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عبد اهلل اخلطيب

كـثـيـــر مـن نقـــاد الفـنـــون بـصـــورة عـــامـــة ال
ميـــيــــــــزون بـــني طـــبـــيـعــــــــة االدراك املــــطـلـق
لـلجــمــــــال الفــنــي واملعـــــرفـــــة احلــــســيـــــة او
االدراك احلـسـي له، الــذي يعـتمـــد املنـطق
والذي يعبر عـنه النقد احلديث مبصطلح
)االستطيقـا( الالتيني، اي )عـلم اجلمال(
فـــأصـبحـت )االسـتـطـيقـــا( بـفعل الـتـطـــور
التــأريـخي لـلفلــسفــة تــابعـــة من نـظــرتهــا
لالشيـاء وعالقـاتهــا الظـاهـريــة، للفلـسفـة
الــــوضعـيـــة الـتــي تهـتـم بـــالـــشـكل مـن دون
املــضـمــــون، اي اصــبح  مـيــــدانهــــا العــملـي
)املدركـات احلسيـة(. اما اجلمـال فهو ذلك
)الـــشعــــور الغـــامــض( املـنــبعـث مــن العــمل
الفـنـي الـــذي يحــس به )املـتلقـي والـنــاقــد
املـرهف احلــس يف حلظـة تفـاعـله مع ذلك
العــمل الفـنـي بـصـــورة شــــاملــــة )كعالقـــات
االلــوان واالشكــال يف الـعمـل التـشـكيـلي او
التكــوينـات الفـنيــة يف النحـت او العالقـات
الفـنـيـــــة الـتـي تـقع خـلف حـــــدود معـــــانـي
الـكلمــات من الـشعــر اجليـد( والـتي حتـدد
االنـفعاالت وصـور خيـال الشـاعر يف فـضاء
ال محـدود خارج عـن حدود الـزمان واملـكان

التي حتمله الكلمات.
اجلـمــــال ال يخــضـع )للـتـنـمـيــط( بعـكـــس
املـــــدركـــــات احلــــســيـــــة، والــتــنــمــيـــط ميـكــن
اعـتـمـــاده يف علـم اجلـمـــال )االسـتـطـيقـــا(
ألنه ميكـن اخضـاعه ملـنهج منـطقي شـكلي
الـذي تعـتمـده الفلـسفـة الــوضعيــة بعكـس
)اجلمـال( ألن الـتنـميـط عبــارة عن مـنهج
يف للـتغلغل يف جـوهــر االشيــاء عن طــريق
ظـواهرهـا لكشـف عالقات تلك اجلـواهر او
تـوحيـدهـا ومـنهج لتـرديـد احليـاة و ألفكـار
واملـشــاعــر االنـســانيــة يف صــور فـنيــة حيــة،
وانه عمليـة  مركبة متثل الـوحدة املتغلغلة
املـتبــادلـــة بني جـــانبـني نبـــاينـني يف العـمل
)االبـداعي(- كـالتـصميـم الفنـي والتفـريـد
الفـنــي للـمــضـمـــــون املـــــوضـــــوعـي )انــظـــــر
املوسـوعة الفلـسفية ص/145( وهنـا هو ما
يــظهــــر للعـيـــان مـن االعـمـــال الـــزخـــرفـيـــة
)االرابــسك( وفـن .. )الــركــوكــو والـبــاروك(
واالعمـــال التـــزييـنيــة كــافـــة، التـي تعـتمــد
)تفـاعل العالقــات( الهنـدسيـة يف االعمـال

اجلـمــال بـيــن الـالشـعــــور 
واالدراك احلــســـي

يفـســر االشيــاء ولكن بـإسلـوب خـاص فهـو
الـتعـبـيـــر بــطــــريقـــة الــصــــورة الفـنـيـــة عـن
محـتــوى فـنـي بـيّـن، ولـيــس مـن شك يف ان
اي معـنــــى ميـكـن ان يـكـــشـفه االنـــســــان يف
kind)( الطبيـعة يختلف من حيث النوع

عن اجلمال املعبر عنه يف الفن.
اجلـمــال يف الـطـبـيعـــة، اقل )حـيــويــة( مـن
اجلـمـــــال يف العـمـل الفـنـي الــــذي يـبـــــدعه
الفـنـــان، ومجـــال )االسـتـطـيقـــا( هـنـــا هـــو
)حتـديد( العالقات اجلديـدة التي اوجدها
الفـنـــان بـني االشـيـــاء املفـــردة وخلق مـنهـــا
)كـوناً( مـوحداً، احليـوية واحلـركة اي خلق
شكالً مـضمـونــاً ممتعــاً بغمـوض، هـذا هـو
اجلمـال الـذي يقع خـارج الطـبيعـة والـذي
ادركه الفنــان بعبقــريته، واحـس به النـاقـد
واملــتـلقــي عــن طـــــــريق )االدراك احلــــســي(
لـذلك جمـال االشيـاء ال يتـم مسـتقالً عن
)الفهم( االنـسـاني، وهــذا الفهم االنـسـاني
)اي اكـتشـاف العالقـات اجلـديـدة، هـو مـادة
)االستـطيقـا( ومبـا ان هـذا الفـهم يخـضع
للــتـــطـــــور والــتــبـــــدل عــن طـــــريـق تفــــــاعل
االنـســان مع الـطبـيعــة واجملتـمع، فــأصـبح
جــــــزءأً مــن ذلـك الـفهــم مــن اخــتـــصــــــاص
الـتـحلـيل االسـتــطـيقـي وبــــذلك اصـبحـت
)االسـتــطــيقــــا( علـمــــاً نــظــــريــــاً يــبحـث يف
مـــشـكالت الـعالقــــات الفـنـيــــة الـتــي تخـلق
اجلمـال يف الفـن. تلك العالقـات املتجـددة
الـتي تـضـمن لـالستـطـيقــا عـمالً مـسـتمــراً
وتـطــوراً دائـمــاً، اي اصـبح مـن اخـتـصــاص
)االستـطـيقـا( الـبحـث عن تــأثيــر االشيـاء
الـتـي تقع ضـمـن جتــربــة الفـنــان يف اثـنــاء
ابـداعـه الفني، الـذي )ميـور( من مـضمـونه
اجلمــال، والــذي يـظهــر بــشكل غــامـض يف
عالقــات )شـكل( لـك العـمل الفـنـي والــذي
يلـتقـطه املـتلـقي بـصــورة )خـطف( بــإدراكه
احلـسي، والنـاقـد املبـدع ببـصيـرته النـافـذة
عبـر اشكــال االشيـاء وعالقـاتهــا املتفـاعلـة

تفاعالً عضوياً بشكل حيوي متحرك.
وعلـى هـذا فــرق النـاقـد )جـارلـس بـرنـارد(
بـني )االسـتـطـيقـــا( و)الفـن( مـن حـيـث ان
)االستـطيقا( تكون مـذهباً فلسفيـاً يعتمد
شــكل االشــيـــــاء يف حــني ان الفــن جتـــــربـــــة
شخــصـيــــة تعـتـمــــد )الـالشعــــور( يف اغلـب
االحيـان بــذلك فـشـلت احملــاوالت يف جعل
االستــطيقــا هي مجـال دراســة اجلمـال يف
الفنـون، وظل طـابعهـا هـو دراسـة املـدركـات
احلــــســيـــــة الــتــي حتـــــدد قــيــمـــــة اجلــمـــــال،
وعالقـات االشيـاء اخلـارجيـة الـتي تتفـاعل
مـع العـمـل الفـنـي إلظهـــار اجلـمـــال شـكالً

منظوراً.

تقـع بني الـالوعي والــوعي( وبــذلك اصـبح
هنـاك نـوعــان من املعـرفـة. معـرفـة حـسيـة

)استطيقا( ومعرفة عقلية )منطق(.
تختـلف احلقيقـة او املعـرفـة املنـطقيـة عن
املعــرفــة الـتـي تعـتـمــد االدراك احلــسـي اي
)االســـــتــــــــطـــــيــقــــــــــــــا( يف ان احلــقـــــيــقــــــــــــــة
املـيتافيـزيقية واملـوضوعيـة تتمثـل حيناً يف
القـتل عـنـــدمــــا تكــــون حقـيقـــة مـنــطقـيـــة
بـاملعنى الضيق، وحينـاً من ما يشبه العقل
وملكـــات االدراك البــسيـطـــة عنــدمــا تكــون
)استطيقا(، )فكروتشه( يعرف االستطيقا
بـــأنهـــا )احلـــدس املـبـــاشـــر( او )الـــوجـــدان(
)intuition( و )كــيـــــرت جـــــون ديـكـــــاس(
يعــرفهــا بــأنهــا كل مـــا له صلــة بــاملـشــاعــر
ــــــــــــــــــــــة خـــالل الـــــــــتــــــــــــــــــــــأمـــل احلــــــــــــــــــــــاصـــل
)contemplalion( وعــنــــــد )ديــــــوث هـ.
بـــاركــــر( ان الغـــرض مـن )االسـتــطـيقـــا( او
فلــــسفـــــة؟ الفـن هــــو كــــشف اخلــصــــائــص
النــوعيــة للفن اجلـميل، وحتـديـد العالقـة
بـني الفـن واملـظـــاهـــر احلـضـــاريـــة االخـــرى
كـــالعلـم والـصـنــاعــة واالخـالق والفلــسفــة
والدين )انظر عـز الدين اسماعيل االسس

اجلمالية يف النقد العربي ص/15(.
و)االستطـيقا( بـهذا املفهـوم تتميـز متيـيزاً
تـامــاً عن الـدراســة التــأريخيـة لـلفن، الـتي
تهـتم بتـتابـع املدارس واالسـاليب ونحـوها،
اي بتـطــور مــضمــون الـفن احلـضــاري، وان
)االستـطيقي( ليـس هو اجلمـيل، والعكس
كـــذلك صحـيح بـل ان اجلمــال ذاته اصـبح
ميـدانــاً لالستـطيقـا ، فــأختـلفت عـنه كمـا
يـخـــتـلـف عـلـــم االخـالق عـــن الـــــــسـلــــــــــوك
االنسـاني سواء بـسواء( )عـز الدين )م. ن .
ص/20( كـمـــا انـتهـــى الــــى ذلك )ســـوريـــو(
بـأنهـا عـلم االشكـال وعالقـاتهــا الهنـدسيـة

)كما يف فن االرابسك(.
فـمـن الـــسهـل ان نغـــرق بـني اجلـمـــال كـمـــا
يبــدو يف الطـبيعـة وعنــد الفنـان احلـسـاس
الـــذي يـتـــركـــز اجلـمـــال مـن خـيـــاله املـبـــدع
الـذي يـخلعه علــى الطـبيعـة مـن دون وعي
منه، فـاالبـداع الفـني يخلق صـورة جـديـدة
تتـوافر فيها الـصفة اجلماليـة التي تعتمد
االختيار والتـفسير والـتنظيم ألشيـاء غير
مـتفـــاعلـــة يف االشكـــال الـطـبـيعـيـــة، وهـــذا
عــكــــــس الـــنـقـل احلـــــــــريف اآللـــي جلـــمـــــــــال
الـطبـيعــة، وجمــال )االستـطـيقــا( هنـا هـو
دراســـــة اثـــــر ذلـك االخــتــيـــــار والــتفــــســيـــــر
والــتــنـــظــيــم لالشــيــــــاء، العــمـل الفــنــي اي
)املـدركـات احلـسيــة( التـي دخلت مـضمـون

العمل الفني.
ان الـفن ال يكــون تقليـديـاً، فـالـعمل الفـني

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـــــزخـــــرفــيـــــة )بــني اخلــطـــــوط والـــــدوائـــــر
واملـثلثــات.. الخ، بيـنمــا )اجلمـال مـن الفن
هــو عبــارة عن  شعـور يـتملـك املتفـاعل مع
العمل الفـني يف حلظـة اسـتشـراق بـاطني،
وهــذا الــشعـــور يعـضــد )الـتفــرد الـنفــسـي(
لـــــــذلـك ال ميـكــن تــنــمــيــــطه واخـــضــــــــاعه
لقــوانـني تعـتمــد املنـطق واالدراك احلــسي
)االسـتـطـيقــا، إلخـتالف االفــراد اخـتالفــاً
جـوهرياً بـذلك االحساس الغـامض )الذي
هــو خالصــة التــأريخ الالشعــوري لالفـراد،
وهـــــذه احلقــيقـــــة نقــضـت نــظــــريــــة )املــثل
االفالطـونية( يف  فلـسفة اجلـمال املثـالية،
لعدم وجـود مثال عـام جلمال عـام متكامل
عــن شعـــــور االنــــســـــان بــصـــــورة عـــــامـــــة، ان
اجلمـال من طبيعته )فردي التكوين( ألنه
يعـتـمــــد شعـــور االنــســــان الفــــرد ال شعـــوره

التأريخي، يف حتبسه الغامض له.
وعـلــــــــى هــــــــذا حــــــــاول بـعــــض اخملـــتــــصـــني
)بــــاالسـتــطــيقــــا( ان يخـــضعــــوا الــتفـكـيــــر
الـفـلــــــسـفـــي  الــــــــى نــــــــوعـــني مـــن الـعـلــــــــوم
الفلـسـفيــة العلــوم الــوضـعيــة الـتي تــدرس
الظـواهر  الـطبيعيـة لتفـسيرهـا بإرجـاعها
الـى الـشـروط الـتي تعـينهــا )االستـطيقـا(
املدركـات احلسـية والـعلوم )املعـياريـة( التي
تـــدرس )القـيـم( كـــاحلق واخلـيـــر واجلـمـــار
وتعـتـمـــد االولــــى علـــى املــنهج الـتجـــريـبـي
حيث تـستخـدم الثـانيـة )املعيـاريــة( النظـر
العـقلـي وبـيـنـمـــا تــصـــدر االولــــى احكـــامـــاً
تقريريـة تصدر الثانية احـكاماً تقديرية او

قيمية.
ان لفـظ )االسـتـطـيقـــا( اطلق يف الـنــصف
الثاني من القرن الثـامن عشر ليدلى على
العـلم اخلـاص بــاملعـرفـة احلــسيـة ، مـعنـاه
مـن النــاحيــة اللغـويـة هـو دراسـة املـدركـات
احلـسيـة، اي مـا يـدرك بـاحلـواس واول من
اطلقه بهـذا املعنـى و)باومـجارتن( فـأصبح
علـى علم يــوازي ويكمل املـنطق )الـشكلي(
واسـتقل عـن الفلــسفــة واصـبح فــرعــاً مـن
فـــروعهـــا )انـظـــر شـــارل اللـــور مـبـــادئ علـم

اجلمال ص/.58
وعلـــى هـــذا اصـبحـت لفـظـــة )اسـتـطـيقـــا(
تــــــــدل عـلــــــــى لــــــــون مـــن االدراك يـخـــتـلـف
اخـتالفــاً جــوهــريــاً عـن الـتـفكـيــر الـصــرف

للعقل، بل يتعارض معه.
فـن الـتـفكـيـــر )بـــاومجـــارتـن( هـنـــاك ادراك
حـسـي وتفـكيــر صــرف، يف االول كـثيـــر من
الغمـوض، علـى حـني ان التفـكيــر الصـرف
واضـح كـل الـــــــــــوضـــــــــــوح، وبــــــــســــبــــب ذلــك
)الغـمـــوض( هـــو ان )اجلـمـيـل( يكـــون مـن
االجـزاء الغامضة من الـوعي )الفترة التي

)ايتها الروح كوين(
حمد شهاب االنباري

لــــــيــل حــــــــــــــــزامــــــــــــــــة حــــــبــــــــــــــــايــــــب األحــىل
 القــاصــة حــزامــة حبــايب صــاحبــة أربع
مـجمــوعــات قـصــصيــة علــى مــدى اثنـتي
عـشــرة سنــة كل مــادة قـصـصهــا حكــايــات
رويت،و أحاديـث سمعت و مواقـف تداولها
الناس وأصبحت من عـاديات الزمن تعيد
األلـــســن صــيــــاغــتهــــا وتــضــيـف علــيهــــا،
فمجتمعاتنا القروية وإن كانت يف املدينة
ال أسرار كـبيرة فيها، ثم لتخلق بعد ذلك
كـرنفـاال مـن احلكي حـول مـا سـمعت ومـا
رأت ولكنه )كـرنفـال( بثـوب سـردي جـديـد
وهذا هو جوهر جناحها. قاصة تعيش يف
ــــة القــصـــة مـــراحـل مخـتـلفـــة مـن كـتـــاب
العربيـة وكأنها تعيـش يف كل مراحلها. ال
تعــوزهــا اجلــرأة كـي تقــول حـتــى لــو كــان
القـول منـافيـا، وال الفطنـة كي تعـبر عـما
تراه، وال األسلـوب عندما تـقرر ذلك. ثمة
روح ســاخــرة تـسـتبـطـن لغـتهــا ومنـهجهــا
الفـني مـكنـتهــا من أن تـصـنع مــستــويــات
مـن الــســرد. فعـنــدمــا تقـتــرب مـن الـبــوح
العــاطـفي حتــوله إلــى سخــريــة أو نـكتــة،
ــــســــــرد وأن تقـــــول تــتـــــرك وهــي بــني أن ت

للقارئ فرصة أن يقول وأن يضيف.
املالحظة األولـى التي ترد إلـى ذهن قارئ
اجملمـوعـة أن القصـص كتـبت كلهـا ضمن
فتـرة زمـنيـة واحــدة دون أن تنـشغـل بعمل
آخـــر. رمبـــا ال يـكـــون ذلـك دقــيقـــا، ولـكـن
منـاخ القصص وإيقاعها وهيمنة مفردات
مــثـل )ثقـــــافـــــة الــبــيـــــوت الـــصغــيـــــرة( و
)األفول( و)الـشد إلـى األرض( على مـناخ
القــص، يجعـلنــا نقــرر أنهــا كتـبت ضـمن
فـتــرة  زمـنـيـــة محــددة، رغـم عــدم وجــود

تواريخ محددة للقصص.
األفــــول هـــــذه املفــــردة الــتــي تالزم لــيـــس
الــشخـصـيــات، بل مـنهـج الكـتــابــة نفــسه،
واحــدة مـن الثـيمــات الـتي بــدأت تفــرض
ـــى الــثقـــافـــة العـــربـيـــة يف حــضـــورهـــا عل
مرحلة االنهيارات الكبيرة. ففي السنوات
األولى للتجـربة اإلبداعيـة ألي منا تقفز
إلــى أذهــانـنــا املــواضـيع الــذاتـيــة األكـثــر

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ياسني النصيِّر

لهذه الشابة القلقة طعم
خاص يف القصة العربية،
عندما تقرأ قصصها ال تبدو

أنها من جيل معني. تكتب
قصصا جتريبية عندما يغلب
اخليال على صرامة الواقع،

وحتسبها شابة تبدأ لتوها.
وتكتب قصصا واقعية عندما

تشعر أن اجتماعية احلياة
تعطيها طاقة على التعبير

كما لو كانت آتية ألينا من
زمن اخلمسينيات. وتكتب

قصصا رومانسية كما لو ان
ساللها متتلئ ألول مرة
باحلب، وحتسب ذلك من
فطنة تفرضها احلكايات

عليها. فال ثوب ملدرسة وال
اجتاه يقنن جتربتها وتبقى

بعد ذلك تطوف يف سفينتها
بانتظار موانئ مجربة.

يف التحـسـس بـاجلـســد اخملفي وراء هـذه
الثيـاب الفضفـاضة وثـمة نغمـة دفينـة لو
أنهن خلعن هذه الثيـاب. كل الشخصيات
مهـملــة للجــســد ولكـنه عـنــدمــا تــرتـبـط
الرغبـة  بالغائـب ، زوجا أو حبيبـا يتحول
اجلسـد إلى كـيان شعـري تسـتنهضه الـيد

وهي متر على مفاصله. 
شـعـــــــرت وأنـــــــا أنـهــي هـــــــذه اجملــمـــــــوعـــــــة
القصصيـة قراءة أنهـا لم تكن مميـزة إلى
احلد الـذي يجعلنـا نفرح بهـا كثيـرا، ولم
تكن عـاديـة إلـى درجـة ميـكن إهمـالهـا. أن
هـــذا الـنـمــط مــن القــص  عــصــي بعــض
الـشيء عنـدما ال جنـد أداة نقديـة تكشف
عن أعماقـه. فالقاصـة بحاجة إلـى تغيير
يف مسارات األحـداث، إذ البد من غرائبية
لـتغـيـيــر املــســار، والـبـيــوت والــشخـصـيــات
ــــد مــن ممــتلــئــــة مبــثل هــــذا املــنــــاخ. والب
تكــسـيــر لـبـنـيــة الــســرد بـتــداخل األزمـنــة
واألمكنة فالشـخصيات متحولة ومتنقلة
وسكـنـت بلــدانــا وهــاجــرت وهجــرت ولهــا
بعــــد ذلـك ذاكــــرة حــملــت نــتفــــا مــن كل
أرض. وال بــد مـن إيقــاع أكـثــر حــرارة مـن
ســرد ممـل يف بعــض جــوانـبه خــاصــة يف
قــصـتـي ) صـبــــاحــــات وتفــــاصــيل وحــبل
ســري" السـيـمــا ان معـظـم الــشخـصـيــات
ــــد مــن أن جتـــــاري القــــاصــــة نـــســــاء والب
حتــديـث املــشــاعــر مبــا يـتـنــاسـب وحجـم
املعلــومــات الـتي تـضخهــا وســائل اإلعالم
حــول اجلنـس واملــرأة والـســوق واجلـســد.
وامللفت للـنظر أن القصـص لم تقل كلمة
سـياسـية واحـدة ولم تتـعكز كـالبقيـة على
األحــداث الكـبيـرة الـتي متـر بهــا املنـطقـة
لـكن قـصـصهــا مـشـبعــة بــالــسيــاسي ومبــا
يجــري تــراه وتــشعـــر به وتقــوله األلــسـن
وتفــرزه احلــاالت وهــذه النـغمــة الــدفـينــة

لوحدها جتعل هذه اجملموعة متميزة.
وبعــد ميكـنـنـي القــول أن أفــضل قـصـص
اجملمـوعــة ثالث()حلـم واقعـي.. إال قلـيال

و الليل أحلى وحزينان(.
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تـكـــون الــضـــائقـــة املـــالـيـــة سـبـبـــا لـــذلـك
فــالقــاصــة تــسـتل قـصــصهــا مـن الــواقع
الشعـبي الفلـسطيـني واألردني وأجـواءها
من املألوف املعاش فأبن البيئة ال يخجل
منهـا ومثل هـذا املنـاخ الـذي يبـدو شـديـد
الواقعية حد االنغمـار فيه يولد سخريته
مــريــرة وكـمــا يقــال ال تخلــو تعــزيــة مـن
ضحك. الــسخــريــة عنــد حــزامــة ليــست
مـوقفـا ملـصقـا بـالـقصــة وال هي تـسـريـة
ملـوقف بل جزء من الشخـصية ربطة عنق
عـبــد القــادر الــرافعـي املــوظف بــالـبــنك،
والــدقــائـق التـي يحـسـبهــا للــوصــول إلــى
الــوظـيفــة، دخــول األبــريق يف فــرج املــرأة
ويف مــؤخــرة الـطفل، فــرح أم شــوكـت وهي
تــرزل كنــاتهــا الـالتي يــدخـن جهــارا أمــام
أزواجهـن املـنــايك ،وغـيــرهــا مـن املــواقف.
فالـسخريـة رغم قلتهـا يف القصص كـانت
بـنيـة حتيـة للقـص، عنـدمـا جنـد أنفـسنـا
يف حلــظــــة تـتـــشعـب فــيهــــا الــسـيــــاقــــات

السردية فتلجأ للسخرية كي جتمعها.
الثــانيــة هـي تنــوع الـســرد وهـي أسلــوبيــة
مفيــدة عنـدمـا جتـد القـاصــة أن سيـاقهـا
بحـاجـة إلـى كـســر مفيـد، وهـو غــالبـا مـا
يــــريـح القــــارئ لــيقـــــربه مــن الــطــبــيعــــة
الـداخليـة للشـخصيـات. وألن القـاصة يف
هــذه اجملـمــوعــة مــرتـبــطــة حـــد الهــوس
بـــاألرض وان كل شخـصـيــاتهــا مـنحـنـيــة
علــى بقعـة بـيتهــا، ينحـو الـســرد منــاحي
مختلفـة عالنية عندما يكون هناك حوار
وسريـة عنـدما تـخلو الـشخصيـة لنفـسها
وضــــاجــــة عــنــــدمــــا تـكــــون مـع األطفــــال
وهـــامــســـة عـنـــدمـــا تـكــــون مع الـنــســـاء
ومحايـدة عنـدما تـكون مع اآلبـاء أو ممن
هم كـبار الـسن، أن السـرد تسيـره احلاالت

وليس احلدث.
الـثـــالـثــــة أن كل الـنــســـاء يــتعــــاملــن مع
أجـســادهـن تعــامال ســاخــرا فهـن عنــدمــا
يــدســسـن الـثـيــاب يف الــســروال للعـمل أو
للـزينة إمنا يكشفن عـن طريقة شخصية
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عنــدمــا يهــدم الـكيــان الـصـهيــونـي بيــوت
الفلــسـطـيـنـيـني فقــد عــاشــوا االغـتــراب
والــشـتـــات وعـنـــدمـــا يـبـنـــون بـيـتــــا لهـم
يـؤثثـونه مبشـاعـرهم وعـواطفهم ولـغتهم
وكل مــا ميت بـصلــة للــرســو األكثــر علــى
ــــو مــن ســــرد أرضه. ال تـكــــاد قــصــــة تـخل

البيوت.
املفــردة الـثــالـثــة يف قـصـص حــزامــة هـي
ــــــزمــن ثـقـلـه )الــــشــــــد إلــــــى األرض(، فـلـل
ووجــوده حتـسـسـك به كــأنه كــائـن خــرايف
يعيش مع الشخصيات وال يفارقها تشعر
وأنت تقــرأ اجملمـوعــة أن كل شخـصيـاتهـا
مـنحنيـة الظهـر أو تعبـة وأعينهـا مسـمرة
بــاألرض، كـجلــســاء املـقهــى الــسـتـيـنـيـني
والــسـبعـيـنـيـني  وإمــا حــامالت املقــشــة أو
املكنـســة التــاريخيــة لتـزيح مـا تـراكـم من
غـبــار الــزمــن علــى بـيـــوتهــا،أو مــن علــى
ــــروي جلــــارتهــــا  العــــانــس الفــــراش، أو ت
حكــايـتهــا، أو لـتغــسل قــدمـي األب بيـنمــا
هي تـستمني،أو جتلـس يف املقعد اخللفي
للــسـيــارة مـنـتــظــرة أفـق اهلل اجملهــول، أو
تعيـش يف احللم املشـبع بواقـعية صـادمة.
هــذا اإلنحــاء والـشــد ال تفــرضـه طبـيعــة
ــيـــــــة بـل تــكـــــــويــن احلـــــــال األرض اجلــبـل
النفـسية واالجتمـاعية للشـخصيات وهي
تعيش يف مرحلة النضج واملسؤولية وأنت
تقــــرأ جتــــد أن القــــاصــــة مهــتــمــــة جــــدا
مبصـائـر الـشخـصيـات الغــائبــة عن مـدار
احلـكـــايـــة كل احلــضـــور يــتحـــدثـــون عـن
الغـائبني وأولئك الذين  يـشكلون امتدادا
للـزمن احلـاضر. والـقاصـة جتبـرنا دائـما
علــى تـتبـع اخليــوط اخلـفيــة الـتي تـشــد
الـنــســاء خــاصــة نحــو مـصــائــر الـبـنــات
الـلواتـي لم يتـزوجن بعـد قصـة )خيط ال

ينقطع(.
املفــردةالـــرابعــة يف هــذه اجملـمــوعــة هـي
الـسخـريـة وهي طـريقـة فـنيـة اسـتطـاعت

القاصة أن تكسر بها ثالثة أشياء
األولــى هـي صــرامــة الــواقع وغــالـبــا مــا
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األفـول وقــد هيـمن علـى كل األحــداث ثم
يتــسع التــأكيـد داخل القـصص فـيتحـول
ــــالـــــواقع إلــــى حــــالــــة احللــم املــمــتــــزج ب
ـــة،قــصـــة )حلــم واقعــي إال قلــيالً( ويف آفل
قصة )ليل أحلى( اجلو نفسه يعود ثانية
ولـكن هــذه املــرة بــرجــال احلي ونـشــأتـهم
وأحــاديثهـم اليــوميـة املـتكــررة منــذ مئـات
الــسـنـني وعـن احلـــاالت الـتـي تـقفـــز مـن
األلـسن كمـا لـو كـانـت تهيـأ مبـطبـخ زمني
الكل يقتاتون منه، ثم يف قصة )حزينان(
ال يفتـرق املـاضي عن الـشخصـيتني املـرأة
اجلــالـســة يف مــؤخــرة الــسيــارة وسمـيحــة
والــرجل الــذي يقـود عـربـة اجلـميع الـتي
ال يـنــزل مـنهــا أحــد بل دائـمــا يـصعــدون
إلـيهــا، هــذه الــنقلــة يف املكــان عــودة الــى
زمــن مـفقـــــود آفل مــن احلــيـــــاة ويحــــاول
ــــاحلــب اجلــمــيع اســتعـــــادته، ســمــيحــــة ب
السمج وبـروائحها الـكريهة، هـو مبراقبته
حلـال فقـدهـا وأخـرى يـسـتعيـدهـا واملـرأة
بــدمــوعهــا خلف حــاجــز الــرؤيــة الــزمـني
عـندمـا تنتـظر جـودو الذي ال يـأتي تـاركا
ـــأن يـــأتـي وال يـــأتـي. الفـــرصـــة للـــرجل ب
ــــرك( واجلـــــو نفــــسه جنــــده يف قــصــــة )ب
حيـنمـا يغـطي الـثلج كـل مظـاهــر احليـاة
فـيـصـبح الـتـمـثــال رؤيــة بـيـضــاء ملــشــاعــر
غــائــرة يف اجملهــول. لنـقف علــى حقـيقــة
أننــا نـعيـش يف مــرحلــة الفقــدان وبــدأنــا
بــاإلبحـار حــول بيــوتنــا كمــا يقـول أنــسي

احلاج ونحسب ذلك سباحة يف املانش.
املفــردة الثــانيــة يف اجملمـوعـة هـي هيـمنـة
)البيت( علـى سياق القـص كله، غالبـا ما
نــرى خــروجــا عـنه إال يف حــاالت الــذهــاب
للوظيفة، فالـبيت العش هو الهناءة التي
جتعل األلـسـن تنـطلق فهـو وحـدة مكـونـة
مـن األســرة وأشـيــائهــا وتـصـبـح مكــونــات
ـــــســــــان ثـقــــــافــتـه هــي الـعـالقــــــة بــني اإلن
ــــالــنــســبــــة للـفلــســطــيــنــيــني وأشــيــــائه، ب
واألردنـيـني يــتحـــول الـبـيـت إلـــى ثـيـمـــة
الـــوطـن وهـــذا مـــا نــشـــاهـــده مـن رفــض
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شـبــابــا ومـن بـيـنهــا اجلـنــس والــسـيــاســة،
ولكن مبـرور الـوقـت يف الكتـابـة والتـدريب
تبــدأ الـسفـينــة بــاخلـطــو املــدروس ويلــوح
املـينــاء من بـعيــد دون أن نـصل إلـيه بعــد
ويزداد الفنار ضوءا وتقترب سفن األدالء
عـندئـذ نقرب الـطريق بحـذر، فنـكتب عن
الــتــــرحــــال واآلخــــر والــــسفــــر والــبــيــــوت
والغــربــة والقـضــايــا املبـهمــة والغــامـضــة
واألســرار واملـصــائــر واإلنــســان ومــشـكالت
الــزمـن والـفكــر. ثـم إذا مــا ازددنــا قعــودا
علــى كــرسي الـكتــابــة والـتفـكيــر وفتـحنــا
أعيننـا على ما يحيط بنـا بعد أن طعمنا
ـــالـــواقع الـــوطـنــي والعــمل واقع الـبـيـت ب
بــالـبـطــالــة والفــرد بــالعــائلــة واألوضــاع
ـــالـــدولـيـــة الـتـي بـــدأت تـــدخل احمللـيـــة ب
الـبـيــوت والـنفــوس ال نـفكــر بــالـبحــار وال
ـــالــسفـن وال بـــاحلـب وال بـــاجلـنــس وال ب
بـالــسيـاســة، بل نبــدأ التفـكيــر بجيــراننـا
ومبــا يـحيـط من حــولنــا، وبــاألرض الـتي
منـشـي علـيهــا فــالعــالم صـغيــر والـعني ال
تــتـــسع ألكــثــــر مــن مــنــظـــــر والقــــراءة يف
الكـتب بحـث يف املصـائــر الحتـذاء قــافيـة
جــــديــــدة. عــنــــدئــــذ نـكــتــــشف بـقعــتــنــــا
اجلغرافيـة اخلالقة فنجـدها كمـا وجدها
الـسهـروردي يف رحلـة الـطيـر أنهــا بيــوتنـا
وبقعـنــا الـيــومـيــة، والــرحلــة عـنهــا رحلــة
إلــيهـــا. عـنـــدئـــذ تـبـــدأ مفـــردة )األفـــول(
بــالــظهــور لـيــس كحــالـــة سلـبـيـــة ميكـن
مقــاومـتهــا والتـطعـيم ضــدهــا، بل حــالــة
قائمة تـستطيع أن  متنحك أفقـا معرفيا
ألدق التفـاصـيل اليــوميــة وأكثـر رسـوا يف
العـــادي واملـــألـــوف واإلنــســـانـي.ويــصــبح
املـاضي قـرينـا بحـاضـر كل األحـداث التي
كتبت عنهـا يف هذه اجملموعـة يف احلاضر

لكنها تروى بضمائر ماضية.
وأول ما يؤكد األفـول يف مجموعة حزامة
حبـايب هـو العنـوان ) ليل أحـلى( فـالليل
ــــــى فــيه هــــــو هــــــو أفــــــول الــنهـــــــار واألحل
ماضيه،وعندما تقرأ القصص ال جتد إال
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جمعة احللفي

إذا مات العراقي، ألي سبب كان، يف هذه األيام،
هل سيـعتبـر ذلك من سـوء حـظه أم من حـسن
طالعه؟ سألتُ صديقاً هذا السؤال، على سبيل
املــزاح، وكـنتُ أقـصــد بـه، ذلك القــدر املــأســاوي،
الـذي عاشه ويعيـشه العراقيـون، وما ينـتظرونه
اليــوم،  كمــا يـنتـظــر األعمــى من يــأخــذ بيــده،
وهو ال يـدري هل سيسـاعده، فـاعل اخلير ذاك،

على قطع الشارع أم سيدفع به إلى الهاوية.
لم يجبني الصديق عن سؤالي الساخر واملرير،
واكتفـى بابتسـامة غامضـة، هي األخرى، لكنني
ســرعــان مـــا اكتــشفـت أن ذلك الـســؤال العــابــر،
إمنـا كـان حـدسـاً مـشـؤومـا مبـوت صـديق عـزيـز
وكــاتـب مــدهــش يف دأبه وبحـثه عـن احلقـيقــة.
لقـد مــات علي كــرمي سعيـد يف حلـظـة رمـاديـة
مـن حيـاة العـراق، وكـان علـيه أن ينـتظـر قـليالً
ـلـكــي يــــرى مــــا ســيــــؤول إلـــيه عـــــراقه املـــثخــن ـ ـ ـ

يف ذكرى صديق غائب ... معنى ترويض التاريخ
ـــــاســـــا صـفحـــــات ذلـك الــتــــــاريخ، األكــثـــــر الــتــب
واخـتالفا ودمـوية، يف حـياة الـعراق والعـراقيني،
كـان مـضطـراً ملـزيــد من الـشــروح واإليضـاحـات،
ألن مـــــا أثـــــاره، يف ذلـك الـكــتـــــاب، لــم يـعجــب
أطـراف ذلك التـاريخ املشـؤوم، ضحـايـا كـانـوا أم
ســـافكـي دمـــاء. بـيـــد أن علـي كـــرمي كـــان أمـيـنـــاً
للـحقــــــائق أكــثـــــر مــن أمـــــانــتـه للـــصـــــداقـــــات
واإلخـــوانـيـــات والعـصـبـــويـــات. وألنه كـــان يغـــرد
خــــــارج األســــــراب، فـقــــــد اخــتــــــار، قــبـل رحــيـلـه
بــسـنــوات، مــوضــوعــاً لـم يجـــرؤ أصحـــابه علــى
الغـوص فـيه. فمـن يخطـر علـى بـاله أن يكـرّس
سـنــوات مـن عـمـــره وجهـــده للـبحـث عـن أصــول
وفـصول وحياة واحد مـن األبطال املغمورين يف

حياة الشيوعيني العراقيني ؟ 
هـكـــذا كـــان كـتــــابه عـن حـــسـن ســــريّع، قـــائـــد
انتفـاضة معسكر الرشيد )1963( أسطع برهان
علـى نـزاهــة البحـث التــاريخي لــدى علي كـرمي
سعـيد، وأبهـى دليل علـى تخلصه مـن عصبـوية

السياسي وروحه الثأرية املقيتة.
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مـؤمن مبـا يقـول: لـو أن العـراقي ينـصت جيـداً
إلـى منلـوغـاته الـداخليـة اليـوميـة، لـوجـد فيهـا
حـــواراً قـــد ال يقـبـله مع اآلخـــر، أو مـن اآلخـــر،
فــاإلنـســـان، كمــا يقــول عـلي كــرمي، مخـتلف يف
ذاته ومـع ذاته، وهـــو دائـم الـــســـؤال مـع نفـــسه
ــــول وعــن ــــة وعــن حل ودائــم الــبحــث عــن أجــــوب
تـــوصـالت، فكـيف بـه مع الآلخـــر، أو مـــا أجـــدى
حــواره مع اآلخــر.. وكــان يخـتـم وهــو يـتــأفف..

كيف أوصلونا إلى هذه الهاوية؟
عندمـا أجنز كتـابه األول )أصول الـضعف( كان
حــريصـاً علـى أن ينـاقـش من يقــرأ الكتـاب وأن
يشـرح له فكـرته األثـيرة واملـستحيلـة، التـي كان
يـريـد بهـا تلـطيف عالقـة اإلسالمي بـالعلمـاني
واجلـمع بـيـنهـمـــا يف كفـــاحهـمــا املــشـتــرك ضــد
ــــشــــــورى هــي ــــــات أن ال ــــــوريــــــة، وإثــب ــــــدكــتــــــات ال
الـــدميقــراطـيـــة ولكـن بــرداء آخـــر، لكـن فكـــرته

كانت تصطدم دائماً بعصبوية الطرفني. 
وعـندمـا أجنز كـتابه عـن ذكريـات طالـب شبيب،
وزيـر خــارجيــة حكـومــة شبـاط63 ، مـقلبــاً معه
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حلظـة، بل ألنه كان نـشطـاً وحيـوياً وفعـاالً إلى
درجـــة ال ميكـن أن يـتـصــور املـــرء معهــا أن هــذا
ــــســـــان ميـكــن أن ميـــــوت هـكـــــذا بــكل هـــــذه اإلن

البساطة والعفوية والسرعة.
كان علي كـرمي من عشاق احلـوار والتحاور، مع
أي كـــان ويف أي مـــوضـــوع، ولـــذلك كـــان يقـتـــرح
علـينــا، كلمـا زارنـا يف املـنتــدى الثقـايف العــراقي
ـــــدمــــشق، دزيــنـــــة مــن الــنـــــدوات والـــطـــــاوالت ب
املــستــديــرة وجلـســات الـبيـــوت، ملنــاقـشــة الكـتب
اجلــديــدة واألفكــار والتـطــورات، مبنــاسبــة ومن

دون مناسبة، وكأن ال همّ لديه غير هذا.
مات علي كرمي سعيد، إذن، بعدما أتعبه احلوار
وأرهقـه البحـث عمــا أوصل العــراق والعـراقـيني
إلى هـذه النـهايـة الكـئيبـة والعجيبـة، املفتـوحة
علــى كل ألـوان االحـتمـاالت. مـات وهــو يحـاول
أن يجمـع شظـايـا احلقـائـق من حقـول األلغـام
ومــستـنقعــات الـتنــاحــر والـتعـصـب، فكــان أشـبه
بـأولـئك الــذين يغـربلــون ميـاه األنهـر الـراكـدة،
بحـثــاً عـن ذرات الــذهـب. وكــان يقــول لـي، وهــو
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وتخليـصه من ركـام الـشـوائب واحلـزازات وسـوء
الـفهم، بـاعـتبـاره مــاضي املــستقـبل، فقـد تـولـى
علي كرمي هذه املهمة العسيرة عن رهط طويل
مـن صنــاع تلك األحـداث الــداميـة وضحـايـاهـا
معـاً. وكــان أكثـر أقـرانه جـرأة علـى إعــادة نبـش
القـبـــور ووضع الــشــارات املـنــاسـبـــة علــى صــدور
املـوتـى، شهـداء كـانـوا أم جالدين. وكـان يحـاول،
كلما دخل حقل ألغـام من حقول ذلك التاريخ،
القـــابع كـــالـــذئـب اجلـــريـح يف عقـــول ونفـــوس
الكـثـيـــريـن مـنـــا، تــشـــريح مـــا ميكـن تــشـــريحه
بــرهــافــة جــرّاح أكثــر حــرصــاً من املــريـض علــى
حيـاته البـاقيـة، وأكثـر حذراً علـى جتنب مـا قد

يعيد إنتاج الكارثة بلبوس جديد.
مـــات علـي كـــرمي سعـيـــد وال أعـــرف مـــاذا أقـــول
مبوته، فأنا لم أعـده أبداً بإن أكتب عنه مرثية،
بل كــنــتُ وعـــــدتـه فقـــط أن أكــتــب عــن كــتــــــابه
اجلديد )البـيرية املسلحـة وحسن سريع( الذي
شعــرت، عنـدمـا صـدر، وكــأنه كتـبه نيـابـة عـني،
لـيس ألنـني كنـتُ أستبـعد مـوته ـ مـوتنـا، يف أية
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اجلـــراح، الـــذي حـــاول كـثـيـــراً وطـــويـالً، بعـــدّة
املنـاضل حـينــاً والبــاحث حـينـاً آخـر، أن يـداوي

بعضاً من جراحه القدمية.
مات علي كرمي سعيد، الـذي قضى آخر سنوات
ــــوش( يف تال فــيف عـمــــره املغـــدور، وهـــو )يــبحّ
نـــصـف الـقــــــرن املــــــاضـــي مـــن حـــيــــــاة الـعــــــراق
الـــسـيــــاسـيــــة، عــن كل مــــا أوصل هــــذه الــبالد،
املــسكــونــة بــاخلــوف والــرعـــود واملنــايــا، واآلمــال
أيــضـــا، إلـــى حـــالــتهـــا الـــراهـنـــة، لـكـي يـثـبـت
ألصحـاب الـشــأن، ممن أورثـونـا لـوثــة األحقـاد
ـــــات وأمـــــراض الـــتعـــصــب والـــضغـــــائــن والـكـــــآب
والقناعات املغلقة، أن تلك العقود املريرة، التي
ذهبت هبـاء من حياة العراقـيني، كان ميكن لها
أن تكـــون عقــود رخــاء ورفــاهـيــة واسـتقــرار، لــو
أنهم كـانـوا أقـل عنفـاً ودمـويـة  يف صـراعــاتهم،
وأكـثــر مــرونـــة وواقعـيـــة وتفهـمــاً الخـتالفـــاتهـم

وتنوعاتهم ومذاهبهم الشتى. 
وإذ لم يلـتفت كـثيــرون ملعنـى تـرويـض التــاريخ
وإعــادة كتــابته بـروح مخـلصــة لنقـده تــاريخيـاً،
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وحده كااللهْ..
كان يسكن يف نفسه ويردّ اجلموع املغيرة عمّن سواهْ.

وحده كااللهْ..
كان يرفع جنم السموات فوق اصابعه الناحلهْ

وحده - كان - واآلخرونْ - 
كذبةٌ باطلهْ

***
مفزعٌ ان ترى روحك الشاعرية كلّ صباح متيز من الغيظ- 

او ان ترى وردة العمر يف غصنها ذابلهْ
ايها الكبرياء الذي انت مشتبكٌ يف دمي-

ايها الكبرياء الذي ال يطالْ.
تعب الفارس املستحيل-

بداياته اغلقت والنهايات يفتحها باحملال.

***
انه ينْحت اآلن من حَجَر روحه-
ويبدد عن قلبه سورة االشتعالْ

يبعد اآلن عن نفسه صورة اجللجهْ.
ويردّ املكائد عن دربه - 

ضيِّق دربه .. فاملدى ساحةٌ مقفلهْ

***
هيّئوا للقتيل السكونْ..

وعوالم مهجورةً ودعوهُ يبدّدُ احالمه يف الفضاء-
يذرُّ معاصيه يف جلّة البحر يوماً.. دعوهُ يداري اجلنونْ.

)فاجلحيم همو اآلخرونْ(.

***
صاعداً بإجتاه النزيفْ

نازالً بإجتاه هواه املدمّى فيرى روحه مرّة - 
ايتها الروحُ كوني مباركةً كالترابْ.

ومطهّرة من دمي وعذابي.. ومسكونة باخلرابْ.
***

يا خرابَ النفوس التي ظلَّ دهْراً يسفُّ احتماالتِها-
يا خرابَ البيوتْ.

إنّه يسْكن اآلنَ يف نًفْسِهِ-
اذ يرى دونَهُ املَلَكوتْ.


