العدد ()152االحد 11متوز 2004
NO ( 152)Sun. ( 11 )July

الفلز والسمندل
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النخبــة والثقـافـة
علي بدر
هل تـصل االنـتلـجنــسيــا العــربيـة
يـومـا لـتكـون أرسـتقــراطيـة الـدولـة
احلديثة؟
املـثقفـــون مهـمــون ال بــسـبـب وعـيهـم
اإلخصـابـي وخميلـتهم اخلالقــة أو ألنهم
ميتـازون بتفـاصـيل حيـاتهم اجلـاحمـة،
وروحهـم االحتدامية فـقط ،ولكن هنالك
مـا هو أهم :هنـالك الوعي التقـاربي الذي
جيعلـهم يــدافعـــون عن قــضيـــة أو عن
مـوقف ،وبــالتــالي لــديهم هـذه الـروح
التنـقيحيـة الـيت ميكنهـا أن حتـذف علـى
حنـو مستمر كل مظاهـر الفساد والنفعية
احلقرية والفـوضى ،وهذا األمـر حباجة إىل
خطابات ذات داللة ومعنى.
أنــا ال أحتـــدث هنـــا عن املــسح الكــامل
للمشـاريع الكونـية واليـوتوبيـة واجلهود
الـبطـوليـة املكـرسـة لتـدعيـم املشـاريع
األخالقيـة والرتبـويـة ولكن أحتـدث عن
شرعـية وجـود االنتلجـنسيـا العربـية أو
النخبـة املثقفـة وقدم وجـودها ،فـاألمر
يـتعلق هنـا بقـضيـة حـقيقيــة هي كيف
حتـول جهــد االنتـلجنـسيـا املـثقفــة من
احلمــاس إلنتـاج جمـتمعـات فــردوسيـة
وإدارية وثقافية عـرب خطابات ذات داللة
أو خطـابـات ذات معنـى إىل احلــديث عن
رطـانـات وتفـاهـات واختبـارات وجتـارب
متعثـرة ،فاخلـضوع لفـكرة التفـاهة اليت
تـنقلهـا اجلهـود غري املـدربـة ،والعـقيمـة
واليت تعيش على احنالل املـعرفة ،تكرس
بـالضـرورة سيـاسة الـفوضـى والتـجارب
املخيبة واخلضوع لألحداث غري امللهمة.
*
إن السؤال األكـثر إثارة نـسبة لي هـنا ،هو
كيف توصلت الـنخبة العربـية املثقفة إىل
هذه العربدة الثقافية ،والشللية الثقافية،
والصـنميـة الثقـافيـة ،أو مل تعـد هنـالك
بـوصلـة للثقـافة قـادرة علـى استقـطاب
الـوعي الثـقايف العـربي كمـا هي عليه كل
الثقـافـات يف العــامل ،ومن ثـم التـشـرذم
املأسـاوي والزئبقيـة األيديولـوجية ،فهم
حيـبسـون أنفــاسهم للهـروب من األزمـات
املتفـاقمـة ،اإلرهــاب ،التعـصب الـديين،
الـتـخلف االجـتـمــاعـي ،وكل األحــداث
املـزلزلة اليت تعـصف مبجتمعاتـنا عصفا،
ملاذا؟
كتب بـول ريكـور عن احلـط االجتمـاعي
واالقـتصـادي من عـمل املثقف ،وقـد عـد
هـذه اخلــاصيـة مـن خصـائـص ،بل من
وظائف النـظام االقتـصادي واالجتـماعي
احلـديـث ،ألن مهنـة املـثقف يف العـصـور
القـدميـة كــانت تعــد من أشــرف املهن،
الستقالهلـا عن العمل املـأجور ،وانـفالتها
من مفهـوم الـصنعــة ذات الطـابع املـادي
والكـسيب ،وقـد طــالب ريكــور املثـقفني
بـشكل عـام بــالعمل اجلـاد من أجل زوال
هــذا احلط ،وذلـك من خالل زوال الـعمل
بـنظام األجرة ،ألن هـذا احلط االقتصادي
واالجتمـاعـي للعمل هـو بـالـضبـط سلب
لكرامـة الكلمـة ،بيد أن مـا يزيـد يف عزة
نفـس املثقف املسلوبـة إنه يأبى أن يعرتف
إنه  -هــو نفـسـه -يتــاجــر به يف ســوق
اخلـدمات :فللثقـافة كربيـاء تناظـر متاما
إذالل العـمل ،وجيب أن تـزول بـزوال ذلك
اإلذالل.
*
إن جـذور هــذه الكربيــاء بعيـدة ،حـسب
ريكـور ،فهي تعـود إىل العصـور القـدميـة
حـيث كـان العـمل للعـبيـد ،ألنـه وضيع،
وكانت الثقافة لألحرار ،ألنها شريفة.
إن مقـابلـة الفنـون الـوضيعـة بـالفنـون
الـشريـفة هي األخـرى خاضعـة خضـوعا
كـبـريا ملــــا خــص بـه العــــامـل ذاته يف
اجملتـمعـــات التـــارخييــة مـن منــزلــة
اجتمـاعيـة .وإن الثقـافــة متنح نفـسهـا
قـيمـة ،بل إنهـا تغـالـي يف تقيـيم ذاتهـا،
ولـكنهـا يف الــوقت ذاته تـدعـم النـظـام
االجتمـاعي الذي حيتـقر العمل .بل ذهب
ريكور أبعـد من ذلك ،فقـال( :إن الثقـافة
آمثة بـاعتبارهـا  -بصورة مبـاشرة أو غري
مبـاشــرة  -وسيلــة من وسـائـل استغالل
العمل).
وتــســـاءل عـمـــا إذا مل تكـن الـظـــروف
الـتكنـولـوجيّـة للعمل احلـديث تـوضح -
فـضال عن أنـواع االغرتاب االجتـماعـية -
بـؤس الـعمل ،وهــذا البــؤس يتـأتــى من
وظيفته املتخصصة؟
كان االعتقاد السابق بأن اإلنسان سيجد يف
هـذا التخـصص نفـسه ،بـل أنه سيكـتمل
ويــزدهــر ،بل رأوا فـيه احلـ ّل الفلـسـفي
للـسجــاالت الفلـسـفيــة وحال ملعـضالت
نظريـة املعرفة واألنـطولوجيـا ،وتتشكل
خصــوصيــة العمـل من خالل مـا تـشـد
اإلنسـان إىل مهـام بعينهـا ،فيتـعرف عـلى
نفـسـه من خالل مقـدرته علـى االجنـاز،
ومــن خالل قـيــــامه بـــشـيء حمــــدد.
وسـيـتعـــرض املــثقف كــــذلك إىل هـــذا
االرتهـان ،ذلك إن هذا االجناز الذي يكشفه
لآلخـرين ولنفسه ،هـو ذاته الذي خيفيه،
بل إن هـذه اخلاصيـة اليت حتققه–حسب
ريكـور -هي اليت تسلبه شخصيته ،ويقول
عن تطـور املهن  -مبـا فيهـا مهنـة املثقف،
إنه احلــد الــذي تـنــزع إلـيه حــركــة
التخـصص ،وهـذا احلـد هـو الـذي جيعل
املثقف يضيع يف فعل بال معـنى ،يف نشاط
تـافه بـاملعنـى احلقيقـي للكلمـة ،ألنه بال
أفق .
أن تكون إنسانا هذا ال يعين أن تعمل عمال
حمـددا حـسب ،وإمنـا هـو أيضـا أن تـدرك
اجملمـوع ،وهكـذا تـذهب إىل احلـد اآلخـر
الذي هـو نقيض الفعل الـذي ال معنى له،
تـذهـب إىل أفق كليـة الـوجــود اإلنسـاني،
الذي أمسيه ( العـامل ) أو ( الوجود ) ،فكم
مثقف مـن مثقفينا يـدرك هذا األمر ،وال
جيعل مـن نفـسـه صنـيعـــة أو أداة بيــد
تستخدمه بال ضمري؟

املدى الثقايف
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قراءة يف رواية (اخلائف واملخيف) لزهري اجلزائري
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شعرية اخلوف ورعشة الصّرخة

د.قيس كاظم اجلنابي

يتصف العنوان يف الرواية
بأنه العتبة األولى للنص
الذي يقود املتلقي نحو
الفهم والتفسير ورمبا
التأويل ،ألن القارئ
بطبعه وحساسيته يعد
نفسه املنشئ اجلديد
للنص الذي يعمل على
االستفادة منه من خالل
موجهات الكاتب التي
يبثها بطرق شتى ،منتفعاً
بتموضع العنوان (يف
النص املدروس اما بنية أو
بنية تناصية أو بنية
ميتانصية) وألنّ رواية
زهير اجلزائري (اخلائف
واخمليف) الصادرة عن دار
املدى سنة 2003م تستند
إلى إحالة نصية واضحة
عن اخلوف الذي يفسر
على انه (ظلمة نفسية ال
يكاد يُرى من يف داخلها
شيئاً ،وإذا رأى فأشياء غير
واضحة املعالم) ،فانها
تكشف عن واقع كان
تعبيراً عن نية تقوم على
اخلوف وتعتاش عليه،
وتؤدجله لتستثمره
بالتالي لصاحلها ،فقد
كانت شخصية (وليد)
االديب واحدى شخصيات
الرواية يشحنها اخلوف؛

وكـأنه (خـوفه هـو الـذي يـدفعه إىل
مـوضـوع اخلـوف وجتـسيـد صـورة
ال
اخلـــائف واملخـيف) فــاصـبح دلـي ً
لـلمتـلقي ،ألنه صـورة حيـة الشيـاء
(وقعت فـعالً) حني حــاول كتـابـة
روايـة (بضمري الغـائب وخيتفي وراء
روايـة من التاريخ) فاختار ان يكتب
عن (اخلائف واملخيف) بـوضوح تام،
الن املـعنـــى يكـشـف عن الــوقــائع
ال
واالحداث مثلمـا كان اخلوف (شاغ ً
لـ(وليـد) حتـى يوصـل (اخلوف) إىل
(منـتهـاه مــستـنفـذا خمــاوفه هـو
بـالـذات .خمـاوفه ممـا حيـدث فعالً)
حتــى اصبح اخلـوف كـالعـدوى ،أو
كالنـار اليت تسـري يف اهلشيـم ،حتى
(وهـاب) احد اقطاب الـسلطة صارت
لـديه (فـلسفـة) خـاصـة تـستنـد إىل
فكـرة (ان اخلــوف أكثـر دوامــ ًا من
احلب الن احملبني يرتددون يف اإلساءة
إىل احملـبـــوب ويـرتددون يف األســـاءة
للـمخيف) كان ذلك هـو دليل القارئ
املـتلـقي حنــو تقـبل فكــرة اخلــوف
بوصفها تعـبريًا حي ًا عن الواقع كتب
بـاسلوب (بانورامـي) تصويري يقوم
(علــى صـنع الـصــورة الـيت متكـن
الكاتب الروائي من تغطية مساحات
كبرية من احليـاة وجتارب هائلة اكرب
بـكثري ممـا ميكن ادخـاله يف فصـول
املـســرحيـة) الن الـروايــة تبــسط
حـضورهـا علـى مسـاحة كـبرية من
الـــواقع ،وحتـــاول ان تـنـــاوب بـني
اجتــــاهـني خمـتـلفــني يف تفـــسـري
االحداث ،احدهما السلطة ،وثانيهما
مـن ينـاوئهـا لـرتسيخ حـســاسيـة
الشعـور بـاخلـوف بكل مـديـاتهـا؛
وهـذه احلسـاسيـة هي جـزء من
رعشـة الصـرخـة الـيت تتفجـر
بني آونة وأخـرى حني يصارع
الصمت املـرتبط بـاخلوف مع
صــوت الصـرخـة بـوصفهـا
خرقـ ًا جلدار الـصمت حني
يتجاوز اخلوف حدوده.

ال عـن تـــوظــيف احللـم
هـــذا فــض ً
بوصفه (حكايـة) .الن الرواية تسري
عـلى وفـق خط رئيـس عام حيـتوي
اللبـنات الفـرعيـة األخرى بـوصفها
تـعبـريًا عن عـصـر اخلــوف والقلق،
وهلـذا كـان الـسيـاق السـردي سيـاقـ ًا
تداوليـ ًا (أو شبه تـداولي احيـاناً) ال
تـسري فيه الـرواية يف اجتـاه واحد أو
وترية واحـدة؛ وامنـا تـتنــاوب بني
االحداث يف اكثـر من قضيـة واحدة
تفـضي إىل جـانـبني مـتصــارعني/
مـتناقضني :السلطـة واعداء السلطة
لـكي حتقق مسـارًا سرديـ ًا جيمع بني
بناء شخـصية
الــــــــســـــرية
وشخــصيـــة
الـــروايــــة
ـ
فمن خالل
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يـســرد الكــاتب روايـته عرب ضـمري
الغائـب ال برؤيـة شاملـة ومركـزية
ميسك جتليـاتها الرئـيسة والثـانوية
متـاشيـ ًا مع احسـاسه بضـرورة فتح
مسار آخر يوازي مساره السردي ،لذا
حـاول ان يضع مـسارًا ثـانويـ ًا آخر
يسـرده (وليـد) بـوصفه شخـصيـة
سـائرة يف ركاب السلطة جترب كتابة
روايـة ترسم تـسلسل االحـداث ،كما
مسح الكــاتب لـشخـصيــة (قــاسم
فنجان) الشاعر الذي سحقته احلرب
حتـى مــات مقتـو ًال يـسـرد بـعض
االحــداث عرب أوراقـه اليت تــركهــا.
والـروايـة هلــا مسـار سـردي رئـيس
خـاص جعلـت فيه حمــاوالت السـرد
اآلخر نوع ًا من التنفيس عن قبضة
الكاتب املهيمنة اليت حتاول االمساك
حبـركـة االحــداث حتــى ال يتحـول
الـسرد مـن رؤية حمـددة واضحة إىل
تنــوع من الـرؤى والـوجـوه ،ورمبـا
االصوات.
تضمنت الـرواية اجتاه ًا سردي ًا يقوم
على االسـتفادة من تـوالي احلكـايات
داخل سيـاق السـرد الرئـيس ،أي ان
اهليـكل العام للـرواية مـؤطر بـإطار
خـاص ،يف داخل هذا االطـار تنتـشر
العديـد من احلكايـات كما هـي حالة
حكاية (صبيحة الداكوكة) ،وحكاية
(الـرجـال الـذين محلـوهـا الـضيم)
ووعــدوهــا بــالنـعيـم ،وحكــايــات
(الـسفــاح) ،وحكــايــات (احلنـطــة
املــسمــومــة) وحكــايــات (وليــد)،
وحكايات (قاسم فـنجان) ،وحكايات
(يـامسني) وحكـايات (قـادر ،سليم،
أبــي هـــــاشــم اجلالد ،الـغفـــــاري،
احلائـري ،املعتوه ،يعقـوب ،أكرم نور
الـدين ،جميـد ،وهـاب ،اللـواء حممـد
العبـاس ،عبـد الــوالي) ،وحكـايـات
(احلرب).

استـحضـار بعـض احلكـايـات
الـراسخة يف املوروث العـربي كحكاية
(امللـك اجلمـيل ودولتـه املنحـوسـة)
حني (تقـص احلكايـة حتى يـدركها
الـصـبح فـتغـيب .ولـن تعــود مــرة
أخرى) مع رغبـة (القائد) يف كـتابة
(سريته) من خالل مـا أعطاه الوزير
للكاتـب من بداية جـاهزة ورغبة يف
ان خيضع الـروائي (السرييـة لرؤيته
اخلــاصــة) مــا يـشـري إىل النــزعــة
(السريية) املـضمرة يف كتابـة العديد
من الـشخـصيـات الــروائيـة واىل ان
شعريـة السرد يف هذه الرواية (تقوم
على التعارض والتناقض بني املظهر
واحلـقيقــة وهي تــشمل دا ًال واحـدًا
ومدلولني اثنني االول حريف ظاهري
وجلـي ،والثاني متعلق باملغزي ،موح
بهِ ،خـفي) ممــا يــولــد نــوعــ ًا من
(التنـاقض بـني الكلمـات ومعـانيـها،
وبـني االفعـــال والـنـتـــائج ،أو بـني
املظهر والواقع) عرب خيط خفي من
التهكم واالحساس بالسخرية املريرة
مــن وقع املفـــارقـــة بـني اخلـــوف
والـصرخة ،واخلـوف والصمت ،وبني
وعي رجل السلطـة ووعي املضطهد،
كـما هي حـال (وهاب) الـذي يرى ان
احلظ أفضل من السياسية.
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متيـزت الروايـة بتنـوع الشخـصيات
وقـدرتهـا علـى رصـد العـديــد من
الـنمـاذج االنـســانيـة ،فقـد جـاءت
شخصـية (وليـد) موازيـة لشخـصية
الـكاتـب ملا حتـمله من ثقل واضح يف
الكشف عن العقيلة الثقافية للسلطة
وكـيف كان يـفكر اتـباعهـا ومع ذلك
فان (وليد) شخصـية مثرية ومؤثرة
يف بنـاء الـروايـة ،وهي (تـذكـرني)
بـشخصيـة (وليد) الفـدائي يف رواية

زهري اجلزائـري (املغارة والسهل) مع
اختالف األزمنـة واألمكنة واملواقف،
اذ جـــاءت شخـصـيـــة (ولـيـــد) يف
(اخلـائف واملـخيف) جتـسيــدًا حيـ ًا
جلـوهر حـركية الفـعل الروائي ألنه
كـان (خـائفـ ًا من هـاجـس الكتـابـة
الذي سيقـتله) حني مسح له الكاتب
بـالبــدء بكتـابـة الـروايـة فجـاءته
الفكـرة (كــالصـرخـة) فقـال( :بهـا
سـأبـدا الـروايـة :صـرخـة غـامضـة
مــزقـت اللـيل وايقـظت هــواجـس
الناس املخبأة ثم انطفأت).
ممـا وفـ ّر فـرصـة حلصـول نـوع من
(التـناص الـداخلي) يف نص الـرواية
ذاتهـا حيـث يتــوازى خط (مـسـار)
الـســرد الـــذي رمسه الكـــاتب
لنفسه مع خط

كتابة
(وليد)
لروايته
 ،ممـــــــا
جيــــعــــل
فــكــــــــرة
ـ
الكـتـــابـــــة
دليال للقارئ
املـــتـلـقـــي يف
تلمس سبـيل السرد ،فقـد كان تتبع
(وليد) للتفاصيل اخلاصة بشخصية
(الـسفــاح) املعـروفـة بـ(ابـي طرب)،
نسبة إىل آلة (الطرب) اليت يستخدمها
ال بـانه (كمـا يقـول
ممـا يــوحي فع ً
على لسان الكـاتب يف الرواية)( :دقة
التفـاصـيل هي الـيت اوحت لـوليـد
بصورة القـاتل الذي يـصف جرائمه
يف صحف اليـوم الثـاني بـاعتبـارهـا
فصــو ًال من روايـة يعـرف مقـدمـ ًا
نهـايتـها ..ولـذلك تـرك الضحـايا يف
روايته وتـابع القـاتل .فقـد شـغلته
متامـ ًا الرسـالة اليت اعتـاد ان يرتكها
يف مكـان القتلـة( :مل اقـتل من اجل
القتـل ،ولست متعطشـ ًا للدم وليست
هنــاك ضغــائـن شخــصيــة علــى
املقـتــــولـني ،امنــــا اردت ان ابـلغ
اآلخرين من خالهلم رسـالة ستظهر
فـيـمــا بعــد )..وحتـت الــرســالــة
املـطبـوعــة خبط عــريض تــوقيع
القـاتل علـى شكل عالمـة استفهـام
نقـطتهـا دم )..وهذا مـا يكـشف عن
كون شخـصية (ولـيد) هي شخـصية
مـركـزيـة مـؤثـرة يف بنـاء الـروايـة،
وهـي الــدلـيل الفـــاعل حنـــو فهـم
تفـاصيل سـريورة السـرد وحـركته
لتــداخل شخـصيـته مع شخـصيـة
الـكاتـب ،نتيـجة تـداخل سـري سرده
لروايـته املفرتضة مع روايـة الكاتب
هذه ،وبهذا استطاع الكاتب ان يوهم
القـارئ ،املـتلقي بـوجـود اكثـر من
كـاتـب ،منـشـئ للـروايـة ،ووجـود
تنـاص داخلي ينأى بنفسه عن خط
حـركــة السـرد الـرئـيسـة ليــؤسس
وجـوده على مـركز حـركة الـرواية

حتــى ان الكــاتب مــارس غــوايــة
الـتضـليل يف ايهـام القـارئ بـوجـود
تـداخل بـني شخصـيته وشخـصيـة
ولـيد) نفـسه( ،اني اكتب عـن زمان
آخـر ومكان آخـر) لكنه مل يلبث ان
كــشف عـن غـــايـته مـن وراء ذلك
حينـما دفعه للـحديث مفـصح ًا عن
اهلـــدف مـن اخـتـيـــار شخـصـيـــة
(السفـاح) موضـوع ًا للـرواية وذلك
بابالغ رسـالة سـريعة للقـارئ ترى
ان (الـسفاح مـوجود داخل املـواطن
العــادي ،ومـــا حيتــاجه لـتنـفيــذ
اجلرميـة هو الـشخص البـارع الذي
خيـرج الـسفـاح من املـوظف املـطيع
الـذي يفعل متامـ ًا ما متليه الـدولة)
حتـى ان السلطـة هي اليت ستـسرق
فكــرته حـول (الـسفــاح) :فكــانت
الكتـابة عـن زمن آخر ،ومكـان آخر
هي جمـرد لعبة) ،وهي اللعبة
ذاتهــا الـيت اسـتخـــدمهــا
الكــاتب يف عـدم الـتصـريح
بـاألمـكنــة واألزمنـة وإبقـاء
األجواء شبه معتمة ،واالكتفاء
باملالمـح البسيطة هلا كنوع من
البحث عن رؤية مشـولية إلدانة
القهر ومصادرة احلريات.
جاءت شخصية (وليـد) متذبذبة،
لكنهـا حتمل نقـاءهـا وعـذوبتهـا،
وهي تــستقـى بعـض مالحمهــا من
(وليـد) يف روايـة (املغـارة والـسهل)
اليت وصفها بـ(قصر النفس واجلزع
الربجـوازي الصغري) فكان غـالب ًا (ما
يبـاغـته (وليـد آخـر ،أكثــر قسـوة
وأقل محاسـاً ،يراقـب اندحـاره من
اخلارج وحيصي له درجـات تدهوره
بربود).
تستحـوذ شخصيـة الشـاعر (قـاسم
فـنجان) على حيـز مهم من الرواية
على الـرغم من قـصر دورهـا الذي
سيق للحـرب احملتدمـة فلقي حتفه
فيهـا ،وحني اسـتنجـد بـ(يـامسني)
نسيت ذلك وعاشت حياتها ،ونسيت
صـديقه الـلدود (ولـيد) ،وقـد سرد
(قاسم) بعـض املشاهـد الصغرية من
الـروايـة من خالل رسـائله وأوراقه
فقـال عن نفـسه( :مكـاني ،احلـرب
عـاشقيت الوهلانـة ..مشطت يف الليل
شعـرهـا االســود املمتـد علـى طـول
خنـادقنا ،ومألت ليلنا بـالرصاصات
اخلُـلبيـة) وكـانت قـصيـدة (وليـد)
إليه بعنوان (رسالـة متأخرة لقاسم
فنجان) ايذان ًا بنهايته بعد ان ختلى
عن اجلميع حتى ان (وليد) ردد مع
نفـسه عرب حـوار داخلـي (منلـوج)
موجهـ ًا خطابـ ًا إليها (خـيانة ،زيف،
ايـن أنـت يــا ولـيــد؟) وتـنــاســاه
(يامسني) و(سليم) ،وتالشت اصداء
رســالته إىل (يــامسني) الـيت ارسلهـا
إليهـا مـن جبهـة احلـرب ،اليت قـال
فيهـا( :صورتـك معلقة امـامي على
جــدار اخلنـدق ..تـبتــسمـني مثل
طفلـة ضـيق عيـنيهـا شعــاع مشس
حاد).
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تـؤرخ الـروايـة لصـراع دمـوي بني
الـسلطة ومعـارضيها حـيث تتكشف
البنى الفكرية االجتماعية النفسية
لــشخـصـيـــات رجـــال الــسلـطـــة
وممـارساتـها لتـصبح خلفيـة لواقع
معني يتعـرض فيـه معارضـوها إىل
شتـى انـواع الـقمع حــاول الكــاتب
عـرضـه عرب وجهــة نظـر خـاصـة
تتعــاطف مع معــارضي الـسـلطـة،
ولكنهـا تتـخفى وراء حـياد قـلق مبا
جيعل بنـاء الـروايـة يتـصل اتصـا ًال
مبـاشرًا بـالتـاريخ الـسيـاسي حـتى
يـتمـاشج مـعه بطـريقـة حـواريـة
حتــاول ان تنــشئ صلــة حيــة بني
(صـدمـة) الـعنـف وضيـاع احلـوار
الــسـيــاسـي ،وتالشـي الكـثـري مـن
الـثوابـت وبني البنـاء الروائـي الذي
يـقوم علـى استخـدام ضمري الغـائب

بوصفه اقـرب األساليب الـسردية إىل
عـرض الوقائع التـارخيية السـياسية
ألنه يـضـفي نـوعـا مـن احليـاديـة
(املقموعـة) على السـرد الذي حطم
جدرانـها الكـاتب وفـتح حنوهـا افق ًا
لكشف رذائل السلـطة؛ ومن هنا جاء
احلوار الـفكري املتمـوضع يف الرواية
كـنــوع مـن الـتـثــويــر الـــداخلـي
الستنهـاض قوة النـص باجتـاه إدانة
واقع متشرذم.
جـاء اختيـار الشـخصيـات الـقمعيـة
ليؤكـد الطبيعـة النزقـة واملوهـومة
بـالقـوة والتفـرد حتـى ان (وهـاب)
وصف نفسه بانه يؤمن باحلظ اكثر
مـن السيـاسيـة ،واحلظ بـالنسـبة له
(مثل املـرأة اليت جتلس بـني ساقيه،
تستسلم للمغامر واملغتصب) ،علمته
مهنـة احلمايـة (ان الزمـن ال يرحم،
لـــذلك يـنبـغي الــرد علــى الفــور
مـسـتخــدمــ ًا العـنف كــرد ســريع
وأحيانـ ًا قبل ان تقع الواقعة (فكان)
ال يعـرف غري العنف وسـيلة الثـبات
هذا االخالص).
إذا كـــان (وليــد) جعل الـصــرخــة
منطلقـ ًا لروايته عن (الـسفاح) فان
(يعقوب) صحاهـو اآلخر على صوت
الصـرخة ،وعض (قادر) شفته حني
مسعهـا وهـو يهيـئ نفسـه يف املعتقل
لتـنفيذ فكـرة حفر نـفق للهرب من
املعتقل ،فـالصـرخـة كـانت القـاسم
املشـرتك بني الضحيـة واجلالد ،فقد
كـان (يعقوب) يـؤدي واجبه كمـدير
لـألمن يــرى بــان اعـتقــال هــؤالء
األوغــاد حيــول املــديــريــة إىل دار
جمانني ،هلـذا كثريًا ما يهرب إىل بيت
خالته حتى يستعيد متاسكه ويبقي
(سويـ ًا وعاديـاً) حتـى كان يـتحدث
عن اسـرار خياف ان يتحـدث عنها يف
بيوت أخـرى ،ويشتم مـن يشاء دون
خــشيـة) .ممـا يـشـري إىل ان عجلـة
اخلــوف حتيـط بـالــذين خيـيفـون
اآلخــريـن أيـضــا ،وان االحــســاس
باخلوف هو احـساس مركز ومرتاكم
ومتغـلغل يف كل مفردات الـواقع مما
جيعل الوعي الـذي ينهض به الكاتب
يـتصف بــالقصـديــة ،فيغــدو اشبه
مبـفارقـة ذاتيـة ،أو تعلـيل ذاتي من
دون نـهاية عـرب مباطنـة تكشف عن
ال
فـاعليـة الـوعي (لكـونه دائمـ ًا فع ً
لـشيء ،ادراكــ ًا لشـيء ،حكمـ ًا لـشيء،
تـوقعـ ًا لـشيء ،تـذكــرا لشـيئ ،حبـ ًا
لـشيء ...اخل) أي ان الـوعي بـاخلـوف
جــاء جــزءًا مـن معــادلــة يـصـعب
االمسـاك بطـرفيهـا ،فحني يـذهب
(يعقـــوب) إىل الـــدراســــة ويعقـبه
(جميـد) تتـواصل حـركـة الـضغط
والتخـويف حتـى يصبـح هو نـفسه
(خــائفــاً) بعـــد ان طلع علــى ســر
(القصـص) الكـثرية حـول حمـاوالت
اغـتيـالـه (حببـة زئـبق تــدس بني
احلبــوب املنـشـطـة الـيت يقــدمهـا
الطبـيب اخلاص ،االبرة املـسمومة يف
الفراش تـدسها واحدة من املرشحات
لسـريرة) هلذا ينـدمج مع (وليد) يف
مصري واحد حني يقول له( :سنكتب
الرواية مع ًا يـا سيدي ..منك السيف
ومـين القلـم ،مـنـك االفعــال ومـين
الكلمات).
يف حني مثلـت (يامسـني) دور املرأة
اليت فقدت فرصتها املبكرة يف احلياة
فـاستـحالـت إىل بغي من نـوع خاص
وخصـوصـ ًا بعـد فـشلهـا يف زواجهـا،
فكـانت عشـيقة (منكـوبة ومـوظفة
بارزة عـند وزيـر مشـهور بعـالقاته
النـســائيـة) ،فخــرجت خـاسـرة يف
زواجهــا وظـلت متــارس وجــودهــا
كــزوجــة (ظل) الحق هلــا بـطفل،
فكان ان انغسمت يف حياة الهية حتى
تنسـى مأزقها ومـأزق(قاسم فنجان)
فكـانت صـورة لـواقع متـآكل مـرت
عليه العديـد من الوجـوه ،وتناقلته
العديد من األيدي.

األعرجي يكشف ،وينتقد (أوهام احملققني)
دمشق  -ابراهيم حاج عبدي
مؤلف كـتاب (أوهـام احملققني) الـصادر
أخريا عن دار املدى (دمشق ـ  ،) 2004هو
حممـد حـسني األعـرجي ،وهـو بـاحث
وأكادميي عراقـي ،يعمل أستاذا يف معهد
الشـرقني األوسـط واألدنى جبـامعة آدم
مـسكيفج مبـدينـة بوزنـان البـولنـدية
حيـث يقيـم ،حقق بعـض كتـب الرتاث
مثل (ديـوان علي بن حممـد احلمّـاني)،
و(ديوان بكـر بن عبد العـزيز العجلي)،
كمـا اصدر جمـموعـة من الكـتب منـها:
(فن التمثـيل عند العـرب)( ،مقاالت يف
الــشعــر العــربـي املعــاصــر)( ،جهــاز
املخــابــرات يف احلـضــارة اإلسـالميــة)،
(أجـداد وأحفـاد)( ،يف األدب ومـا إليه)،
(اجلواهري ـ دراسة ووثائق) وغريها.
يف كتــابه اجلـديـد (أوهــام احملقـقني)
خيوض الباحـث يف ميدان خربه طويال،
ويتحـرك يف مساحـة مألوفـة لديه ،فهو
من أبــرز املـهتـمني بــالـرتاث العـــربي
ومصـادره ،ومن الدارسني هلذا الرتاث يف
مروياته ومـدوناته املختلفة ،لذلك فهو
يقـدم هنـا دراسـة عـلميـة خـالصـة ،إذ
يــضع أهـم جتــــارب احملققـني للـرتاث
العــربـي ،علــى اخـتالف أســالـيـبهـم
ومـنــــاهجهـم ،حتـت جمهـــر الـنقـــد
والتقيـيم ،ويف الوقت الذي يشري فيه إىل
إجنـازات هـؤالء احملـققني ويـثين علـى
جهـودهم ويـشيـد بهـا ،فـانه يتـصيـد
أخـطاءهم ،وهـفواتهم ويـدين تعجلهم،
مقـارنا بـني الروايـات املختلفـة ،وذلك
برؤيـة واضحـة دقيـقة وشـاملـة ،وهو
يــشري إىل ان هــدفه يف الـكتـــاب ليـس
االنتقاص من علم أحـد أو مما بذل من

جهد ،وليس هدفه كـذلك السخرية من
أحـد ،ولئن ظهـرت السـخريـة يف بعض
مــواضع الـكتـاب فــان البـاحـث يربره
بالقـول( :السخـرية مـزاج فطـرني اهلل
علـيه ،حـيـنـمــا أرى مــا ال يـعقل مـن
أوهام).
يقـول األعــرجي يف مقـدمـة الـكتـاب
املـصاغ بلغـة رصينـة جزلـة (،صار من
معانـي التحقيق يف أيـامنا هـذه أ ْن صار
كل من ينـشر كتـابا قـدميا علـى الناس
فيؤديه كما تركه عليه صاحبه ،أو على
أقـرب صـورة من ذلك ،يـسمـى حمققـا.
واملـعنــى صحـيح ـ يــضيـف البـــاحث ـ
ولكنه كـان يف أصله يـطلق علـى العـامل
الـذي يتـحقق من مـسـائـل العلم الـذي
خيوض فـيه ،والتثـبت منهـا ،ومن هـنا
أطلق النـاس على بعض العلماء انهم من
احملققني مـثل :احملقق القـمّي ،واحملقق
الـبغـدادي ،واحملـقق الكـركـي ،واحملقق
الكلباسي ،واحملقق احللّي وسواهم.
والبـاحث يف كتابه يقصد املع َنيَني ،وهو
يبـدأ بتوجيه النقد الـشديد إىل الباحث
املـصــري املــرمــوق ،امللقـب بـ (أستــاذ
األساتيذ) شوقي ضيف من خالل كتابه
(تاريخ األدب العربي) املؤلف من عشرة
أجزاء ،ويوضح األعـرجي كتمهيد لنقد
ضـيف (ان مـــؤرخ األدب ال يـكفـيه أن
يعـرف آثـار الـعصـر الـذي يــزعم أنه
يدرسـه ،وإمنا علـيه أن حيدد اجتـاهاته
مـرصودة رصـدا تأرخيـيا ال تفـوت منه
شـاردة وال واردة يف تقـديـم األهم علـى
املهم من هـذا األمر أو ذاك. . .فضال عن
معــرفـــة النــاس الـــذين يـــؤرِّخ هلم،
واالطالع علـى آثـارهـم ،وحيــواتهم)،
وهي مـهمة صـعبة ،كـما يقـر األعرجي

نفــسه ،لكـنه يــستــدرك يف رفـض ألي
حجة أو ذريعة قد يسوقها احملقق ( :من
ط مهرهـا) يف إشارة
خيطب احلـسناء يعـ ِ
إىل ان من يتصـدى ملهمة جليلة عليه أن
يكـون أهال هلـا ،ويتحـمل مشـاق العمل،
غري أن ضيف ،كما يرى الباحث ،مل يكن
أهـال لكتابـة تاريخ األدب العـربي حيث
يـصفه األعـرجي بـانـه (قليل الـتثـبت
والرتيث ،ال يعطي للـدقة يف احلكم وزنا
مناسبا).
انــطالقـــا مـن هــــذا احلكـم يـنــطلق
األعـرجي لـتصيـد أخطـاء ضيـف الذي
أشرف عـلى عشـرات رسائل الـدكتوراه،
وختـرج من بني يديه مئـات الباحثني،
وكمثـال علـى عـدم دقـة ضيف ،يقـول
األعــرجـي ـ وهــو ال يـطلـق حكـمه إال
مشفـوعا مبـثال ـ بـان لضيف يف كـتابه
اجتهادات عجـيبة ال اعرف سـببا لولعه
بـها ،السيـما ان هنـاك من النصـوص ما
يغـنيه عن مثل هـذه االجتهـادات ،فمن
ذلك وهو يـتحدث عن مـالزمة الشـاعر
علي بن اجلهم للخليفة املتوكل العباسي
قـــوله (...وقـــد يكــون يف مـنــادمـته
للمتوكل ،ومالزمته له ما يدل على انه
كـان ظريفـا مجيل احملضـر) ،ويعرتض
األعـرجي علـى هـذا االجتهـاد ،مـؤكـدا
بـانه لـو اطلـع ضيف علـى كـتب الرتاث
والروايـات املختلفـة ملا خـرج مبثل هذا
االجتهاد.
ويف مـوقع آخـر يتحـدث شـوقـي ضيف
عـن حممد بـن صاحل العلـوي قائال (ومل
يتـورط فيـما كـان يتـورط فيه شـعراء
بغـداد من الـتعلق بـاجلـواري ،واإلمـاء،
فقـد كــان يَكلَف بــزوجته وحـدهـا)،
ويتـابع ضيف علـى الصفحـة نـفسهـا (

وللعلـوي مقطوعـة يصور فيـها جواري
ينـدبن ويلطـمن عنـد قرب لبعـض ولد
املتـوكل ،وهـو فيهـا يتحـدث عن فـتور
عيونهن ومجـاهلا ،وخيال كـأمنا سينفخ
هذا اجلمـال الفاتن يف العظـام اهلامدات،
فـتعود مـرة ثانـية إىل احليـاة ( ...وهنا
يـأتي تعليق األعـرجي متـسائال) أفريى
شـوقـي ضيف أن مـن (يكلف بــزوجته
وحـدهــا) يكــون من هـمه أن يـتغـزل
بـاجلــواري البــاكيـات ،ويــشغله سحـر
عيـونهن عـن رؤية الـدمع فيهـا ؟ أهذا
كـالم من يكلف بـزوجته وحـدها (ومل
يتـورط فيـما كـان يتـورط فيه شـعراء
بغــداد من الـتعلق بـاجلـواري) ؟ أم أن
للـتعلق مـعنـى آخــر عنـد الــدكتـور
ضيف؟.
هكــذا ميـضـي األعــرجـي يف الـتقــاط
اهلفوات ،واألخطاء ،واملغالطات اليت وقع
فـيهـا شــوقي ضـيف يف عـمله الـضـخم
(تــاريخ األدب العـربـي) ،دون أن يغفل
عن اإلشـادة جبهد هـذا الباحـث املصري
اجلـليل ،مـؤكـدا أن غـايـته من تـبيـان
بعض األخطـاء ،وهي غيـض من فيض،
هـي أن يتـنبه احملـقق إىل عمـله جيـدا،
كمـا ان غـايته هـي ان يسـتنـتج ( اننـا
استعجلنا كتابة تارخينا األدبي ،فنشرنا
الدراسة قبل نـشر مصادرهـا ،وأصدرنا
احلـكم النقدي علـى أدبائنـا قبل حصر
آثارهم وهكذا).
وبــاألسلــوب ذاته يـنـتقل األعــرجـي
لينتقد عمل احملقق ابراهيم السامرائي
يف حتقيق معجم الرصايف ( اآللة واألداة،
ومـا يـتبـعهمــا من املالبـس ،واملـرافق،
واهلنــات ) ،وهـــو معجـم يقــوم علــى
االشتقـاق مـرة ،وعلـى التعـريب مـرة

أخرى فـيما خيـص اآلالت ،واألدوات كما
يـدل علـيه عنـوانه،و يبـدو ان إعجـاب
الـسامـرائي مبعجـم الرصـايف ،قد محله
على ان يستـدرك على الرصـايف ما فاته
مـن معجمـه ،لكن هـذا االستـدراك من
قبل السامرائـي ـ كما يوضح األعرجي ـ
جـاء نــاقصـا ومـبتـسـرا ،فـضال عن ان
السامـرائي مل ينتبه إىل بعض ما جاء يف
الـكتـاب إذ عـاد وكـرر بعـض املفـردات
الـواردة يف املعجم علـى اعتبـار إنهـا من
ابتـكاره ،ومثـة أمثـلة عـديدة يـكشفـها
األعرجـي لينتقد بذلك السامرائي على
تسرعه ،وعـدم درايته باملـوضوع الذي
يتصدى له.
وكـذلك يـنتقـد األعـرجـي ،يف فصـول
الحقـة ،الدكتور صالح الـدين املنجّد يف
حتقيق كتاب (أدب الـغرباء) ألبي الفرج
األصفهــاني ،ويــستــدرك علــى بعـض
دواوين الـشعراء احملققة ،ويستغرب من
حتقـيق الــدكتــورين نــوري محــودي
القيسي ،وحـامت صاحل الـضامن لـديوان
ي بن الرِّقاع العاملي فيصف عملهما
عَـ ِد ِّ
بالتشويه ،ال التحقيق ،نظرا لإلنشائية،
واالنـتقــائيــة ،والتـسـرع الــذي وسم
عـملهمـا ،معـربـا عن رغبـة يف ان يعـاد
حتقيق هـذا الـديـوان بـأيـدي من هـو
خبري ،ومـطلع ،وجدير ،وكـذلك ينتقد
حتقـيق األسـتــاذيـن حمـمــد نــاصــر،
وإبـراهيم حبـاز لكتـاب (أخبـار األئمـة
الـــرستـميـني) البن الـصغـري ،ويعـترب
حتقيقهمـا حافال بـاملشـاكل ،والعـثرات
ابتداء بعنوانه ،ومرورا مبؤلفه ،وانتهاء
مبا اعتور نـصه من تصحيف وحتريف،
واألمر نفـسه ينطبق علـى حتقيق جنم
عـبد اهلل مـصطفـى لكتـاب ابن احلـجاج

(تلطيف املزاج) ،وهو ما يشري إليه عنوان
الفصل املعـنون بـ (تـلطيف املـزاج عبث
بابن احلجاج).
وبهذا املعنـى فان كتاب (أوهام احملققني)
يـتصف بـاجلـرأة ،وبـاألمـانـة العلـميـة،
فــالكتــاب يظهـر ـ كمـا يبـني العنـوان ـ
األوهــام اليت تــدور يف ذهن احملقق وهـو
يقـوم بتحقيـق كتاب ،كمـا يسلـط الضوء
على املغالطات اليت يقع فيها احملققون ،و
ينتقـد التسـرع والعجالـة يف العمل ،وهو
مـا يعين الـوقـوع يف اهلنـات ،واألخطـاء،
ويـطــالب الـكتــاب احملقـقني بـضـرورة
التـأني ،واهلدوء ،وسعة االطالع ،واخلربة،
والتجربـة الواسعـة الن حتقيق كتـاب ما
هو ،يف نهـاية املـطاف ،نـوع من التـوثيق
البـد وان يكـون أمينـا للـنص ،ولكـاتبه،
وعصره ،وال جيوز للمحقق ،بأي حال من
األحـوال ،ان يـتســاهل يف عمل كهـذا ،بل
علـيه ان يكــون دقـيقــا يف كل حــرف،
ومجلـة ،ومعلـومـة ،وحـادثـة ،وروايـة،
وعـليـه ان يربز االخـتالفــات ،ويقــارن،
وحيــاجج ،وجيــادل ،وأال يبـين أحكــامه
علــى الــظنــون ،والــشكــوك ،واملــزاج،
وبـاختصـار عليه ان يبتعـد عن األوهام،
ويـتمسك بـاملنهجـية العلـمية الـواضحة،
وهذا أمـر يتـطلب جهـدا وتعبـا كبريين
وهذا صحيح  ،ولكن الـصحيح أيضا وكما
أشرنا سـابقا إىل ما سـاقه األعرجي ( من
خيطب احلسناء يعط مهرها) ،وبالتالي ال
يشفع للـمحقق املوهـوم أي مربر أو حجة
أو ذريعـة طـاملـا قَـبِل أن يعـمل يف هـذا
امليــدان اإلشكــالي والـشــائك الـذي هـو
التحقيق.
ـ الكتاب  :أوهام احملققني.
ـ الكاتب  :حممد حسني األعرجي.
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