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�صدرت (رائحة ال�سينما) عن دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ببغداد يف منت�صف عام ،2002
فعانت مما عانت �أمورا كثرية يف حياتنا الثقافية حينما اكت�سحتها رياح التغيري التي
اجتاحت قوتها املنفلتة �أمور حياتنا كلها؛ فظلت (رائحة ال�سينما) مكد�سة يف خمازن دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة حتى الوقت احلا�ضر ،رمبا ب�سبب اعتبار القادة احلاليني للثقافة ب�أنها
من خملفات العهد ال�سابق؛ "فبدت العديد من الكتب التي �صدرت عن دار ال�ش�ؤون الثقافية
يف تلك ال�سنة احلا�سمة وك�أنها مل ت�صدر ،وا�ستفاق املثقفون ،بعد �سقوط الديكتاتورية ،على
كتب جديدة ،وتغري مزاج القراءة نف�سه .ومل يبد غياب كتب معينة من واجهات املكتبات �أو
�أ�سواق الكتب املعتادة م�شكلة �إال لأ�صحابها ،لأ�صحاب هذه الكتب التي �صدرت ومل ت�صدر" ،ثم
�صدرت جمموعة (رائحة ال�سينما) عن دار �أزمنة يف عمان /الأردن ،و�ضمت �سبع ق�ص�ص هي:
(�أبونا ،رائحة ال�سينما� ،صندوق الأماين ،بيت اخلاالت ،متاثيل� ،شمورامات وقبل ان يذهب
�إىل م�صريه)...

خالد خ�ضري ال�صاحلي

2
ينتم ��ي القا� ��ص والروائي ن ��زار عبد
ال�ست ��ار جيليا �إىل جي ��ل الت�سعينيات
م ��ن الق�صا�ص�ي�ن العراقي�ي�ن ،ولكن ��ه
ينتم ��ي ،فيم ��ا يخ� ��ص ا�سرتاتيج ��ه
ال�س ��رديّ ال ��ذي يتبع ��ه� ،إىل نه ��ج
اتبعت ��ه ،يف ال�سرد العراقي ،جمموعة
م ��ن الق�صا�ص�ي�ن ال�ستيني�ي�ن حاولوا
تطوي ��ر ال�س ��رد العراق ��ي م�ستعين�ي�ن
ب�آخ ��ر ك�شوف ��ات الق�صا�صني العامليني
املحدث�ي�ن :كتابات بورخ� ��س وايكو،
والواقعي ��ة ال�سحري ��ة ملاركيز وغريه
م ��ن كت ��اب �أمري ��كا الالتيني ��ة ،فج ��اء
اهتمام نزار عبد ال�ستار باملثيولوجيا
الرافديني ��ة والأ�سط ��ورة ،واملوروث
ب�أ�شكاله املتحققة يف الن�ص الق�ص�صي
والروائ ��ي ،فكانت زحزح ��ة الثوابت
وقواع ��د املنطق من خ�ل�ال االنتقاالت
املكاني ��ة والزماني ��ة ،غ�ي�ر امل�ب�ررة
منطقي ��ا �أو �سببيا ،مم ��ا يعطي الق�ص
طابعا فنطازيا �سحريا ،جتعل القا�ص
متتبع ��ا خلط ��ى جمموع ��ة م ��ن ه�ؤالء
الق�صا�صني الذين ا�ستدرجوا التاريخ
�إىل �أح�ض ��ان ال�س ��رد بطريقة �سحرية
ومنه ��م :حمم ��د خ�ض�ي�ر وحمم ��ود
جنداري ،ولطفي ��ة الدليمي ،وحم�سن
اخلفاجي..
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يق ��ول الراحل �شاكر ح�س ��ن �آل �سعيد،
يف كتابه (�أنا النقطة فوق فاء احلرف،

بغ ��داد" :)1998 ،ان ت�أليفي يتم على
وف ��ق ت�صميم م�سب ��ق يعتمد على مبد�أ
(التوليف) بني ع ��دة حماور ،متنوعة
الهوي ��ة ،وان كانت �إىل حد ما موحدة
التوقي ��ت ،ذل ��ك �أنها ال ت�ض ��م (جن�سا)
واحدا من الت�أليف من حيث املو�ضوع
ولغة التعبري و�أن ��ا اعتمدت على مبد�أ
(التجميع) ".
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كان ��ت الوح ��دات ال�سردي ��ة املكون ��ة
للق�صة ،عند نزار عبد ال�ستار ،تتجمع
�أحيان ��ا بطريقة كوالجي ��ة تتوفر على
�شيء م ��ن احلداث ��ة ال�سردي ��ة ،بهدف
ا�ستكم ��ال وح ��دة الت�أث�ي�ر ،كجزء من
اخللخل ��ة� ،أو الزحزح ��ة التي يجريها
نزار عبد ال�ست ��ار يف قواعد وتقنيات
ال�س ��رد التقليدية ،وه ��ذه الكوالجات
تب ��دو وا�ضح ��ة يف احلل ��ول حم ��ل
اجلوه ��ر احلكائ ��ي لق�ص ��ة ن ��زار عبد
ال�ست ��ار ،كحكاي ��ة ق�ص ��ة (رائح ��ة
ال�سينم ��ا) الت ��ي مت متزي ��ق �أو�صالها
من خالل جمموعة م ��ن اللقطات التي
تتجمع ت�أثرياتها كالينابيع ال�صغرية،
ونحن نعتقد ان بنيته ��ا ال�سردية غري
التقليدية هي الت ��ي دفعت القا�ص �إىل
اختيارها عنوانا ملجموعته الق�ص�صية
ب�سبب تقنيتها الكوالجية التي تفارق
ب�شكل اكرب من بقية الق�ص�ص ،للن�سق
التقليدي للق�ص.
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غالب ��ا م ��ا ي�ض ��ع ن ��زار عب ��د ال�ست ��ار
�شخ�صيات ��ه حت ��ت رحمة �س ��ارد عليم
بدواخ ��ل ال�شخ�صي ��ات ،وق ��ادر عل ��ى
احلدي ��ث ع ��ن كل الأزمن ��ة والأمكن ��ة
والأح ��داث ،فه ��و ي�ستم ��د معرفته تلك
�أما :م ��ن كونه م�ش ��اركا عارفا بدقائق
الأح ��داث� ،أو �شاه ��دا عليه ��ا بعدم ��ا
حدث ��ت �أمام عيني ��ه فه ��و بالن�سبة لها
ال�شاه ��د الثق ��ة� ،أو م ��ن قدرت ��ه عل ��ى
�إج ��راء حفريات ��ه متع ��ددة امل�ستويات
التي يجريها �سواء داخل ال�شخ�صيات
امل�سرود عنها� ،أو من ذاكرة ال�شخ�صية
ال�ساردة ذاته ��ا� ،أو من حفرياته داخل
الن�صي ��ات (ال�سردي ��ات) ،ال�شفوية �أو
املدون ��ة :تاريخ احل ��وادث ،والأماكن
وال�شخو� ��ص ،فه ��و باخت�ص ��ار كم ��ا
ي�صف ��ه الكات ��ب حمي ��د ح�س ��ن جعف ��ر
"�شخ�ص قادر على ان ي�ضع يده على
جغرافي ��ات وا�سع ��ة وعميق ��ة وعل ��ى
تاري ��خ يع ��ود لأ�شخا� ��ص وجماع ��ات
و�أف ��راد و�س�ل�االت" (تات ��و� 15 ،أي ��ار
.)2009
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ال يبح ��ث نزار عب ��د ال�ست ��ار عن بطل
منط ��ي يت�شدق بنقل (ثقاف ��ة) امل�ؤلف،
وينط ��ق بلغة ذل ��ك امل�ؤلف ب ��ل يختار
�أبطال ��ه م ��ن الهام� ��ش ال ��ذي ق�صم ��ت
احل ��رب ظه ��ره ،ف ��كان بط�ل�ا يتحدث

بلغت ��ه ال�شخ�صية ،وهموم ��ه ،بعد ان
رف ��ع امل�ؤلف ي ��ده عنه ،وترك ��ه يعي�ش
م�ص�ي�ره ،ويع�ب�ر ع ��ن ذل ��ك امل�ص�ي�ر
م ��ن خ�ل�ال �س ��رده ه ��و� ،أو م ��ن خالل
�س ��رد الآخ ��ر عن ��ه ،فمث�ل�ا "يف ق�ص ��ة
(�صن ��دوق الأم ��اين) يق�ت�رح القا� ��ص
بط�ل�ا منوذجي ��ا ،ق ��ادرا عل ��ى جت�سيد
اخل�صائ� ��ص الفنية يف ق�ص نزار عبد
ال�ست ��ار ،وه ��ي ال�شخ�صي ��ة املهم�شة،
امل�سحوقة ،ولكن (املتميزة) يف الوقت
نف�س ��ه ......وال ��ذي يرتك ��ه القا� ��ص
ليحكي ب�أفعال ��ه كل الأفكار التي يريد
ان يو�صله ��ا �إىل املتلقي ،وتلك واحدة
م ��ن �أهم �صف ��ات القا�ص اجلي ��د الذي
ال يتح ��دث بل�س ��ان �أبطال ��ه ،وال يقوّ له
ما يريد قوله ،بل ي�ت�رك ردود �أفعالهم
تك�شف عما يريد هو ،ان يقول".
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يتالع ��ب ن ��زار عب ��د ال�ست ��ار بزم ��ن
ال�س ��رد يف الق�ص ��ة الواح ��دة طارح ��ا
�أحيانا �أمناطا م ��ن الزمن من ال�صعب
ت�صنيفه ��ا يف اللغة العربية ،فقد كانت
ق�صة (�أبون ��ا) منوذجا له ��ذا التالعب
ال ��ذي كان ناجت ��ا ع ��ن وع ��ي م� ��أزوم
لعائل ��ة تعي� ��ش عل ��ى ذكري ��ات ،رمب ��ا
تك ��ون ذكري ��ات موهوم ��ة� ،أو ن ��اجت
ا�ضط ��راب ع�صب ��ي وا�ض ��ح ،ورمب ��ا
وراث ��ي على م ��ا يب ��دو ،فج ��اء ال�سرد
م�صاب ��ا ه ��و الآخر با�ضط ��راب يعطي

11

�ص ��ورة دقيقة عن اخللل يف وعي تلك
العائلة التي اختلطت احلقائق عليها،
فا�ضط ��رت �إىل نق ��ل اح ��د �أبنائها �إىل
امل�ص ��ح العقلي دومنا ع ��ودة" :عرفنا
بعده ��ا ان ال�شرط ��ة قب�ض ��ت علي ��ه
لقيامه بفعل فا�ض ��ح ،فقد تعرى متام ًا
وت�سل ��ق متثال �إبريق �شجاع بن منعة
الذي �أمام مبنى البلدية وراح يرق�ص
بجن ��ون .مت ترحيل ��ه �إىل م�ست�شف ��ى
العا�صم ��ة .رافقته �أمنا يف تلك الرحلة
لك ��ي تتع ��رف عل ��ى الطري ��ق ال ��ذي
�ست�سلكه بعد ذل ��ك يف يوم االثنني من
كل �أ�سبوع ومل ��دة ت�سع �سنوات ،ويف
حمط ��ة القط ��ار ب ��دا مقم ��ط اجل�س ��د،
حمبو� ��س الروح ،ت�سب ��ح الأ�سئلة يف
بيا�ض عينيه وهو ينظر �إلينا بات�ساع
يري ��د ان ي�شبع وك�أنه يع ��رف ب�أنه لن
يعود".
ففيم ��ا يب ��دو ابت ��داء الق�ص ��ة وك�أمن ��ا
يوح ��ي بالزمن احلا�ض ��ر "�أقفلت �أمنا
الب ��اب لأننا ال نع ��رف كيف نع ��ود �إذا
خرجن ��ا� .أدارت املفت ��اح يف القف ��ل
الأ�سود و�أخرجته باخلفة نف�سها التي
تعيد به ��ا للمطبخ بهاء م ��ا قبل الأكل،
وبالتدبري الذي يليق ب�أم بيت مثلها"،
يتحرك الزمن �إىل اخللف �شيئا ف�شيئا
حينم ��ا "فعل ��ت ه ��ذا بني ��ة مل نكت�شف
ق�سوتها �إال بعد ان ن�سينا وزنه واملكان
الذي كان يو�ضع فيه .احتفظت به �إىل
زمن �أجربنا على ان ن�ألفه كما �ألفناها،

وان ن�ب�ر بتبعيت ��ه له ��ا كع�ض ��و ت�أنث
بالتو�صيل� ،أو ك�ش ��يء كنا نالعبه يف
مرحلة القماط ،نع�ضه ،ونحك به لثتنا
يف مو�س ��م الأ�سن ��ان .علمن ��ا حر�صها
عل ��ى ان ننظ ��ر �إلي ��ه وه ��و يف يده ��ا
ك�أ�صب ��ع �ساد�س نبت له ��ا لكي مت�سكنا
بق ��وة حت ��ى ال ن�ضي ��ع منه ��ا ك�إخوتنا
الذين ذهب ��وا ،وك�أبينا ال ��ذي مل يعد"
حي ��ث يتبني الق ��ارئ �شيئ ��ا ف�شيئا ان
زم ��ن ال�سرد يج ��ري بعد �سن ��وات من
احلدث ،ورمب ��ا ميت ��د �إىل �أمد عقدين
من الزمن " كنا نح ��اول �إخالء �أجواء
حتركاته ��ا ال�صباحي ��ة .نرتكها مت�سح
وتكن�س وتقرتب م ��ن �صورته (الأب)
الت ��ي يف �ص ��در الإي ��وان .كانت تلعن
ال�شيطان وخماطه ،والعناكب ولعابها
وهي تدنو م ��ن �ضوئه القدمي و�أناقته
املحنط ��ة .ت�ضب ��ب الزج ��اج ببخ ��ار
�أنفا�سه ��ا القلبية لتعي ��د لأنفه و�شفتيه
وحاجبي ��ه و�شع ��ره املده ��ون بريقهم
الطبيع ��ي وه ��و �أم ��ام عد�س ��ة م ��راد
الداغ�ست ��اين وكن ��ا ن�ساعده ��ا فنفرغ
ذاكرته ��ا يف طقو� ��س حالق ��ة ذقونن ��ا
وبقيا�س ��ات عظمنا اخل�ش ��ن .نتقا�سم
ثيابه اخلارجي ��ة والداخلية و�أحذيته
و�أربطة عنقه ومقادح الكاز واخلوامت
والأحزم ��ة والد�شادي� ��ش ومل ن�ت�رك
له ��ا غ�ي�ر تل ��ك اال�ست ��ذكارات ال�سرية
التي كان ��ت جتعلها تن�ث�ر ابت�ساماتها
املرتملة يف فراغها الوا�سع".

 .1فج�أة قطع املد ّر�س م�شيته وحدّق �إلينا ،نحن طالب ال�صف
الث ��اين املتو�سط (ب) .كل �شيء داخل ال�صف كان هادئ ًا .ك ّنا
جنل�س يف طق�س درا�سي وقور� .أمامنا،على الرحالت� ،أقالم
الر�صا�ص املقطوطة واملماحي وامل�ساطر .راحات �أك ّفنا تنام
عل ��ى �سيقاننا ،و�أقدامنا م�سرتخية عل ��ى اخل�شبة العري�ضة،
يف الأ�سف ��ل ،بني ط ��ريف الرحلة .الربق يوم� ��ض على نوافذ
َ
خطف ال�ب�رق ،كالن�ص ��ل ،جانب� � ًا من وجه
ال�ص ��ف الث�ل�اث.
مدر�سن ��ا ،فك�أ ّن ��ه �أيقظه من �ش ��روده .انت ��زع املدر�س ،بق�صد
م�س ّب ��ق ،دفرت ًا بغالف �صقيل من بني جمموعة دفاتر الإن�شاء
التي بني يديه ،ونادى :حممود الربيكان.
حب اال�ستطالع عل ��ى الت�سلل،
 .2ك ّلم ��ا زرت ��ه ،كان يحملن ��ي ّ
مبحب ��ة� ،إىل ذات ��ه� ،أحت�س� ��س �أقفاله ��ا و�أبوابه ��ا املو�ص ��دة
ودهاليزه ��ا ،لعلني �أنف ��ذ �إىل قيعانها ،حي ��ث يقبع هناك كنز
حقيقت ��ه� .أ�س�أله ،وك�أين ال �أمل ��ك غر�ض ًا من ال�س�ؤال ،ويجيب
ع ّم ��ا �أبتغيه بلغة ّ
حتف باجل ��واب ،لكنها ال جواب ،غري �أننا،
كلينا ،مقتنعان� ،أنا ب�س�ؤايل املراوغ ،وهو بجوابه امل�ض ِّلل!.
مل �أكن �أبتغي ن�شر ما يقول ،ومل يكن هو يرتاب يف نواياي،
وعل ��ى علمه بحقيقة ذلكّ ،
ظل يحر�ص على �إقفال �سريرته ،ال
يف ّكها يف عبارة مبا�شرة �أو قول �صريح.
 .3نه�ض من مقع ��ده ،يف الزاوية الي�سرى من ال�صف ،م�شى
نحو املدر� ��س �إزاء ال�سب ��ورة ،ناوله مدر�سن ��ا الدفرت وطلب
من ��ه �أن يقر�أ مو�ضوع الإن�شاء ال ��ذي كتبه .بد�أ حممود يقر�أ.
فج�أة �أ�صبح ال�صف مكان ًا �آخر ،ارتع�شت يف وجوهنا كلمات
حممود و�صوره وجمله ،ك�أنها تتواثب حتت جلودنا� .صوت
جدي ��د ال ي�أخذ ق�سمات ��ه من م�سامات �ألفاظ ��ه ،بل " من خالل
العظم الفقري لل ��روح " .وو�سط �إ�شارات مد ّر�سنا واحتفائه
مب ��ا كتبه حممود ،تبادلنا النظرات� ،صال ��ح و�أن�س و�أنا ،ك ّنا
�كان كان يختبئ ع ّنا ،نحن �أع�ضاء اللجنة
نت�ساءل :يف �أيّ م � ٍ
الثقافية يف املدر�سة ،هذا الزميل ؟.
 .4زرت ��ه م�س ��اء اجلمع ��ة ،دائم� � ًا كن ��ت �أزوره يف مث ��ل ذل ��ك
امل�س ��اء ،م ��ن ّ
كل �أ�سب ��وع .جل� ��س متنح ّي ًا يف ط ��رف املقعد،
ي ��داه م�سبلت ��ان على فخذي ��ه ،متنحي� � ًا متام ًا كما ل ��و �أنه هو
ال�ضيف� .أتذ ّكر ،كيف كان يكوّ ر �أطراف د�شدا�شته بني �ساقيه
ّ
كل حلظ ��ة ،وكيف كانت �ساقاه املت�صلبت ��ان متتدان ،وقدماه
تت�سلالن �إىل نعليه.
 .5بع ��د �أن ق ��ر�أ حممود مو�ضوعه وخرجن ��ا ،نحن الطالب،
�إىل به ��و املدر�س ��ة املعتم ،دنوتُ من ��ه� .إبت�س ��م �أحدنا للآخر،
ثم �سرنا مع� � ًا �صامتني ،كما لو كنا نقطع نفق ًا طوي ًال� .إجتزنا
�صفيح ��ة الن ��ار التي ا ّتخذه ��ا الف ّرا�ش َموق ��د ًا ،يتدفق لهيبها
القرمزي خارج ال�صفيحة التي كانت نارها ت�أكل ّ
كل �شيء.
 .6قال :قر�أتُ ق�صتك " طيور بنغالية ".
حينما ت ��زوره تتلب�سك عادات ��ه ،تبدو حذر ًا مثل ��ه ،متوج�س ًا
مثله .تنحّ ي ��تُ يف املقعد ،كما لو كنتُ �أن ��ا حممود الربيكان.
ق ��ال� :إن ��ك خمتل ��ف ،تراق ��ب لغت ��ك وال ت� ��أذن لها ب� ��أن تكون
م�سرفة� .شكرته� ،أعرف �أنا حر�صه ال�شديد على لغته ،و�أعرف
كي ��ف كان يرت�صد الكلمات الفائ�ضة ،ويوجّ ��ه �إليها ما�سورة
بندقيت ��ه ،ك ّلم ��ا �أط ّل ��ت بر�ؤو�سه ��ا يف ب�سات�ي�ن ن�صو�صه .يا
للق ّنا�ص النبيل!.
� .7صوت ال�شاعر ينت�شر يف ف�ضاء:
ُ
الطارق املتخ ّفي؟ُ .ترى؟
من
�شبح عائ ٌد من ظالم املقاب ْر؟
ٌ
ما�ض م�ضى وحياة خلت
�ضحي ُة ٍ
تطلب الث�أر؟
�أتتْ
ُ
روح على الأفق هائم ٌة �أرهقتها جرمي ُتها
ٌ
ال�صفح واملغفرهْ؟
�أقبلتْ تن�شد
َ
ر�س ��و ٌل م ��ن الغي ��ب يحم� � ُل يل
دعوة غام�ض ْه
ومهر ًا لأجل الرحيل؟
 .8م ��ا �أو�س� � َع الأح�ل�ام و�أق�صر
العم ��ر� ،إذ مل يت ��ح ل ��ك �أن تق ��ول
كل ما متلك ومبا يكفي ،ومل يتح
لن ��ا �أن نق ��ول في ��ك كل م ��ا نريد،
مع ��ذر ًة ،فلف ��رط م ��ا متاهينا
مع ًا ،ال نعرف َم ��نْ م ّنا الذي
ارحتل.

حممد ر�ضا مبارك..

ال�شعر واال�سطورة /مقرتح لقراءة خليل حــاوي
علي ح�سن الفواز

الكتابة عن اثر الأ�سطورة على
ال�شعر ينحو دائما للبحث عن قرائن
وا�شتغاالت �إجرائية ،تلك التي
ت�ؤ�س�س مل�شروعها فهما خا�صا يف
هذه الكتابة اوال ،ويف ما تقرتحه
من موجهات قرائية يظل هاج�سها
ت�شكيل تو�صيفات واقرتاح م�سميات
لهذه القرائن ثانيا ،وباالجتاه الذي
يجعل من توظيف الأ�سطورة يف
ال�شعر نزوعا للتجديد ،او حتوال
باجتاه مقاربة ماهو غري �شعري
داخل ا�شتغاالت اجل�سد ال�شعري..

وكت ��اب ال�شاع ��ر والناق ��د د.حمم ��د ر�ض ��ا
والأ�سطورة/ا�ستع ��ارة
مبارك(ال�شع ��ر
ال�س ��رد يف ن�صو� ��ص خليل ح ��اوي) ال�صادر
ع ��ن دار م�ص ��ر العربي ��ة للن�ش ��ر والتوزي ��ع/
القاهرة 2009/هو مدخل منهجي و�إجرائي
ملباحث نقدية تتعاطى مع مفهومني مفرت�ضني
لل�شع ��ر والأ�سطورة ،عرب مفه ��وم ثالث وهو
ال�سرد ،اذ ميث ��ل هذا املفهوم املقرتح القرائي
الذين يعاين م�ستوى اث ��ر ال�سرد يف ال�شعر،
والعالقة بني ال�سرد وال�شعر من خالل تفجري
ما يحمالنه من مث�ي�رات وتوليدات �أ�سلوبية
ال تعن ��ى بال�س ��رد ك�س ��رد ،بق ��در م ��ا تعن ��ى
�أ�سا�س ��ا بالتحوالت الت ��ي �أحدثها يف اجل�سد
ال�شع ��ري ،ع�ب�ر جمموع ��ة م ��ن الوظائ ��ف،
والإزاحات واالغرتابات الت ��ي قاربت الرمز
الأ�سطوري والقناع الأ�سطوري وال�شخ�صية
الأ�سطورية وال�صورة يف داللتها املح�سو�سة
واملتخيلة..
انحن ��ى الكت ��اب عل ��ى مقدم ��ة وثالث ��ة ع�ش ��ر
ف�ص�ل�ا ،اق�ت�رح م ��ن خالله ��ا الباح ��ث ق ��راءة
الأ�سطورة باعتباره ��ا ف�ضاء ات�صاليا ولي�س
حتدي ��دا مفهومي ��ا يتعل ��ق ب�صراع ��ات الآلهة
وبطوالته ��ا يف احل�ض ��ارات البائ ��دة ،ف�ضال
ع ��ن م ��ا ميثل ��ه ه ��ذا اال�شتغ ��ال الأ�سط ��وري
م ��ن منظور يعن ��ى بالك�ش ��ف ع ��ن م�ستويات
توظي ��ف ه ��ذه الأ�سط ��ورة يف ال�شع ��ر و يف
جترب ��ة �شعرية حمددة لل�شاع ��ر خليل حاوي
الت ��ي انفتحت طبع ��ا على ا�شتغ ��االت �شعرية
وا�سع ��ة منذ نهاي ��ة الأربعيني ��ات وحتى عام

 ،1982وكذلك عن متثله ��ا ال�شتغاالت ال�سرد
و�إ�شكاالت ��ه يف �إمكاني ��ة تفج�ي�ر الكث�ي�ر من
املكنونات ال�شعرية ،تل ��ك التي(دخلت ن�سيج
ال�شع ��ر ،ف�أ�صب ��ح االثن ��ان الن� ��ص ال�شع ��ري
والن�ص الأ�سطوري ن�صا واحدا)�ص.10
يف الف�ص ��ل الأول (الأ�سط ��ورة ف�ض ��اء
ات�صالي ��ا) ينح ��و الباح ��ث اىل تو�صيف هذه
الإجراءات التي انحنى عليها الكتاب ،والتي
ارتبط ��ت بعدي ��د الق ��راءات الت ��ي اقرتح ��ت
للن� ��ص الأ�سط ��وري �شكال و�أث ��را يف ال�سياق
ال�شعري ،ومعاينة اخل�صائ�ص التي اعتمدها
ال�شعراء يف التعرف عل ��ى الكثري من الأفكار
والت�صورات التي ا�ستبطنتها الأ�سطورة يف
هذا املجال عرب رموزه ��ا وداللتها ووظيفتها
يف(ان تك ��ون ملهم ��ة لل�شع ��راء ،او ان تكون
مو�ضوعا من موا�ضيع التجديد يف الق�صيدة
العربية) �ص.18
وحم ��ل الف�ص ��ل الثاين(م�أ�س ��اة ا�سخيلو� ��س
وديالكتي ��ك �سق ��راط) خ�صو�صي ��ة م ��ا
�أدرك ��ه ال�شع ��راء الع ��رب م ��ن الأهمي ��ة التي
متثلها(الأ�سطورة والرم ��ز) يف اغناء البنية
احلواري ��ة الدرامي ��ة يف الق�صي ��دة ،وك�س ��ر
الكث�ي�ر م ��ن ايهاماته ��ا ال�صوتي ��ة .واح�س ��ب
ان الباح ��ث اراد م ��ن خالل ه ��ذه املقدمات ان
يو�س ��ع جم ��االت �أكرث �إج ��راء لق ��راءة البنية
الأ�سطوري ��ة يف �شعر خليل حاوي ،باعتباره
م ��ن ال�شعراء العرب البارزين الذين ا�شتغلوا
يف هذا املجال.
يف ه ��ذا الف�ص ��ل تلم� ��س الباح ��ث اي�ض ��ا
اال�ش ��كاالت املفهومي ��ة الت ��ي ارتهن ��ت للجدل
ح ��ول وظيف ��ة الأ�سط ��ورة واخلراف ��ة يف
الن�ص ال�شع ��ري ،وطبيع ��ة م�صطلحها املثري
للأ�سئل ��ة (اذ ان ه ��ذا التمييز ه ��و عن�صر مهم
م ��ن العنا�صر التي تقوم عليها هذه الدرا�سة)
� ��ص 36ناهيك عن ان جتربة حاوي ال�شعرية
متث ��ل م ��ن وجه ��ة نظ ��ر الباح ��ث امل�ست ��وى
االك�ث�ر تعبريا ع ��ن العالق ��ة ماب�ي�ن الوظيفة
ال�سردي ��ة واال�سطوري ��ة يف الن�ص ال�شعري،
ف�ضال ع ��ن ماتثريه الأ�سط ��ورة عرب ق�صائده
م ��ن عالم ��ات(ذات عالق ��ات بالفك ��ر ،والفك ��ر
هن ��ا يعني النظ ��ام� ،أي ان ال�شاعر ي�صدر يف
تعامل ��ه م ��ع الأ�ساط�ي�ر م ��ن نظام فك ��ري ،له
مدلوالته و�أ�صوله عنده).26
يف الف�ص ��ل الثالث(حكاي ��ة الع�صر والزمان)
يعم ��د الباح ��ث اىل ق ��راءة املهيمن ��ات الت ��ي

ا�صطنع ��ت ال�سي ��اق الثق ��ايف ل�شعري ��ة خليل
ح ��اوي ،اذ ان امل�ؤث ��ر الواقع ��ي وتداعيات ��ه
ال�سيا�سية قد ا�سه ��م ب�شكل خطري يف ت�شكيل
حلظة وعيه املفعل بالآخر ،الآخر االحتاليل،
العنف ��ي� ،صانع احل ��روب واالزم ��ات ،مثلما
ه ��و التمث ��ل لوع ��ي م�ض ��اد ،هو وع ��ي الذات
القومية ،وعي االنتماء ،وعي الثورة ،الوعي
الرومانتيك ��ي ،وع ��ي االنبع ��اث ومواجه ��ة
عوام ��ل الهزمي ��ة والإحب ��اط ،واح�س ��ب ان
الت�صادم بني متظه ��رات (هذين الوعيني)هو
امل�س� ��ؤول عن �صناع ��ة ال�شخ�صية النكو�صية
االنتحارية عند خليل حاوي..
يف الف�ص ��ل الرابع(الرواي ��ة وال�شعر) اليجد
الباح ��ث جماال منهجيا للتعاطي مع �إ�شكاالت
الرواي ��ة وال�شع ��ر� ،أال ع�ب�ر م ��ا ي�ستقرئه يف
ال�سرد من ا�ستعارات تقنية ،والتي هي اقرب
اىل الرواية ،باجتاه تلم�س ما ميكن ان تثريه
يف ال�شعر من �أثر ح�سي او �صوتي .واح�سب
ان ه ��ذه الإث ��ارة ه ��ي مدخ ��ل ال�س� ��ؤال الذي
طرحه الباحث( ه ��ل يوجد مونولوج داخلي
يف الق�صي ��دة مبث ��ل مايوج ��د يف الرواي ��ة)
� ��ص 51واذا كان اجل ��واب ب(نع ��م) فان هذا
يدل على ان امل�ست ��وى الرتكيبي للق�صيدة قد
اعتمد الكث�ي�ر من ا�شتغاالت ال�س ��رد ،واغنى
م�ساره ��ا وتوتره ��ا ،وبالتايل فان ��ه ا�صطنع
نظري ��ا افقا جديدا للنظ ��ر يف الأ�سطورة عرب
ما ا�ستخدم ��ه الأدب الغربي ،وعرب ما �إثارته
التح ��والت من مع ��ان ودالالت فاعل ��ة ،ف�ضال
عن اقرتاحه للإجراء النق ��دي الذي ا�ستبطن
ا�شتغاالت خليل حاوي للبنية ال�سردية/بنية
احلكاية النف�سية الرمزية يف ق�صيدته..
وعم ��د ال�شاع ��ر يف الف�ص ��ول الأخ ��رى اىل
ا�ستكناه ما ميكن ان تبثه الر�ؤية احل�ضارية،
تل ��ك الت ��ي تتعلق باملفه ��وم واملعن ��ى ،والتي
تت�س ��ع لر�ؤي ��ة ال�شاع ��ر وت�أمالت ��ه ،حي ��ث
متنح ��ه �صفة(الرائ ��ي) و�صف ��ة �صاح ��ب
ّ
اليكف
الن�شي ��د ،و�أحيانا �صفة (املغن ��ي الذي
ع ��ن الغناء حت ��ى يف اجللجلة و�س ��ط الآالم)
� ��ص .67ويف �سي ��اق احلدي ��ث عن(متوالي ��ة
الزمن)يرب ��ط الباح ��ث ب�ي�ن مفه ��وم الزم ��ن
وب�ي�ن منظور اال�سطورة ،حيث يتمثل الزمن
لفك ��رة االنبع ��اث ،وتتمث ��ل اال�سط ��ورة اىل
ق ��وة خالقة ت�ضع االن�س ��ان الرائي يف �سياق
الكائ ��ن املكت�ش ��ف ،الف ��ادي ،ال ��ذي ي�ستعي ��د
وجدانه ال�شقي عرب ما ي�ستح�ضره من �صور

جت�س ��د قوت ��ه ومعاناته واح�سا�س ��ه املتعايل
على الزمن الفيزيقي اىل الزمن الأ�سطوري/
الزمن الذي يتخيله اوال ،والذي يرهنه دائما
اىل الزم ��ن امل�ستعاد ثانيا ،حيث تت�شكل لغته
الرثائية ،لغته املحلول ��ة يف توليدات �ضاجة
بفكرة الن�سيان واملوت..
ويف مبحث(م ��وت ال�شاعر)ينطل ��ق الباح ��ث
م ��ن مفه ��وم االغ�ت�راب مب�ستويات ��ه املكانية
والنف�سية والفكرية القرتاح قراءة ما يهج�سه
ال�شاعر خليل حاوي يف التجاوز على مهيمنة
امل ��كان ،والك�شف ع ��ن التبا�سات ��ه وعدمية ما
يحمل ��ه م ��ن عالم ��ات �شعوري ��ة للم ��وت ،تلك
الت ��ي ي�صطنع له ��ا ال�شاعر مقاب�ل�ات �شعرية
يف ق�صيدة(ال�سندباد يف رحلته الثامنة) بكل
م ��ا حتمله م ��ن نقائ�ض واغرتاب ��ات وجودية
حيث(يجد خليل ح ��اوي ان جتربة ال�سندباد
خ�ي�ر وعاء لتجربة �سوداوية ،ترف�ض الواقع
وتراه ��ن عل ��ى فنائ ��ه املطلق وموت ��ه االكيد،
وتتح ��ول مدين ��ة خلي ��ل اىل مدين ��ة ي�سكنها
ال�سندب ��اد اي�ضا ويكون احدهم ��ا هو الآخر)
� ��ص 106ويف االغرتاب النف�س ��ي الذي طبع
جترب ��ة حاوي يجد الباحث �شغفه يف البحث
عن م ��ا يعادل جتربت ��ه الذاتي ��ة ،التي ترهن
نف�سها اىل ثقافته الدينية امل�سيحية وقراءات
العهد القدمي واجلديد ،وكذلك(ت�أثره بجربان
خلي ��ل جربان وبع� ��ض ال�شع ��راء االوربيني،
الرومان�سيني منهم حتديدا)�ص.108
ان مو�ضوع ��ة االغ�ت�راب النف�سي هي املقدمة
الغرتاب ��ه االكرب الذي ط ��ال جتربته الفكرية،
تل ��ك الت ��ي رافق ��ت �سل�سل ��ة ال�صدم ��ات التي
عا�شها والتي انهت حيات ��ه بدءا من انف�صاله

عن احلزب القومي ال�سوري ومرورا ب�صدمة
اجلرح الرنج�سي ال ��ذي �سببه االنف�صال بني
م�ص ��ر و�سوري ��ا وانته ��اء بهزمي ��ة حزي ��ران
ع ��ام  1967و�أح ��داث لبن ��ان ع ��ام 1975
والع ��دوان الإ�سرائيل ��ي عل ��ى ب�ي�روت ع ��ام
1982وهو(الي ��وم ال ��ذي كان يخ�شاه ،فيقتل
نف�س ��ه ببندقي ��ة �صي ��د احتجاج ��ا ورمبا حبا
بحياة اخرى ،تغيب فيها الر�ؤيا وي�ضيع فيها
امل�شهد)�ص113-112
ويف حديث(ق�ص ��ة االنبعاث) يلم�س الباحث
ما حتقق ��ه ر�ؤيته من ا�ستب�صارات ميعن فيها
الن ��زوع اىل التخيل ،حي ��ث يجد ان ف�ضاءات
ال�شاعر ت�ؤن�سن �أ�سطورة االنبعاث وبالطريقة
الت ��ي يدرك م ��ن خالله ��ا ان عوامل ��ه ال�شعرية
مفتوح ��ة(اىل �سرد له خا�صي ��ة االنفتاح على
احل ��دث وخا�صية الت�صوي ��ر اي�ضا)�ص119
اذ يك ��ون ال�س ��رد هن ��ا ه ��و حماول ��ة يف ف ��ك
اال�شتب ��اك ال�شع ��ري ب�ي�ن الرموز(ال�سندباد،
العنق ��اء ،اليعازر) والت ��ي ي�ستدعيها ال�شاعر
ب�ش ��كل الف ��ت ،و كذل ��ك يف التعاط ��ي م ��ع
�أ�سط ��ورة االنبع ��اث من معانات ��ه ال�شخ�صية
ولي�س م ��ن خالل القناع الأ�سط ��وري� ،أي ان
ال�شاعر ي�ؤ�سطر معاناته ،ور�ؤيته الت�شا�ؤمية
العدمية للوجود حت ��ت هاج�س احلياة ثانية
م ��ن خ�ل�ال �سل�سل ��ة م ��ن الثنائي ��ات املتقابلة
املحت�شدة كم�ستويات ت�صويرية يف ق�صائده
مث ��ل( اجلم ��ال والقب ��ح ،والوج ��ود والعدم،
ال�ضي ��اء والظلم ��ة ،احللم والواق ��ع ،ال�سواد
والبيا�ض ،احلب والكراهية) �ص.133
ويف مبحث(الإيق ��اع وال�س ��رد) يف جترب ��ة
خلي ��ل ح ��اوي يوا�ص ��ل الباح ��ث ا�شتغاالت ��ه

عل ��ى مو�ضوع ��ة املقارنة بني انحي ��از حاوي
لال�ش ��كال التقليدي ��ة لاليق ��اع ،وب�ي�ن م ��ا
تعر� ��ض ل ��ه االيق ��اع م ��ن تغاي ��رات انعك�ست
عل ��ى تو�صيف ��ه ومنظ ��وره ،وعل ��ى وظيفت ��ه
يف ال�سي ��اق ال�شع ��ري احلدي ��ث ،ولع ��ل
انفت ��اح ح ��اوي عل ��ى التوظي ��ف اال�سطوري
يف الق�صي ��دة �أ�سه ��م اىل ح ��د كب�ي�ر يف من ��ح
ق�صيدت ��ه م�ستوي ��ات ايقاع ��ات م�ضافة ،فمع
ا�ستغراق هذه الق�صيدة يف البنية ال�صياغية
للتفاعي ��ل غري املح ��ددة يف اجلملة ال�شعرية،
واحتفائه ��ا ب�شه ��وة ال�ص ��وت ا ّال ان ال�صوت
الأ�سط ��وري ا�ضف ��ى �شيئا م ��ن ال�سردية على
ف�ضاءات هذه الق�صيدة ،تلك التي وجدت يف
ه ��ذا ال�ص ��وت وك�أنه �صوت ال�شاع ��ر الباحث
ع ��ن حريته ووجوده ولذته وموته..ويختتم
الباح ��ث ف�ص ��ول كتاب ��ه ب(ق ��راءة اخ�ي�رة)
تبدو وك�أنها ا�شب ��ه باخلال�صة املنهجية التي
اراده ��ا ان تك ��ون عر�ضا ال�شتغ ��االت حاوي
عل ��ى البني ��ة الأ�سطوري ��ة ،وعل ��ى ا�صواتها
ورموزه ��ا ،والت ��ي ا�ستغرق ��ت ال�شاع ��ر يف
اغرتابات ��ه الوجودية والنف�سي ��ة والقومية،
حتى ع� � ّد البع�ض ان هذه الرم ��وز والأ�سماء
هي(�أقنع ��ة) ال�شاع ��ر يف تعاطي ��ه م ��ع ه ��ذه
االغرتاب ��ات ،وان حتوالته ��ا وانزياحاته ��ا
وا�ستعاراتها هي يف العمق حتوالت ال�شاعر
ذات ��ه مبواجهة ما �أنتجته من تداعيات قهرية
�ضاغطة وحمبطة.
ه ��ذا الكت ��اب اطالل ��ة مهمة على زم ��ن �شعري
�صاخ ��ب بالأ�سئل ��ة والتح ��والت ،ومق�ت�رح
لقراءة مهمة لتجربة �شاعر ظل مثري ًا للده�شة
دائما ،ف�ضال ع ��ن ما ي�ؤكده من قدرة الباحث
عل ��ى وعي ��ه للكتاب ��ة املنهجي ��ة الت ��ي توظف
م�ستوياته ��ا االجرائي ��ة يف ق ��راءة ع ��وامل
�شاع ��ر ل ��ه خ�صو�صيته يف الكتاب ��ة ال�شعرية
اجلديدة ،وله ر�ؤياه التي تتمرد على �سياقها
بوع ��ي متع ��ال ،ومب ��زاج نف�س ��ي م�ضط ��رب،
وتتم ��رد عل ��ى تاريخه ��ا امل�سك ��ون مبعطيات
م ��ا يحوط ��ه من تفجع ��ات وازم ��ات وهزائم،
تل ��ك التي حتول ��ت اىل موجه ��ات باعثة على
التب�شري برحالته الداخلية العميقة ،وبتكرار
موت ��ه ،وت�أ�سيه ب ��كل الأح ��زان الكونية التي
اقرتنت بالأثر ال�شعري الرومان�سي ،وال�شعر
امل�سيح ��ي االرثوذوك�سي ،وب�أثره ال�شخ�صي
ال�ساخ ��ط والكئي ��ب والباع ��ث عل ��ى �شه ��وة
االنتحار..

