العدد ()272االثنني 13كانون االول 2004
NO ( 272 )Mon.(13 )December

املدى الثقايف

11

CULTURE

اهلــروب من الــذات :مــا وراء الــوضـعيــة وحتــريــر االنـتهــاك
الكسندر ستايهر

كتب دولـوز مـرة :نحن مـخطئـون إذا
ظـننـا أن مـن املمـكن تقـدمي احللـول
بشـأن اخلطـأ والصـواب من البـداية
…ه ـ ـ ـ ــذا اإلجـح ـ ـ ـ ــاف ي ــب ـ ـ ـ ــدأ م ــن
الـطفــولــة حلـظــة الـصف حتــديــداً:
ي ـب ـ ــدأ مــن مـعلــم امل ـ ــدرس ـ ــة ال ـ ــذي "
يطرح " املشكلـة ومهمة التلميذ هي
اكتـشــاف احللــول .فبهـذه الـطــريقـة
نـبقــى رهـين ــة عبــودي ــة من نــوع مــا.
احلـريـة احلقـيقيـة تكـمن يف القـدرة

علـ ــى اتخـ ــاذ القـ ــرار ؛ علـ ــى إيجـ ــاد
مـ ـشـكـالت .ومع وجـ ــود شعـ ــارات مـن
قبـيل " االنعطـافـات اللسـانيـة " أو "
االنعـ ـط ـ ــاف ـ ــات األدب ـيـ ـ ــة " أو ظه ـ ــور
نظـريـة املـؤسـسـة مـا بعــد البـنيـويـة،
ط ـ ـ ــال الـ ـ ـشـك مـع ـ ـظــم املـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
املنطقية واالفتراضات املستمدة من
منـظور آلـي أو عقالني للـمؤسـسات.
(كزارنيواسكا.)1999 ،
ومع ذلـك مـ ــازال الــبحـث الـ ــوضعـي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارٍ لــآلن م ـ ــن دون أن ي ـخ ـ ـ ـ ـضــع
للـتـ ـسـ ــاؤل .ولهـ ــذا الـ ـسـبـب يــصعـب
احلـديث عن نظرية مؤسسة ما بعد
وضعيـة أو ما بعد عقالنيـة بوصفها
خلفـ ـاً حمل ــاول ــة سـ ــابق ــة تـبغـي فهـم
الكـيفيـة التـي تعمل بهـا املــؤسسـات.
واألدهـى أن الدراسـات الوضعيـة وما
بعد الـوضعية (أو ما قبل الوضعية)
تتم جنبـاً إلى جنـب .ولعل أهم نقد
وجه لهــذه النـظــريــة هــو أنهــا تـتكل
علـ ــى لـ ــوغ ـ ــوس الفـ ــرد وعـقالنـيــته.
لـك ــنه خـ ــضع مــن نـ ـ ــاح ـيـ ـ ــة أخـ ـ ــرى
للـتــمحـيــص مـن مـفك ــريـن آخ ــريـن
مثل نيـتشـة وفـرويـد وهيـدغـر مـروراً
بـالفلسـفة مـا بعـد البنـيويـة ؛ دولوز
وفوكو ودريدا.
لقــد ابـتعــدت الــذات الـب ـشــريــة عـن

املـ ــرك ـ ــز الفـكـ ــري وأعـيـ ــد ت ـصـ ــورهـ ــا
بـ ــوصـفهـ ــا شـبـكـ ــة مـن االعــتقـ ــادات
واألفكـار واالنـطبـاعـات واألحـاسيـس
الـتـي ت ـط ـ ــوقهـ ــا بـيـئـ ــات خـ ــارجـيـ ــة
بـ ــإحك ــام .ومـع ذلك حـت ــى عـن ــدم ــا
تــتح ـ ــرك ال ـ ــذات الالم ـت ـم ـ ــرك ـ ــزة يف
ن ـظـ ــريـ ــة املـ ــؤسـ ـسـ ــة ،فـ ــإنهـ ــا تـتـ ـسـم
بـالضعف .بل تكـون الذات يف موقف
ثنائي ؛ إمـا تكون سيـد العقالنية أو
يتم استبعادهـا من عالم العقالنية.
إال أن هـذه الـثنــائيـة تـثيــر إشكــاليـة
واضـحة ألنـه مثلمـا أشار دولـوز فإن
" كل م ـ ــا ه ـ ــو مـثـي ـ ــر يح ـ ــدث عـن ـ ــد
الوسط).
ومـن خالل مفهــوم االنتهـاك ،الـذي
اســتعــملـه الفــيلـ ـس ـ ــوف الف ـ ــرنـ ـسـي
ج ـ ــورج ب ـ ــات ـ ــاي ،ميـكــن اإلف ـ ــادة مــن
فرص تـفادي هـذه الثنـائيـة .أي من
خـالل التفـكيـر بــالتفـكيـر بـالـوجـود
اإلنـ ـسـ ــانـي بـ ــوصـفه مـ ــرتـك ـ ــزاً علـ ــى
مفهــوم االنـتهــاك ،ميكـن التــأمل يف
املـشكلة بـأفق أوسع .وال ينتـمي هذا
املفهـوم إلـى حقل مـا بعـد البـنيـويـة
بالـضرورة بـل إلى مـا أسمـاه " آنسل
بيـرســون " البـايـوفلـسفـة biophia
 ،losophyأي الـفلـ ــسف ـ ــة ال ـتــي ال

تفتـرض أية مقـوالت متعـاليـة وإمنا
تهــدف ببـســاطــة إلــى الــوصــول إلــى
تفكـير مـا بعـد ديالـكتيكـي ؛ ما بـعد
ثنائي.
ال ـن ـ ـظ ـ ـ ــام االج ـت ـم ـ ـ ــاعــي :ت ـن ـ ـظ ـيــم
اجملتمعات
كـتـب ك ــورنـيلـيــس ك ــاسـت ــوراي ــدس" :
العـالم متشـظٍ ،ومع ذلك ال يسقط
متهـشماً إلى قطع صغيرة .يبدو لي
أن التـأمل يف هـذا الـوضع أحـد أهم
مهام الفلسفة اليوم ".
يبـدو أن الـبشـر يف اجملـتمع املعـاصـر
مـأمــورين بـأن " يُخـرجـوا شـيئ ـاً من
ذواتهــم " ؛ أن ي ـتـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــوا كـ ـ ــذوات
إحـص ــائـي ــة ،نق ــابـي ــة .وله ــذا يعـب ــر
البشر عن مختلف أشكال الفردانية
يف اجملـ ـ ـتـ ـ ـمـع .ومـع ذل ــك تـ ـ ـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ــى
احل ـ ــاج ـ ــة إل ـ ــى ال ـنـ ـظ ـ ــام وال ـث ـب ـ ــات
والـتـنـب ــؤ .وت ـشـكل ه ــاتـ ــان الق ــوت ــان
املـتضـادتــان ؛ املتمـركـزة (الفـردانيـة)
والالمـتمــركــزة (الـبحـث عن نـظــام)
مجـمـ ــوعـ ــة مـ ـشـكـالت داخل احلـقل
االجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاع ــي أثـ ـ ـ ــارت الـفـالسـفـ ـ ـ ــة
وامل ـنـ ـظـ ـ ــريــن االج ـت ـمـ ـ ــاع ـيــني م ــثل
القــديـس أوغـسـطني وهــوبـس ومـيل
وماركس وزميل.

وقـ ــد سع ــى ه ــاب ــرم ــاز إل ــى حتـ ــويل
اجملـتــمع إلـ ــى " مـ ـشـ ــروع حـ ــديـث "
يـ ــرتـك ـ ــز علـ ــى مـفهـ ــومـي االت ـصـ ــال
والعـقالنـي ــة .ويـبـتع ــد ه ــاب ــرم ــاز يف
م ـش ــروعه ه ــذا عـن ال ــذات م ــا بع ــد
الـبـنـي ــويـ ــة ،الالمـتـم ــرك ــزة ومي ــسك
ب ـ ــرأي األنـ ـ ــوار القـ ـ ــائل ب ـ ــأن ال ـ ــذات
عاقلة ،مستقلة ،متأملة لذاتها.
وب ــدالً مـن تـط ــويق ال ــذات يف كـي ــان
عقالنـي م ـســتقل وواع ب ــذاته ،أرغـب
أنـا بــالتـفكيـر بـالــذات كمــا تصـورهـا
نيتـشة ودريـدا وهيدغـر وفوكـو .بدالً
مـن الـن ـظـ ــر إلـ ــى الـ ــذات بـ ــوصـفهـ ــا
كيـنونـة موهـوبة بـعدد مـن اخلواص
الثـابتة ،ميكن تصـورها بصفة ذات "
ت ـ ـن ـ ـتـهــك " احلـقـل االج ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ــاعـ ــي
ب ــاسـتـم ــرار .وب ــدالً مـن إث ــارة ش ــرط
العـقالنـي ــة بـ ــوصفـه مق ــول ــة حتـمل
تفسيـراً ممكنـاً لألنشـطة املـؤسسـية،
ميكن التحدث عن " دازين " هيدغر
؛ أي الكينـونة يف الـعالم Daasein
(ekasists).والبـ ــد مـن االلــتفـ ــات
إلــى مـســألــة مـهمــة وهـي أن مفهــوم
ekasistsيلعب على الكلمات على
نحـو خطـير ؛ لـيعني " الـوجود " يف
حـني يعـني بــاإلغــريـقي ــة " أن تكــون

خ ـ ـ ــارج ذاتـك " .بـل يـع ـنــي ه ـن ـ ـ ــا أن
الفرد هـو مركز التجربـة من ناحية،
وهـ ــو مـن نـ ــاحـيـ ــة أخـ ــرى ع ـضـ ــو يف
اجمل ـتــمع .وب ـ ــذا ي ـ ـش ـي ـ ــر االنــته ـ ــاك
والـ ــدازيـن إلـ ــى ال ـظـ ــاهـ ــرة نف ــسهـ ــا:
وجــود اإلن ـســان ،ال ب ــوصفه مـتخفٍ
وراء جسده فحـسب بل وصفه خارج
ذاته أيضـاً ؛ فالذات تـنتهك النفس.
وم ــن خـالل س ــي ـ ـ ـ ــرورة االنـ ـتـه ـ ـ ـ ــاك،
يــستـفيــد الفــرد مـن نفـسـه ،ال عبــر
استخـدام قابـلياته اإلدراكيـة بل عبر
التغلب على نفـسه بوصفها إسقاط
جلـ ـ ـس ـ ـ ــده .ولهـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـبــب يـكـ ـ ــون
االنتهاك عميقاً ،أسـاسياً ؛ إمكانية
م ـســتقل ــة عـن ال ــزم ــان واملك ــان .وإذا
رددن ــا م ــا ج ــاء بـه إريك ف ــروم ف ــإن
الـ ــذات الـتـي تَـنــتهِــك ال تهـ ــرب مـن
احلـريــة بل تهــرب من نفـسهــا ؛ من
الـتـنـب ــؤ ،مـن الـثـب ــات ،مـن الــضج ــر.
االنتهـاك هـو الهـروب إلـى اجملهـول،
إلــى مــا هــو خــارجـي علــى املــألــوف
وامل ـ ــسلّ ــم به .ويـ ـ ــرت ـب ــط مـفهـ ـ ــومـ ـ ــا
االن ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــاك والـ ـ ـ ـ ــدازيـ ــن مبـفـهـ ـ ـ ـ ــوم
الـ ــسل ـط ـ ــة .ففــي مع ـظـم ن ـظـ ــريـ ــات
املـؤسـســة ،تقتـرن الـسلـطـة بـدالالت
القـمع واالستـغالل واالغتـراب .يعـدّ
ه ـ ــذا امل ـنـ ـظـ ـ ــور لل ـ ــسلـ ـط ـ ــة أح ـ ــاديّ

مـا يشـبــه التـقــديــم لقـصــائــد قـصـــار
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حني يكتب احمد العاشور قصائده القصيرة فإنه
يحرص على ان تبنى بشكل يتفرّد عن كتاباته االخرى،
ويحرص بشدّة على احكام البناء التقني لتلك
القصائد ،ومحاولة التخلص من اية (زوائد) يعتقد
انها ال تخدم تركيز النصّ حتى ال يبقى من قصائده
سوى (هندستها اخلفية) ،

ترجمة :خالدة حامد

أفق من بغداد

الــــشــــــاعــــــر احــمــــــد العــــــاشــــــور

وه ــو مـصــطلح اسـتع ــرن ــاه مـن
كتـابــاتنــا يف النقــد التـشكـيلي،
ونــراه يــصلح للـكتــابــة يف نقــد
الـ ــشع ـ ــر ،فه ـ ــو اذن يح ـ ــاول ان
يصل الـى (روح الشعـر) او الى
(هـ ـي ـكـلـه ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ــي) ،ذلــك
الشراب املعـتّق واملركّز واملقدّس
يف آن معـ ـاً ،لتـقتــرب قــصيــدته
روي ــداً من تــركـيبــة امن ــاط من
الـ ــشعـ ــر املـ ــركّـ ــز ،ك ـ ــالهـ ــا يـكـ ــو
الـي ــاب ــانـي ،ورمب ــا ب ـشـكل اكـث ــر
قربـاً لنـا ،نحن الـعراقـيني ،من
شعـر االبوذية والزهيري ،ورمبا
بـشكل اكثـر قـربـاً من الـدارمي،
حيث حتتشد املعاني مركّزة يف
بـيـتـني يـ ــؤلفـ ــان ذات (الـبـنـيـ ــة
الـه ـ ـي ـكـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة) ونـع ـ ـنـ ــي بـه ـ ـ ـ ـ ــا
(الفـ ــروض والـنـت ـ ــائج) وميـكـن
الق ـ ــول ان اح ـمـ ـ ــد الع ـ ــاش ـ ــور
يبـدو مـستـسلمـاً متـامـاً لغـوايـة
الـصــور الـهن ــدسيــة والـتفــسيــر
اجل ــب ـ ـ ـ ــري ،غ ــي ـ ـ ـ ــر امل ــب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــر
واالس ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ــي لـالش ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الهـنـ ــدسـيـ ــة شـ ــديـ ــدة االغـ ــراء
للحدس.
يستعير احمد العاشور الهيكل
اخلفيّ لقصيدته من البساطة
(الـ ــواحـ ــديـ ــة) ،كـمـ ــا يـ ـسـمــيهـ ــا
القــاص مـحمــد خــضي ــر ،وهي
بسـاطة بـرهانـية يـستلمهـا من
منـطـقيــات ارســطيــة تـنبـع من

اجل ــانب وال يــأخ ــذ الث ــواب واملبــادرة
واخلـ ــواص اإلنـتـ ــاجـيـ ــة املـ ــرتـب ـطـ ــة
بــالــسلـطــة بـنـظــر االعـتـبــار .ويــأتـي
مـفه ـ ــوم االنــته ـ ــاك ل ـي ـت ـب ـن ـ ــى ه ـ ــذا
املنظور الثاني.
أن تـنــتهـك نفـ ـسـك يعـنـي أن تـلعـب
بأفـكار الهـوية ؛ بـاألفكـار املسلّـم بها
بخـ ـصـ ـ ــوص الـعالقـ ـ ــة بــني الـ ـ ــذهــن
واجلـ ـسـ ــد ودور الــنف ــس .أن تـنــتهـك
املـق ـ ـ ـ ــوالت االجـ ـت ــم ـ ـ ـ ــاع ــي ـ ـ ـ ــة (مـ ـثـل
الـك ـ ـ ــرنفـ ـ ــال الـ ـ ــذي ي ـتــم ف ـيـه قلــب
التــشكالت االجـتم ــاعيــة رأس ـاً علــى
عـقب) يعنـي أن تلعب علـى املقـوالت
االجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاعـ ـي ـ ـ ــة مـ ـثـل ال ـ ـطـ ـبـق ـ ـ ــات
والـهـ ـ ـ ـ ــابـ ـي ــتـ ـ ـ ـ ــوس ( )1واملـ ـ ـ ـ ــواقـع يف
اجملتمع.
وبــانـتهــاك الـنفــس ميكـن للفــرد أن
يقــبل ك ـ ــون ج ـ ـس ـ ــده م ـ ـســتعــمالً يف
أنشطـة مؤسـسية .االنـتهاك طـريقة
ملـط احلـي ــاة خ ــارج م ــا ه ــو مع ــروف
بغ ـيّـ ـ ــة خـلق حتـ ـ ــديـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة.
االن ــتهـ ـ ــاك هـ ـ ــو مـ ـ ــا وراء ال ـنـ ـ ـســب،
والفكـر ،والـتفكيـر .إنه التحـدي ،بل
هو النـمط املنتج مـن الدازين داخل
املؤسسة.

عالقات منـطقتني متـواجلتني،
يـبـن ــى الـنـصّ مـن تـن ــاف ــذهـم ــا
وتـواشجهـما (املـنطقي) ،وهـما:
الـف ـ ـ ــروض والـ ـنـ ـت ـ ـ ــائـج ،حـ ـي ــث
تـتمــاهــى الفــروض ومقــدمــات
القصيـدة التي يركزهـا الشاعر
احمد العاشور لتنتهي النتائج
بخوامتها املنطقية:
نص (:)1
الفروض:
 -1ألنــي رس ـمــت الـقفـ ــص بال
طائر.
 -2ألنـ ــي ال ارغـ ــب ان اسـجـ ــن
احداً.
النتائج:
 -1اعطوني صفراً يف الرسم.
نص ()2
الفروض:
 -1الرياح لم حترك غصناً.
 -2الرياح شرعت نوافذنا.
 -3نوافـذنا كـشفت كل الـوجوه
سوى وجوهنا.
النتائج:
 -1ال ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـحـق
االشرعة.
 -2وجوهنا ال وجوه لها.
وبــذلـك يك ــون احمــد العــاشــور
حـريـص ـاً علـى احملـافـظــة علـى
مـفهـ ــوم (saving appeara
)ancesوهــو مفهــوم فلــسفي
يعـني احملــافظـة علـى انـسجـام

الفـروض والـنتـائج ،بــرغم انه
يف احـيـ ــان كـثـيـ ــرة يـبـ ــدو غـيـ ــر
مـكتــرث لـلب ــرهنــة علــى صحــة
ف ــروضه وجـعله ــا مقـبــولــة مـن
امل ـ ـتـلـقـ ــي ،انـهـ ـ ـ ـ ــا صـح ـ ـيـحـ ـ ـ ـ ــة
بــالـن ـسـبــة الــيه يف االقل ،وهــو
االمـر اجلـوهـري بـالنـسبـة اليه
ايـ ـض ـ ـ ـاً ،فه ـ ــو ي ـب ـت ـ ــدئ دائ ـمـ ـ ـاً
بفــرض مـقبــول مـنه يف االول.
فـألنـه ال يـ ـ ـ ــرغ ــب ان ي ـ ـ ـسـج ــن
احـ ــداً ،فقـ ــد رســم قف ـص ـ ـاً دون
طـ ــائ ـ ــر ،وألنه رســمه كـ ــذلـك و
دون طـائـر فقـد اخـذ صفـراً يف
درس الــرسم ،انهـا اذن عالقـات
سـبـبـي ــة مـن منـط آخ ــر ب ــرغـم
انهـا قد حتكـمها ذات العالئق
التي حتكم االسباب بالنتائج.
نقـ ـ ــدم اآلن منـ ـ ــاذج م ــن شعـ ـ ــر
احمـد العـاشـور تــاركني للقـارئ
مهـم ــة الـبحـث عـن (الف ــروض
والنتائج) يف كل منوذج منها:
(قفص)
ألني رسمت القفص
بال طائر
وألني ال ارغب ان
اسجن احداً
اعطوني صفراً
يف الرسم
(غرفة)
ما كانوا كثراً
لتضيق بهم تلك اجلدران

وليس ألن الغرباء كثيرون
ولكن..
للواحد منهم وجهان
(ملس)
ملّا ارخيت على شعرك
يا قديسة كفي
تعلمت اللمس
(مرآة)
كنت أخبّئ وجهي
عن مرآتي
واآلن اراك
يف املرآة
(اخرجك قسراً)
اخرجي من مرآتي
اخرجي من عطري
من الواني
او اخرجك قسراً
كي استرجع ذاتي
(جلسة اسفنجية)
الدقائق مشبعة بالقهقهات
يستدير سنانها
كاجملذاف
تستكمل دورة ساعة
التينية االرقام
حني انفض اجلمع املضحك
اعتصرناها
كانت ..
..ت
..ق
..ط
..ر دمعاً

ال ضريح
ال عرس
ال احتفال
سأجمعها زهور الوهم
تلك...
يف بنايات الريح

شارع املتنبي
سأمطره
باحلبر واألقالم
واخلبر
الشارع الذي صار
مقبرة لعقلي

هي
ال لن ازورها
ما دامت تصدّر حمائمنا
إلى املقابر
مفعمة باملكر والشبق

مدينتي
سأدعوك:
حربية
وادعوك فرقاطة جنون
وسأدعوك حريتي
حني تغادرك السجون

املوت
ال لن يستطيع مباغتتي
بأقماره
وخفاياه
ما دمت أخاً للحياة
ما دمت سفرجالً
وقرنفالً
يف جيد امرأة من العراق

(اهلــــــــروب اىل الـــيــــــــابــــــســــــــة) و تـقـــنـــيــــــــة الـــتــــضــــــــاد
احمد صبري شامخ
(مـن كـ ــان يجـهل الـ ــركــض ..ي ـطـيـ ــر
ك ــالعــصف ــور) .ه ــذا م ــات ــردده (آي ــوا)
آلـه ـ ـ ـ ـ ــة (امل ـ ـ ـ ـ ــوت/الـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــون) يف
املـيـث ــول ــوجـي ــا الـبـ ــابلـي ــة .وي ـضـعه ــا
ال ــروائي الـشــاب مـحم ــد احلم ــراني،
كتـوطئـة للـدخـول الـى عــوالم الهـور
اجمله ــول ــة ،يف روايـتـه (اله ــروب ال ــى
اليابسة).
ومنــذ البــدايــة ،نالحـظ ان الــروايــة،
تـشـتغل علــى (املكـان/الهــور) وتبـئيـر
فـعـلـه الـ ـ ـس ـ ـ ــردي داخـل مـك ـ ـ ــون ـ ـ ــاتـه،
م ـ ـس ـت ـث ـم ـ ــراً م ـ ـس ـتـ ـ ــوى مع ـي ـن ـ ــا مــن
االقتــراحــات الـســردي ــة ،التـي جتعل
من املاء (العنصـر املهيمن يف املكان)
بــؤرة ســرديــة ،تـنــضح بــسلــسلــة مـن
االشــارات الـتي حتــوك م ــداراً داللي ـاً
ت ـ ـ ـ ـس ـ ـبـح ف ـ ـيـه ش ـ ـبــك ـ ـ ـ ـ ــة االح ـ ـ ـ ـ ــداث
والـعـالق ـ ـ ــات االجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاعـ ـي ـ ـ ــة داخـل
الرواية.
فـالـســارد (املتـكلم) يـشك ،يف نـشـأته
عن طـريق أبـويه (املـرأة التـي هي يف
ن ـظـ ــر اجلـمــيع أمـي ..لـكـنـنـي غـيـ ــر
مـتأكـد حتـى اللحظـة) وهكـذا جنده
ومـنذ الـيوم االول لـوالدته ،مدركـاً ملا
ي ــدور ح ــوله مـن أشـي ــاء ،وك ــأنه ك ــان
م ـ ــول ـ ــوداً مــن قــبل ان ي ـ ــول ـ ــد (لق ـ ــد
أمضيت ايامـاً طويلة يف املاء قبل ان
تسـحبني أصـابع هذه املـرأة) فيـظهر
واضحـاً استـخدام ،االنـزياح الـداللي
للـماء الـذي يشحـذه بكم مـفاهـيمي
ي ـ ـتـجـه صـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـن ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــأة واالصـل
الــتك ــويـنـي االول ل ـصـي ــرورة احلـي ــاة

وانـبـثــاقهــا ..ومـن هـنــا ،وعلــى مــدى
ال ـ ــربع األول مـن الـ ــروايـ ــة (ضـمـيـ ــر
املـتـكلـم) جن ــد قـص ــدي ــة مـن ال ـس ــرد
امل ــؤس ـط ــر ،ال ــذي سـي ــشكـل نق ــاطـ ـاً
ارتـكـ ــازيـ ــة النفـتـ ــاح الـ ــروايـ ــة وبـنـ ــاء
ف ـ ـض ـ ـ ــائـه ـ ـ ــا االس ـ ـط ـ ـ ــوري ،ف ـ ـ ــأغـلــب
الــشخــصيــات ومـع امتــداد املـســاحــة
ال ـ ــروايـ ـ ــة ،تفـعل وت ـتـكـ ـ ــامل ،ب ـ ـشــكل
عــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي وت ـلــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ــي مـ ـ ــن خــالل
االساطير.
الـى جــانب ذلك وبــأستخـدام ذهـنيـة
(السارد) الطفـولية ،الهشـة واملراقبة
لـصــور الــواقع ،نالحـظ اهـتمــام ـاً يف
وصف تفـاصـيل املكـونـات االســاسيـة
لبـيئــة الـســارد يف الفـصـل االول من
الــرواي ــة (ابن املــاء) يف محــاول ــة من
الـكـ ــاتـب لـ ــرفـ ــد املـتـلقــي بخـ ــري ـطـ ــة
تـصـوريــة ابتــدائيـة عـن تلـك البـيئـة
اجملهـولـة لـديه ،هـادفـاً (أي الكــاتب)
وفـق اسل ــوب س ــردي ه ــادئ ال ــى بـث
وتـ ـشـكـيـل (أفق أنـت ـظـ ــار) خـ ــاص يف
ذهـنـيــة املـتلقـي ،كــدعــامــة للـتــواشج
والتعـاضــد مع املـبنــى احلكـائـي ،كي
يخــوض املـتلـقي فـيمــا بعــد ،ويـبحــر
يف نـ ــزه ـ ــاته االسـتـ ــداللـيـ ــة (حـ ـسـب
مفهـ ــوم ايك ــو) ك ــرحل ــة سح ــري ــة يف
عوالم الهور املمكنة والقصية.
ويف تأكيد لهيـمنة عنصر املكان على
عـن ــاص ــر ال ـس ــرد االخ ــرى ،ي ـسـتـن ــد
الـك ـ ــاتـب ال ـ ــى قف ـ ــزات فج ـ ــائـي ـ ــة يف
التتـابع السـردي ،تعمل علـى متـزيق
وتــبعـثـ ــر زمـن الـ ــروايـ ــة يف الـنـ ـســيج
احلكائي لها.
وكــأرضيـة ألسـتغــوار طبـيعـة كـل من
الالوعي وجتـربـة االنـسـان الـزمـانيـة
(حسـب رؤية بـاختـني) ،يعمل الـسرد

يف الـرواية (بـاعتـبارهـا وحدة سـردية
مـتك ــامل ــة) علــى اسـتقـطــاب الــزمـن
املـتنـاثـر ،وتــشكـيلـه من جـديــد ،وفق
تقـنـيـ ــة الـت ـضـ ــاد املــتعـلقـ ــة بـ ــاملـكـ ــان
(اجلفــاف/الطـوفـان) فتـأخـذ احليـز
االكـبــر مـن زمـن الــرواي ــة ،واليخفـي
مــا يف ه ــذا التـضــاد مـن اتكــال علــى
البــؤرة الـســرديــة (املــاء) ،فــاجلفــاف
(هـروب املـاء) ،والطـوفـان (عـودة املـاء
ال ـص ــاخـبـ ــة) ،يحــيالن ال ــى الـبـنـي ــة
االسـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة ال ـتــي ت ــنهـ ــض عل ــيهـ ـ ــا
الـ ــروايـ ــة ،بـنـي ـ ــة (الهـ ــروب) ،وبـنـيـ ــة
(العودة) املتضمنة دائماً يف الهروب.
وتــظهـ ــر تقـنـيـ ــة الـت ـضـ ــاد جلـيـ ــة يف
ص ــوت ال ــراوي أو املـ ــؤلف ال ـضـمـنـي،
ف ـ ــاالنــتق ـ ــال املف ـ ــاجــئ مــن ض ـم ـي ـ ــر
(املـ ـت ـكـل ــم) يف الـف ـ ـصـل االول ،الـ ـ ـ ــى
ضـميـر (الغــائب) يف الفـصل الثــاني
وقـ ـسـم كـبـيـ ــر مــن الفــصل الـثـ ــالـث،
وص ـ ــوالً ل ـت ـم ـ ــاهــيه ـمـ ـ ــا يف املقـ ـ ــاطع
االخيــرة من الثـالث والـرابع ،يفـسح
اجملال لالنـتقال من اللغة الـبسيطة
املـمــتلـئـ ــة بـ ــالــتفـ ــاصــيل ،ال ـ ــى لغـ ــة
مــتعـ ــالـيـ ــة ،مـتـ ـش ـظـيـ ــة ومـنـفلـتـ ــة،
تتـسامـى لتـرسم االفق الـذي ينفتح
بـشكل كبير ،سـاعية لتحفيـزاملؤثرات
الـن ـصـيـ ــة وتهـيـئ ــة االرضـي ــة واملـن ــاخ
املالئـمـني العـ ــداد الـ ــروايـ ــة ب ـصـ ــورة
تسمح بـاستقبال حـشد من املـرويات
االس ـط ـ ــوري ـ ــة الـتـي ت ـ ــوف ـ ــر تق ـ ــاطع
وتـداخل وانـدمـاج املـوجـودات ،بـشكل
يــدفع الـروايــة نحــو فضـاء اخلـرافـة
املـ ـمـ ـتـع وسـح ـ ـ ــر املـ ـتـخـ ـيـل ،ويـ ـنـجـح
الكـاتـب هنــا يف استخــدام استعـاراته
اللغــويــة الـتي تـبيـح صيــاغــة متــاثل
(عـ ــويـ ــد) وابـنـه (خلــيل) مـع الهـ ــور،

لـتـصـبح عـنــاصــر الهــور الـتكــويـنـيــة
جـزءاً الينـفصل عن كـيانه (الـشمس
وامل ـ ــاء والـ ـطــني ي ـ ـس ـيـ ـ ــرون يف رأسه)
لـيغــرق الـســرد (يف ت ــأكي ــد ألسبـقيــة
ضميـر الغـائـب يف اخلطـاب يف منـاخ
اسـط ــوري ،مفعـم بـتــداعـي ــات املكــان
امل ـم ـتـ ـ ــزج ـ ـ ــة مع ذاك احل ـ ـشـ ـ ــد مــن
االساطـير الـتي تتـراكب مع النـسيج
احلك ــائـي ،ب ــدءاً مـن ن ـش ــأة م ــديـن ــة
(الطـويل) الـذي هـو رجل حـيك من
خيـوط القمر ،واللـعنة التي سـاقتها
جتـارة الـدمـى علـى قـريــة (الكفـاخ)،
وخــنجـ ــر عـ ــويـ ــد (عـ ــزرائــيل) الـ ــذي
ميـنح القوة ملـالكه ،والـرجل الذي له
شعـ ــر ح ـصـ ــان وجـ ـسـ ــد كلـب ،الـ ــذي
زف ــرتـه االرض بع ــدم ــا (س ــافـح أمه)
فـقتله ابـوه ،وظل هـائمـاً يف البـراري
يبـحث عـمن يـقتـله!؟ هكــذا تـهيـمن
االس ــاطـي ــر لـتــصف لـن ــا اله ـش ــاش ــة
العـقليـة لـدى الـشخـوص ،يف متـاثل
م ـ ـ ــده ـ ــش مـع هـ ـ ـش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ـ ـ ــى
اجلغرافية للهور.
واعتـماداً علـى تقنـية التـضاد املـثيرة
لل ـت ـ ــوت ـ ــرات ت ـتـفج ـ ــر ال ـ ــدالالت مــن
خـالل التــراشـق والتــداخل املـسـتمــر
بــني املقـ ــاطع الـ ـسـ ــرديـ ــة ،بـني حـيـ ــز
الـيــاب ـســة (مــديـنــة الـط ــويل) وحـيــز
(املاء) الهور الذي تقوم على اطرافه
امل ــديـن ــة ،لـيـت ـشـكل م ــسح ــوقـ ـاً ح ــرا
وم ــتجـ ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ــا بــني رؤيـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ــارد
(اجلـ ــوانـيـ ــة) علـ ــى لـ ـسـ ــان (ضـمـيـ ــر
املـتـكلـم) ،ورؤي ــة ال ـس ــارد اخل ــارجـي ــة
املـسـتعـملـة لـضـميــر الغــائب ،لـيقـوم
مـن خاللهــا ،فـضــاءً ســردي ـاً مـقفالً،
يـنمـو يف ثنـايـاه عـالـم ،مبـني مـحكم
ومكتفٍ بـذاته ،عالم (املاء/اليابسة)،

ثـم ..لتـبلـغ التــوتــرات الــذهـبيــة أوج
حـاالتهــا ،بتــأثيـر االنـزيـاح اللـســاني
داخل حقـل املك ــان وأط ــره املـتــسع ــة،
النفتـاح مديات رؤية شـاملة (بأحتاد
شـ ـط ـ ـ ــريه ـ ـ ــا) عل ـ ـ ــى تلـك االمـ ـ ــاكــن
الـقـ ـ ـص ــي ـ ـ ـ ــة ب ـكـل خ ـ ــص ـ ـ ـ ــائـ ـ ـصـه ـ ـ ـ ــا
االنثـربولوجـية العميقـة املتوالدة يف
هذا الرحم.
واذا انعـطفنـا يف محـاولــة الكتـشـاف
الـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ــة املـ ـت ـ ـضـ ـمـ ـنـ ـ ـ ــة يف (أس ــم)
ال ــشخ ـصـيـ ــة احملـ ــوريـ ــة الـتـي متــثل
دعــامــة املـنحــى االسـطــوري للــروايــة
(عــويــد) ،نــشهــد كـم ـاً داللـي ـاً ه ــائالً
مـتضمـناً  -بـشكل واضح -يف االسم،
يكـ ــاد يك ــون مـتف ــرداً مـن الـن ــاحـي ــة
الـت ــأويلـي ــة ملـضـم ــون ال ــرواي ــة ،فه ــو
املنقـذ الذي تنعقد عليه آمال سكان
الــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور يف اخلــالص م ـ ـ ــن احمل ـ ـ ــن
واالزمــات (ارمــوا بـثـي ــابكـم يف اكــواخ
عــوي ــد .. ،انه الــوحـيــد الــذي يـنقــذ
اوالدنا من املوت؟!) ويف الوقت الذي
ت ــظهـ ــر الـ ــروايـ ــة فـيـه عجـ ــز عـ ــويـ ــد
(عندما يولد عويد ستموت القرى)،
(عنـدما ميوت عويـد ،ستموت القرى
وحتـ ــرق االحالم) نالحـظ اسـتـم ــرار
ذلك الـعجـ ــز يف شخــص (خلـيل بـن
عـويد) الـذي ينـدحر امـام الطـوفان،
الـذي اكتسح قـراهم بعـد ان دعا اهلل
للخالص من اجلفـاف .تناقض حاد
ومهـلك بـني (امل ــاء وه ــو يـنه ــزم ال ــى
القعــر) وبني (اجـسـاد بـاعـداد كـبيـرة
ت ـشـبه ج ـس ــده ،ووج ــوه ت ـشـبـه وجهه
ولهم جدائل الحصر لها تنغمس يف
املاء) ،ومن هـذه النقـطة بـالذات من
املـ ـمـك ــن ان نـع ـ ـ ــرف سـ ـب ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ــرد
املـؤسطر الذي يـحيط بـ(عويد وابنه

خليل) وكـما قال بـورخس( :ان حياة
شخـص مــاتــدخل االسـطــورة لـسـبب
تـعق ــد م ـشـ ــروعه ممـ ــا يجـعل ف ـشـله
واخفـاقه اليجـد ان معقـوليتهـما اال
عـن طـ ــريق سـ ــرد يك ــون قـ ــادراً عل ــى
افــراغ املمـكن وتغـطيـة االحـتمـاالت)
فــذلك العجـز و االنـدحـار الغــامض
الذي تـتعرض لـه عائلـة عويـد (ابنه
وب ـن ـ ـ ــاته ال ــثالث) وتـعقـ ـ ــد الـكـ ـ ــوارث
علـيهـم أثـن ــاء العـ ــاصفه ،ه ــو ال ــذي
ي ـ ـ ــرفع ال ـ ـسـ ـ ــرد ال ـ ـ ــى كل ممـك ـن ـ ـ ــاته
االسـطورية الحتـواء الفشل واضفاء
املعقولية عليه.
الـطـوفــان يجتــاح كل القــرى املبـنيـة
على سطح الهور ،ليأتي صوت عويد
املـ ـي ــت (صـ ـ ـ ــوت عـ ـنـ ـيـف خـ ـ ـ ــرج م ــن
اضـالعـه) ال ـ ـ ـ ــى ابـ ـنـه (ام ـ ــض ال ـ ـ ـ ــى
اليـابـسـة) ،يف اشـارة الــى ان الهـروب
هـ ـ ـ ــو اخلـالص ،وم ــن اسـ ـت ـ ـ ـشـفـ ـ ـ ــاف
الـداللـة املـتضـمنــة يف اسم (عـويـد)،
نعلم بــأن لفظ (عـويـد) هـو تـصغيـر
لـلـفـ ــظ (عـ ـ ـ ــود) مبـعـ ـنـ ـ ـ ــى (الـعـ ـ ـ ــودة
وال ــرج ــوع) ،ومـعلـ ــوم أن الع ــودة هـي
الفـعل املـن ــاقــض لـله ــروب ،فـت ـصـبح
بـنيــة العــودة هـي البـنيــة الــرئيــسيــة
واالرتكـازيـة ملقـارعــة (بنيـة الهـروب)،
أو ان (الهـ ـ ــروب) ولـك ـ ـ ــونه ع ـنـ ـ ــوان ـ ـ ـاً
لـلروايـة (الهـروب الى الـيابـسة) فـهو
الـ ـســطح الـ ــذي يـخفـي يف اعـمـ ــاقه،
ويـ ـ ـضـ ــمـ ـ ـ ـ ــر ذاك الـ ــتـ ـ ـ ـ ــوق اخل ـ ـبـ ــيء
وامل ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــى (الـعـ ـ ـ ــودة) الـ ـت ــي
اصـبحت مـسـتحيلـة ،فـرجل (العـودة
الـى املـاء) هـو نـفسه الـرجل (الهـارب
الـى اليابسة) ،يف متـاثل مثير ينجح
الك ــاتـب يف عق ــده واب ــرازه ،لـن ــشه ــد
عل ــى ه ــذه ال ـش ــاكل ــة ع ــدة مت ــاثالت

تظهـر يف نـسيج الـروايـة ،متــاثل بني
(الـ ـطـ ـ ــويل) الـ ـ ــرجل ال ـ ــذي ح ـ ــاكــته
خـيـ ــوط القـمـ ــر وله (جـ ــدائل تــصل
حــد ال ــركبـتني) وبـني (خلـيل) الــذي
له (شعــر اشقــر بجــدائل تـصل حــد
الـ ــركـبـتـني) ومتـ ــاثل اخـ ــر بـني والدة
(مـحـ ــم ـ ـ ـ ـ ــد) و(خـل ـ ـيـل) يف املـق ـ ـ ـطـع
ال ـسـ ــابع مـن الفــصل الـث ــالـث ،اذ ان
كـالهمـا قـد ولـد يف املــاء ،والشك يف
ان هـ ـ ــذه ال ـت ـمـ ـ ــاثـالت تع ـمـل علـ ـ ــى
متــاهي الـشخــوص يف املكـان ،بحـيث
تبقـى تلك الـشخـوص غيـر متـسمـة
بكيـنونـة واضحة حـتى عـندمـا نصل
الـ ـ ــى نه ـ ــاي ـ ــة ال ـ ــروايـ ـ ــة املف ـت ـ ــوح ـ ــة،
ف ــنالح ــظ ان ال ـ ــروايـ ـ ــة ويف املقـ ــطع
االخـي ــر مـنه ــا ،تـنعــطف كـي تعـطـي
امك ــانـي ــة االسـت ــدارة نح ــو ب ــدايـته ــا
وخـصــوص ـاً يف عبــارة االفـتتــاح الـتي
هـي نفـسهــا عبــارة االخـتتــام (عــزيــز
انــت ..عل ـ ــى قلـبــي ..ايهـ ــا االسـ ــد) ،
لـت ـشـكل عـملـي ــة سـي ــرورة وصـي ــرورة
للـشخـصيـات دائـريـة وغيـر منـتهيـة،
وك ــأن ال ــروائــي يع ــود ال ــى الـب ــداي ــة
بدورة يبدو انها لن تنتهي.
واخـي ــراً نق ــول :ان ال ــروائـي جنح يف
صيـاغـة الــسيـاقـات الـسـرديـة بــرغم
التجـديـد الـذي اعـتمــده ،وينجح يف
جتـ ــاوز عـتـبـ ــة الـت ـ ــرهل احملـتــمل يف
االعـم ــال ال ــروائـيـ ــة ،بلغ ــة اث ــرائـي ــة،
غـنـي ــة ،تــصل ح ــد ال ــشع ــر احـي ــانـ ـاً
فـتـ ــأسـ ــر املـتـلقـي يف روعـ ــة اخلـيـ ــال
وده ـشــة اخلــرافــة ،ويف اعـتقــادنــا ان
ع ـصــب االبـ ـ ــداع احلقــيقــي يف ه ـ ــذه
الرواية ،يكـمن يف تناول حياة اولئك
املـنـ ـسـيـني الـث ـ ــرة واملهــملـ ــة ،واعـ ــادة
خلقها بأسلوب سردي حديث.

