطاء
املرشوع التجريبي الذي قدمه مداه حتى ال يسجن اإلبداع يف أقفاص أيا كان
نوعها ،و مفهوم اجلنس األديب بوصفه جمموعة من اخلصائص التي حتكم
املامرسة اإلبداعية وتعطيها النمط الذي تراه صوابا هو يف حد ذاته سلطة يطلقها
النقد عىل كل حماولة جتريبية حتاول الفكاك من قيد هذه اخلصائص( )17و لذلك
فان حماوالت التجريب الواعية إذا مل تكن قادرة عىل اخرتاق سلطة املصطلح
القديم التي هي سلطة ذات وجهني اجيابية تنظيمية إشارية بداية ،وقهرية حاجبة
حينام ترص عىل استمرار هيمنتها متمثلة بسلطة النقد التي متثل املجتمع و سلطته
السياسية أكثر األحيان ،فإهنا بافتقادها تلك القدرة ستظل يف دائرة التأرجح و
االهتزاز و التاليش ،و ال أ شك ابد يف أن هذه املرحلة حتتاج القدرة عىل التمييز
و تأشري السامت من اجل مصطلحية أجناسية تتوافق و متطلبات احلياة و حاجة
اإلنسان فيها ،وحينها لن خيرج اإلبداع أبدا عن صميم تلك احلاجات ألنه
يتشكل من نسغها يف تيارات صاعدة هابطة شئنا أم أبينا.

 . 17نفسه.
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-4تبدأ إشكالية هذه الرواية منذ الغالف الذي أطرته ريشة الفنان العراقي هيثم
فتح اهلل عزيزة باألسود والذي يرمي بنوع من الدكنة عىل قلب اللوحة يف
الداخل ،يف عملية جتاذب خارج – داخل إذ تقذفنا الد كنة يف التباس مصدره
التساؤل :أهي متأتية من كثافة اخلصب الطالع من أعامق األرض متحوال بشدة
التداخل إىل سواد ،أم هي آتية من اإلطار اخلارجي املرضج بالكرب و املحن و
الكوارث التي تكتنف احلياة العراقية لعقود طويلة يف داللة ضدية تبوح و ال
ترصح .إن األلوان األساسية هي التي قامت بتشكيل لوحة الغالف من األسود
واألبيض واألخرض واألصفر واألمحر ،وكان األمحر واألصفر من األلوان احلارة
التي حتمل يف داخلها ويف إحيائها داللة التوتر والرصاع الذي يشتد مرة وخيبو
أخرى ،فضال عن كوهنا ألوانا تتصل بمصادر احلرارة والدفء ومتثل النار
واالنفعال والقوة واخلطر وهي ثقيلة وحتمل صفة اإلثارة والدينامكية فاألمحر
ادفأ األلوان مجيعا وهو من أطول املوجات الصوتية املرئية( )13أما األخرض فهو
من األلوان الباردة وكان عرب فضاء اللوحة يشتغل بتضافر مع األصفر مما يؤكد
االشتباك الدائم بني التوتر واهلدوء يف هذه املنطقة الطافحة بالرصاعات.
يشري األسود بطبيعته إىل اخلوف و احلزن واحلداد و الغموض و أحيانا اإلهبام
كونه لونا حاجبا خيفي ما وراءه و يعمي عىل األشياء و املوجودات و األفكار و
املشاعر ،خيرتق اإلطار األسود من األعىل اسم الكاتب باللون األبيض ،و
األبيض أساسا من األلوان احليادية لكن حياديته يف الفضاء النيص تشكيال أو
 . 13التكوين يف الفنون التشكيلية ،عبد الفتاح رياض،707 ،الرشكة املتحدة للنرش والتوزيع،
القاهرة ،ط .1823 ،1
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كتابة تظل خمرتقة بعملية التسييق ،و منذ دخوله يف سياق تنتفي عنه احليادية
ليكون لونا متعدد القراءات و أحيانا متوهييا ،فنحن مهيئون إلسقاط ما متليه
علينا القراءة الكلية للتشكيل الذي هو مولد أشكال ،إذ األبيض عموما هو
فضاء الكتابة لكن حينام تكتب احلروف به ليكون األسود هو الفضاء الكتايب فان
األمر سيؤول إىل حتول ،و لام كانت القراءة هي عملية كتابة جديدة فان األبيض
سيظل مفتوحا لكتابات شتى ،يؤازر ذلك تداخل الدالالت باسم الكاتب كونه
حيمل مزجيا من اإلحياء بالفرح و احلزن معا فضال عام حيمله االسم الثاين من
فضاء لوقوع أنواع املكابدات عليه و فيه من عبد اهلل األول «آدم» و حتى قيام
الساعة.
لكن اللون األبيض بالرغم من داللته عىل أمل املصري إال انه يظل لون النور و
عنوان الضياء ،وهو يف كل املعاجم اللونية عنوان للنهار ،و النهار وضوح و
صدق و حقيقة حيتكرها الكاتب لنفسه و لتجنيس نصه يف اإلطار األسود السفيل
حيث يستقر املصطلح «رواية شعرية» باللون األبيض يف لعبة فنية حتمل
باعتقادي الكثري من املقصدية ،و يعرب جتاور األسود و األبيض معا عن التحول
والعبور يف حلظة انتقال من مرحلة إىل أخرى لكن إشكالية التحول تظل قائمة:
فمن أين سيتم التحول و إىل أين ..من األبيض الذي اقترص فضاؤه عىل مخس
مفردات حسب إىل اإلطار األسود الذي امتد ليشمل اجلهات األربع ملستطيل
الغالف و الذي يشكل مهيمنا أوليا ال يمكن جتاوز سلطته أم العكس؟ ،من
األسود غري املفصح إال بداللة لونه الداكن احلاجب إىل األبيض املفصح برسم
كتايب خمطوط بوثوقية متنحه التجدد يف الزمن ،و القدرة عىل التواصل و
االستمرار يضاف إىل ذلك اإلطار الداخيل الدقيق األبيض الذي يؤطر اللوحة
التشكيلية ثانية ويرسم حدودها بانتظام ،و الذي حيمل بعدا سيميائيا كونه يرسم
احلدود الرئيسة لداللة مشهد تشكييل حيمل زخم املتن الثاوي يف الرواية من
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جهة و يف عنواهنا و اسم كاتبها من جهة أخرى ،فضال عن كونه احلد الفاصل
بني السواد يف اإلطار العام و بني البؤرة الداللية للمشهد التشكييل يف الغالف،
إال أن داللة الرتاسل بني األسود و األبيض ال تقف عند هذا احلد ألهنا توحي
بالبعد املصريي األعمق لإلنسان ،فهذان اللونان خيتزنان حلظتي املولد و املوت
وما بينهام من رصاعات حمتدمة يف جدل احلضور و الغياب ،هذا اجلدل الذي
يتكرر يف احليزين ألزماين و املكاين للرواية بشكل استثنائي ال يعرف اهلوادة،
ومن يسكب اهلواء يف رئة القمر :عنوان تشكل ظاهريا من مجلة نسقية ذات
تركيب معياري ،لكن املتمعن بالرتكيب جيده وحدة أسلوبية ملبسة كذلك ،فمن
التي ظنتها القراءة األوىل استفهامية مل تصحبها عالمة استفهام هناية اجلملة مما
يوجب االنعطاف عنه و عن أسلوبه اإلنشائي إىل صيغة أخرى ستكون صيغة
خربية مسكوت فيها عن املخرب عنه أو الفاعل احلقيقي (الذي هو املبتدأ)
باالسم املوصول (من) و سيكون لكل تركيب من الرتكيبني السابقني داللته،
فاالستفهام سيوجه الداللة و جهتني تتجاذبان مع رمز القمر جتاذبا طرديا،
األوىل حمدودة بفضاء معني هو الوطن – العراق املهدد بكل عوامل االنفصال و
املوت و القتل و اإلبادة ،و االستفهام املجازي هنا حيمل يف طياته كل التوجع
بحثا عن املخلص و اخلالص .و الوجهة الثانية هي التي حتول االستفهام نحو
الكون املأزوم بضوضاء احلروب و العنف و الرصاع ،فهذا الكوكب – األرض
هو األخر يبحث عمن خيلصه من الكارثة التي توشك أن تودي باإلنسان ،انه
بحاجة إىل من يسكب هواء نقيا يف رئته قصد إنعاشه و إعادة فاعلية احلياة إليه
هذا إذا كانت اللوحة التشكيلية لذلك الكوكب املتوتر ،لكن تأمل الفضاء
التشكييل الذي أنقسم عليه العنوان قد يشري إىل داللة أخرى ،فاالسم املوصول
و اجلملة الفعلية (خربه) ثاوية داخل اللوحة يفصل بينها و بني شبه اجلملة (يف
رئة القمر) اإلطار املحدد األبيض الذي يقسم الغالف إىل فضاءين ،و إىل
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داللتني ،فهل يعني التشكيل أن هذا الرشق القمري و أهله –وبضمنه العراق -
هم من سيسكبون اهلواء يف رئة الكون املتشنج بالدرس املستقى من عذاهبم
ومكابدهتم ،فاللون األمحر الذي يشري إىل احلرب و الدم و النار و الغضب هو
نفسه الذي يشري إىل التضحية و املحبة و احلياة و العواطف النبيلة ،و األمحر
بالرغم من هيمنته الكمية و سطوته البرصية إال انه ضيف عىل األبيض بالرغم
من احلضور الدقيق للثاين إال انه هو القاعدة التي شكلت أرضية الكتابة لكنها
ظلت ثاوية حتت األمحر الطاغي و البد للثاوي من استفزاز يدفعه للنهوض ،و
يف كل األحوال ظلت رئة القمر خارج اللوحة األم مسطرة عىل اإلطار األسود
بانتظار من ينقذها من عبء األسود الثقيل و هي ملتبسة باملحنة مع األمحر و
األبيض متناقضني بتالحم.
إن حضور القمر يف العنوان إشارة حلضارة قمرية يف هذه املنطقة املأزومة،
حضارة تتسم باحليوية والتجدد واملعاودة ،فالقمر يولد هالال ثم يتحول بدرا ثم
يؤول حماقا فهالال مرة أخرى ويعاود التحول كل شهر بينام تولد الشمس دفعة
واحدة وتغيب كذلك ،فالقمر زمني متجدد متصل باخلصب واملطر وفعاليات
الام ء مدا وجزرا ،ولذلك كان اإلنسان القمري ذا إرادة خالقة ،مجاليا ومثاليا وذا
مشاعر محيمة يف عالقته بالسامء والغيب واملشاعر اإلنسانية.
مل ينته التمويه التشكييل عند هذا احلد الن اللوحة األم حتمل متوهيا أخر إذ
يمتزج األخرض باألصفر و قد ينهض األول يف منطقة ما ليتوارى الثاين و بعد
برهة ينهض الثاين يف فضاء خماتل ليخبو األول يف لعبة فنية جديدة بني اخلفاء و
التجيل ،و األخرض لون ذو قيمة ترتاوح بني احلار و البارد و هو لون إنساين
ربيعي دافئ ألنه يعرب باإلنسان من عري الشتاء وبرده إىل عرامة الربيع و دفئه مما
يبعث الطمأنينة يف احلياة ،و هو رمز للعودة إىل املياه األوىل ،إىل النبع و األصالة،
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ولذلك كان لون الامء و النار و الشجر ،انه رمز احلامية املقرتنة باألمومة فهو
املالذ و املرفأ و لذلك كان لونا مقدسا يف األديان و ال سيام يف اإلسالم و
املسيحية كونه حيمل يف أعامقه رس املعرفة اخلفية التي تضمر االنسجام و األمن
ضد ضغوط حضارة الضوضاء املعارصة فهو صورة احلياة واخلصب وألنه رمز
احلياة واخلصب فهو رمز الضد والقدر كذلك ألن كل حياة وخصب يؤوالن
لنهاية.
و األخرض لون أنثوي و األنوثة جوهر كل استقرار لإلنسان و الطبيعة معا
ولذلك ظل هذا اللون رمزا لتألق اإلنسان و إبداعه و إشارة لربكة السامء فيه و
يظل القمر وسط اللوحة غري متوهج لكن هالته بادية الكثافة يف مفارقة واضحة،
وهذا ما جيعل العنوان يف حالة لبس مع متنه فالعنوان ليس إشارة مضيئة دوما بل
هو إشارة تعمل يف أكثر من اجتاه ،تتوافق مع املتن مرة وتتقاطع أخرى وقد
تشوش األفكار عىل متنها مرة ثالثة حسب أمربتو ايكو.
و لام كان هذا اللون مزجيا من األزرق و األصفر فان التناغم بينه وبني
األصفر أمر سيظل متاحا الن األصفر ليس هو لون املرض و املوت حسب
ذلك أن املتوهج منه هو لون اإلرشاق و البهجة ،انه لون فان كوخي ،لون ضوء
الشمس الذي خيرتق شعاعه زرقة السامء بقوة و هو لون الذهب اخلالد و الدائم
التألق و األصالة ،انه لون ذكري يرمز للشباب و الضياء و احلياة كونه لون
األرض التي تنتظر املطر لتخصب ،ولذلك كان زواله من عىل األرض يعني
زوال النظم اإلهلية التي هي احلب و اإليامن فهو صورة للكربياء و التوقد ،أما
اخلافت منه فريمز للمرض و املوت و الشيخوخة و اخليانة و اخليبات ،لذلك
كله كان األصفر يف لوحة الغالف يتدرج بني آونة و أخرى بني املتوهج مرة و
اخلافت أخرى ،انه يتوهج قريبا من األرض واعدا باألمل و املطر و اخلصب ،و
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يشحب إذ يبتعد عن أمومتها و محايتها لكنه ال يسلم نفسه للموت بعيدا عنها
ألنه ما يلبث يف حالة شحوبه أن يقرتب من األخرض كي ال يسلم املصري للزوال
و لتظل اللوحة يف توازن تعززه هذه التناغامت النامجة عن فعل التنشيط و
التعادالت الذكية ما بني حركة األلوان أعىل أسفل و يمني شامل ،وما بني كثافة
اللون و خفته و ما أشاعه األمحر لون احلياة و احلب و اجلحيم و الرصاع عىل
اللوحة من فاعلية.
و إذا كانت األلوان انعكاسا للسيكولوجي الثقايف و املعريف الفني فإهنا حتقق
انسجامها يف هذه اللوحة بعيدا عن اخرتاق اخلمول و النشازات معا .ولعل من
املفيد هنا اإلشارة إىل أن اللون األسود عند معظم الشعوب هو لون حزن
وحداد ،واحلداد عرب التاريخ اإلنساين هو فرتة أمل عىل عزيز مفقود ،فرتة حتددها
األعراف اخلاصة بكل شعب أو امة ،يعاود األحياء بعد انقضائها إقباهلم عىل
مواصلة بناء احلياة ومزاولة فعالياهتا ،ليس تنكرا للفقيد الغائب وال نسيانا له بل
عمال عىل حتويله إىل رمز حمفز عىل التواصل ،لكن الذي حدث يف حياة امتنا أهنا
مل تضع فرتة زمنية للحزن عىل ما فقدت من تراث بل استسلمت لذلك الفقدان
فظلت أسرية الاميض منشغلة عن مواصلة احلياة باستمرار األمل ،وظل اليأس
قائام حتى عند أولئك الذين رفضوا الاميض مستسلمني للحرية بني الثقافات
الوافدة ،ويبد و أن اللوحة وعت هذه اإلشكالية فكانت حريصة عىل تأطري
املشهد التشكييل باإلطار األسود حدادا عىل ما فات وعىل بؤس احلاور معا
واستعدادا لنهوض مأمول من اجل مواصلة حياة مفعمة بعنارص الديمومة
الامكثة يف أرضية اللوحة.
إن حضور الامء يف األرض و وجود العابرتني إناثا أو ذكرا وأنثى ،ووجود
الشجر عاريا يف الفضاء القريب ،أخرض و أكثف عىل البعد ،وتوفر طريق
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للعبور ،كل ذلك وفر للوحة عنارص ومض داليل يضمر انفراجا مستقبليا أكيدا
لكنه انفراج مشوب بكثري من املكابدة الزمنية كام ونوعا الن الفضاء يف اللوحة
هو فضاء بدائي ،فطبيعة أرض اللوحة والامء رمز العذرية و البكارة شكال واقعا
حيتاج إىل جماهدة كربى ليصري فضاء حياة و حضارة .فالكون ،الوطن ،البيت،
صار قمرا خمتنقا ال حياة فيه ألنه يفتقد عنارص احلياة األساسية ولذلك انقسم
العنوان عىل نفسه إمعانا باالنفصام بني األزمة من جهة واخلالص اإلنساين
املنشود أخرى ،هذه اإلشكالية التي بدأها الغالف وعنوانه ستتعقد أكثر داخل
فضاء النص الروائي.
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-5هل متكنت الرواية من الوفاء للجنس الذي أطلقه كاتبها؟؟
إلضاءة فضاء هييئ القراءة لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من اإلشارة إىل
قضايا مهمة حترك عربها النص الروائي املدروس ولعل أهم هذه القضايا من
وجهة نظرنا:
 .1إن النص احلديث بجاملياته املتداخلة و املنفتحة عىل الفنون و العصور
و الوقائع هو الذي دعا إىل استحداث املناهج والنظريات التي انتهجت
ورورة إرشاك القارئ يف عملية إنتاج الداللة و يف تشكيلها و إبداعها،
الن القارئ إذ يعايش النص يضفي عليه من خرباته الشخصية و
املعرفية و اجلاملية بحيث تكون كل قراءة هي إنتاج جديد خيتلف عام
سبق من قراءات أو عام سيلحق منها بتعدد القراء وتباين مواهبهم
واختالف جتارهبم الشخصية وتغاير ثقافتهم ورؤاهم احلياتية ،فالنص
احلديث وهذه الرواية منه يرفض النقاء النوعي وال ينصاع إىل جنس
صاف أو مقنن و ال يشتغل داخل حدود سابقة عليه أو خارجة عنه،
لذلك كان عىل هذا القارئ أن يكتشف قوانني النص الذي يقرأ ،و
قانون الرواية الشعرية التي بني أيدينا قائم عىل التشتيت و التجزئة و
التوليد و الفصل وواجب قارئه يتمركز عىل فهم قوانينه الداخلية و عىل
ورورة مل شتاته و إعادة الوحدة ألجزائه و التواصل مع ما انفصل فيه
وتلك عملية ال يستطيع القيام هبا قارئ اعتيادي ،إهنا مهمة الناقد
املعريف املبدع الذي يتلقى عمال استثنائيا مل يكتب للعامة من القراء و
يعمل عىل جماهبته و الكشف عن قوانينه بام يمتلك من وعي و علم و
22

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

معارف لريوض ما فيه من سامت عصية ،ويزيح غاللة الغموض عن
دالالته و يستنبط بالتأويل مراميه اإلنسانية ليقدمه إىل القراء تقديام يليق
بالفنون و اآلداب التي ختتزن جوهر املعرفة و تكتنز ذخائر األمم و
خرباهتا.
 .7إن الرواية ال تستسلم لسامت الروي التقليدي ألهنا ختط طريقها بالنظم
الشعرية التي تعتمد البوح احلميم املتدفق ،و أول سامت هذا البوح هو
اعتامد ضمري املتكلم (أنا) أو ما حييل عليه ليس إيغاال بالذاتية و لكن
دخوال يف جتربة معرفية خاصة ال يمكن لراو آخر أن ينوب فيها عن
الذات ،و السيام أن هذه التجربة كانت عرب الرواية كلها جتربة تلقائية
حدسية مل تسلم قيادها للعقل الذي ثبت عجزه عن فك أزمة اإلنسان
املعارص ،ومل تلق باال لكل ما وصل إليه من علم و حتليل و تركيب الن
كل ذلك كان ذرائعيا انحرصت أهدافه خارج التحقق اإلنساين بنبله و
انفتاحه عىل اخلري والتواصل ،ولذلك حترص الرواية عملية الروي داخل
ضمري املتكلم الذي يقرتب بطبيعته من الشعر بوحا ،و يتيح لنفسه
اخلروج عن نطاق منظور الشخصية الواحدة ،وحيتد اجلدل من خالله
بني الذات و املوضوع إذ تنحرص الامدة القصصية يف نطاق وعي
الراوي ،فجوهر الضمري(أنا) هنا ينطوي يف صميم بنيته اللغوية عىل
جدلية الواحد املتعدد ألنه ملك لكل متكلم يف اللغة و لذلك فهو
حيتوي عىل (نحن) عميقة و مكثفة ،من هذا املنظور استطاع الراوي أن
يأخذنا إىل رؤية العامل و معايشته من خالل وعيه هو حني قدم لنا
خرباته كام أدركها بال وساطة ،حني طرحها بال انتظامات صارمة إال
انتظامها هي يف ذهنه التشكييل ،فال فرق يف رسده بني احللم و اليقظة و
بني اخليال و احلقيقة و بني األسطرة و الواقع وبني الاميض و احلاور و
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املستقبل ،و هكذا يتم نقل اخلربات التي هي لقاء مبارش بني الذات
العارفة و العامل – احلياة ،القابل

للمعرفة()10

و هذا االنتظام الذي

رسدت به الرواية هو نظام ختلقه شبكة عالقات خاصة تشكل هندستها
رؤية كثيفة معرتكة ،و لكنها يف صميمها تعرف ما تريد ،فرسد الرواية
بناء عىل ذلك خيلو من احلوار املبارش ألن احلوار كشف عن دواخل
الشخصيات و إظهار للمخفي و بسط للتفاصيل و هذا ما ال يتيحه
الشعري يف عملية الروي و ال يقبله التكثيف الشديد الذي بني عليه هذا
النص.
 .3إن اللغة الشعرية عىل العموم هي كل ما يمكن اإلمساك به – حسب
جاكوبسن ومجاعته  -يف النص الشعري أو الروائي ،و بطرق تشكلها و
أنظمتها يتميز نظام عن نظام و جنس عن جنس ،وحممول مصطلح عن
آخر ،ولقد حاولت الرواية بموهبة وجهد واضحني صهر قطبني
متضادين مها قطب لغة الشعر و قطب لغة القص ،فلغة الشعر ترتكز
عىل اللحظة يف أكثف و أعمق أشكاهلا ،أما لغة القص فرتتكز عىل النمو
و التطور أي عىل تقديم املدى الزمني ،و يولد هذا اجلمع بني القطبني
نوعا من النصوص هو من أعقد ما عرف يف األدب ألنه حياول اجلمع
بني الكينونة التي هي قوام الشعر و الصريورة التي هي قوام القص ،من
هنا تتسم لغة الشعر بالوا حدية التي تنغلق عىل ذات الشاعر( )15و لعل
جتربة املؤلف يف كتابة الشعر ترشكنا يف تأكيد هذا اجلانب الذي هيمن
عىل نظام االنفراجات التي هي سمة لغة الرواية .فاللغة الشعرية
تشكيل فن غامض بطبيعته ألنه يتصل بأغوار النفس اإلنسانية وما
 . 10بوطيقيا العمل املفتوح.175 ،
 . 15نفسه.82،
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يموج فيها من مشاعر ،إهنا تسلك سلوكا مغايرا للغة النثر التي تعطي
دالالهتا بشكل مبارش ،لقد عدت اللغة عند بعض املجددين عامدا
لتشكيل موقف الفنان من الواقع ،وهذا الواقع لدهيم ال بد أن يدرك
ويشكل مجاليا بعيدا عن املحاكاة ،واللغة الشعرية اجلديدة هي القادرة
بطرائقها التعبريية عىل خلق موازاة رمزية هلذا الواقع ،وتشكيل واقع
مجايل يف مفهوم احلداثة ال يعني مالمسته برفق وإنام خلخلته وزعزعة
أركانه وهذا لن يكون إال بلغة هلا قدرة االخرتاق والفضح واهلدم من
اجل بناء واقع مغاير( )16مما جعل التجريب يف النص احلديث يشتغل
عىل اللغة ،ومن هنا جاء مصطلح تفجري اللغة وأمهيته يف خلق شعر
قادر عىل التعبري عن أزمة اإلنسان يف حياته املعارصة ،فتفجري اللغة عند
أدو نيس يعني كيفية استعامهلا ،ويف هذه الكيفية وحدها يمكن
استكشاف مدى جتاوز الشاعر للغة الشعر التقليدي وفتح آفاق جديدة
لطرائق التعبري .إنه يعني باملصطلح تفجري البنية الشعرية التقليدية
برؤيتها وأنساقها ومنطقها وقرائنها وبتعبري أكثر إجيازا هو تفجري مسار
القول وأفقه( )12وذلك بانفراط العالقات الساكنة بني الدال واملدلول
وحتويل أطر القول بتغيري األنظمة املألوفة التي كانت تتشكل هبا لغة
النص التقليدي ،وهذا ما فعلته رواية «من يسكب اهلواء يف رئة
القمر» .إن اللغة هنا ليست وسيلة توصيل بل هي خربة معرفية بالعامل
يوظفها الروائي إلنتاج نص مغايراذ تغدو اللغة بعدا إسرتاتيجيا من
أبعاد النص الفنية بل هي القيمة األكثر بروزا وهيمنة حني تتحول من
 . 16اإلهبام يف شعر احلداثة ،عبد الرمحن القعود ،709 ،مطابع السياسة ،سلسلة عامل املعرفة،
الكويت.7007 ،
 . 12سياسة الشعر ،أدونيس،137،دار اآلداب ،بريوت ،ط .1،1895
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خربة معرفية يتحقق هبا التعرف إىل الذات والعامل إىل وسيلة للتجريب
وتفكيك األبنية اللغوية املستقرة بتجديد لغة الكتابة حينام ختلق كياهنا
املميز واملحتشد بالكثافة الداللية واجلاملية(.)19
 .0إن صعوبة هذه الرواية متأتية من هنوضها عىل الرتاكم احلدثي املكثف
من جهة و عىل التعقيد و الرتكيب يف طرح ذلك املكثف مما أنتج نصا
عصيا يصعب عىل الباحث أو الناقد فك تشنجاته ألول وهلة ،فضال
عن تعتيم الوظيفة اإلحالية للغة وتدمري عالقاهتا املرجعية حد العتمة مما
يغيب اإلشارة الواقعية موسعا فاعلية التأويل الصعب ،و ذلك سبب
مهم من أسباب إعراض الدارسني عن مثل هذا العمل البال ،اخلصوبة
و الذي يواجه قارئه بمشاكسة و عناد و اقتتال و مكابدة ،فذاكرة الرواية
التي استغرقت كتابتها زمنا حمددا ختتزن أحداثا و ثقافات و عصورا،
ومتتص معارف وخربات قرون طويلة من روحانيات الرشق وعمقه و
غموض سحره ،ومن عقائد وتاريخ ومرجعيات كثيفة ولذلك فان
الداللة ظلت مغيبة عىل السطح و ثاوية يف أعامق النص حتتاج من حيفر
و ينقب ليجد ثم يربط و يعالق ،و يف ذلك يقول املبدع أدوار اخلراط
الذي يتسم عمله الروائي بالعمق و الثراء« :إن الزمن احلقيقي لفعل
الكتابة نفسه هو ساعات متصلة يف الغالب اتصاال ال ينقطع ،وبحدة و
حتت ضغط ...أما عملية الكتابة بمعنى أخر ،أي عملية التخلق و
االحتشاد و التشكل فقد تستغرق سنوات طواال ،فبعض قصيص
القصرية استغرقت عرش سنوات أو مخس عرشة سنة منذ بدأت تتخلق
و مل انقطع عن كتابتها ذهنيا دون أن اكتب مجلة واحدة فيها طيلة هذه

 . 19شعرية املكان يف الرواية اجلديدة ،اخلطاب الروائي الدوار اخلراط نموذجا.38 ،
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السنوات ثم كتبتها يف غضون ليلة واحدة»( )18مما يعني أن زمن الكتابة
األصلية الذي استغرق زمن التجربة هو زمن تراكمي محلت الذاكرة
عبئه انتقاء والتقاطا وتشكال ومعاناة ،أما الكتابة اهلجائية فلم تكن غري
حتويل من الداخل املختزن إىل الفضاء اخلارجي بشكل نيص.
 .5لقد أوىل أدب احلداثة البعد امليتافيزيقي يف الشعر خاصة أمهية كبرية
خففت من محولته الفلسفية من حيث عالقة الشعر بالفلسفة كوهنام
حياوالن اكتشاف اجلانب األخر من العامل أو الوجه األخر من األشياء
الذي هو اجلانب امليتافيزيقي كام يعرب عن ذلك ادونيس و هذا اجلانب
يف الشعر هو الذي جعله متواصال بمحاوالت البحث الدائم عن غري
املنظور مما يديم فيه روح الدهشة و االنبهار اللذين يعدان من مرتكزات
الفن املهمة كون امليتافيزيقيا نقدا لتجريدات العامل اآللية الضيقة و عودا
إىل الواقعة الفردية املشخصة ،و كشفا لام تنطوي عليه الطبيعة من وحدة
عضوية حية ،فالبعد امليتافيزيقي يف الشعر حيرض من خالل رؤية شعرية
تؤمن بان اجلهد امليتافيزيقي هو جهد شاق يبذله العقل البرشي وصوال
إىل قرارة األشياء و عمقها و صعودا إىل قمتها معا(.)70
إن الرتاكم الثقايف املعارص و تعدد ألوانه و تنوعه ال يعني أن األديب احلداثي
يتحرك يف أفق حداثي حسب و إنام يعني كذلك ازدحاما دالليا فيه من الضبابية
و التعدد ما يصيب املتلقي باحلرية أمام النص ،فأدب احلداثة يقف اليوم أمام هنر

 . 18شهادة ادوار اخلراط« ،القصة القصرية من خالل جتارهبم» ،766 ،جملة فصول ،املجلد
الثاين.1897//0 ،
 . 70اإلهبام يف شعر احلداثة .33 ،37 ،لالطالع عىل رأي ادونيس ينظر ،زمن الشعر،120 ،دار
العودة ،بريوت ،ط .3
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معريف متدفق متعدد املنابع و الروافد و األلوان و لذلك خيتلط فيه الثقايف
بالديني بالتارخيي باألسطوري بالفلسفي مما جعله تركيبة معرفية غريبة ضاعفت
صعوبة قراءته و التقاط داللته ،و أديب احلداثة ال يقدم هذا التداخل بأسلوبية
مبارشة بل يقدمها بصيغة تساؤل حينا أو حماكمة أحيانا و يف صي ،توليد معريف
فيه من املراوغة و التمويه ما يربك القارئ( ،)71و لذلك جاء التناص يف هذه
الرواية من أصعب أنواع التناص إذ اعتمد إسرتاتيجية اجلدلية الفكرية التي
تعني تصارع فكرة مع أخرى ومعلومة مع واقعة وحدث مع حدث أخر بحيث
تشتغل النصوص يف مناوشة مع بعضها ليس باملعنى العريف املبارش للتناص
كونه تاركا آلثار النصوص السابقة يف النص اجلديد وإنام باملعنى األشد جذرية
الذي يؤكد أن كل كلمة أو عبارة أو مقطع إنام هو إعادة تشغيل لكتابات أخرى
سبقت هذا العمل الفردي أو أحاطت به مما يزيد النص اجلديد تعقيدا ،ألن
جدلية التشغيل للنصوص السابقة قد تضيع معاملها األصلية يف عملية التحويل
اجلديد مما يؤدي إىل صعوبة يف عملية تلمس الداللة(.)77
 .6و عليه فان يف الرواية من الشعر طاقته النوعية التي تكمن يف إنتاج
الداللة عرب آليات خاصة و طرق ابعد ما تكون عن املبارشة أل هنا
تعتمد منظومة الشعرية كلها من تكثيف و استبدال و حتويل ومفارقات
وتناصات كثيفة و جمازات مما يضاعف طاقة اإلحياء و يفعل عملية
التلقي مع تغييب تام جلاهزية املعنى فضال عن اعتامد مجالية الكتل
املتجاورة التي يأيت هبا املنولوج مقذوفة من أعامق الوعي مرة و
 . 71نفسه.35 ،70،
 . 77نفسه.75،76 ،
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الالوعي أخرى ،هذه الكتل الشعر – رسدية حتتاج متلقيا ذكيا و معرفيا
و مجاليا لريبط بينها و ينتزع الداللة من تفاعالهتا.
 .2إن هذا الرسد الذي قدم املروي يرتبط بقوانني الشعرية من حيث كون
الشعر عموما غري حمدد حتديدا جاهزا ،الن اللغة الشعرية هي التي
تولده و تلعب دورا مهام يف تشكيله ،فالرواية حتطم داللة املحاكاة لتحل
حملها دينامية اللغة بوصفها نشاطا إبداعيا متجددا( )73فالشكل الرسدي
غائب بام يعني غياب الصعود الدرامي باملعنى التقليدي الن عملية
الروي حمكومة باعتباطية نظامها اخلاص و املثري إذا صح التعبري.
 .9ال تركن أسلوبية الرواية إىل أنواع الروابط الرسدية املألوفة،
االستطرادي منها و التعاقبي أو ألسببي ،ألهنا ختلق روابطها اخلاصة عرب
قوانينها النصية هي ،فضال عن أن أحداثها قائمة عىل رسد حلمي أو
أسطوري أو كابويس ال سيام وأن الضامئر فيها غائمة مهومة وبال
مرجعيات و الشخصيات بال أسامء و ال هوية ،إهنا شخصيات عائمة
ليس لألحداث التي تشكلها بداية وال ذروة وال هناية وهي تتحرك
داخل الفضاء النيص حركة اعتباطية متكرسة تظهر وختتفي بأشكال
لولبية...عجوز ،صبية ،شيخ ،تفاحة ،نملة ،حاكم ،أمري ،صياد ،فارس،
حمراث ،جندي ،أسامء أنبياء ،فالسفة ،مؤرخني ،قادة ،وفنانني،
والفنانات ممثالت ومطربات هن وحدهن اللوايت حيرضن حضورا
حمايثا للقراءة ،إن غياب التمظهر اجليل لشخصيات الرواية ليس دعوة
ألبعاد مفهوم الشخصية عن الرواية ،تلك الدعوة التي كانت واحدة من
مطالب نظريات أدب ما بعد احلداثة إيغاال يف استبعاد الذات اإلنسانية
عن بؤر احلياة ونفي اإلنسان بإبعاده عن مراكز القرار ،بل إن ذلك
 . 73بوطيقيا العمل املفتوح.83،
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الغياب إنام يبث احتجاجا الذعا عىل مسببي التغييب الذين اضطهدوا
اإلنسان وقهروا إرادته بوسائل ومربرات شتى من اجل تنفيذ خمططات
بعيدة عن توفري املرتكزات األساسية لتأمني حياته وحتقيق السبل
الكفيلة بضامن أمنه النفيس و مستقبله واحرتام كرامته.
كذلك يفعل الرسد مع األعامل اخلالدة ومع قصص القرآن والرسل
واملالحم والكتب ،يمتص وحيول بإرادته الفنية هو ،واملكان بال حدود وال
تسميات وحينام يذكر الراوي اسام فان األسامء تظل مضللة ألهنا ال ترتبط
باحلدث وشخصياته ارتباط علة ،فاألماكن مقابر وكهوف وساحات قتال
ومنعطفات ودهاليز ومقاهي ،وبتقطيع األمكنة واألحداث يتم تكريس
االغرتاب بني اإلنسان وفضاء عامله املحيط به لغياب التواصل الداليل
والوجداين احلميم الذي كان يربط الطرفني بوشائج التامسك والتعاطف
واملشاركة.
أما الزمن وطرق تشكله عرب احلدث فان أشكاله تضيع بتداخل املشاهد
لتهيمن عليه فتنة الشعرية املخاتلة حتى يدخل يف اإلهبام أحيانا بسبب رسعة
النقالت املفاجئة مما جيهد القراءة وهي حتاول أن جتد ما يربط ما بني حدث
وحدث ،وعليه فان تنوع األزمنة وتداخلها هو واحد من أسباب غموض
الفضاء الزمني يف الرواية «ثم لام سفحتنا الدروب عىل عتبة فرح ما هل كنت
معي ،وعندما مللمنا دمنا رغم أنف اجلرادل ،وعندما أعلنت:
ما كان احلجاج
غري ضحية عراف
أنبأه سهوا بدنو افتتاح مصارف للدم
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بل كنت ،كنت وكنا معا نسدد للفنادق الداعرة وربة حمسوبة عىل معداد
امللل ،إذ انفتحت عرب مسام القصف نافذة القطار الرسيع واختطفت يف طريقها
املشهد اآليت ....الرواية»00 ،

أما وسائل الرسد فإهنا حتذو حذو عنارص الرواية يف التكثيف واإلثارة فال
احلوار واضحا وال الوصف تقليديا فاحلوار يرد من خالل أفعال القول و النداء
وأدواته ومن خالل االستفهام وأفعال األمر التي حتمل يف داخلها دراما
االستجابة ونقيضها وحتمل غموض التساؤالت التي تظل مغلقة بال أجوبة
وغائمة بال أفق« .أناديك أنت العارفة بالوهم واملوهومني ......أناديك يا قلبها
هل ستأخذين من جسدي ،هل ستخضني يف زجاجة التجسد وتصبني دفا يف يد
صويف أو حكمة عىل لسان طائش أو حكة عىل مثلث شبق أو متعة بني جسدين
جمذوبني بقوة الفطرة ،يا عطرها الذي أطعمني النبل وافرغ يف فمي عصري
البصائر ،أفق وفوقها كي تفهم اللذة التي تركض عىل شفرة كالرصاط بينام
أصابعها غائرة يف حلم الرساب» ...الرواية.33 ،
إن صعوبة الوصف هنا تكمن يف اهنامكه بتداخل املوصوفات بكل أنواع
الرتميز حيث خيتلط كل يشء بكل يشء ،وحيث ينسى الوصف وظيفته التقليدية
ليدخل يف جتليات أخر ،متجليا بكل صي ،الوصف من األخبار إىل النعت
بأنواعه واألحوال بأشكاهلا.
إذن،نبحث عن الشعرية فنراها متواجدة بكثافة يف بنية الغياب متمثلة
بالصورة الكثيفة امللفوفة بالغموض ،ومتمثلة باملفارقات بأنواعها شكال من
أشكال التضاد و النقيضة التي وظفها النص ملهامت عدة تشتغل داخله اشتغاال
محيام :البوح ،الرفض ،السخرية و التهكم ،اهلجاء ،بث املرارة ،االحتجاج،
متمثلة بالرموز الشخصية التي جيتهد الراوي بانتزاعها من أعامق جتربته هو و
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مكابدته اخلاصة نافرا من الرمز املستهلك متوجها إىل أسطرة واقع شديد
التناقض و التداخل ،مرير العذابات ،مر التأزم غامض املصري مبهم اآلفاق ..و
إذا كان بعض هذه اآلليات قواسم مشرتكة بني الشعر و الرواية و السيام املفارقة
فان الرؤية الشعرية تعمل عىل تكثيفها و ترشيحها عرب رؤى فنية شديدة
اخلصوصية لرتتقي إىل مستوى اإلحياء الذي حيقق الوظيفة الشعرية يف أجىل
معانيها
و تبحث عن الرواية فتجدها كامنة بانفراج الشعرية بني آونة و أخرى لكن
بتداخل مكثف يظل خملصا للشعرية حتى يف طرحه األماكن و األزمنة و
الشخصيات و الوقائع و املكونات و العنارص ،يف االسرتجاع و االستباق ،ويف
الوسائل الرسدية كذلك...الوصف و احلوارات املغلقة و املغلفة بالوجع و
البحث عن اخلالص ..يف هذا التالحم احلميم بني جنسني كانا باألمس يف نظر
النقد متباعدين لكن احلوار املفتوح ،و الرتاسل الدائم بني املختلف مذ دحض
الرمزيون القطيعة بني األجناس ،يفتح اللقاء و يمنح املتباينات رس التقارب
فالتالحم..
ما الذي خييفنا من اقرتاح أجناس أدبية أو فنية جديدة إذن !!..املبدع الواعي
يقرتح و ليبق احلوار قائام ما شاء ،فالقراءة فاعلية يعرض عنها القارئ إن مل تكن
قادرة عىل إغرائه بالتفاعل معها والتواصل مع مغامرهتا ال سيام وهي تسعى إىل
تقديم حمنة اإلنسان يف هذا العرص بأمكنة بعينها ،تقدمها للحقيقة التي هي هدف
يسعى إليه الفن النبيل ،وقد يكون مهام يف الفن الكشف عن مظاهر القبح
بجاملية تؤثث طرائق الوصول للهدف ،واللغة قد تتيح أو ال تتيح لنا ذلك عىل
قدر موهبة املبدع يف توظيفها ،ويف كل األحوال ال تأيت اللغة عند املبدع إال عىل
قدر جتربة الباطن ،و هكذا كانت جتربة الكاتب ،متوترة مأزومة بالوجود
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املشتعل بلوعة الفقدان و غياب حماور احلياة األساسية التي ال حياة بدوهنا..
احلرية و احلب و كرامة اخلبز و كرامة الروح تطهريا لإلنسان من خطايا مدنسيه،
الئذا بام حيس انه املالذ ،اجلنون مرة كونه التمرد احلقيقي عىل رشائع املدنس
والتقليدي من املنظومات املتحجرة و القفز عىل ألفة اهلياكل الومهية و املتخلفة
لتحطيم عراها التي شدت أعناق البرش و البحث الدائم عن بدائل ال تضع
اإلنسان يف األقفاص« .أسري بني خرائب األعشاش التي عبثت هبا قطة خؤون
و بال عىل سامئها اخلواء ،أسري مع باشالر باحثا عن رغبة يف اقرتاح تعاويذ بديلة
وألوان بديلة ،كم حلظة ستجمعنا كان يمكن أن انترص عىل اآلهلة و احتكر
الشعلة خلليفة مقبلة ،لوال رصختك ولوالها ألكمل ذلك الفتى اآلشوري
األسمر روايته اجلديدة املتوقفة خوختها عىل أنفاس الطربي ومع ذلك سأبقى
أفتش لك عن أعذار إذ ما جدوى أن أكون إهلا....» .الرواية 51،واختيار
الراوي لباشالر ليس اعتباطا رسديا بل هو اختيار حلظة وجودية ظاهراتية تعطي
اإلنسان حقه يف الكشف و اختيار البدائل بقصدية الوعي األعمق الذي البد له
من تشكيل حلظته الراهنة بتأويله هو وليس بإمالء وعي اآلخرين ،ليواصل
مساره بإرادة تدرك أمهية احلركية الفاعلة نحو مستقبل خيطط خرائط غده
اإلنسان و ليس جالدوه.
و ما بني احلضور و الغياب كان التناص يلعب عرب الرواية لعبته اخلفية ،مع
القرآن ،مع الكتب الساموية األخرى ،مع الفلسفات و املعارف و الوقائع و
األشخاص مع األنبياء وأعالم املتصوفة ..و التناص امتصاص و حتويل و راوي
هذه الرواية استنفد كل امتيازات التناص ليخرجه إخراجا اسرتاتيجيا ثاويا يف
أعامق الغياب كام أرادت له جوليا كريستيفا فقد امتص الراوي من تلك
النصوص روحها و حوهلا يف سياقه الذي أراد.
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-6إن طغيان التجربة اللغوية يف األدب والسيام يف الشعر ظاهرة تتجىل لدى
الشعراء قديام وحديثا بأشكال متفاوتة لكنها لدى بعضهم تتمكن من حتقيق
ذات شعرية مغايرة إذ تتشكل لغة املبدع اخلاصة مما حيقق لغات عدة يف األدب
الواحد ،و لكل مبدع طريقته اخلاصة يف تشكيل رؤيته جوابا عىل سؤال
جاكوبسن :كيف تعمل اللغة..؟ لذلك كان أشهر إسهام هلذا األخري اهتاممه
بالوظيفة الشعرية للغة بوصفها تعتمد عىل كل من الصيغتني االنتقائية
والتجميعية كوهنام وسيلتني لتحقيق مبدأ التكافؤ الذي تربزه هذه الوظيفة من
حمور االنتقاء احلي إىل حمور التجميع ليصبح هذا اإلبراز هو العالمة الفارقة
لفعل الوظيفة الشعرية للغة مقارنة بأي وظيفة أخرى ،إن الوظيفة الشعرية هي
التي تعمل عىل نمذجة اللغة وتكثيفها دافعة إىل األمام سامهتا الشكلية بينام تدفع
إىل الوراء قدرهتا عىل تشكيل املعنى ،من هنا كان الغموض سمة هذه اللغة
عندما يكون التكافؤ بمنزلة الوسيلة التشكيلية للفن ،فالشعرية ال تكون باملجاز
والزخارف واإليقاعات بل يف إعادة تقييم شاملة للنص وبكل مكوناته ،فالشعر
يتكون حينام ترتفع الشعرية إىل درجة أعىل من الوظائف املنافسة األخرى عىل
الرغم من كوهنا مجيعا مستمرة يف العمل ،الن الوظيفة الشعرية ليست بالوظيفة
الوحيدة يف الفن اللفظي بل هي املهيمنة

عليه()70

وكلام ازدادت نسبة هذه

اهليمنة مال النص إىل الغموض اكثر النسحاب الداللة فيه إىل الوراء ثاوية يف
بعد أعمق وعىل مساحة أكرب وهذا ما اتسمت به هذه الرواية مما سوغ لكاتبها
 . 70البنيوية وعلم اإلشارة ،ترنز هوكز ،ترمجة حممد الامشطة ،مراجعة نارص حالوي ،23،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط .1896 ،1
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إطالق الشعرية عليها يف منولوج يتدفق يف كل اجتاه .إن مثل هذه االسرتاتيجية
الكتابية ال تضع الامدة التي نكتبها موضع التساؤل حسب بل توظف البناء و
تغيري املنظور إلثارة التناقض و الرصاع بني العنارص املختلفة بحيث تعرقل أي
حماولة لتكوين قراءة منسقة أو وجهة نظر أحادية ،ولذلك فهي ثورة عىل
االيدولوجيا الضيقة ألهنا ال حتمل داللة سياسية و اجتامعية واضحة لكنها
تعمل بإغراء عىل توظيف دائم لامدة حتمل إشارات سياسية و اجتامعية رصحية و
بام يطرح أمامنا جمموعة من اإلسرتاتيجيات الشكلية التي هتدف إىل الكشف عن
عملية القراءة وتكوين املعنى عن طريق عرقلتها بصورة متعمدة( )75و ال شك
أن يف هذه الطريقة التشكيلية املعقدة الكثري مما ينم عن انفراط احلبكة الروائية و
التباس الشفرات التي تعد حسب روالن بارت هي القوى املحركة للمعنى
فضال عن التداخل و الغموض و اختالط املرجعيات و كثرة الفراغات و بعد
املسافة اجلاملية و تشويه األحداث و تكسري األزمنة لكن من املؤكد كذلك إن
كل هذه املخاطر هي خماطر إبداعية وان مل تكن واضحة وسهلة الطرائق يف
اإلفصاح عن مراميها ألهنا ال تقدم للقارئ اجلاد شكال يعرب عن معنى أحادي
بل تقدم له عمال ملغوما بأكثر األلغام فاعلية لتوليد ماال حيد من املعاين من
خالل تصادم تلك القراءات مع بعضها و تنوعها و بروز مفاتيح قرائية فيها ،و
هنا تربز أمه ية القراءة التطبيعية التي أكد خطورهتا(جوناثان كلر) فاألدب ال يتم
له تشكيل الوقائع إال بوسيط لغوي يعمل عىل نمذجته ضمن انساق خاصة
تتمكن من التعبري عن جوهره و التدليل عليه من خالل عمليات التطبيع بني
النص الروائي و الواقع من جهة و بني املبدع و القارئ من جهة أخرى ،وأمهية
التطبيع تنطلق من كونه يمنح النص مكانه يف العامل الذي حتدده ثقافتنا ،وتلك
 . 75ما بعد احلداثة والفنون األدائية ،نك كاي ،ترمجة د.هناد صليحة،70،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،مرص.1888 ،
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مهمة النقد اجلاد واحلقيقي و هي وظيفته التي كاد يتخىل عنها منذ زمن الن
القراءة التطبيعية هي التي متنح النص مكانه يف العامل الذي حتدده معطيات حياتنا
الثقافية فدمج النص و تفسريه يعني جلبه ضمن أساليب النظام الذي توفره
الثقافة احلقيقية و ال يتحقق هذا إال من خالل الكالم عن النص بأسلوب
للخطاب تعده الثقافة طبيعيا( )76يف مرحلة من مراحل مكوناته البنيوية يف بيئة
تشكله مما جيعل القارئ يقظا من جديد ملرجعيات العمل وأساليبه وأنظمة
عمله ،و هبذه القراءة بالذات يمكن إزاحة غالئل االغرتاب و الغموض عن
النص اإلبداعي اجلديد و تقديمه إىل القارئ الذي حيتاج دوما إىل ذائقة متجددة
تتناسب و جتدد العرص الدائم ،كام أهنا تفتح املتلقي عىل قيم و منظومات إبداعية
جديدة البد له من التعرف عليها ن ألهنا منظومات حياته التي حيياها و حيتاج إىل
فهمها واىل متعة مجاهلا من جهة و إدراك ما فيها من عذاب و جماهدة أخرى:
« أهيا اجلدا جدا...أفق و فوقني ،لكن شخريه ظل أكثر بالدة من ذلك الدبوس
الذي أخفقت أنت يف انتزاعه من قمييص احلريري ،وحني دسست يدي يف
جيوب حلمه العرش املنتفخة كجيوب مزارع يف حزيران مل أجد غري عرش رغبات
يف النوم ،أهيا اجلدا ،سأقتلك ،مل يكن يل خيار بعد أن جتاهلني يف حلمه ،يف
غضون حلظة سال دمه األبيض عىل الرسير و انرسب ..الرواية»53 ،

الشك أن العثور عىل مرجعية ما يف النص أمر ممكن ولو كانت إشارة تلقي
الضوء زمنيا عىل جانب من جوانب القراءة ،و مجلة مزارع يف حزيران كانت هي
هذه اإلشارة التي فتحت الفضاء النيص عىل زمن بعينه ووقائع بعينها بحيث
يستطيع القارئ من خالهلا أن يفك شبكة العالقات النصية األخرى املغيبة بال

 . 76املعنى األديب من الظاهراتية إىل التفكيكية ،وليم راي ،ترمجة د.يوئيل يوسف عزيز،137 ،دار
املأمون للرتمجة والنرش ،ط .1892 ،1
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زمنيتها و ال مكاهنا و بمجهولية هوية شخصياهتا املتعددة ،لكن عىل املؤول هنا
أن يمتلك األفق التارخيي الذي انطلق منه النص والذي أكد جادامري أمهيته يف
إلقاء الضوء الذي يعني القراءة عىل استالم إشارات النص وفك عراها ليتبني ما
وراءها من أحداث ،فلمزارع حزيران العراقي سنوات احلصار دور مهم يف
تعميق التناقضات املرة يوم كانت املاليني العراقية تتضور جوعا بينام يتسلم هو
املليارات معبأة يف أكداس من األكياس اخليالية..
إن راوي هذه الرواية شديد القدرة عىل التفلت من كل إسار ،شأنه شان
الصوفيني الذين يأنفون من االلتزام باملنطق الشامل الذي من شانه أن جيعل
الروح أو العقل جمرد آلة صامء تنتج األفكار بطريقة منهجية ،وما ذاك إال الن
مههم األول ال ينصب إال عىل األزمنة الداخلية و ليس عىل املعلومات التي
يمكن للذهن أن يقطفها من الوقائع فهم كثريا ما يرصحون بان التصوف هو
االلتزام بام يرخم فوق طور العقل ويف احلق ان هذا املفارق لطور العقل ينساح
يف جدل ال يزعجه حتى تناقضه الداخيل إذ إهنم يتحدثون عىل وفق ميلهم هم
وذلك هو املهم لدهيم( )72وهذا ما جعل معظم كتاباهتم يف الصميم من الشعرية
احلقة
إن االنفالت من مواصلة احلدث و العمل الدائم عىل كرسه ببوح جديد هو
عني االنفصال الذي يشكل سمة الشعر األساسية فالشعر يقوم عىل الفصل ألنه
ال يرمي أخذك باجتاه أفقي كام يفعل الرسد ،انه يقطع بك و عليك و يعيق و هيبط
ويصعد ويموه و يغامر ليشعل فيك هلب التواصل مع لعبته املشتعلة ،معه هو
وحده و لذلك فالشعر ال يفرس و ال يرشح ألن جوهره يكمن فيام يمليه علينا
بذاته ،كام تكمن فتنته بفاعليته و ليس بفاعلية خارجة عليه،
 . 72مقدمة للنفري ،يوسف سامي اليوسف،27،دار الينابيع ،دمشق.1882،
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إن الراوي يثأر لنفسه و لعذاباته من قاهريه و قامعي أحالمه بالتمرد عىل كل
يش لقنوه إياه ..انه ال يفكك أو يرجئ حسب بل هو هيدم و ينقض و يغادر يف
ثورة عارمة .إن إشارات الغياب لديه خيفيها التناص يف لعبة املناورة من حتويل
إىل حتويل و هو يكثف مرجعياته الدينية و املعرفية داخل الرسد مما خيفف من
إهبام املروي و يزرع فيه مفاتيح داللية «كيف ال وهو الذي امل بلغات اإلنس و
اجلن و اهلوام و فقهها و ملك اجلياد و البرش و البقر و ما تناسل عن امة الثقلني
بيد أن القضية مل تفارقه و أبقته مؤرجحا بني صالة العرص و دم اجلياد الصافنات
التي ذبحت بأمر منه تكفريا عن سهوه ...هل كان للجياد ذنب لتؤخذ به ؟ كان
دمها يتدفق عىل صفحات لوح أعىل تارة يصهل و أخرى ينتحب النقطاع اجله
قبل أن يكتمل..الرواية« 28،إن الراوي يأخذ هنا برأي جممل املفرسين يف
توجيه داللة املسح إىل الذبح والتقطيع دون االلتفات إىل ما توحيه هذه املفردة
من رقة املالمسة اجلاملية ومناجاة حسن اجلياد وفعلها يف اجلهاد ،لكن الراوي
يتبنى داللة العنف والدم التي تنسجم وسياق االعرتاك والرفض الذي اختطته
الرواية وهي حتتج وترفض وتكشف وتزيح األغطية عن العذابات الثاوية يف
أغو ار واقعه ،و عىل القارئ أن يعيد ربط املروي املتحول من الرسد القرآين يف
سورة(ص )..33 ،إىل عالئقية الواقع ،ولن جيد حينها صعوبة يف تسييق أو
تكييف املروي اجلديد ،ال سيام وأن اإلشارات من سورة النمل تتكرر و حضور
امللكة بلقيس و الرصح البلوري يشريان إىل املحنة لكن من أطراف بعيدة
املسافة وان كانت مشدودة إىل واقع الراوي و هو يتوجع بتفاهات التعري و
اللواط و العوملة وثقافة امليديا اهلابطة و اليورانيوم املخصب و السحر األسود
واحلقائق املقلوبة رأسا عىل عقب واجلوع و تطفيف املكاييل وتزوير
العمالت...الرواية ،90 ،ولكل ذلك مرجعيات واقعية سوداء يدينها النص
ويرفض جمرياهتا.
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إن الراوي برسده املنثال املنهمر و الذي تشكله لغة مشحونة بتداخل املكابدة
بالثقافة بعذاب حياة يومية تآمر عليها ظلم بشع ،إنام حياول اإلفالت من قيود
حميطه و من أوجاع ثقيلة تطبق عليه و عىل شعبه ،انه بالشعرية و املونولوج و
الوصف الكثيف و احلوار الضمني و الكوالجات التي تنهض لتتالحم بالنص
حياول أن يكرس حجارة الداخل الثقيلة و لذلك فان قارئ هذا النص حيتاج إىل
تشغيل طاقاته الذوقية و املعرفية و احلدسية حتى يتمكن من املالحقة و البحث
و التأمل ،فالنص ليس مبهام حد االنغالق لكنه مشحون حد التعب و تعب
القراءة ما إن يفيض إىل الكشف حتى يومض ،إن املفاتيح املنبثة عرب النص قليلة
لكنها كفيلة بإضاءة ما يمكن أن يضئ بدوره العمل.
إن متأمل الرواية يدرك أهنا بحث عن خالص بالفن ،و داخل الفن يكمن
بحث عن خالص بوسائل و معاجلات متنوعة ،و الرسد املتواصل تعويض عن
عملية تصميت قرسية مورست ضد الراوي انه يرسد من خالل حرية داخلية
عصية تومهه و تومهنا معا أهنا خارج الزمن ،خارج التاريخ ،خارج األزمنة و
األمكنة و الوقائع و الكوارث لكنه يف احلقيقة يروي من داخل التاريخ ،من
داخل األزمنة و األمكنة و الوقائع و إن تعمد بمقصدية تغييب كل ذلك بمهارة
ليدع لقارئه حرية االكتشاف الصعب.
إن حماولة اهلرب كليا من التاريخ و املرجعيات ومنابع الثقافة وأصول
املعارف و احلكم و منظومات املوروث ينقضها هذا احلضور الوامض بفاعلية
التداخل لكل ما هو متألق من تلك التواريخ واملنابع و املرجعيات ولكل ما هو
مدان كذلك حضور يرتشح يف رؤية مغايرة متوهجة لتبث إشارات مفصحة مرة
و غامضة مرات بدءا من عبور آدم وحواء نحو األرض إىل النبي إبراهيم و
أوالده األنبياء ،إىل النبي يوسف و عاشقته ،إىل فتية الكهف ،اىل آيات القران
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التي كان حلضورها بأشكال شتى اثر عميق يف تعميق شعرية الرواية وإضفاء
حيوية معرفية عىل النص ،فضال عن الدوران حول التصوف و الكتب املأثورة و
اخللفاء و املالحم و األساطري ،و الراوي ال هيدم كل يشء بل ينتقي من كل يشء
ما خيصب لغته املفعمة ليهدم هبا ما ال يروق له من املهيمنات ،و حينام جيد
الراوي أال وسيلة للخالص من توتره املشحون بالعذاب يلجأ إىل اهلل بإيامنه و
خطاياه معا ،ليس بذل التائب املجروح لكن بجرأة العارف الواثق بمالذ املال
ذات:
«اهلي املستوي عىل العرش
بكيفية الفضل و اللطف أغثني
أنا الغريق يف غمر اجلسد
أنا بشار عبد اهلل الذي أقرئ العامل السالم و املحبة
ما زلت أغوي الشفاه و النهود و املتاهات التي تورث العمى
و متأل باحلىص منطاد الروح
و تزرع يف املربع زوايا األسف.
اهلي ..بك أسألك أن تنزل معي إىل القرب
كي أعرب و أغرق يف أمرك اخلفي .الرواية.»07،
هكذا تكون استطيقا اجلسد يف تصوف الراوي الذي يعلن عن نفسه باسمه
شاهرا هويته التي تشخص نزعاته املتدفقة وهي تؤكد مفهوم تصوف يتمظهر يف
هذا االستغراق احلميم حبا وعذابا ومكابدة وجنسا وإخالصا باالكتواء
بالتجربة حتى املوت ،هذا االستغراق الذي يتشكل مزجيا من الغواية و اجلامل و
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اإليغال بالفتنة و اضطراب اهلواجس ما بني املقدس و املدنس ،و حينام ال جيد
خالصا من احتدام املحدود باملطلق والفيزيائي بالروحي يتوجه بالرضاعة كلها
نحو املالذ يف رصخة صوفية وجودية ختترص عذاب التمزق و شتات
اللهفات .....اهلي .....أغثني.
و تشف لغة البوح حتى تصل املناجاة ذروهتا يف:
«إهلي بك أسألك أن تنزل معي إىل القرب
كي أعرب و اغرق يف أمرك اخلفي» ...

هل سبق ألحد من العارفني أو املتصوفة أن توجه إىل اهلل سبحانه بمثل هذا
الطلب :أن ينزل معه إىل القرب سالما وأمنا ومالذ رمحة!...
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-7يف النهاية البد من اإلشارة إىل أن مسألة الفهم و الالفهم يف اإلبداع ستظل
قائمة و حوارية ما دام اختالف مستويات القراءة حقيقة قائمة و ما دام اجلاميل ال
يمكن له التحقق دون وجود وظيفة ،الن اجلامل الفني بحد ذاته وظيفة أرشنا
إليها يف حمور سابق ،يقابل ذلك حقيقة غياب أية وظيفة معرفية يف األدب بمعزل
عن اجلاميل الن النص حينها لن يكون أدبا وال يمت إىل الفن بصلة ،فمناهض
اجلاميل عىل حق يف إرصاره عىل أن يكون لألدب وظيفة أخرى تضاف إىل اجلاملية
لكنه عىل خطأ إذ ينكر قيمة اجلامل لذاته(.)79
لقد غدت وظيفة األدب متحركة يف إطار شديد التعقيد ألهنا ترتبط بمجمل
القوانني و القيم التي حتكم املجتمع اإلنساين و التي أصيبت بارتباك شديد ناجم
عن التعقيدات التي تعرض هلا العرص احلايل مما أحلق إرباكا و هتميشا و تغييبا
للمفاهيم التي كانت تدعم تلك القوانني وهذا ما سبب انفصاما بني الفن و
األدب منه عىل وجه اخلصوص من جهة و املتلقي من جهة أخرى ،وخمطئ من
يظن أن مثل هذه الرواية تفتقد الوظيفة املعرفية يف صميمها ،ألن هذا اجلوهر
الثاوي يف غموض عرضه و يف طرق تشكيله التي ارشنا إليها ما يلبث أن يتبني
يف عملية احلفر و التأويل مما يؤكد قدرة النص عىل تشكيل املعنى و إنتاج الداللة
لكن بطرق خاصة ال تتسم باملرونة مما يلحق بشبكة العالقات فيها غموضا
يرشف هبا عىل اإلهبام أحيانا.
 . 79وظيفة األدب ،جون ايليس ،ترمجة د .عبد الواحد لؤلؤة ،8 ،2،جملة اآلداب األجنبية77،
.1897/
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إن اكتناز اجلاميل باملعريف و قدرة اجلاميل عىل التشكل معرفيا أمر لن يغيب عن
األدب احلق ،و التحليل ا لوظائفي هو الذي يسمح بتحديد العالقة بني العمل
الثقايف واحلاجة عند اإلنسان ،وعليه فان أي تطري من غموض النص األديب أو
الف ني املكتنز ال يتأتى يف كثري من األحيان إال من خلل يف تركيبة الثقافة و
التذوق و التلقي مما يعطل عملية التواصل ،و من جهل بطبيعة ذلك النص و
االسرتاتيجيات التي بني عليها و هذا أمر ليس بحديث يف النقد األديب بل هو
أمر قديم أفصح عنه ابن جني يف تعليله لسوء فهم النقاد لبعض الشعر بقوله:
«و إنام ذلك جلفاء طبع الناظر ،وخفاء غرض الناطق»(.)78
إن فاحص هذه الرواية الشعرية معرفيا سيجد فيها ألوانا شتى من رؤى
األديان و الوقائع والتاريخ و احلوادث و املعارف واملذاهب و الفولكلور و
الفلسفات و اللواعج و النفثات اإلنسانية مما جيعلها بحاجة لدراسات خاصة
تتناول فيها مكونات الرسد وعنارصه ووسائله ومنظوراته واملرجعيات التي
صدر عنها الروي و اسرتاتيجيات الغياب و أنواع التناص و طرق تشكله،
وأسلوبية عنوانات املحاور الداخلية وعالقتها باملتن وطرق اشتباكها مع
العنوان الرئيس .فضال عن طرق تشكل الفضاء النيص يف حركية مدهشة ختفي
وراء غموضها عنارص الشعر والرواية معا يف لعبة فنية بالغة اخلطورة.
إن الكفاءة النقدية ال يمكن أن تتحقق إال يف نص خيفي ثراءه عرب طبقات ال
جتلو عن مكنوناهتا إال من خالل كشف طبقة عن طبقة وحتليل مستوى إثر
مستوى الكتشاف العقبات التي حتول دون وضوح الداللة وإزاحتها عن طرق
تشكل املعنى من أجل جتميع بؤر داللية مشتتة يغلب أول الظن أال جامع بينها،
 . 78اخلصائص ،أبو الفتح عثامن بن جني ،حتقيق حممد عيل النجار ،718،دار الشؤون الثقافية،
بغداد ،ط .0،1880
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لكن القراءة املثابرة ما تلبث أن تبرص وراء ذلك التشتت خيطا دقيقا يلم الشتات
بمهارة لينهض بالفكر املتفرقة والدالالت هنوضا مؤسسا للمعنى ،مما يؤكد
متو هيية مجلة املؤلف التي تلت عنوان الرواية الداخيل والتي تقول« :عامل يضيع
فيه كل يشء ال بأس أن تضيع الفكرة...الرواية »2 ،مما يؤكد أن ضياع الفكرة
يعني ضياع كل يشء وهذا ما تضمر رفضه العبارة –الرواية ذاهتا وما ال ترتضيه
الفنون واآلداب األصيلة.
إن جتربة الفنون املتداخلة أو املرتاسلة التي كانت تسمى من قبل باهلجينة هي
جتربة أثبتت نجاحها عرب استقرارها وتواصلها ففي الشعر احلداثي يتداخل أكثر
من فن رسام وموسيقى ورسدا وحوارا ،ويف السينام تتداخل فنون عدة أدبا
ومونتاجا وموسيقى وتصويرا وسيناريو ،إذ تتضافر الفنون إلخراج فن جديد
مركب ،فالرواية الشعرية احتفظت بالعنارص األصيلة من العملية الرسدية
حكاية وشخوصا وفضاء ،وأخذت من الشعر عنارص شعريته املهمة التي حتدثنا
عنها يف حمور سابق مما يطرح تساؤال جديدا عام إذا كانت الرواية الشعرية جنسا
أدبيا جديدا أم هي تلوين أو تنويع يدور يف فلك اجلنس الروائي.
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