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ناطق خلوصي

محمود عبد الوهاب والمنحى التجديدي في القصة
حني �أعاد القا�ص حممود عبد الوهاب
ن�ش ��ر ق�ص ��ته (خامت ذهب �ص ��غري) يف
جمموعت ��ه " رائح ��ة ال�ش ��تاء " الت ��ي
�ص ��درت ع ��ام  1997وه ��ي جمموعته
الأويل والأخ�ي�رة حت ��ي الآن كت ��ب
عل ��ي غالفه ��ا الأخ�ي�ر  " :ب�ي�ن (خ ��امت
ذه ��ب �ص ��غري) ـ� �ـ �أول ق�ص ��ة ظه ��رت
يل يف �ص ��حيفة بغدادي ��ة ،و" طق� ��س
العا�شق "�آخر ق�صة كتبتها عام 1997
ـ� �ـ �إرحتاالت يف ر�ؤي �س ��ردية متحولة
وجدت نف�س ��ي يف نهايته ��ا بعيدا ً عن
الده�ش ��ة الأويل ب� ��أول حلم ق�ص�ص ��ي
انبثقت منه ال�شخ�صية الأويل وامل�شهد
الأول ،وقريب ��ا ً م ��ن ا�ستب�ص ��ار مغاير
ارتقت تقنيتي به �إيل مر�صدي الأخري
ب�ي�ن ق�ص ���ص ه ��ذه املجموع ��ة� .أتذكر
انن ��ي �س ��ودت مئ ��ات ال�ص ��فحات يف
�س ��نوات تلك االرحتاالت حتي وجدت
ن�س ��ختي املنتقاة هنا "( .لي�س ��ت ق�صة
" طق�س العا�شق " �آخر ما كتب القا�ص
فق ��د كتب بعده ��ا ق�ص ��ة " دروكوكو "
عام .)1999

عابر استثنائي
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لقد �ض ��مت جمموعة " رائحة ال�ش ��تاء
"ع�ش ��رين من ق�ص�صه الق�صرية كتب
اجل ��زء الأك�ب�ر منه ��ا يف ت�س ��عينات
القرن املا�ض ��ي وهي �س ��نوات توهجه
الق�ص�ص ��ي ،كان م ��ن بينه ��ا " عاب ��ر
ا�س ��تثنائي " الت ��ي تكرر ن�ش ��رها �أكرث
م ��ن م ��رة ..فق ��د ظه ��رت يف جري ��دة "
اجلمهوري ��ة " البغدادي ��ة وجمل ��ة "
الآداب " البريوتي ��ة ،وجمل ��ة " البيان
الثق ��ايف " الإماراتية قبل ن�ش ��رها يف
املجموع ��ة ،وظاه ��رة الن�ش ��ر املتك ��رر
م�ألوفة عنده �ش�أنه يف ذلك �ش�أن العديد
م ��ن الق�صا�ص�ي�ن وال�ش ��عراء� .إنها من
الق�ص ���ص التي حتتفظ مبكانة خا�صة
لديه .فقد قال عن جتربة كتابتها ليلقي
بذلك در�س ��ا ً يف كتابة الق�صة : " :قبل
�ض ��حي ذل ��ك اليوم ،م ��ن ع ��ام ،1993
مل تكن ق�ص ��ة (عابر ا�س ��تثنائي) حتي

جمرد غمغمة يف داخلي� .إنها مل تبعث
ب�إ�ش ��اراتها بع ��د ،لكن هاج�س ��ا ً مفرط
الرقة كان يعدين ب�أن ق�ص ��ة ً ما �ستولد
ف�أخذت �أت�أهب ال�س ��تقبالها يف �صحوة
احلوا�س وانفتاح املخيلة مثل عا�ش ��ق
يرتق ��ب يف قلق دائ ��م عودة ح�س ��نائه
يف قطار قادم يجهل �س ��اعة و�ص ��وله.
ظلل ��ت �أتفح� ��ص الأمكن ��ة م ��ن ح ��ويل
و�أتطل ��ع �إيل الوج ��وه ،و�أن�ص ��ت �إيل
�أ�ص ��وات املارة لعلني �أقع علي ب�شارة
الآت ��ي ،ورغبة ال تهد�أ تقويني علي �أن
�أ�ض ��ع هذا الرهق البهي ��ج ولكن " لكي
تكت ��ب يجب �أن يكون عن ��دك ما تقوله
" �أي رغب ��ة مدمرة هذه التي حترقك
وتعت�ص ��ر الروح لتدفعك �إيل �أن تقول
�ش ��يئا ً �أن ��ت ال متتلك ��ه الآن يف ه ��ذه
اللحظ ��ة ....وكم ��ا يف الأح�ل�ام تكون
الكتاب ��ة عملي ��ات باطني ��ة متداخل ��ة،
منطقي ��ة والمنطقي ��ة ،جتمي ��ع احلدث
وال�ص ��ور واال�س ��تجابات وتطويرها
مبكر .عمليات كتابة و�ش ��طب وتقدمي
وت�أخري وتكثيف وتو�س ��يع وان�ضواء
يف وحدة عم ��ل ،و�أنا مثل احلامل �أفكر
ي�ص ��مت و�أ�صغي �إيل كالم معاد ينطق
به من �ص ��نعتهم داخل الق�صة� .صراع
نف�س ��ي ح ��اد ال يك ��ف  :ممتع وم�ض ��ن ٍ
وحمبط و�س ��ار .معان ��اة للخروج من
�س ��طوة اللغ ��ة (ل�س ��انا ً) �إيل (الأدبية)
�ص ��وتا ً ذاتي ��ا ً " .وق ��د �أثم ��رت ه ��ذه
املعاناة وهذا ال�ص ��راع النف�س ��ي ق�صة
تعتم ��د التكثي ��ف وبحج ��م ال يزيد عن
ثالثمائة كلمة �إال قليال ً.
ومن يقر�أ ق�ص ��ة " ال�ش ��باك وال�س ��احة
" ،التي يراها يا�س�ي�ن الن�صري �أف�ضل
ق�ص ��ة يف تي ��ار الو�ص ��ف ،يجد نف�س ��ه
�إزاء لوحة ت�ش ��كيلية ير�س ��مها الكاتب
بالكلم ��ات وه ��و خب�ي�ر بالو�ص ��ف
وتوظيف ��ه فني ��ا ً  ..و�إذا كان ال�ص ��بي
بطل الق�ص ��ة ي ��ري يف ال�ش ��باك املطل
علي مدر�س ��ة ،وه ��و يلتم علي �س ��اقيه
امل�ش ��لولتني ،و�س ��يلة ات�ص ��اله بعامل ��ه
املح ��دود متام ��ا ً ،ف� ��إن القا� ��ص يط ��ل

من يقرأ قصة « الشباك والساحة
« ،التي يراها ياسين النصير أفضل
قصة في تيار الوصف ،يجد نفسه
إزاء لوحة تشكيلية يرسمها الكاتب
بالكلمات وهو خبير بالوصف
وتوظيفه فنيا ً  ..وإذا كان الصبي
بطل القصة يري في الشباك المطل
علي مدرسة ،وهو يلتم علي ساقيه
المشلولتين ،وسيلة اتصاله بعالمه
المحدود تماما.

عل ��ي م�أ�س ��اة ال�ص ��بي م ��ن خ�ل�ال ذلك
يف داخ ��ل نف�س ��ه .يق ��ول ل� ��ؤي حمزة
عبا� ��س ع ��ن ه ��ذه الق�ص ��ة ان القا� ��ص
يواج ��ه قاريء ه ��ذه الق�ص ��ة مبقدرته
علي االرتفاع ب�أثر الت�ش ��كيلي عن�صرا
ً م�ؤثرا ً من عنا�صر خطابه الق�ص�صي،
ميل ��ك بو�ض ��وح مكوناته وح�ض ��وره
التف�ص ��يلي وان�س ��جامه احلرك ��ي م ��ع
خمتلف عنا�ص ��ر اخلطاب� ،أن ي�ش ��ارك
م�شاركة فاعلة يف �إ�ضاءة هذا اخلطاب
والتعبري عن ر�ؤياه .فهذه الق�صة تقدم
فر�ص ��ة لق ��راءة اخلط ��اب الق�ص�ص ��ي
بو�ص ��فه منظوم ��ة ت�ش ��كيلية ت�س ��هم
(اللوح ��ة ــ ال�س ��جادة احلائطي ��ة) فيها
باجله ��د الأ�س ��ا�س لإ�ض ��اءة م ��ا يحيط
به ��ا م ��ن عنا�ص ��ر و�إع ��ادة ربطها عرب
طاقة الو�صف و�إمكانياته علي جتديد
املو�ص ��وفات و�إدراك قيم ��ة �أجزائه ��ا
ربطا ً داال ً يف نظام ت�شكيلي تكون يف
املركز منه الواقعة الق�ص�صية.
لق ��د قوبل ��ت ه ��ذه املجموع ��ة بقب ��ول
نقدي وا�ض ��ح ومت تناوله ��ا وفق �أكرث
م ��ن منظ ��ور .فقد ق ��دم اح�س ��ان وفيق
ال�س ��امرائي قراءة �س ��ينمائية لها يري
فيها ان حممود عبد الوهاب مل يحاول
ف�ص ��ل الأ�س ��لوب عن ال�ش ��كل ب ��ل ت�أثر
فعلي ��ا ً نتيج ��ة مراجعات ��ه ودرا�س ��اته
ال�س ��ينمائية بطريقة التوليف وحاول
�إيج ��اد لون م ��ن الت ��وازن ب�ي�ن الأدب
وال�س ��ينما يف خلق ��ه لق�ص�ص ��ه .ويف
حاالت مت�ش ��ابهة يفرت� ��ض ذلك اعتماد
ع�ي�ن الكام�ي�را كمي ��زان جم ��ايل لأنها
الناق ��د الوحي ��د ال ��ذي ال يغف ��ل حت ��ي
الأ�شياء ال�ص ��غرية .ويتفق معه مقداد
م�س ��عود يف ذل ��ك حي ��ث ي ��ري ان �آلية
الق� ��ص يف �أغل ��ب نتاج ��ات حمم ��ود
عب ��د الوه ��اب ت�ش ��تغل عل ��ى فاعلي ��ة
الع�ي�ن ال فاعلي ��ة الذاك ��رة �أو احلوار،
وم ��ا احل ��وار �إال تعليق علي امل�ش ��اهد
ال�س ��ينمائية .و�إذا كانت حركة العني ــ
عني الكامريا ــ حرك ��ة �أفقية ف�إن حركة
�اري الن ��د للم�ؤل ��ف
�اري ،الق � ْ
ع�ي�ن الق � ْ

�س ��تكون �أفقي ��ة ،وبالت ��ايل عمودي ��ة
وه ��ي متار� ��س حفرياته ��ا يف طبقات
الن� ��ص لتعي ��د �إنتاج ��ه .يف حني يري
حممد �أحمد العلي �أن امل�ؤاخذة العامة
الت ��ي ت�ؤخذ علي الق�ص ���ص (ال�ش ��يئية
وال�سينمائية) والتي ما كانت �ستخرج
�إال منحوتة �س ��يناريوهية �أ�ضعف من
انطالقته ��ا الأويل  ،وان القا�ص ،ويف
ف�ت�رة اخلل ��ط ب�ي�ن عنا�ص ��ر ال�س ��ينما
(ال�ص ��ورة) وب�ي�ن (الكلمات) عنا�ص ��ر
الأدب  ،انط ��وي م ��ع كثريي ��ن حت ��ت
�س ��لطة الدرامية ،،و�ص ��ار يتعامل مع
الإطار اخلارج ��ي للحدث ودقق كثريا
ً يف التفا�ص ��يل و�ضغط علي الق�ص�ص
الق�ص�ي�رة ف�أحالها �إيل �ص ��ور لق�ص�ص
ق�صرية جدا ً� .أما القا�ص نف�سه فيقول
ع ��ن توظيف ال�س ��ينما يف الق�ص ��ة " :
ي�س ��تهويني يف كتابة الق�صة (امل�شهد)
و(احل ��دث املمث ��ل )ال املخ�ب�ر عن ��ه.
�أح ��اول �أن �أ�ش� �كـّل الفع ��ل الق�ص�ص ��ي
يف عملية مرئي ��ة .ال �أرغب يف احلكي
عم ��ا يح ��دث يف الق�ص ��ة وك�أنن ��ي
�أروي حكاي ��ة ج ��دة .حت ��ي ما ي�س ��مي
باال�سرتجاع يف الق�صة ال ارغب فيه..
�إنن ��ي مم ��ن يرغ ��ب يف االنحي ��از �إيل
حمم ��ول اللغ ��ة ال�س ��ينمائية  :الفك ��رة
بال�ص ��ورة� .أ�س ��تطيع �أن �أزع ��م �إنن ��ي
مول ��ع بال�س ��ينما تلقيا ً علي �ص ��عيدي
امل�شاهدة والقراءة.
وبدا وا�ضحا ً ان حممود عبد الوهاب
مل يعر اهتماما ً للرواية رمبا ب�س ��بب
ِ�صر َن َف�سه يف الكتابة لذلك اكتفي مبا
ق َ
حققه من جمد يف الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة.
كان ق ��د ب ��د�أ كتاب ��ة رواية بعن ��وان "
تخطيط ��ات بالفح ��م الأ�س ��ود "ع ��ام
 1953لكنه �ص ��رف النظر عنها مثلما
�ص ��رف النظر عن رواية �أخري مل يتم
منها �سوي ثالثة ف�صول .لكنه ا�صدر،
بع ��د �أن ت�أخر كث�ي�را ً رواي ��ة " رغوة
ال�س ��حاب " ع ��ام  ،2001وه ��ي ن� ��ص
رمب ��ا يواجه الق ��اريء فيه ب�إ�ش ��كالية
التجني� ��س .فالغالف اخلارجي الأول

ي�ش�ي�ر �إيل رواي ��ة لك ��ن ال�ش ��روع يف
قراءتها والتوغل فيها يك�ش ��ف له ب�أنه
�إزاء ن�ص ��و�ص ق�ص�ص ��ية ينف ��رد كل
منه ��ا بحبكت ��ه و�شخ�ص ��ياته و�إن كان
يجمعها مناخ نف�س ��ي واحد وتتحرك
�أحداثه ��ا عموم ��ا ً يف ظ�ل�ال �أج ��واء
احل ��رب  .ولعل اجلديد يف هذا العمل
ــ وهو جديد يف ال�ش ��كل ـ� �ـ ان القا�ص
ا�س ��تعا�ض عن العناوي ��ن ب�أرقام مثل
�أرق ��ام الهات ��ف .فقد �أدرج كل ق�ص ��ة "
حت ��ت عن ��وان رقمي مفرت� ��ض لهاتف
فاعل الق�صة� ،أربعة �أ�صفار �أو خم�سة
علي الي�س ��ار ورقم �أو رقمان يحمالن
ت�سل�س ��ل الأقا�ص ��ي�ص " كم ��ا يق ��ول.
و�إذا كان ثمة ما يجعل املرء يتوقع ان
الهاتف �سيكون �شخ�صية رئي�سية يف
الق�ص ���ص ،ف�إنه ال يجد له ح�ضورا ً �إال
يف عدد حمدود من هذه الأقا�صي�ص.
وق ��د يكت�ش ��ف ان توظي ��ف الهات ��ف
مت للتعب�ي�ر ع ��ن ال�ص ��وت الإن�س ��اين
لأن ��ه الأداة الت ��ي تنقل هذا ال�ص ��وت.
�إن ال�ص ��وت الإن�س ��اين يتغلغ ��ل يف
مفا�ص ��ل الق�ص�ص  :م�س ��موعا ً ب�شكل
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�ش ��ر �أو حمم ��وال
ً ع�ب�ر الهات ��ف �أو مروي ��ا ً عن ��ه ،حتي
ليمك ��ن القول ب�أنه ي�ص ��بح �شخ�ص ��ية
الق�ص�ص الرئي�سية حقا ً .لكن حممود
عبد الوهاب يري ان " رغوة ال�سحاب
" �إجنا�س ��يا ً رواية ولي�ست جمموعة
�أقا�ص ��ي�ص و�إنها لي�ست �شكال ً روائيا
ً �س ��ائدا ً� .إنها مغايرة ،والرواية ــ �أية
رواية ــ جن� ��س ال حمدود تتداخل فيه
الأجنا�س املختلفة وال ي�شرتط �صيغة
واحدة ،و�إن روايته هذه �إطارية متثل
ن�سق �إدراج جمموعة ق�ص�ص ق�صرية
غ�ي�ر مت�ص ��لة قيما بينها ،داخل ق�ص ��ة
م�ؤط ��رة يك ��ون مبناه ��ا حمف ��زا ً لذلك
الإدراج والإط ��ار ،واملحف ��ز يف رغوة
ال�س ��حاب هو جو احل ��رب الذي يعمل
بن ��اء الرواي ��ة ـ� �ـ �أي ق�ص�ص ��ها ـ� �ـ علي
حتفيز �إدراج اجلو املتماثل والواحد
وهو احلرب وكوارثها .ورمبا يواجه
ق ��اريء الرواي ��ة ب�إ�ش ��كالية العن ��وان
�أي�ض ��ا ً �إذ يظل يبحث عن العالقة بني
العنوان وم�ضمون الن�ص .فقد اختار
القا�ص عنوانا ً ي ��كاد يكون جتريديا ً
لن�ص يفرت�ض �أن يكون واقعيا ً بفعل
تعامله مع مو�ض ��وعة احلرب .غري �أن
القا�ص يري انه لي�س ملزما ً �أن يكون
العن ��وان داال ً مبا�ش ��را ً عل ��ي الن� ��ص
ال ��ذي يحمل ��ه .فق ��د يتكت ��م العنوان،
كم ��ا يق ��ول ،علي الدالل ��ة �أو ب�ض ��للها
�أو يف�ص ��ح عنها.لأنه يخت ��ار العنوان
بع ��د �إج ��راء تعدي�ل�ات عليه تخ�ض ��ع
ملفا�ضالت داللية �ص ��ريحة �أو متكتمة
�أو ملفا�ض ��لة جمالي ��ة لكنه ��ا تنبث ��ق
جميعا ً من �س ��رة الق�صة ،مهيمنتها ال
علي �ش ��كل انعكا�س ��ي �آيل مبا�ش ��ر �أو
عملي ��ة منطقية .وهو ينف ��ي �أن يكون
عن ��وان رغ ��وة ال�س ��حاب جتريدي ��ا ً،
فهو ق ��د يخدع القاريء بحكم تواتر "
رغ ��وة " و " ال�س ��حاب " يف �س ��ياقات
ن�صية ملحمول جتريدي ،لكن العنوان
هن ��ا مي � ّ�وه داللت ��ه املخب ��وءة عل ��ي
"ع ��دم الثبات " بدلي ��ل الرغوة التي
�س ��رعان ما تنحل وتتال�ش ��ي ،وبدليل
ال�س ��حاب الذي لن ي�س ��تدمي �س ��حابا ً
�إيل الأب ��د .وي�ض ��يف ان ال�س ��تجابة
املتلقي للعن ��وان دالالت �أخر حمتملة
بامل�س ��توي الت�أويل ��ي غ�ي�ر �أن ��ه مهما
تع ��ددت الدالل ��ة ف�إنها لن تلغ ��ي داللة
حمق حالة احلرب ،والتفا�ؤل بامل�صري
القادم بداللة ه�شا�شة ال�سحاب كما لو

�أن دم ��ار احل ��رب حلي ��اة النا� ��س يف
مدنه ��م وبيوته ��م و�أ�س ��رهم لن يطول
والبد من �صحوة قادمة.
�ص ��حيح �إن حممود عبد الوهاب مقل
فيما كتب لكنه ا�س ��تطاع �أن ينفذ بهذا
القلي ��ل �إيل مواق ��ع علي ��ا يف ف�ض ��اء
ال�س ��رد العراقي وقد ظل قا�ص ��ا ًبارزا
ً دون �أن ت�س ��تطيع " رغ ��وة ال�س ��حاب
" �أن تنتق ��ل به �إيل خانة الروائيني.
يري ماج ��د ال�س ��امرائي ان الباحثني
الذي ��ن تناول ��وا الق�ص ��ة العراقية يف
الن�ص ��ف الث ��اين من القرن الع�ش ��رين
اب ��رزوا ا�س ��م حمم ��ود عب ��د الوه ��اب
بامتي ��از ،وامتي ��ازه لي� ��س يف قلة ما
ن�ش ��ر خالل م ��ا يقرب من ن�ص ��ف قرن
م ��ن الكتاب ��ة والعطاء الفن ��ي املتميز،
وال يف ت�أني ��ه يف كتاب ��ة ق�ص ��ته �أن ��اة ً
ي�س ��تدعيها الف ��ن الرفي ��ع ،وال هو يف
تفرد مو�ضوعاته التي مل يختلط فيها
مع غ�ي�ره من الق�صا�ص�ي�ن ،وال خالط
�س ��واه يف ر�ؤيت ��ه له ��ا� ،أو يف ر�ؤي ��ة
احلياة والإن�س ��ان من خاللها ،بل هو
ف�ض�ل�ا ً عن ه ��ذا كله ،يف ه ��ذه الروح
املتج ��ددة واملتوا�ص ��لة مع ع�ص ��رها،
امللتقطة لهواج�س زمنها واملعربة عن
ه ��ذا كله ،يف ق�ص ��ة لها م ��ن املقومات
الفنية واملو�ض ��وعية ما ا�ستوقفت به
دار�سيها ونقادها.

حماس للكتابة

ويبدو �أن حمم ��ود عبد الوهاب يدعو
اىل �أن تظ ��ل جترب ��ة املب ��دع يف حالة
خما� ��ض جتريب ��ي متوا�ص ��ل وه ��و
ي ��ري ان م ��ا يقدمه املبدع يظ ��ل دائما ً
يف �إط ��ار حماول ��ة جتاوز ن�صو�ص ��ه
املتمي ��زة ال�س ��ابقة .فالن� ��ص الق ��ادم
عن ��ده يق ��ع �إذن يف منطق ��ة التجريب
ال مبعن ��ي التجري ��ب البدئ ��ي لك ��ن
مبعني التجري ��ب القائم علي اخلربة

عمل في التدريس لسنوات ثم أصبح مشرفا ً تربويا ً اختصاصيا ً وأحيل
على التقاعد عام  .1992كان يطمح في الحصول علي الدكتوراه وسافر
في طريقه لاللتحاق بجامعة كامبريدج في بريطانيا ،لكنه قفل عائدا ً من
بيروت بعد أن بلغه نبأ وفاة أمه .سافر بعد ذلك إلي مصر ليلتحق بجامعة
عين شمس والحصول علي الدكتوراه منها  .انتظم في الدراسة فيها
لكنه ما لبث أن قطع دراسته وعاد إلي البصرة .يقول مهدي عيسي الصقر
صديقه ورفيق مسيرته اإلبداعية إن محمود عبد الوهاب يفلسف عدم
حماسه للحصول علي الدكتوراه بالقول بأنه ال يحب أن يري اسمه مسبوقا ً
بصفة غير صفة قاص ،إذ ال يستطيع أن يتخيل اسمه مكتوبا ً
«القاص الدكتور محمود عبد الوهاب>>>.
املرتاكم ��ة واملنظم ��ة للكتاب ��ة� ،أي �أن
الكتاب ��ة حماول ��ة لالرتق ��اء بالن� ��ص
القادم.
كنت قد �س� ��ألته يف حوار �أجريته معه
عن �سر انقطاعه عن الن�شر زمنا ً ويف
م ��دد متفاوتة ثم بدا ك�أن فورة حما�س
للكتابة ا�س ��تجدت لديه يف ت�سعينات
القرن املا�ض ��ي  ،فعلل ذلك ب�أن الرتيث
يف الن�شر واالنقطاع عنه ال االنقطاع
ع ��ن الكتابة ،ظاهرة خم�س ��ينية ،وان
�أ�س ��بابا ً مو�ض ��وعية تق ��ف وراءه ��ا،
وي�ش�ي�ر �إيل حمدودية م ��ا تركه رواد
الق�صة تلك الأيام مثل عبد امللك نوري
الذي يعرتف ب�أ�س ��تاذيته له حيث كان
يلتقيه يف مقهي الربازيلية يف بغداد.
�إن جيل اخلم�س ��ينات ،كما يقول ،كان
جيال ً قارئا ً وعارفا ً با�شرتاطات فعل
الكتاب ��ة� .إن من يع ��رف حرفية العمل
يكون كثري التدقيق يف �إجنازه.
ورمبا يثري اللب�س �إجرتاحه مل�صطلح
" الواقع الن�صي " �إنه �إعادة �صياغة
لفظية ل� �ـ " خيال الواق ��ع " الذي يجد
من يقول ب�أن ��ه يعني به املزاوجة بني
املرئي واملتخيل و�أن الواقع الن�ص ��ي
ه ��و �إع ��ادة �ص ��ياغة لفظية ل� �ـ " خيال

الواق ��ع " لأن ��ه يقول ان الق�ص ��ة عمل
تخييل ��ي� .أم ��ا ه ��و فيق ��ول ب�أن ��ه �أراد
بالواقع الن�ص ��ي الت�أكيد علي اختالفه
ع ��ن الواق ��ع الوقائع ��ي .فم ��ا يكتب ��ه
الكات ��ب ،مهما كان فقري اخليال ،لي�س
واقع ��ا ً عياني ��ا ً �أو فوتوغرافي ��ا ً ولن
ي�س ��تطيع �أن ينق ��ل هذا الواق ��ع مهما
كان �أمين ��ا ً� .إن م ��ا ينق ��ل م ��ن الواقع
املرئ ��ي مي ��ر ع�ب�ر ذات الكات ��ب وم ��ن
ه ��ذا املمر الذات ��ي ي�أخذ واق ��ع الن�ص
اختالفه عن واقع الوقائع.
وكن ��ت ذكـّرت ��ه يف ح ��واري مع ��ه �أنه
ق ��ال يف احلوار الذي �أجراه ال�ش ��اعر
ح�س�ي�ن عب ��د اللطي ��ف مع ��ه يف العدد
الأول ل�سنة  2000من جملة " الأقالم
" ان ��ه لي� ��س لزاما ً �أن يح ��ل القا�ص
يف ق�ص ��ته .فم ��ا دام ��ت الق�ص ��ة عمال
ً تخييلي ��ا ً وج ��ب �أن ينح ��ي القا� ��ص
نف�س ��ه عنه ��ا و�إال فه ��ي �س�ي�رة ذاتية،
وان الكاتب ال يتمر�أي نف�سه يف ن�صه
وال يجد ذاته فيه و�إمنا يجد الآخرين
وبع�ض ��ا َ من ذاته ،وك�أن ��ه بذلك يعزل
الكاتب عن ن�ص ��ه مع ت�أكي ��ده علي ان
الق�صة حم�ض عمل تخييلي ال يخ�ضع
لقوان�ي�ن الواق ��ع يف ح�ي�ن ان القا�ص
ـ� �ـ �أي قا� ��ص ــ يجد نف�س ��ه فيم ��ا يكتب
ويعك�س ر�ؤيته وموقفه حني يتقم�ص
�شخ�ص ��ية بطله �أحيانا ً .فكان رده ان
الق ��ول ب� ��أن القا� ��ص يجد بع�ض ��ا ً من
ذات ��ه �أو ان ��ه يتقم�ص �شخ�ص ��ية بطله
�أحيان ��ا ً� ،إمنا هو داللة علي التبعي�ض
يف ظه ��ور ذات الكات ��ب يف احلال ��ة
الأويل �أو التبعي� ��ض يف وق ��ت ظهور
تل ��ك ال ��ذات يف احلال ��ة الثاني ��ة ،وان
كتاب ��ة الق�ص ��ة ال تعني غالب ��ا ً الكتابة
عن ذات �ص ��احبها فذات الكاتب تثوي
يف بع�ض �شخو�صه و�إذا مل يكن كذلك
فكيف يت�سني له �أن يكتب؟ وما يقوله
البد م ��ن ان يكون نابعا ً �أو جزءا ً من
جتربت ��ه لكن ذل ��ك ال يعني ان ق�ص ��ته
الت ��ي كتبها هي �س�ي�رته التي عا�ش ��ها
بكاملها .انها تعني بع�ضا ً منها .وايل
جان ��ب اهتم ��ام حممود عب ��د الوهاب
بال�س ��رد ف�إن ��ه اهت ��م بالبحث �أي�ض ��ا ً.
فقد �شغف بدرا�سة العنوان وكتب فيه
وحا�ضر ،و�أ�صدر كتابه " ثريا الن�ص
 :مدخ ��ل يف درا�س ��ة العن ��وان " الذي
يق ��ول يف مقدمته � " :إن ما يهدف �إليه
ه ��ذا املدخل هو االقرتاب من العنوان
الق�ص�ص ��ي وفح� ��ص �آليات ��ه وط ��رق
اكت�ش ��افه واختياره "� .أما يف احلوار
ال ��ذي �أ�ش ��رنا �إليه فقد قال ان ف�ص ��ول
الكتاب تناولت مداخل مغرية جتتذب
متلقيه ��ا �إيل منطق ��ة الكتابة مثل بنية
العن ��وان وطرائق القا� ��ص والروائي
يف اكت�ش ��اف العن ��وان واختي ��اره
والوع ��ي بداللته يف الكتاب ��ة و�إنتاج
تلك الداللة يف القراءة.
ول ��د حممود عب ��د الوه ��اب يف بغداد

وانتقل ايل الب�ص ��رة وعا�ش فيها منذ
طفولت ��ه حت ��ى الآن� .أكم ��ل درا�س ��ته
اجلامعي ��ة يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة
(كلي ��ة الرتبي ��ة الآن) وح�ص ��ل عل ��ى
�شهادة البكلوريو�س يف اللغة العربية
و�آدابها عام  .1953عمل يف التدري�س
ل�س ��نوات ثم �أ�ص ��بح م�ش ��رفا ً تربويا ً
اخت�صا�صيا ً و�أحيل على التقاعد عام
 .1992كان يطمح يف احل�ص ��ول علي
الدكتوراه و�سافر يف طريقه لاللتحاق
بجامعة كامربيدج يف بريطانيا ،لكنه
قف ��ل عائدا ً م ��ن بريوت بع ��د �أن بلغه
نب� ��أ وف ��اة �أم ��ه� .س ��افر بع ��د ذل ��ك �إيل
م�ص ��ر ليلتح ��ق بجامع ��ة عني �ش ��م�س
واحل�ص ��ول عل ��ي الدكت ��وراه منه ��ا .
انتظم يف الدرا�س ��ة فيه ��ا لكنه ما لبث
�أن قطع درا�س ��ته وعاد �إيل الب�ص ��رة.
يقول مهدي عي�س ��ي ال�ص ��قر �ص ��ديقه
ورفيق م�سريته الإبداعية �إن حممود
عب ��د الوه ��اب يفل�س ��ف عدم حما�س ��ه
للح�ص ��ول عل ��ي الدكت ��وراه بالق ��ول
ب�أنه ال يحب �أن يري ا�س ��مه م�س ��بوقا ً
ب�صفة غري �صفة قا�ص� ،إذ ال ي�ستطيع
�أن يتخي ��ل ا�س ��مه مكتوب ��ا ً " القا� ��ص
الدكتور حممود عبد الوهاب " .ويرد
ال�ص ��قر ال�س ��بب احلقيقي لعزوفه عن
ذل ��ك �إيل عدم قدرت ��ه علي فراق حدود
الب�صرة التي �أحبها كثريا ً.
وعل ��ي الرغ ��م م ��ن �أن حمم ��ود عب ��د
الوه ��اب ُع ��رف قا�ص ��ا ً كب�ي�را ً ،ف�إن ��ه
مار�س ت�ش ��اطا ً يف فنون جماورة يف
مقدمتها امل�س ��رح.فقد �أخرج م�سرحية
" �أه ��ل الكهف " لتوفيق احلكيم عام
1957وم�س ��رحية "عر� ��س ال ��دم "
لل ��وركا وم�س ��رحية " �س ��وء تفاه ��م
" لكام ��و ع ��ام  .1958وا�ش�ت�رك مع
ال�ش ��اعر كاظ ��م نعم ��ة التميم ��ي ع ��ام
 1973يف تق ��دمي برنام ��ج " م�س ��ائل
ثقافي ��ة " لتلفزي ��ون الب�ص ��رة .كم ��ا
مار�س ترجم ��ة الق�ص ��ة والرواية عن
االنكليزية يف اخلم�س ��ينات فرتجم "
قط ��ة يف املط ��ر " و " املخيم الهندي "
و" العجوز علي اجل�سر " لهمنغواي،
و"" هروب " و " �س ��ارق احل�ص ��ان "
لكادوي ��ل ،و" �س ��ارق عرب ��ة ال�ش ��حن
" ملورافي ��ا  ،وغري ذلك .و�ش ��ارك يف
الكث�ي�ر م ��ن امللتقي ��ات واملهرجان ��ات
الثقافية ،والقى ع�ش ��رات املحا�ضرات
يف موا�ض ��يع خمتلف ��ة �إيل جان ��ب
مو�ض ��وع اهتمام ��ه الرئي� ��س .وهكذا
ف� ��إن حمم ��ود عب ��د الوه ��اب �أم�ض ��ى
�س ��تني عام ��ا ً يف خدم ��ة ثقاف ��ة وطنه
ويك ��ون من حقه علي وطنه الآن ،وقد
ا�س ��تبدت ب ��ه ال�ش ��يخوخة وتزاحمت
عليه �أمرا�ضها� ،أن تلتفت الدولة �إليه،
ومبا يلي ��ق مبكانت ��ه الأدبي ��ة وحجم
م ��ا قدم ��ه لثقاف ��ة بل ��ده ،فهل �س ��تفعل
ذلك؟

عن مجلة االقالم 2001

العدد ()2290
السنة الثامنة
الخميس ()3
تشرين الثاني 2011

3

((رائحة الشتاء))

قصص لم تسلم من الجدل
كريم ناصر

العدد ()2297
السنة الثامنة
الخميس ()3
تشرين الثاني 2011

إنطباعات نقدية بعد قراءة متأنية

4

غالب ًا ما يخلو العمل الأدبي من الوحدات
الفكري ��ة الت ��ي ي�ؤ ّل ��ف ال�ص ��راع الطبقي
مو�ضوعه اجلوهري ،و�إذا كان اخلطاب
الوطني يعتم ��د على هذا الن�س ��ق ،فلأنه
كم ��ا نالح ��ظ مي ّث ��ل ك ًال مرتابط� � ًا يك ��وّ ن
م َ
نت املو�ض ��وع ،الق�ص�ص ��ي ،ولكنّ الأمر
هن ��ا يعاك� ��س الن�س ��ق ول ��و افرتا�ض� � ًا،
وه ��ذا مما ي�س ��وغ امكانية نف ��ي (ـ املادة
الأيديولوجي ��ة) ( )1كمب ��د�أ �أ�س ��ا�س،
وتعوي�ض ��ها باال�س ��تطيقا تالفي ًا حلدوث
الثغ ��رات ،وال�ش ��يء الأه ��م م ��ن ذلك هو
الأم�س ��اك بخي ��ط اخلط ��اب الذهن ��ي يف
الإطار نف�سه ،كم�سعى �إىل ت�أ�سي�س منط
جتدي ��دي يق ��وم عل ��ى ت�أوي ��ل اللغ ��ة من
منظ ��ور ا�س ��تطيقي ( +جمايل) ب�ص ��ري
ت ��ارة� ،أو تقني ( +لغوي) �أُ�س ��لوبي تارة
�أخ ��رى دون الإخ�ل�ال بالوظيف ��ة الأدبية
لل�سرد الق�ص�صي .هكذا نخرج بانطباعنا
بعد قراءة مت�أنية للكتاب الذي بني �أيدينا
للقا� ��ص العراقي «حمم ��ود عبد الوهاب»
فنح ��ن مل نعال ��ج على م�س ��توى التحليل
�إ ّال عينة خا�ص ��ة� ،أي مبقدار ما يت�ضمّنه
امل�ؤ َّل ��ف من دون الرجوع �إىل املرجعيات
الت ��ي تق ��ع خارج �س ��ياق ما نعم ��ل عليه،
وق ��د يتع� � ّذر �أحيان� � ًا متيي ��ز التطابق ��ات
الن�ص� �يّة م ��ا مل نفهم �أ�س ��باب انزياحاتها
البالغية �أو اجلمالية �أو التقنية.
�إنَّ �ص ��عوبة حتقي ��ق الداللة على �ص ��عيد
البني ��ة الفكري ��ة املتم ّثل ��ة يف ال�ص ��راع
داخل امل�ش ��هد الواحد ت�ضع القا�ص �أمام
اختي ��ارات ت�س ��مح النزياحات العد�س ��ة
الت�ص ��ويرية ،لتك�ش ��ف بج�ل�اء العم � َ�ق
الإ�س�ت�راتيجي للأح ��داث بوا�س ��طة
منظار الثديواليت مل�س ��ح املَ�شاهد كيفما
كان ��ت مراجعه ��ا الفني ��ة ،ذل ��ك م ��ن �أجل
�إخراجه ��ا من �أ�س ��ار منطيته ��ا ،ثم العمل
على تعميقها �أو تداولها على �ش ��كل �سرد
لوقائع و�أحداث و�أخيلة ور�ؤىً �أ�سلوبية
تكوّ ن املَ�ش ��اه ُد ال�سيميائية الب�صرية� ،أو
ال�سينمائية الت�شكيلية مو�ضوعها العام،
نظ ��ر ًا لكونه ��ا تنتم ��ي �إجم ��ا ًال �إىل نف�س
الواقع .فالفرق بني الإنزياح الإ�ستطيقي
والإنزياح اللغوي وا�سع املعنى ،فالأول
يقدّم �ص ��ياغة تكمن داللتها احلقيقية يف
امتدادها اجلمايل ،والثاين حت ّقق اللغ ُة
الت�ص ��ويرية فيه على امل�س ��توى الداليل
�أهدافه ��ا ،وهذه الطريقة ترجع غالب ًا �إىل
عقلنة الق�ص ��ة �أي جلعلها ذهنية لت�صبح
طريقة �أو �آليّة على نقي�ض ماهو معروف،
بنى متما�سكة لغوي ًا ،تكون
وذلك لإن�شاء ً
م�صدرها الل�سانيات ،انطالق ًا من التنوّ ع
الأ�سلوبي لل�سرد كقيمة تعبريية خال�صة
تفر�ض نظام ًا خا�ص� � ًا يعمل على اختزال
التفا�صيل ،ولي�س اختزال الأفكار..

وقد نالحظ �أنَّ �صورة البطل يف «القطار
ال�ص ��اعد �إىل بغداد» تبقى جزء ًا من بنية
الق�ص املطابقة النزياح امل�ض ��مون الذي
جت�س ��ده اللغة ،ولكن هذه امل ّرة من �أجل
ّ
�إنتاج الداللة:
«�إنّ �ش ��يئ ًا م ��ا يف داخل ��ي ،دافئ� � ًا غريب� � ًا
جعلني �أبدو �أكرث اميان ًا
فو�ضعت قدمي يف الطريق العري�ضة
و�أخذت �أ�سري م ّتبع ًا ذلك الإن�سان القوي
ال�ضخم املتني الع�ضالت» �ص142
(القطار ال�صاعد �إىل بغداد)

اإلنزياح البصري لتوصيف الصورة
اإلستطيقية:

ن ��ادر ًا م ��ا ي�س ��تطيع عم ��ل �أدب ��ي اجن ��از
وظيفت ��ه الداللي ��ة ،يف غي ��اب القرائ ��ن،
نح ��ن ال نرى خي ��ط ال�ص ��راع لكي يظهر

الف ��رق جل ّي ًا ،يج ��ب �أن نع ��رف �أنّ الفكر
لي� ��س حا�ض ��ر ًا دائم� � ًاّ ،
كل ه ��ذا يدل على
�أنّ م ��ادة املحت ��وى تبقى م�ض ��مرة ،لأنها
مل تق� �دّم معي ��ار ًا مرئي ًا ملعرف ��ة الوحدات
الفكرية مبعنى من املعاين..
نحن هن ��ا �إذ ًا نتحدّث عن بنية �إ�س ��نادية
معبرّ ة ت�صوّ ر التحوّ الت املهمّة ،لتزوّ دنا
مبعطي ��ات جمالية تتغيرّ وظيفتها بتغري
احلدث ،وت�ص ��نع معناها من التفا�ص ��يل
الب�ص ��ريّة ،باعتباره ��ا ال�س ��مة املهيمن ��ة
والت ��ي تع� � ّد �إح ��دى املكوّ ن ��ات البنائي ��ة
للإنزياح .هذه البنية ت�ص ��بح �أي�ض� � ًا �آل ًة
مل�س ��ح ال�ص ��ور ،ولك ��ن لي� ��س اللتقاطها،
فالغاي ��ة الت ��ي ترم ��ي �إليه ��ا تظ � ّ�ل نوعي ًا
�إيحائيّة:
«�إين �أ�شمّكم �أيّها املعلمون
�إنَّ لك ��م رائح ��ة بري ��ة القلم الر�ص ��ا�ص»

�ص24
(يوم يف مدينة �أخرى)
فغياب الداللة الفكرية يُ�س ��قط عن الق�ص
ّ
كل ما هو �أ�سا�س ��ي غايت ��ه الفكر ،ويبقى
�أن نفه ��م �أنَّ القيم ��ة املفهومي ��ة حتدي ��د ًا
هي النتيجة الأ�س ��لوبيّة املعبرّ عنها فن ّي ًا
ب�ص� �ي ٍَغ معروفة لدى القا�ص ،لأ ّنها كانت
بدورها ظاهرة �سادت ذلك الوقت..
وال يُ�س ��تبعد �أن تك ��ون الت�ض ��حية
باملحتوى الفكري ا�س ��تجابة ملقت�ض ��يات
املرحل ��ة ،لك ��ن م ��ع ذل ��ك نح ��ن ال نراه ��ا
مثلبة ،وال ن�س ��تطيع �أن نحكم �سلب ًا على
الأداء ،ما دامت ال�س ��مة العامة ال تناق�ض
املقايي� ��س املعيار ّي ��ة للق� ��ص ،و�إذا قبلنا
بهذه الثيم ��ة� ،إذ �إنمّ ا نقبل بها باعتبارها
منط ًا خا�ص� � ًا قيا�س� � ًا مبا تقدّمها الق�ص ��ة
التجريبية يف �أثناء �ص�ي�رورة تطوّ رها،
والفارق يف ذلك �سيكون لدى القا�ص كما

هو احل ��ال ما ي�ب ّ�رره للت�س ��ليم بالنتائج
لنف�س ال�سبب..
يظه ��ر �أي�ض� � ًا �أنَّ التك ��رار �س ��ينال م ��ن
جمالي ��ة ال�ص ��ورة ،ويجعله ��ا خا�ض ��ع ًة
لنم ��ط م ��ن الهيمنة ،ويف �ش� �� ٍأن مت�ص ��ل
نالح ��ظ �أنَّ الفع ��ل امل�ض ��ارع ( )2يتك� � ّرر
كث�ي�ر ًا ،مم ��ا يل ��زم الكات ��ب �أن ي�ص ��نع
بدي ًال معياري ًا ي�س ��تجيب ملعادلة م�شابهة
ت ��وازي م ��ا مييزها يف درج ��ة االنزياح،
�أي �أن ت�س ��مح ال�ص ��ياغة بت�أوي ��ل الداللة
ولي�س ب�إ�ضعافها:

«الشارع يتحرك في عينيه:

يربق .ي�ضيق .يرتع�ش .ي�شحب .يزحف
يف حركته ال ينقطع.
يط ��وي هذا الع ��دد ال�ض ��خم م ��ن النا�س
والأ�شياء
لي�س ��تعد لنه ��ار جديد يف رحل ��ة ال نهاية
لها) �ص128

(طقس العاشق)

�إنَّ مث ��ل ه ��ذه املح� �دّدات ال ت�ص ��بح يف
ح�ص ��يلتها مرجع� � ًا مفيد ًا ،وم ��ا الإفراط
يف ا�س ��تعمال الفعل املا�ضي الناق�ص يف
ق�ص ��ة «�سرية» على �س ��بيل املثال � اّإل قيمة
�إ�ضافية لل�سمة الهيمنة ()3
وه ��ذا م ��ا يجعلن ��ا نعت�ب�ر منوذج� � ًا مثل
«يح ��دث ه ��ذا ّ
كل �ص ��باح» (� )4ص ��ورة
وا�ض ��حة م ��ن اخلطاب العام ،كم ��ا لو �أنَّ
هدف ��ه اجلوه ��ري ه ��و تقوي ��ة اجلان ��ب
اجلم ��ايل عل ��ى ح�س ��اب البني ��ة الفكرية
العميق ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن التخ ّل ��ي املبكر عن
البعد الأيديولوجي ،وهذا مبد�أ �أ�س ��ا�س
�س ��ارت عليه الق�ص ���ص للإحتفاظ بن�سق
تعبريي معينّ يفر�ض قيمته الأً�س ��لوبية
على م�ساحة ال�سرد متا�شي ًا مع املتط ّلبات
اجلمالية والر�ؤيوية يف الواقع..
ه ��ذا الف ��ارق ي�س ��وق الكات ��ب �إىل اتخاذ
اال�س ��تاطيقا �أُ�س ��لوب ًا جمالي� � ًا لتج�س ��يد
ت�ص ��وّ راته ب�أُ�س ��لوب مل ينتهج ��ه غ�ي�ره،
وكانت هذه حجّ ة تكفي �أن تظهر ق�ص�صه
بريئة ،ورمبا يرجع ال�س ��بب �إىل طريقة
معاجلت ��ه املتف� � ّردة يف بن ��اء احل ��دث،
ووج ��ه االختالف يف ذلك هو ح�سا�س ��ية
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي ،ولكي�ل�ا يفت � َ�ح على
نف�س ��ه �إمكاني ��ة ح ��رب مفتوح ��ة ي�ض ��يع
ب�س ��ببها نت ��اج حقبة كامل ��ة ،وبهذا ت�أخذ
الأح ��داث معناها م ��ن جوهرها ،والغاية
م�ب ّ�ررة �أ�سا�س� � ًا م ��ن �إحداثي ��ات ال�س ��رد
التي ال تقابلها يف الواقع وحدات داللية
فكرية ،تكون نقطة انطالقها ال�صراع:
«�آه ملاذا ال �أ�ستطيع �أن �أت�صوّ رها �إ َال بهذا
الثوب
مع �أنها مل ترتدِ ه هذا اليوم؟!» �ص58
(يحدث هذا ّ
كل �صباح)
وق ��د نالح ��ظ نف� ��س ال�س ��مات يف ق�ص ��ة
«�إمر�أة خمتلفة»:
«راق ��ب حرك ��ة يديه ��ا وه ��ي تزي ��ل

ب�إ�صبعني،
برق ��ة اخل ��زف ،ال�ش ��ريط الأحم ��ر م ��ن
مكعب الزبدة
لتف�ص ��ل ورقته الف�ض� �يّة عنه و ُتلقي بها
يف الطبق البلوري» �ص62
(�إمر�أة خمتلفة)

اإلنزياح اللغوي لرسم الصورة
البالغية:
ال يختل ��ف املعي ��ار بتات� � ًا مهما تنح�س ��ر
الداللة الفكرية يف م�ستوى معينّ  ،لطاملا
يتح ّق ��ق املب ��د�أ الأ�س ��ا�س على م�س ��توى
داليل �أعل ��ى يجع ��ل من امل�ض ��مون غالب ًا
نتيج ��ة تابعة ل�ص ��يغة تكون التفا�ص ��يل
مو�ضوعها الأول..
م ��ن املفي ��د �أن نع ��رف �أنَّ الإح�س ��ا�س
باملعنى الداليل ال يخ�ض ��ع لأية �ش ��روط
تل ��زم الكات ��ب عل ��ى اج�ت�راح اخلط ��اب
بالطريقة نف�سها ،ولكن املالحظ �أنَّ هذه
اال�ستقاللية� ،إنمّ ا هي جز ٌء من �صريورة
مماثلة ت�ض ��ع اللغة يف �إط ��ار جمايل �أو
ذهني يف �أح�سن الأحوال ،لتكون حام ًال
لها ،لت�ص ��وّ رها كهدف للعمل الق�ص�ص ��ي
كما �س�ن�رى� .إنّ اللغة هن ��ا قوام الق�ص،
والإنزياح يكون م�س ��ند ًا لكل التفا�صيل
اجلوهرية.
يبقى �ض ��روري ًا ج ّد ًا �أن نفهم املعاين من
الوح ��دات التقني ��ة املو ّزعة يف مفا�ص ��ل
الق�ص�ص ،وقد يُظهر حتليلنا �أنَّ املقاطع
ال�س ��تة يف «ال�ش ��باك وال�س ��احة» تغ ��دو
املع ��اين فيها مع�ّب�رّ ة داللي ًا ،والإم�س ��اك
بهذه احلقيق ��ة ي�أتي ّ
باط ��راد من نتيجة
ق ��راءة تا ّم ��ة بع ��د القب� ��ض عل ��ى دالل ��ة
امل�ض ��مون ،ولي� ��س الدالل ��ة الفكر ّي ��ة
امل�ضمرة:
«�آه �أميك ��ن �أن يك ��ون ه ��و ذلك ال�ص ��بي
الذي يف داخل ال�شباك؟» �ص14
(ال�شباك وال�ساحة)
و�إذا �أخذن ��ا ه ��ذا املث ��ال �س ��نجد نف� ��س
ال�س ��مات املنتمي ��ة لداللة امل�ض ��مون يف
اجلملة:
«ملاذا نحب �أمهاتنا يا �أوالد؟
ِ�س ��ت ،النه ��نَّ لطيف ��ات ،يح�ض ��رن لن ��ا
الطعام
ويد ّثرن لنا �سيقاننا امل�شلولة» �ص13
(ال�شبّاك وال�ساحة)
وكيفما كان ��ت طرائق التعبري ،جتريبية
�أم ذهني ��ة� ،إ�س ��تطيقية �أم �أ�س ��لوبية،
فتظهر اللغ ُة يف جميع الأحوال ر�ص ��ين ًة
وم�س ��بوكة بحرفية عالية ـ كما �س ��بق �أن
قلن ��ا ـ عل ��ى رغم م ��ن �أننا نعت�ب�ر الفكرة
املركزي ��ة من �ض ��من البديهي ��ات العامة،
غري �أنَّ القا�ص يك ّثف من هذا امل�س ��توى
ويعوّ �ض عنه بالإنزياح ،ك�صيغة معقولة
ي�ض ��عها يف �إط ��ار احلرك ��ة املو�ص ��ولة
باحلي ��اة� .إ ّنن ��ا يف و�س ��عنا �أن نحتف ��ظ
مب ��ادّة املعنى داخل املعط ��م �أو خارجه،
داخل القط ��ار �أو خارجه ،داخل احلافلة
�أو خارجه ��ا ،داخ ��ل ال�ت�رام �أو خارج ��ه
ك�ص� �و ٍَر ميكن �أن ت�صنعها الطبيعة بد ّقة
ُ
مو�ض ��وعية ،لأ ّنها مت ّث ��ل اللغة املعيارية
للواق ��ع ،وله ��ذا الغر� ��ض يق ��ود امل�ؤ ّل ُف
�أ�شخا�ص ��ه �أحيان ًا �إىل جوّ الرومان�س ��ية
التعبريية ،وط ��ور ًا �إىل الفنتازيا خللق
حال ��ة م ��ن الت ��وازن تك ��ون بعي ��د ًا ع ��ن
الدراما الإن�س ��انية ،وتكتفي باالحتفاط
مبادة ال مالمح طبقية لها ،ورمبا لإظهار
جت ّليات املعنى م ��ن حمتواها البنيوي،
من حيث هي تراكيب خال�ص ��ة يفرت�ضها
امل�ؤلف.
نفهم من ذلك �أنَّ الكاتب يف «عني الطائر»
ي�ش� �بّه جم ��از ًا فع ��ل الط�ي�ران ،ويزن ��ه
مبيزان احلريّة جاع ًال من ال�شاطئ مادة
�أُ�س ��لوبيّة مع�ّب رّ�رة ،جوهره ��ا ال ��داليل:
املتج�سدة لغوي ًا يف �صورة
الإ�ستقاللية
ّ
النور�س ،وعليه �أنّ التحليق يف الأماكن
العالي ��ة �أي� � ًا كان معناه ،ف�إن ��ه يرمز �إىل
احلرية ( +الثيمة) التي ال متنعنا من �أن

نربطها باملدلول:
«�أكاد �أ�سمع مواءها ك ّلما �ضغطت �شفتاه
على �شفتيها» �ص85
(�سطوح املظالت)
«اندل ��ق ال�س ��ائل بلزوجت ��ه عل ��ى غطاء
املائدة
وت� �دلىّ م ��ن احلافة على �أر�ض ��ية املطعم
يتدف ��ق ،ي�س ��يل يت�ش ��عب يف ع ��روق
منتفخة» �ص111
(املالعق)
وانطالق ًا م ��ن هذا نعترب الثيم ��ة مقوّ م ًا
�أ�سا�سي ًا للمدلول احلقيقي ،وتكاد تكون
الق�صة النموذجيّة التي
«رائحة ال�شتاء» ّ
متتاز بخا�ص ��ية جدلية خمتلفة كلي ًا� ،إذا
ما قارناها ظاهري ًا ب�س ��ابقاتها ،والواقع
�أنّ الإخت�ل�اف هن ��ا يرج ��ع بالتحدي ��د
�إىل �إمكان ��ات القا� ��ص يف اختيارات ��ه
الإ�س ��تعارية الذك ّي ��ة مل�س ��توى �ش ��كلي
تكم ��ن داللت ��ه الأُ�س ��لوبية يف تركيب ��ه
ال�سو�س ��يولوجي ،كاختي ��ار مع ��ريف
لت�ش ��خي�ص طبيعي ��ة العل ��ل الإن�س ��انية
وحتليله ��ا عل ��ى اعتب ��ار �أ ّنه ��ا ظاه ��رة
م�ستدمية تنخر ج�س َد املجتمع:
يقول �سلمان ال�شاعر« :جاء ال�شتاء كيف
�س� ��أحتمي من متاعب الربو والق�صبات
بهذا املعطف؟» �ص91
«لقد ا�ستحال معطفه �إىل غاللة رقيقة
ما �إن مت�سه ابرة حتى يتهر�أ بني يديك
لقد مات اكاكيفت�ش من الربد» �ص92
(رائحة ال�شتاء)

وظيفة االستبدال
في التأليف المغاير
جبار النجدي

هوامش:

( )1عل ��ى ج�س ��دك يطوي اللي ��ل مظلته،
على �سبيل املثال.
( )2احلديقة �أمنوذج ًا.
( )3مثل :كان وكانوا وكانت وكنت �إلخ
�ص�( 71سرية)

( )4كذل ��ك تولي ��ف /احلديق ��ة /نع ��ي/
امتي ��از العمر/املمر�/إم ��ر�أة خمتلف ��ة /
عابر ا�ستثنائي/طيور بنغالية.

َّإن صعوبة تحقيق الداللة على
المتمثلة
صعيد البنية الفكرية
ّ
في الصراع داخل المشهد الواحد
تضع القاص أمام اختيارات تسمح
النزياحات العدسة التصويرية،
العمق اإلستراتيجي
لتكشف بجالء َ
لألحداث بواسطة منظار الثديواليت
لمسح َالمشاهد كيفما كانت
مراجعها الفنية ،ذلك من أجل
إخراجها من أسار نمطيتها ،ثم
العمل على تعميقها أو تداولها
على شكل سرد لوقائع وأحداث
وأخيلة ورؤى أسلوبية ّ
تكون
ً
شاهد السيميائية البصرية،
َالم ُ

يعر� ��ض القا� ��ص حممود عب ��د الوه ��اب جانبا من
ظ ��روف والدة ق�ص� �ـــــــته ( عاب ��ر ا�س ��تثنائي ) يف
�س ��ياق ما كتبه عن (�س�ي�رة حياة الق�ص ��ة الق�صرية
 ,ق� ��ص الق� ��ص ) وا�ص ��فا عملي ��ة تكون ن�ص ��ه التي
ج ��رت يف ظ ��ل طائفة م ��ن �إجراءات احل ��ذف وعرب
مراحلها ال�ش ��فوية واملكتوبة  ,مف�صحا عن تعددية
م�س ��توياتها ,ومظاهرها التي ال تنح�ص ��ر بتعريف
واح ��د لعدم ثباتها � ,إذ ي�ص ��بح ع ��دم الثبات ( جزء ًا
م ��ن تعريفه ��ا ) و�ش ��اهدا عل ��ى تقلباته ��ا الإجرائية
املتالحق ��ة ومبوجب م�س ��تويات ثالثة يف الق�ص ��ة
(م�ض ��مر – مكت ��وب  -ا�س ��تبدايل )فبينم ��ا يج ��ري
م�ستواها امل�ضمر �أثناء الت�صميم الذهني للفكرة �أو
على عتبة ال�شعور بها �أبان حتركها احلر يف الذهن
حينما مت�س ��ي مث�ي�رة لقل ��ق امل�ؤل ��ف ومتوافقة مع
خواطره امل�شحونة باخليارات امل�شو�شة واملرتبكة
 ,حيث تتواىل ار�س ��اال وارجتاال يف حافظة امل�ؤلف
وعلى نحو فوري م ��ن دون �أن ترتك �أثرا يف نطاق
املرئ ��ي وامللح ��وظ ( �أ�ش ��هر و�أ�ش ��هر م ��ن احل ��ذف
والتعديل والإ�ضافات يف الر�أ�س )()1
ف�إنه ��ا جت ��ري يف م�س ��تواها املكت ��وب ا�س ��تجابة
لأفع ��ال قرائي ��ة حمر�ض ��ة �أو عل ��ى وف ��ق مع ��ريف
خمتلف يقت�ض ��ي املزيد من املراجعة و�إعادة النظر
عرب الرجوع امل�س ��تمر للن�ص والتي تندرج �ض ��من
فر�ض ��يات عم ��ل الكاتب فت�ت�رك �أثرا يف م�س ��ودات
عمله وب�س ��طوره امل�أهولة بالكلم ��ات ومتوافقة مع
عملية الكتابة ذاتها ( عمليات كتابة و�شطب وتقدمي
وت�أخري وتكثيف وتو�س ��يع )( )2وكما يت�ض ��ح من
و�ص ��ف القا�ص ل�س ��ياقات عمله يف ه ��ذا الن�ص ف�أن
( الرج ��وع امل�س ��تمر ) �أ�س ��هم يف ت�ش ��غيل عالق ��ات
الإق�ص ��اء املف�ضية �إىل توا�صل ال انقطاع واملتجلية
عرب مظاهر احلذف و�إجراءاته باعتبارها (عنا�صر
بنائي ��ة) يف مراح ��ل تكوي ��ن الن� ��ص ومكون ��ا م ��ن

مكوناته التي تف�ص ��ح ع ��ن وظائفه ��ا الإنتاجية يف
�إط ��ار م ��ا تول ��ده ( اخل�ص ��ومة املنتج ��ة ) بو�ص ��ف
اال�س ��تبدال احد مظاهر احلذف وهو مبثابة ت�أليفا
مغايرا.
�أن االنق�س ��ام الثنائ ��ي لكلت ��ا ال�شخ�ص ��يتني الناجم
عن عملي ��ة ( اال�س ��تبدال ) وانزياحاتها ي�ش�ي�ر �إىل
م�س ��توى �آخر لإجراءات احلذف تت�صل مبتغريات
مهم ��ة تقع على م�س ��توى العالق ��ات والوظائف بني
�شخو�ص الق�صة حمدثا انعطافا مهم ًا على م�ستوى
اجتاهات ال�سرد و�إحداثياته ومن ثم ما يحدثه على
م�س ��توى القيم الداللية لعملية الإر�سال يف احلوار
الذي يجـــــري بني ( الرجل واملر�أة ) والذي يتجلى
من خالله ر�صيدهما النف�سي ليظهرهما بعد عملية(
اال�س ��تبدال ) �شخ�ص ��يتني خمتلفتني التنتميان �إىل
مرج ��ع نف�س ��ي واح ��د يف الوقت ال ��ذي يتغري منط
العالقة وم�س ��توياتها بني ( امل ��ر�أة – الكهل ) تغريا
فاع�ل�ا يف جم ��رى الق�ص فبع ��د ان كان ��ت ( العالقة
اعتباطي ��ة يف الواقع املرئي حينم ��ا التقى الرجل (
الكه ��ل ) املر�أة م�ص ��ادفة يف ال�ش ��ارع اخذت الداللة
يف واق ��ع الن�ص تتوالد من تراكم العالقات ب�ش ��كل
تتابعي للوحدات ال�س ��ردية االربع  (:ا�ش ��فاق على
الكه ��ل – ح�ي�رة وت�س ��ا�ؤل – التفك�ي�ر بالكهولة –
اخل ��وف من الي�أ�س ) ( )3ان اجرائية ( اال�س ��تبدال
) �س� �ـــاهمت يف تفج�ي�ر ( قدرات مغيبة ) وتو�س ��يع
قابلية ط ��ريف الداللة ودفعهما نحو م�س ��توى اكرث
فعالي ��ة يف جم ��رى الن� ��ص  ,فق ��د تول ��ت وظيف ��ة (
اال�س ��تبدال ) قل ��ب ال�س ��لوك ال�شخ�ص ��ي ( للم ��ر�أة
– الكه ��ل ) لي�ب�رز اثر �آلية ( الفعل املنعك�س ) يف
املعنى البديل وحتقيق فاعلية ( املقت�ض ��ى املناق�ض
) بع ��د ان حل احدهما حم ��ل الآخر ووقع يف موقع
النقي� ��ض من ��ه �إذ �س ��محت انزياح ��ات اال�س ��تبدال
باط�ل�اق املمكن ��ات يف الن� ��ص وحتريك العنا�ص ��ر
الداللي ��ة املنتظ ��رة  ,وهذا يدل على ق�ص ��دية واعية
يتمت ��ع بها القا� ��ص ودربة ودراية هدفها ا�س ��تثمار
اللع ��ب بالعالق ��ة الظه ��ار ح�سا�س ��ية ال�ش ��خو�ص
وتعمي ��ق �أهمي ��ة احل ��وار ب�ي�ن ( امل ��ر�أة وال ��زوج )
لي�ص ��بح ( فاع ��ل التبئ�ي�ر – امل ��ر�أة بدال م ��ن الكهل
بقرينة ا�س ��تبدال �ضمري املذكر بامل�ؤنث ( ر�آها ) يف
امل�س ��ودة االوىل و (  ...ر�أت ��ه ) يف البداية املعدلة ,
ان التعديل الذي ح�ص ��ل يف نق ��ل الر�ؤية من الكهل
اىل امل ��ر�أة مينح الق�ص ��ة اقناع ��ا بطروحاتها  ,ولو
حدث ��ت الر�ؤي ��ا عل ��ى العك� ��س  ,من الكه ��ل النغلقت
الدالل ��ة املحمول ��ة وانتف ��ت  ,فان التفكري بامل�ص�ي�ر
القائم ( الكهولة ) عند الكهل اليكون م�أ�ساويا مثلما
يكون التفكري بامل�ص�ي�ر القائم للكهول ��ة لدى امر�أة
�ش ��ابة ) ( )4وهك ��ذا نرى بان الن�ص ��و�ص املفتوحة
اخلا�ض ��عة لالحتم ��ال التن ��زع اىل اال�س ��تقرار وان
اجرائي ��ة احل ��ذف مت�أ�ص ��لة فيه ��ا ومتواقع ��ة م ��ع
بداياته ��ا فمن ��ذ ان كانت ق�ص ��ة ( عابر ا�س ��تثنائي )
تومئ بخفاء يف خميلة م�ؤلفها  ,ومل تكن يف وقتها
�س ��وى ( وم�ض ��ة عينني و ماتزال تق ��دح يف الر�أ�س
) (� )5ش ��رعت اج ��راءات احلذف بت�ش ��غيل قدراتها
نتيج ��ة رغب ��ات امل�ؤلف يف البحث ع ��ن املخفي بني
ط ��ريف الدالل ��ة ( امل ��ر�أة  -الكهل ) ودفع ��ت به نحو
(�صراع نف�سي حاد  ,وممتع وم�ضن  ,حمبط و�سار
 ,معان ��اة للخ ��روج م ��ن �س ��طوة اللغة ل�س ��انيا اىل
االدبية �ص ��وتيا ) ( )6ان معان ��اة امل�ؤلف هذه التي
تداخله ��ا رغب ��ة يف اخل ��روج ( م ��ن – اىل ) مبثابة
م�ؤ�شر اويل لبدء عملية احلذف ودليل على ت�أ�صلها
يف ما�ض ��ي الن� ��ص وبدئيته لتك�ش ��ف فيم ��ا بعد عن
�ش ��فرات ر�س ��الة حمايثة للن�ص ظل القا�ص ي�س ��عى
لبلوغها عرب ح�ضور قيم داللية غائبة
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دفرت الإن�ش ��اء املدر�س ��ي» ..
«ول ��دتُ يف ِ
هك ��ذا كان القا� ��ص والروائ ��ي حمم ��ود
عب ��د الوه ��اب ُيع � ُ
�رف �ش ��هاد َة مي�ل�اده،
وكان حا�ضر ًا ،بر�س � ِ�م جل�سةِ احتفاءٍ يف
احتاد الأدب ��اء والكتاب العراقيني مطلع
ني�س ��ان املا�ض ��ي ،ويف حينها ا�سرت�س ��ل
يف تعريفه ذاك ليقول»:ن�ش� ��أت �أي�ضا يف
جدارية الن�شرة املدر�سية».
امل�س�ي�رة الإبداعية للرائ ��د حممود عبد
الوهاب على مدى ن�صف قرن اثرى فيها
الثقافة العراقية �أميا �أثراء كان ال بد من
ان ت�ش ��هد والدة طبيعي ��ة كالتي ي�ص ��فها
هو .عبد الوهاب ال ��ذي بد�أ الكتابة فعال
عام  1951بق�ص ��ة (خامت ذهب �ص ��غري)
�ص ��ار ،يف م ��ا بع ��د ،رائ ��دا يف الق�ص ��ة
والرواية.
ون�شر عبد الوهاب ق�صة (القطار ال�صاعد
اىل بغ ��داد) ع ��ام  1954وترجم ��ت هذه
الق�ص ��ة اىل اللغ ��ة االنكليزية ،و�ض ��مها،
الحق ��ا ،اىل جمموع ��ة (رائحة ال�ش ��تاء)
الت ��ي تاخذ طريقه ��ا ،االن ،للرتجمة اىل
االنكليزية.
اول الكت ��ب التي ن�ش ��رها (ثريا الن�ص)
وكان مدخ�ل�ا للعنوان الق�ص�ص ��ي ،وهو
امل�ؤلف الذي و�صفته �صحف عربية بانه
اول كتاب عربي ي�صدر عن العنوان.
لعب ��د الوهاب رواية «رغوة ال�س ��حاب»،
وكت ��اب نق ��دي حتت عن ��وان «درا�س ��ات
نقدية يف احلوار الق�ص�ص ��ي» ،وعدد من
الرتاج ��م لق�صا�ص�ي�ن كجون �ش ��تاينبك،
ار�س ��كني كالدوي ��ل ،وهيمنغ ��واي،
وق�صائد من ال�شعر ال�صيني.
ولطامل ��ا متي ��ز منج ��ز عبدالوه ��اب
باللغة املحكم ��ة البعيدة عن اال�س ��راف،
فيم ��ا اعتم ��د البناء لدي ��ه على الده�ش ��ة
والب�س ��اطة .و�س ��كنت ن�صو�ص ��ه يف
ه ��م املدني ��ة والتفاع ��ل االيجاب ��ي م ��ع
مفرداته ��ا ،لذلك اج ��اد يف خلق مرويات
تراقب ما يجري ومت�سك ،بجدارة ،ب�ؤر

االحداث لتف ��كك تداعياته ��ا وفعلتها يف
احلي ��اة .وطيل ��ة تلك ال�س ��نوات بدا عبد
الوه ��اب متورطا بال�س� ��ؤال االن�س ��اين،
كان يالحق ،جمتهدا ،م�ص ��ادر االن�س ��نة
يف جمتمعاتن ��ا ،وله ��ذا ت ��راه يف اغل ��ب
ن�صو�ص ��ه يحاول حمايتها والبحث عن
مناخات ايجابية لنموها.
نعاين مع عب ��د الوهاب يف هذا احلوار
جمل ��ة م ��ن الق�ض ��ايا بد�أته ��ا بامل�ش ��هد
الثقايف:

«استقالل نسبي» للثقافة

* كي ��ف تتلم�س بو�ص ��ل ُة القا�ص حممود
عبد الوه ��اب امل�ش ��هد الثق ��ايف العراقي
وارتباط� � ًا بواق ��ع �سيا�س ��ي واجتماعي
يحاول �صياغة نف�سه .ما تعريفك للهوية
الثقافية الراهنة؟
�أفه ��م م ��ن �س� ��ؤالك �أن ��ك جتعل امل�ش ��هدالثق ��ايف تابع ًا �أو ظ ًال للواقع ال�سيا�س ��ي
واالجتماعي ،لي�س هذا �ص ��حيح ًا دائم ًا،
فللثقاف ��ة ا�س ��تقاللها الن�س ��بي الفاع ��ل
يف البني ��ة االجتماعي ��ة ،ولك ��ن مت ��ى ما
ا�س ��تطاع الواقع ال�سيا�س ��ي فر�ض حالة
مت ّكنه ،ا�س ��تدعى الثقافة التي جتان�سه،
وهي ثقافة هيمنته ،يف غري هذه احلالة
ميك ��ن للم�ش ��هد الثق ��ايف �أن يك ��ون �أكرث
انفتاح ًا حني تكون عملية الت�أثري والت�أثر
فاعل ��ة م ��ا ب�ي�ن الثق ��ايف واالجتماع ��ي
ب�إطاره ��ا ال�ش ��امل .كيف تري ��د �أن يكون
امل�ش ��هد الثق ��ايف فاع�ل ً�ا الآن ،واملثق ��ف
�أح ��د ب ّنائيه ،مل يعد ميتل ��ك دور الريادة
فيه ،ب�س ��بب انكفائه على ذاته و�إحباطه،
�إث ��ر وط�أة التغريات وال�ص ��راع الفكري
وال�سيا�س ��ي ،م ��ا جع ��ل امل�ش ��هد الثقايف
يكاد يكون هام�ش ��ي ًا �أو تزييني ًا ،ويكون
منج ��زه الإبداع ��ي حم ��دود ًا ومتباع ��د
الإ�صدار ومتفاوت ًا يف م�ستواه.
�أما �س� ��ؤالك عن الهوي ��ة الثقافية ف�إن ما
يجمعه ��ا وامل�ش ��هد الثق ��ايف� ،أن امل�ش ��هد
الثقايف ق ��د يعني عم�ل ً�ا �إجرائي ًا لبع�ض

عنا�ص ��ر الهوي ��ة الثقافي ��ة ،فالهوي ��ة
الثقافي ��ة كينونة ،ذات عنا�ص ��ر متعددة،
ت�ض ��م داخلها امل ��وروث واملعا�ص ��ر� ،إىل
جان ��ب منظوم ��ة التقالي ��د ،وم ��ن �أب ��رز
مالحمها متايزها عن هويات اجلماعات
الثقافي ��ة الأُ َخر ،وحتمل الهوية الثقافية
�أن�س ��اق ًا متع ��ددة ،فقد جن ��د يف منجزها
ن�س ��ق ًا �سيا�س ��ي ًا مهيمن� � ًا ،بخا�ص ��ة و�إنّ
ع ��دد ًا من املبدعني انحدروا من �أ�ص�ل�اب
�سيا�س ��ية .و ال �أعن ��ي هن ��ا �أ ّال يك ��ون
يف الهوي ��ة الثقافي ��ة �أو منجزه ��ا «نظر

اول الكتب التي نشرها (ثريا النص)
وكان مدخال للعنوان القصصي ،وهو
المؤلف الذي وصفته صحف عربية
بانه اول كتاب عربي يصدر عن
العنوان.
لعبد الوهاب رواية «رغوة
السحاب» ،وكتاب نقدي تحت
عنوان «دراسات نقدية في الحوار
القصصي» ،وعدد من التراجم
لقصاصين كجون شتاينبك ،ارسكين
كالدويل ،وهيمنغواي ،وقصائد من
الشعر الصيني.

�سيا�س ��ي» ،لكن �أ ّال تكون الأيديولوجية،
ه ��ي املهيمن ��ة ،فاملب ��دع يت�أم ��ل احلي ��اة
والواق ��ع ت�أم�ل ً�ا ح ��ر ًا وكوني� � ًا ،ويف ّك ��ر
بال�سيا�س ��ة مبعن ��ى احلي ��اة ،غ�ي�ر �أنه ال
يعمل بال�سيا�س ��ة كم ��ا يعمل ال�سيا�س ��ي
امللتزم.
�أما امل�ش ��هد الثقايف العراق ��ي ،ف�إنه مي ّر
الآن بتح ��والت ومتغ�ي�رات ،وه ��و يف
ك ّليت ��ه الراهنة دون طموح �ص ��انعيه من
املبدع�ي�ن ،وم ��ع ذل ��ك ،ال ميك ��ن للمب ��دع
�أو املثق ��ف �أ ّال يك�ت�رث به ��ذه التحوالت،
كم ��ا ال ميكن للدار�س �أن يعطي للم�ش ��هد
الثق ��ايف �ص ��ورة وا�ض ��حة وتف�ص ��يلية
وهو ب�ضبابيته الآن.

الن�ص ال�س ��ائد
تظهر بع ��د تعطل وظيفة ّ
�أو امل�أل ��وف ،وت�أت ��ي �إثر ذلك على �ش ��كل
حم ��اوالت بطيئ ��ة لظهور منج ��ز جديد
و�س ��ط �صراع بني النموذجني يتم ّثل يف
�أزمة التلقي والذائقة ،حتى ي�أخذ الن�ص
اجلديد ا�س ��تقراره منجز ًا� .أما حتوالت
منجز الق�صة ما بعد  2003فهي بطيئة،
وبع�ض ��ها يقتفي �أ�ش ��كال ق�ص ��ة م ��ا قبل،
وه ��ذا ال ينف ��ي ظهور �أ�ش ��كال ق�ص�ص ��ية
جدي ��دة ،لك ��ن وجود تلك الق�ص ���ص مثل
وجود جزر متباعدة يف حميط وا�س ��ع.
فللتجدي ��د �ض ��رورات ،كم ��ا �أن ��ه ال ي�أتي
م�ص ��احب ًا لزم ��ن التح ��والت ال�سيا�س ��ية
والثقافي ��ة ،بل يقف عند عتباتها مت�أ ّم ًال،
�إىل �أن يكون فاع ًال.

* مرت الق�صة العراقية مبحطات حداثية
مهمة يف تاريخها  ،كي ��ف تنظر �إىل �أفق
التجدي ��د يف ظ � ّ�ل املنجز الق�ص�ص ��ي يف
�سنوات ما بعد 2003؟
�أنا معك ،وباحرتاز �أي�ض� � ًا� ،إن الق�ص ��ةالعراقي ��ة قد امتلكت يف بع�ض منجزها،
ق�ص�ص� � ًا ات�س ��مت ب�أ�ش ��كال احلداث ��ة،
�أو ق�ص�ص� � ًا مغاي ��رة لل�س ��ائد ،ميك ��ن �أن
نلم�س فيها مالمح احلداثة ،غري �أن هذه
النم ��اذج مل تبل ��غ بعد �أن تك ��وّ ن ظاهرة،
فاحلداث ��ة عملي ��ة متدرج ��ة كغريه ��ا من
الظواه ��ر ال ت�أت ��ي مكتملة م ��رة واحدة،
وله ��ذا فاحلداث ��ة عندن ��ا تت�أرج ��ح يف
ح ��دود املفاهيم والأفكار والأ�ش ��كال ومل
تتغ ��وّ ر ه ّم ًا �إبداعي ًا ،ب ��ل �أنها تعمل على
تطوي ��ع املتلق ��ي عل ��ى ق ��راءة منجزه ��ا
وعل ��ى فهمه ،ورغم ذل ��ك فهي حماوالت،
قد مت ّثل منوذج ًا لق�ص ��ة قادمة .و�س�ؤالك
ع ��ن التجدي ��د ،وبين ��ه وب�ي�ن احلداث ��ة
�ص ��لة ،لن يك ��ون التجدي ��د واقع� � ًا ما مل
تك ��ن هناك حاج ��ة �إليه ،فلي� ��س التجديد
�أمني ��ة �أو رغبة ،لكنه حاجة �إىل �أ�ش ��كال
�إبداعي ��ة بت�أثري ت ��وارث تقنيات جنينية

مثال يوتوبي

حداثة لم تتغور هما إبداعيا

* ا�س ��تبطان ال�سخرية يف منجز حممود
عب ��د الوه ��اب ال ي� ّؤ�ش ��ر ت�ص ��احل ًا م ��ع
الواق ��ع .وهذا اخل�ص ��ام مرتبط بتدوين
ال�ش� ��أن اليومي مبعنى �أن مترد ًا ي�س ��كن
الن�ص ��و�ص .ه ��ل يغ� � ّذي ه ��ذا املنح ��ى
اجتاه ��ات احلداث ��ة يف ق�ص ���ص حممود
عب ��د الوه ��اب؟ �أم �أن تتب ��ع الثقاف ��ة
الأجنبي ��ة ،ق ��راءة وترجمة ،يح� � ّرك فيه
نوازع التجديد؟
الت�ص ��الح التام مع الواق ��ع يعني �إلغا ًءللعق ��ل النق ��دي ،فلي�س الواق ��ع دائم ًا هو
املثال املكتمل �أو النموذج يف عقل املبدع
�أو املثق ��ف ،غالب ًا م ��ا ي�أتي الواق ��ع فجّ ًا،
ل ��وال الأح�ل�ام والفنون الت ��ي تعمل على
بن ��اء واق ��ع �آخر مفرت� ��ض .عق ��ل املبدع
م�سكون دائم ًا مبثال يوتوبي ،التناق�ض
قائ ��م ب�ي�ن واقع�ي�ن ،الواق ��ع الوقائع ��ي،
والواق ��ع احللمي ل ��دى املب ��دع� .أنا معك
يف � ّأن معظ ��م م ��ا �أكتبه من ق�ص ���ص قد ال
يحم ��ل م�ص ��احلة تام ��ة مع الواق ��ع ،هذا
�ص ��حيح ،لكن معظم ما �أكتبه على عالقة
مغايرة للواقع ،تق ��وم على التعرف على

الواق ��ع �أو ًال وعلى فهم ��ه ثاني ًا ،ثم كتابة
ن� ��ص تخييل ��ي جم ��ايل ،يحمل �أن�س ��اق
الواق ��ع لكنه ال مياثله� .أما عن دور ثقافة
الآخ ��ر يف منج ��ز الكاتب ،فالب� � ّد من �أن
تلعب الثقاف ��ة الأجنبية دور ًا يف تطوير
منج ��ز الكات ��ب ،بعي ��د ًا عن اال�ستن�س ��اخ
ال ��ذي «يخي ��ط» ن�ص� � ًا على غ ��رار «ن�ص»
م�ستورد.
* يق ��ول بع� ��ض الن ّق ��اد �إن احل ��روب
وامل�ص ��ائب مت ّر على القا�ص حممود عبد
الوه ��اب دون �أن يكتب عنها ما مل تختمر
فيه تداعياتها .مباذا تعلق؟
 ه ��ذا �ص ��حيح .الكتاب ��ة الآني ��ة ع ��نالأح ��داث الكب�ي�رة تف� � ّرط كث�ي�ر ًا بعمق
دالالته ��ا ،وت�أت ��ي الكتابة عنها ب�أ�ش ��كال
مبا�ش ��رة ،تتناول �س ��طح احلدث الرخو
والهام�ش ��ي ،لك ��نّ «االختم ��ار» يحف ��ر
يف واق ��ع الأح ��داث عميق ًا حتى مي�س ��ك
بج ��ذور امل�س� ��ألة ،مانح� � ًا الن� �ّ�ص �ش ��ك ًال
�إبداعي ًا متميز ًا.
*ورغ ��م ت ��و ّرط حمم ��ود عب ��د الوه ��اب
بال�ش� ��أن اليوم ��ي ،لك ��نّ البع� ��ض ي ��رى
ان ال ��ر�ؤى ال�س ��ردية عن ��د عب ��د الوهاب
تنح ��و نح ��و الفل�س ��فة الوجودي ��ة» .هل
جتتهد ق�ص�صك يف الإجابة على الأ�سئلة
الوجودية؟.
رمبا ت�ص ��دق املقولة يف حدود حقبتهااخلم�س ��ينية ،ح�ي�ن ك ّن ��ا نتز ّي ��ا بالفك ��ر
الوجودي ونحمل الفكر املارك�س ��ي مع ًا،
�أ�ش ��رتُ �أن ��ا �إىل ذلك يف العم ��ود الثقايف
الأ�سبوعي الذي �أكتبه يف جريدة املدى.
و�أعتق ��د ،يف الأك�ث�ر� ،أن الر�أي ينت�س ��ب
�إىل احلقبة اخلم�س ��ينية ،فق ��د و ّفرت لنا
الوجودية� ،آنذاك ،هام�ش ًا من احلرية.
*ع ��ن جمموع ��ة «رائحة ال�ش ��تاء» يقول
القا� ��ص حمم ��ود عبدالوه ��اب �أن ��ه وجد
ن�س ��خته املنتق ��اة فيها .كي ��ف ولدت هذه
املجموعة وهي بنت حيوات متباعدة.
 �أقا�ص ��ي�ص «رائحة ال�ش ��تاء» تنازع ْتهاحت ��وّ الت �س ��رديّة متغايرةُ ،كتب ��تْ على
َم َدي ��ات زمني ��ة متعاقب ��ة ،و�ض ��م ْتها
جمموعة واحدة ،تكاد تكون انطولوجيا
�أو خمت ��ارات� ،أو ه ��ي كذل ��ك بالفع ��ل،
ومن ه ��ذا الزمن التعاقب ��ي ،ومن معيار
االنتق ��اء �أ�ص ��بحت «رائح ��ة ال�ش ��تاء»
ن�س ��ختي املف�ض ��لة �أو املنتقاة ،ت�ش� �يّدت
املجموع ��ة عل ��ى وف ��ق اختيار الأ�ص ��لح
م ��ن �أقا�صي�ص ��ها ،وعلى وفق م ��ا متتلك
حتاور ًا مع ق ّراء حقبة تالية لها .وهذا ما
كان ي�شغلني قبل �إ�صدارها.
*املجموعة املتمثلة بـ  20ق�صة  ،اختزلت
الزمن ،ورغم تباعد �س ��نوات كتابتها �إ َال
�أنه ��ا احتفظت بوح ��دة املو�ض ��وع� .أمن
�صدفة يف هذا؟ و َمل التباعد يف الأزمنة؟
 بت�أث�ي�ر انتق ��اء الق�ص ���ص واختي ��ارالأ�ص ��لح منه ��ا ،ح�ص ��ل ه ��ذا التباعد يف
�أزمن ��ة كتابتها ،لقد ت ��رك االنتقاء فجوة
زمني ��ة و�أ�س ��لوبية ب�ي�ن �أقا�صي�ص ��ها
املخت ��ارة� ،أم ��ا احتفاظه ��ا بوح ��دة
املو�ض ��وعة «الثيم» فقد ج ��اءت من ر�ؤية
القا� ��ص املتمثلة يف وحدة املو�ض ��وعة،
ويف تنويعات تلك املو�ضوعة الواحدة،
غالب� � ًا ما ي�ش� �دّد القا�ص على مو�ض ��وعة
معين ��ة ورئي�س ��ة ،لكنه ��ا يف تنويعاته ��ا
حتمل افرتاق ًا هام�شي ًا ،غري � ّأن مو�ضوعة
االفرتاق الهام�شي تبقى �ضمن االنت�ساب
�إىل املو�ض ��وعة الكليّة .مل تكن امل�صادفة
ه ��ي التي عملت على وحدة املو�ض ��وعة،
يف (رائحة ال�شتاء) ،لكنها ح�صلت بفعل
ق�ص ��دي هو االختي ��ار .ثم �إن امل�ص ��ادفة
ال تعن ��ي ،يف جوهره ��ا ،ع�ش ��وائية
م ��ا يح ��دث ،فامل�ص ��ادفة ،ه ��ي جمموع ��ة
القوانني املجهولة ،يعمل العلم م�ستقب ًال

على اكت�شاف بواعثها يف ما قر�أتُ .
* يف ق�ص ��ة (�إم ��ر�أة ) الت ��ي ج ��اءت يف
«رائحة ال�شتاء» �أي�ض ًا ،جاءت املر�أة قلقة
تعاين الغياب وت�شكو االغرتاب يف حني
يك ��ون الرج ��ل خا�ض ��ع ًا ملعاي�ي�ر الثقافة
ال�شرقية ويكون ح�ضوره تقليدي ًا .كيف
حت�ض ��ر املر�أة يف ن�ص ��و�ص حممود عبد
الوهاب؟ و َمل ي�ضعها يف العزلة؟
 �أختل ��ف مع ��ك يف م ��ا قل ��تَ ع ��ن عزل ��ةامل ��ر�أة يف �أقا�ص ��ي�ص (رائحة ال�ش ��تاء)،
كم ��ا �أختل ��ف مع ��ك يف خ�ض ��وع الرج ��ل
�إىل معايري الثقافة ال�ش ��رقيةّ � .إن قراءتك
الق�صة تنطلق من موقف �سو�سيولوجي
حم�ض ،خارج عمّا هو �س ��ردي وجمايل،
«ح�ض ��ور امل ��ر�أة يف تل ��ك الأقا�ص ��ي�ص»
�أو عزلته ��ا يتحك ��م بهم ��ا منطق ال�س ��رد،
ّ
فكل ق�ص ��ة م�ش ��روطة مبنطق وحداتها،
وكذلك موقف الرجل� .إن ح�ض ��ور املر�أة
يف �أقا�صي�ص رائحة ال�شتاء ،ال �إ�شكالية
فيه� ،إذا قرئت �ضمن القرائن املبثوثة يف
الأقا�صي�ص ،ال بالإ�سقاط الذاتي.

ثقافة اآلخر

* ُع ��رف عن القا�ص حممود عبد الوهاب
�أنه حري�ص على متابعة الثقافة الأجنبية
دون �أن يجعله ��ا مرجع� � ًا لال�س ��تعارات
والأقتبا�س ��ات .كي ��ف ّ
يوظ ��ف القا� ��ص
حمم ��ود عب ��د الوه ��اب منج ��ز الآخر يف
�صناعة الق�صة؟
 �أال ت ��رى �أن ��ك جتي ��ب بنف�س ��ك ع ��ن�س� ��ؤالك؟ وه ��و احلر� ��ص عل ��ى متابع ��ة
ثقاف ��ة الآخر م ��ن دون اتخاذه ��ا مرجع ًا.
�ألي�س قولك ه ��ذا جواب ًا؟ .لكنني مع ذلك
�أود �أن �أ�ض ��يف �أن منجز الآخر يتملكني
بجمالياته وتقنياته� ،أمتاله و�أتوا�ص ��ل
مع ��ه ،و�أنتف ��ع ب ��ه معرف� � ًة ،وال �أحاكيه،
فالكتاب ��ة عمل متف ّرد وذات ��ي ،وتوظيف
منج ��ز الآخ ��ر يف منج ��ز الكات ��ب يعني
اغتيال الذات املبدعة .ينبغي لنا �أ ّال ننبهر
بالثقافة الأجنبية ،كما ينبهر �س ��ائح جاء
م ��ن بلد فقري �أم ��ام �أبّهة البل ��د الذي جاء
�إلي ��ه ،فاالنبه ��ار ّ
يعطل الفاعلي ��ة ،امتياز
قراءة الثقاف ��ة الأجنبية �أن تنتفع بها ،ال
�أن تق ّلدها يف اجنازك �أو ت�ستعبدك .هل
تتفق معي؟.

تماس معرفي

* يف حقل الرتجمة ،لك بع�ض املالحظات
ح ��ول ت�أث�ي�ر النق ��ل عل ��ى ال ��دالالت رغم
النتاج الذي يوفره النقل بني الثقافتني.
بر�أي ��ك هل ت�أ ّثر املنج ��ز املنقول �إلينا مبا
و�ص ��فته خيان ��ة الرتجم ��ة؟ و�إىل �أي ح ّد
�أفدنا من الثقافة الأخرى؟
 ُتع� � ّرف الرتجم ��ة ،بوظيفته ��ا� ،أنه ��امتا�س معريف وتوا�صل ح�ضاري ،لكنها
مهم ��ا كانت ،يف فعلها ،متقنة ور�ص ��ينة،
املرتجم منه،
ف�إنها ال ُتع� � ّد كف�ؤ ًا للأ�ص ��ل
َ
ّ
ب ��ل ه ��ي ق ��راءة م ��ن الق ��راءات ،لكنه ��ا
�أق ��رب الق ��راءات �إىل الأ�ص ��ل .اخت�ل�اف
�أع ��راف اللغة وقوانينها ب�ي�ن ما يرتجم
من ��ه ،وم ��ا يرتج ��م �إلي ��ه ُيح ��دث فج ��وة
مكمنها اللغة ذاته ��ا ،فاملجاز بني اللغتني
خمتلف ،واملت ��داول بني اللغتني خمتلف
�أي�ض� � ًا ،وتركي ��ب اجلمل ��ة و�س ��ياقاتها
خمتل ��ف كذل ��ك ،ث ��م �أ�س� ��ألك .م ��اذا تعني
مرتجم يقع
وفرة ال�ص ��فحات بني كت ��اب َ
يف � 180ص ��فحة يك ��ون عن ��د الرتجم ��ة
� 220ص ��فحة ،من �أين جاء فائ�ض الـ 40
�ص ��فحة بني الأ�ص ��ل والكت ��اب املرتجم،
لوال اخت�ل�اف تلك الأعراف ،والتباين ما
بني اللغتني.

الحوار اجراه علي عبد السادة
ونشر في صحيفة المدى 2010

حرفة لغسيل الحكايات
صالح عيال
رمبا ،يف حلظة االنتاج الق�ص�ص ��ي ي�ضع الكاتب
نقط ��ة �أوىل يقرتحها ـ هي غري نقطة الثبات التي
برقت يف ذهنه ـ ثم يندفع بالقلم لر�سم �أول حرف
ث ��م كلم ��ة فجملة ،حم ��اوال م ��ن خاللها ان ين�ش ��ر
غ�س ��يل حكاياته املتمثل ��ة مباء الوقيع ��ة الدامي،
قبل تراق�صها امام عني ال�شم�س ،قارئة املجهول.
�أو يت ��درج يف و�ض ��وحها كم ��ا ت�ص ��ورها القا�ص
املب ��دع حمم ��ود عب ��د الوه ��اب يف رق ��م الهات ��ف
الراب ��ع واملثب ��ت يف( دلي ��ل الهوات ��ف) باعتباره
الزم ��ن امل�س ��تعاد يف ذاكرة ا�س ��تطاعت ان حتيي
ما دوّ ن على �صفحات �أو جتربة( رغوة ال�سحاب،
الرواي ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن دار ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة،
بغداد . )2001
يق�ت�رح القا�ص حمم ��ود عبد الوهاب على ل�س ��ان
ال�س ��ارد ،ان ي�ض ��ع نقطة االكت�ش ��اف التي دفعت(
الك�سندر كراهام يف �أول هاتف اخرتعه) ليختزل
امل�س ��افة �أو ُي ��ذوّ ب ال�ش ��وق اذا م ��ا كان ،الهاتف،
البديل عن اخلطوات وع�سر ا�ستمرارها.
نالح ��ظ� ،أول ف�ص ��ل للرواي ��ة ه ��و دلي ��ل الهاتف
النط�ل�اق احلكاي ��ات وتك ��رر م�أ�س ��اتها وتباي ��ن
�أماكنها و�أزمانها .فما �أن تقلب �أول �ص ��فحة ُكتب
عليها ا�سم �صاحب الهاتف حتى ت�ستدعي احلكاية
ال�س ��ارد الن ي�شكلها ،لي�س كـ(مذكرات �أو يوميات
�أو اعرتاف ��ات لأنه ��ا تتطلب توثيقا وت�س ��جي ًال مل
اق ��م بهما 12)..ب ��ل هي كما ا�ش ��ار �إليه ��ا القا�ص
مواجهة ال�ستيقاظ الوقائع التي حتقق وجودها
مع الآخرين �ضمن حا�ضنة الرواية �أو يف �ضمري
الق ��راء اذا ما ت�أملوا انتاج الن�ص مع �شخ�ص ��يات
�أخرى علقت يف ذاكرتهم.
ال�ش ��ك ان الكتاب ��ة خي ��ط �س ��ري ب�ي�ن الكات ��ب
والق ��ارىء ،يكم ��ل �أحدهم ��ا الآخ ��ر� ،إر�س ��اال
وا�س ��تقباال ،كما كان الهات ��ف يف الرواية( :يلبي
النداء الب�ش ��ري) الذي يوحد الأبع ��اد املرتامية.
فالدلي ��ل �أو دفرت الذاك ��رة ،دلي ��ل الهواتف ..هو
جمموع ��ة حم�ص�ل�ات ا�س ��تعادت حيويتها حتت
خط ��وات القل ��م الذي �ص � ّ�ب ماء حروف ��ه الباردة
على حكايات هربت م ��ن هول الوقائع نحو �أزقة
املدينة �أو �ش ��وارعها الناف ��رة ،حدائقها ،فنادقها،
غرفه ��ا املظلم ��ة �أو مطابخها وق ��د حتولت بفعل
احل ��رب �إىل �س ��احات ك�ب�رى ،ا�س ��تطاع الكات ��ب
ان يق�س ��مها �إىل ف�ض ��اءات رعب متباين ��ة ،القتل
وا�ص ��وات الطائ ��رات وم ��ا خلفت ��ه م ��ن حكايات
انت�ش ��لها لتتج�س ��د واقعيته ��ا بذاك ��رة ال�س ��ارد
وحي ��اة �شخو�ص ��ه واحا�سي�س ��هم دون خط ��ط
م�س ��بقة ،رمبا اجربت ��ه املخيل ��ة الن يراقب بعني
الدليل �شخ�صياته وارقام هواتفه( �أراقب ،غالبا
يف امل�س ��اء ،ت�أتي يف موكب �ص ��غري :طفلتك ذات
ال�ش ��عر امل�ض ��فور بعناي ��ة وامللم ��وم يف م�ؤخرة
الر�أ�س ال�صغري ب�شريط ملون على �شكل جناحي
فرا�ش ��ة ،وانت بعكازك وبنطال ��ك الرمادي ،الذي
ينته ��ي م ��ن اال�س ��فل بطيّة متقن ��ة تخفي �س ��اقك
املبت ��ور ،وزوجتك ت�ص ��غي �إىل حكاياتك التي ال
تنقطع).49
هك ��ذا مينح الزمن ال�س ��ردي هوي ��ة املدينة التي
�أثثته ��ا احل ��روب يف كتاب(رغ ��وة ال�س ��حاب)،
الرواي ��ة الت ��ي �ش ��كلت ات�ص ��اال �آخر ب�ي�ن مدينة
احلرب الب�ص ��رة واملدينة الآمنة يف حلم ال�سارد
�أو قب ��ل حل ��ول احل ��رب و�آث ��ار اللق ��اءات الت ��ي
تال�ش ��ت يف �س ��احة احلقيقة ل ُتن�ش� ��أ يف ف�ضائها،
مدين ��ة الرواية� ،شخ�ص ��يات رممه ��ا االمل الذي

تن�شده،
( اذا كان العدو قد �أتلف �ساقك
فاحذر �أن ت�سحق روحك51)..
رمبا عند حلظة �سكون تام انطلق الرجل املبتور
ال�س ��اق وزوجته وابنته امام امل�شهد احللمي يف
ع�ي�ن الكامريا وقد ابت�س ��موا امامها لتكون نهاية
الق�صة ،االمل امل�ستعاد و�سط احلديقة بعيدا عن
احلروب وخراب املدينة.
ثم ��ة م ��ا يدعو ملراقب ��ة اال�ش ��ياء ال�ص ��غرية التي
ا�ستطاع ان يظهرها كقيمة كربى تعادل اية قيمة
فقدها وال ي�ستطيع ا�ستعادتها ،قد نراها ب�سيطة
يف احلياة اليومية غري انها فاعلة وا�سا�سية عند
فقدان ا�صحابها.
( مل يك ��ن للم ��ر�آة اط ��ار ،فحوافها ت�س ��تدق حتى
تلت�ص ��ق نهاياته ��ا باجل ��دار ،وحينم ��ا كان اخي
يرط ��ب ذقن ��ه برغ ��وة ال�ص ��ابون وينفخ �ش ��دقيه
ليتي ��ح ملو�س ��اه ان تقتل ��ع ادق �ش ��عرات خدي ��ه،
كان م ��اء امل ��ر�آة يتق ��د يف عيني ،حاد اال�ض ��اءة،
يعمي ب�ص ��ري حت ��ى مل �أعد اتبني �أي ��ن كان يقف
�أخ ��ي  ،ك�أن ��ه يف املر�آة وخارجها) ه ��ذا ما يدخل
يف �س ��مو ال�ص ��نعة الت ��ي تف�ن�ن بها القا� ��ص منذ
(القطار ال�صاعد �إىل بغداد) عمله الأول وابعاده
اجلمالي ��ة وقدرته على �إحكام ت�أثيث الق�ص حتى
(رائح ��ة ال�ش ��تاء) جمموعت ��ه ال�ص ��ادرة يف عام
� ،1997إذ وظفها عرب �أ�ساليب مقت�صدة دالة على
الهدف املركزي البعيد عن الرتهل.
حتت هذه االفالك ين�شر القا�ص جتاربه وطرائق
كتابات ��ه الت ��ي تتن ��وع من دلي ��ل هات ��ف �إىل �آخر
بينم ��ا تتج�س ��د يف م�ت�ن واح ��د �أو كت ��ل �س ��ردية
واحدة ظهرت من خاللها الرواية التي تخلى عن
كث�ي�ر من م�س ��وداتها ،هذا ما ا�ش ��ار له يف احدى
الق�ص ���ص املقرتحة يف ذاكرة الدليل(مل تكن هي
امل�س ��ودة الأوىل للق�ص ��ة التي ا�ستطيع اجنازها
منذ اكرث من ثالثة ا�س ��ابيع ،رمبا كانت امل�سودة
اخلام�س ��ة �أو ال�ساد�سة التي مزقتها ،ان �شيئا يف
داخلها ال ير�ض ��يني) 105وال غرابة انه م�سح �أو
مزق �أوراقا لق�ص�ص افرت�ضها يف الرواية.
�إن لفي جتربة املبدع الكبري حممود عبد الوهاب
و�ض ��وحا ور�س ��ما دقيقا ملرحلة ت�أريخية عا�شتها
مدينته الب�ص ��رة الت ��ي ذاب يف يومياتها وجتلى
يف اع�ل�اء قيمته ��ا يف هذا التدوي ��ن امل�ؤثث بلغة
مكثف ��ة وبليغ ��ة االث ��ر ا�س ��تطاع ان يحكمه ��ا من
�أول الدلي ��ل مرورا مبكامل ��ات الليل التي افرت�ض
بناءه ��ا؛ الرقم االكرب فاال�ص ��غر وحتى الف�ص ��ل
االخ�ي�ر ،يف ال�ص ��باح حي ��ث ي�س ��تلم البط ��ل من
جاره (حافظ ��ة اجللد والبوم ال�ص ��ور بانحناءة
مهذب ��ة) مل يزدن ��ا الروائ ��ي م ��ن تل ��ك الق�ص ���ص
ال�ص ��ورية الكثري كما فعل يف ق�ص ��ته ال�ص ��ادرة
مبجلة االقالم �س�ي�رة ل�صورة و�شخ�صيات يبدو
ان العمل غار بنا اليها حتى عمق هذه الرواية.
(وراءه ،ه ��ذه ال�ص ��ورة ،تب ��دو غاب ��ة �س ��وداء.
عيناه ،من خلف نظارتيه املدورتني ،م�س ��املتان.
مقدمة �صلعته و�شعراته).......
ان رواية بهذا ال�ش ��كل وهذه احلرفة تدعونا �إىل
الت�أمل يف طرائق الكتابة ومعنى ان تكتب ق�ص ��ة
�أو تتخل ��ى ع ��ن م�ش ��هد �أو ق�ص ��ة �أو رواية ،رمبا
�ش ��رعت بكتابتها من ��ذ ثالث �س ��نوات ..ترى هل
ت�ص ��بح يف ذاكرة النقط ��ة الأوىل التي تقرتحها
وق ��د بد�أ به ��ا املبدع الكبري حمم ��ود عبد الوهاب
ومل ّ
يتخل عنها؟
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�أف�ض ��ى التداخ ��ل ب�ي�ن الأدب والفن ��ون
الأخ ��رى �إىل ظه ��ور �أ�ش ��كال �س ��ردية
جدي ��دة ،جتم ��ع ب�ي�ن خمتل ��ف �أ�ش ��كال
التعب�ي�ر الفن ��ي ،يف بني ��ة مت�ض ��امة
متما�س ��كة ،يب ��دو فيه ��ا الن� ��ص وك�أن ��ه
قطع ��ة م ��ن املوزايي ��ك ،تتعان ��ق فيه ��ا
الفنون.ويع� � ّد (ن�ص ال�ص ��ورة) للقا�ص
الرائ ��د حمم ��ود عب ��د الوه ��اب �أحد تلك
الن�صو�ص امللهمة،
التي جتمع ،وب�شكل خالق ،بني خمتلف
الفن ��ون ،عل ��ى نح ��و فريد م ��ن التناظر
اجلم ��ايل ،ما جعل الن�ص يت�س ��م بطاقة
تعبريي ��ة هائل ��ة ،على غ�ي�ر امل�ألوف من
الن�صو�ص.
ويعتمد الن�ص يف ت�شكيل مادته ال�سردية
على ما ي�س ��مى بـ (املونتاج) ،واملونتاج
كم ��ا ه ��و مع ��روف ،تقني ��ة �س ��ينمائية
تق ��وم على تولي ��ف �أو تركيب ال�ص ��ور،
التي يتكون منها ال�ش ��ريط ال�سينمائي،
حيث يق ��وم املونتري بتحدي ��د اللقطات
املنا�س ��بة للفيل ��م ،وربطه ��ا يف وحدات
متتابعة ،لتكوين مقاطع مت�سل�س ��لة من
امل�شاهد .
فال�سارد يف هذا الن�ص� ،أو امل�ؤلف (تكاد
تك ��ون امل�س ��افة معدومة بينهم ��ا) يلعب
هو الآخر دور املونتري ،فهو هنا يختار
لقط ��ة ويزيح �أخ ��رى ،وينتقي م�ش ��هد ًا
ويبعد �آخر ،م�س ��تفيد ًا بذلك من تقنيات
فن املونتاج يف ت�شكيل الن�ص .
يق ��وم (ن� ��ص ال�ص ��ورة) عل ��ى ثالث ��ة
م�ستويات  :م�ستوى الو�صف ،م�ستوى
ال�س ��رد ،وم�س ��توى احل ��وار ،وي ��روي
الن�ص �سارد ذاتي ،يت�أمل �صورة قدمية
ل�ش ��ارع �صيني ،يعرث عليها م�صادفة يف
درج مكتبه ،فت�شغله ل�ساعات طوال تلك
الليل ��ة ،ثم فج�أة ،تهتز ال�ص ��ورة وك�أنها
ظل يف نهر متحرك ،ومي�ضي تيار الزمن
يف ر�أ�س ال�سارد ،ليعود بنا �إىل الوراء،
حيث املا�ض ��ي البعيد الذي التقطت فيه
ال�ص ��ورة ،وتتح ��ول عيناه �إىل �شا�ش ��ة
بي�ضاء ،نرى امل�شهد من خاللهما ،وك�أنه
فيل ��م يعر� ��ض يف غرف ��ة �س ��وداء ،حتى
تتك�ش ��ف مالم ��ح ال�ص ��ورة تدريجي� � ًا،
وك�أنها دخلت خمترب حتمي�ض.
يف امل�س ��توى الأول :يق ��وم ال�س ��ارد
بتحديد �إطار ال�صورة ،ثم يعر�ض علينا
م ��ا تتوفر علي ��ه من عنا�ص ��ر� :ش ��وارع
ومباين و�شخ�صيات ،وطاملا �أن ال�صورة
تتوفر على حقل ب�صري كبري ،ف�إن هناك
�إذن �أفقا وا�س ��ع ًا للف�ض ��اء املرئي ،يتعذر
على ال�س ��ارد �أن يجمل موجوداته دفعة
واح ��دة� ،إذ كلم ��ا تنت�ش ��ر الر�ؤي ��ة تغدو
ال�ص ��ورة غائمة ،من هنا ي�سعى ال�سارد
�إىل تقيي ��د احلق ��ل الب�ص ��ري وجتزئته
�إىل وح ��دات �ص ��غرى ،يحاول ال�س ��ارد
عر�ضها علينا مبو�ض ��وعية تامة ،مثلما
تفعل امل�صوّ رة ال�سينمائية ،تبد�أ بلقطة
بانورامي ��ة ل�ش ��ارع �ص ��يني ،ث ��م لقط ��ة
مف ��ردة �ص ��غرية ل�ش ��ابة عل ��ى دراجتها
الهوائي ��ة ،ث ��م ،وفيم ��ا ي�ش ��به القف ��زات
ال�س ��ريعة ،تتجه عني ال�س ��ارد لت�ص ��ور
لن ��ا ،يف لقط ��ة من �أ�س ��فل ،مبن ��ى فاحم
ال�س ��واد تتخاطف طي ��ور ملمومة حول

قمت ��ه ،ثم لقط ��ات جانبي ��ة لرجلني على
الر�صيف بقامتني متكافئتني ،وعمارات
متال�صقة على جانبي ال�شارع ،وحوذي
ي�س ��وط ح�ص ��انه ،ف�ض�ل� ًا عن رجال بال
مالمح يدخلون ويخرجون من الأزقة.
تل ��ك هي جممل العنا�ص ��ر الت ��ي تتكون
منها ال�ص ��ورة ،وهذا املقطع الو�ص ��في
الطويل ،هو عبارة عن م�شهد بانورامي،
يتوفر على عدد من العنا�ص ��ر ال�ساكنة،
يح ��اول ال�س ��ارد� ،أول وهل ��ة ،عر�ض ��ها
علينا بعني حماي ��دة منقاة من العاطفة،
مثلما تفع ��ل �آلة الكام�ي�را ،بحيث تغدو
عيناه وك�أنها مر�آة عاك�سة تعر�ض فيها
امل�شاهد �أمام �أعيننا .
ولكن ال�س ��ارد ما يلبث �أن يقوم بتعديل
ه ��ذا املنظ ��ور يف امل�س ��توى الث ��اين،
فبع ��د �أن يفرغ من ت�ص ��وير امل�ش ��هد من
وجه ��ة نظ ��ر مراق ��ب خارج ��ي ور�ؤي ��ة
مو�ض ��وعية (ال�س ��ارد ،هنا ،ال عالقة له
بامل�ش ��هد املرئي ولي� ��س طرف ًا فيه ،وهو
يظل خارج امل�ش ��هد امل�ص ��وّ ر حتى هذه
اللحظ ��ة) ،يق ��وم ه ��ذه املرة بت�ص ��وير
امل�ش ��هد من وجهة نظر م�شارك� ،أو منتم
�إىل الف�ض ��اء املرئي ،بعدما كان خارج ًا

عن ��ه ،وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا املنظ ��ور يبد�أ
التحول الأول يف ال�صورة :
" مل �أحتمل �ص ��خب احلوذي والعربة
واحل�صان� ،أنزلت احلوذي
من عربته و�أدخلته زقاق ًا �ض ��يق ًا ينتهي
بحافة على �ساحل البحر،
ا�س ��تبعدت العرب ��ة واحل�ص ��ان م ��ن
ال�صورة "
يف هذا امل�ش ��هد يعمد ال�س ��ارد �إىل عزل
بع�ض العنا�ص ��ر و�إزاحتها نحو �أماكن
�أخ ��رى ،وبد ًال من �أن يخ�ض ��ع للمنظور
الأول ،ف�إن ��ه ي�ص ��دعه ويجزئ ��ه ،ويعيد
تركيب ��ه م ��ن جدي ��د ،بحي ��ث تتغ�ي�ر
ال�ص ��ورة الت ��ي ر�أيناه ��ا يف امل�س ��توى
الأول ،وتظه ��ر �أمامن ��ا �ص ��ورة �أخ ��رى
خمتلف ��ة ،لك ��ن العنا�ص ��ر تبق ��ى ماثل ��ة
يف امل�ش ��هد دون �أن تختف ��ي �أو تتحلل،
�إمن ��ا تتح ��ول كيفيتها وتتغ�ي�ر ،بحيث
�أن العربة واحل�ص ��ان اللذين �أبعدا عن
ال�ص ��ورة يلبثان يف اخللفية على نحو
خفي ،و�سرعان ما يظهران جمدد ًا ،كما
�س�ن�رى يف ما بعد ،وطامل ��ا �أن احلركة،
هن ��ا ،ه ��ي حرك ��ة بالق ��وة ال حرك ��ة
بالفع ��ل ،مبعن ��ى �أن ال�س ��ارد ه ��و الذي

يق ��وم بتحريك العنا�ص ��ر ،ومل تقم هي
نف�س ��ها بذلك ،ف�إن املتحرك يفقد حركته
االمتدادي ��ة ،ويظل ماث�ل ً�ا حيث هو ،ما
يذكرنا بال�صور ال�صينية ،التي متنحنا
م�شهد ًا خمتلف ًا يف كل مرة .
ومل يكتف ال�س ��ارد بدور الرا�ص ��د ،فهو
يلج ،يف ما بعد ،ف�ضاء ال�صورة ،ليغدو
ج ��زء ًا منه ��ا ،بحيث ي�ص ��بح مم�س ��رح ًا
ه ��و الآخ ��ر ،بعدم ��ا كان ي� ��ؤدي وظيفة
�إطارية ويظهر عل ��ى املحيط اخلارجي
للن�ص وهنا يح ��دث التحول الثاين يف
ال�صورة:
" ال�ش ��ابة تدفع م�ؤخرة حذائها مبقدم
قدميها وت�ضغط على دوا�سة
الدراج ��ة ،وقب ��ل �أن تع ��ود �إىل عم ��ق
ال�صورة ابت�سمت ،حييتها
�أنا بانحناءة الر�أ�س ومنحتها ا�سما هو
(�سو) ومنحت الرجلني
مته ��ديل الثي ��اب ا�س ��مني (وان ��غ ال نغ)
للرجل مبحاذاة ال�شارع
و (ت�ش ��ينغ) للرجل الآخر بجواره ومل
�أمنح احلوذي ا�سم ًا
ل�صخبه " ً.
يتماهى ال�س ��ارد مع اللعبة �إذن ،ويغدو
�س ��ارد ًا وممث�ل ً�ا يف �آن ،وكم ��ا �ص ��انع
�ألعاب ت�س ��تهويه لعبة اخللق ،يقوم يف
هذا امل�ش ��هد ب�إعادة تخليق �شخو�ص ��ه،
وحتريكه ��م كيفما ي�ش ��اء ،بعدم ��ا كانوا
جمرد عنا�صر �ساكنة ،ولي�س هذا فقط،
فهو يبع ��ث فيهم احلي ��اة ويطلق عليهم
الأ�س ��ماء ،حتى �إذا ما حتققت لهم ذوات
جديدة� ،أ�صبحوا �أكرث �ش ��به ًا بالواقع،
وبه ��ذا يغدو كل م ��ا هو �س ��اكن ومغلق
يف امل�س ��توى الأول ،متحرك ًا ،يف حالة
�ص�ي�رورة ،يف امل�س ��توى الث ��اين ،وما
هو واقعي يف امل�س ��توى الأول ،ي�صبح
متخي ًال يف امل�ستوى الثاين.
�أما يف امل�س ��توى الثالث ،فيقوم ال�سارد
بو�ض ��ع ح ��وار افرتا�ض ��ي ،ال عل ��ى
التعي�ي�ن ،ولي�س ل ��ه يف الظاهر وظيفة
حمددة يف الن� ��ص ،لكنه يعك�س البيئة،
�أو بالأح ��رى اجل ��و ال ��ذي يج ��ري فيه
امل�شهد ،ما مينح ال�صورة قوة تعبريية
م�ؤثرة :
ق ��ال " وان ��غ الن ��غ "  :ل ��ن ن�س ��تطيع �أن
نتنب�أ بنتيجة املباراة .
�أج ��اب " ت�ش ��ينغ "  :لك ��ن ذل ��ك الفريق
�سيخ�سر.
قال " وانغ النغ "  :ال ميكن.
قال " ت�ش ��ينغ "  :ال نعرف من �سيك�سب
املباراة .
وب�ص ��وت واه ��ن ،ق ��ال " وان ��غ الن ��غ "
� :س ��تجري املب ��اراة غ ��د ًا و�س ��نعرف
النتيجة .
وعل ��ى الرغم من ب�س ��اطة ه ��ذا احلوار
ال ��ذي يج ��ري يف �إط ��ار لقطة �س ��ريعة،
�إ ّال �أنه ي�ض ��في على ال�ص ��ورة �إح�سا�س ًا
باحلي ��اة ،وتكم ��ن جماليت ��ه يف �أن ��ه
ي�ش ��عرنا براهني ��ة اللحظ ��ة ،يف مقابل
ما�ضوية ال�صورة.
�أما يف نهاية الن�ص فلم نعد �أمام �صورة
على الإطالق ،فكل �ش ��يء ي�صبح �ضاج ًا
باحلرك ��ة واحلي ��اة ،فال�س ��ارد يجم ��ع

رمزي حسن
�أبط ��ال ق�ص ��ته ،يف لوح ��ة دراماتيكي ��ة
م�ؤث ��رة ،تذك ��رك بلوح ��ات �ش ��اغال
وخملوقات ��ه الطائ ��رة الت ��ي تتح ��دى
قانون اجلاذبية ،وي�ص ��بح التحول يف
هذا امل�ش ��هد كلي ًا ال جزئي� � ًا ،حيث يقوم
ال�سارد بتحرير العنا�صر كلها ،فتتحرك
ب�شكل ع�شوائي ،ك�أمنا بانتظار عا�صفة
و�شيكة :
ال�س ��حب تكت ��ظ �أك�ث�ر ،تتكاث ��ف مث ��ل
�صخرة �سوداء ،متحجرة.
يب ��دو ال�ش ��ارع معتم� � ًا� " .س ��و " تبتعد
وتبتعد� ،شعرها يتطاير،
وقمي�ص ��ها ال ��وردي ينتف ��خ باله ��واء
وك�أنها �ستطري يف اللحظة
التالي ��ة ...بينم ��ا يبتع ��د احل ��وذي من
عمق ال�صورة ،يت�صاغر
ويت�صاغر حتى يبدو مثل ر�أ�س م�سمار
�صغري ،ال�سحب ترتا�ص
عل ��ى املبن ��ى الباروك ��ي ،تن�ش ��ر دكنتها
على املبنى وال�شارع
والرجلني وال�ش ��ابة واحلوذي ،ت�ض � ّ�خ
ال�سماء �أمطارها الثقيلة،
وال�س ��حب ترتاك ��م يف ال�س ��ماء ،تلت ��ف
على بع�ضها تال ًال من الكتل
ال�س ��ود .وبع ��د �أن ي�ش ��تد املط ��ر ت�أخ ��ذ
ال�صورة بالتفكك من جميع �أطرافها،
تغطي العتمة ف�ضاءها .
وهك ��ذا ،تب ��دو ال�ص ��ورة وك�أنها متثيل
ل ��دورة احلي ��اة ،ب ��دت فيه ��ا حرك ��ة
العنا�ص ��ر �ص ��فرية ،تباط� ��أ معه ��ا �إيقاع
ال�س ��رد ،يف �إ�ش ��ارة لثبات ال�صورة ،ثم
ت�ص ��اعدت احلركة �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،ت�سارع
معها �إيقاع ال�سرد وغدا �أكرث ديناميكية،
حت ��ى �إذا م ��ا �أكملت عنا�ص ��ر ال�ص ��ورة
دورته ��ا ،ع ��ادت احلرك ��ة واندغمت يف
ال�صمت جمدد ًا.
بدا ال�س ��ارد يف هذا الن� ��ص كما لو كان
يعي�ش حلم يقظة وقد ا�ستيقظ منه للتو،
وطاملا �أن �أحالم اليقظة ال م�ستقبل لها،
فهي �سرعان ما تتبدد وتتال�شى ،ها هي
الأمطار تهطل فتم�سح الألوان ،لت�سيح
على �س ��طح ال�ص ��ورة ،لتبد�أ العنا�ص ��ر
بالتفكك والتحلل ،بحيث تختفي مالمح
ال�شخ�صيات واملباين وال�شوارع .
غالب ًا ما تقدم لن ��ا الأعمدة الثقافية زاد ًا
ثقافي ًا �أو معرفي ًا  :فكرة ،معلومة �أدبية
�أو علمية مث ًال  ،لكن القا�ص حممود عبد
الوهاب قدم لنا يف هذا العمود ن�ص ًا فني ًا
مركب ًا ،يتوف ��ر على قيمة جمالية عالية،
ج�سد فيه حياة ال�ص ��ورة وموتها ،عرب
ّ
ث�ل�اث لوح ��ات اتخ ��ذ كل منه ��ا كيفي ��ة
خمتلفة ،ا�س ��تخدم فيها و�س ��ائل �سردية
ه ��ي غ�ي�ر و�س ��ائل ال�س ��رد التقليدي ��ة،
تذكرنا بطريقة بناء الفيلم ال�سينمائي،
حيث تتم جتزئة املو�ضوع امل�سرود �إىل
م�شاهد �أو لقطات� ،أعاد الكاتب توليفها
على �شكل �ش ��ريط �سينمائي ،ا�ستعا�ض
فيه عن لغة ال�س ��رد الق�ص�صي ب�أ�سلوب
التوليف الب�صري.
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الكشف والتجاوز الزمني
قد يده�ش القارئ االعتيادي من �صيغة
اجلم ��ع الت ��ي حمله ��ا  /الن�ص ��ي�ص /
(املالع ��ق) < يف حني ال يوجد يف املنت
�إال ملعق ��ة الرج ��ل> و�أظ ��ن جازم ��ا �إن
عد�س ��ة الكام�ي�را كان ��ت تالح ��ق ملعقة
ال�شخ�صية الرئي�سة �أكرث من �أية ملعقة
�أخ ��رى داخ ��ل املطع ��م < له ��ذا جاءت
امللعقة متمي ��زة على غريها من املالعق
< �إذ ال يعقل �أن يكون املطعم فارغا �إال
من هذا الرجل < غري �أن ملعقته ب�أرت
احل ��دث وكان ��ت ه ��ي اللبو� ��س الأكرث
اكتناف ��ا لغ�ي�ره بدليل القرين ��ة الأولية
املوج ��ودة يف �أول الن�ص ( مل يكن يف
املطعم �سوى ب�ضعة زبائن على موائد
متباعدة ) .
�إذن ال ب ��د م ��ن وجود مالع ��ق < وهنا
يتبادر �إىل الذهن ال�س� ��ؤال الطبيعي :
مل ��اذا �أختار القا�ص ( املالعق ) من دون
غريها من �أدوات الأكل ؟ يت�ض ��ح لدينا
�إن  /امللعقة  /هي الو�س ��يلة والغاية <
وهي بعد ذلك الأداة الفاعلة يف �إكمال
اللوح ��ة ودفع الق�ض ��ية �إىل معطياتها
النهائي ��ة حت ��ى �إنن ��ا جن ��د �أن ه ��ذه
الكلم ��ة  /ملعقة  /متكررة �س ��ت مرات
يف خم�س ��ة ا�سطر  .مال  /الن�صي�ص /
�إىل التعري ��ف بوا�س ��طة الإل ��ف والالم
< وهذه عالمة من عالمات الإف�ضاء
التعريف ��ي من اجل �أن ال تلتب�س داللة
التعري ��ف مبا يجان�س ��ها داخل الن�ص
< ولك ��ي تتع ��زز البني ��ة اال�ش ��ارية
الدالة على ب�ؤرة الفعل املتجان�س بني
الو�س ��يلة  /امللعق ��ة  /والغاية املبثوثة
يف داخ ��ل الن� ��ص والت ��ي مل تتك�ش ��ف
بوا�س ��طة ال�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ة �.إذن
الن�ص يعتم ��د دالليا على البعد �أللغزي
القائم على التمويه والإخفاء ملكنونات

ال�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ة < �أو حتى على
ك�ش ��ف هوي ��ة ال�س ��ارد العلي ��م ال ��ذي
نتلم�س ��ه بوا�س ��طة الفع ��ل املتزح ��زح
لل�شخ�ص ��ية الرئي�سة � .إن بنية الأفعال
امل�س ��تعملة يف بداي ��ة الن� ��ص بني ��ة
ح�سية ( دخل � -أجتاز  -تكور  -اقرتب
 �ش ��عر ) م�س ��بوقة بالدال الل�س ��اين /عندم ��ا  /ال ��ذي ي�ؤ�ش ��ر انطالقة الن�ص
يف امل�س ��تويني الرتكيب ��ي وال ��داليل
 .فتو�ص ��يف امل ��كان ب ��د�أ واقعي ��ا بي ��د
�أنه �س ��رعان م ��ا حتول �إىل �ش ��يء غري
طبيعي ( لكنه ما �إن �أقرتب من املن�ص ��ة
الت ��ي كن ��ت �أقف وراءها حتى �ش ��عرت
ب�أن خملوق ��ا غريبا دخل مطعمنا  .مل
�أ�ش ��هد زبونا بتعا�س ��ته )  /الق�ص ��ة . /
هكذا بدت حالة االنف�صال منذ الوهلة
الأوىل بنح ��و هاج�س ��ي < �إذ بدخول
ال�ش ��خ�ص تغري اجلو الع ��ام لتكوين
راب ��ط نف�س ��ي بين ��ه وب�ي�ن امل ��كان <
وه ��ذا ما تبني يف العبارة �آنفا ( زبونا
بتعا�س ��ته )  .هذا الهاج�س املتيقن من
تعا�س ��ة الزبون �س ��هل عملية الك�ش ��ف
واالنك�ش ��اف < وم ��ن ث ��م ارتباطهم ��ا
باجلان ��ب النف�س ��ي  .هن ��ا نالح ��ظ دقة
الت�صوير وبراعة امل�صور يف التقاط
زاوية دقيقة من امل�شهد احلياتي حني
ا�س ��تطاع �أن ير�س ��م بكامريته �ص ��عود
البخ ��ار < بخ ��ار احل�س ��اء ( كان بخار
احل�س ��اء يتل ��وى ب�ي�ن عيني ��ه خيوطا
بي�ض ��اء �س ��ائبة )  /الق�ص ��ة � . /إن كل
املكون ��ات الت ��ي حمله ��ا الن� ��ص كانت
توح ��ي بح�س ��ب املنط ��ق �إىل ط ��رد
الزبون غري �أن ذلك لو ح�ص ��ل لفقدت
الق�ص ��ة �أه ��م �س ��ماتها وهي الده�ش ��ة .
وتتجلى كرثة ال�ضمائر يف هذا الن�ص
مما �س ��اعد يف بع�ث�رة املعنى من اجل
الو�ص ��ول �إىل دالالت متباع ��دة ملعنى

إن بنية األفعال المستعملة في
بداية النص بنية حسية ( دخل
 أجتاز  -تكور  -اقترب  -شعر) مسبوقة بالدال اللساني  /عندما
 /الذي يؤشر انطالقة النص في
المستويين التركيبي والداللي .
فتوصيف المكان بدأ واقعيا بيد
أنه سرعان ما تحول إلى شيء غير
طبيعي ( لكنه ما إن أقترب من
المنصة التي كنت أقف وراءها حتى
شعرت بأن مخلوقا غريبا دخل
مطعمنا .

واحد ( قب ��ل �إن يجتازين توقف قليال
< التف ��ت نحوي ثم غمغم و�أ�س ��ت�أنف
�س�ي�ره < ي ��داه يف جيوب ��ه با�س ��طا
حملقة ب�ؤب�ؤي ��ه الكئيبني على املكان )
 /الق�ص ��ة  . /هذه ال�ض ��مائر املتالحقة
ع ��ززت من �آلي ��ة االندماج م ��ع الن�ص
و�س ��اعدت على تفعي ��ل بني ��ة التعاقب
والتتابع.
كما ونالحظ على الن�ص م�س� ��ألة غاية
يف الأهمي ��ة �إال وهي االبتعاد عن ذكر
الأ�س ��ماء < �أ�س ��ماء ال�شخ�ص ��يات �أو
الأماك ��ن < وه ��ذه مق�ص ��ديه �أخ ��رى
لدف ��ع املتلق ��ي عل ��ى حتري� ��ض ذاكرته
< �أو دجمه يف م�سار احلدث لي�سهم
يف بن ��اء لأف ��ق التوق ��ع مل ��ا ه ��و �آت .
وا�س ��تطاع الن� ��ص �أي�ض ��ا م ��ن م ��زج
متجلي ��ات اخليال مع غريزة التخييل
ودم ��ج ذلك كل ��ه يف داخل ال�شخ�ص ��ية
الرئي�س ��ة مم ��ا يدفعنا باجتاه نف�س ��ي
ووجودي حيالها < �إذ يك�شف االجتاه
النف�س ��ي لنا عن �صراعات الذات بينما
يك�ش ��ف الوج ��ودي ( م ��ن الوج ��ود )
ع ��ن امتح ��ان ال ��ذات م ��ن قب ��ل اجلهة
املقابل ��ة مم ��ا ي�س ��اعدنا كمتلقني على
الذهاب �إىل بنية الت�أويل والبحث عن
املقا�صد الغائبة على الرغم من بوحها
اجلزئ ��ي  .ه ��ذا اجلزئ ��ي م ��ن الب ��وح
ي�ؤك ��د على م�س� ��ألة بالغ ��ة الأهمية هي
تل ��ك التغي�ي�رات الداخلي ��ة والأمزجة
التي ا�س ��تطاع القا�ص بنحو مكثف �أن
ميازج بني النماذج الرتكيبية الداخلية
له ��ا عرب وح ��دة الزمن بوا�س ��طة ربط
الإن�س ��ان بالعامل بنحو قد يبدو غريبا
لك ��ن في ��ه ملح ��ة مو�ض ��وعية  .تنح ��و
اجلم ��ل يف هذه الق�ص ��ة منح ��ى مكثفا
بيد �أنه قريب من العقل والعني < غري
�أنها اقتحامي ��ة وقادرة على �إثارتنا <

�أو دجمن ��ا م ��ع الن�ص بوا�س ��طة اللغة
امل�شحونة وجدانيا وبالغيا  .وتت�سم
الإح ��داث بنحو مت�سل�س ��ل مما يجعل
الو�ص ��ول �إىل نهاية الق�ص ��ة �سهال <
�إذ �إنه ��ا بني ��ة ارجتاعي ��ة للذاك ��رة <
فالزم ��ن متداخ�ل�ا تداخ�ل�ا حم�س ��وبا
ودقيقا وم�سيطرا عليه داخل الن�سيج
ال�س ��ردي  .فالزمن املا�ض ��ي يندمج مع
زمن الق� ��ص /احلا�ض ��ر  /فيما يخ�ص
ال�س ��ارد < بيد �أن انحدار الزمن يتجه
�صوب الزمن امل�ضارع املا�سك بتالبيب
املا�ض ��ي �ألذاكرات ��ي  .ه ��ذه ال�سل�س ��لة
م ��ن الأفع ��ال امل�ض ��ارعة ال ��واردة يف
نهاية الق�ص ��ة والتي يج�سدها ال�صوت
احلا�ض ��ن لل�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ة <
والكا�ش ��ف ع ��ن التج ��اوز الزمن ��ي
لتكوي ��ن تركيب ��ة منوذجي ��ة حلي ��اة
�إن�س ��ان مقهور بوا�سطة املكان بو�صفه
مكان ��ا يتحرك باجتاه معرفة اجتاهات
حركة ال�شخ�ص ��ية داخل ذلك املكان مما
�س ��اعد يف دفع احلدث باجتاه املقا�صد
املخطط لها من قبل ال�سارد � .إن النظرة
املتفح�ص ��ة وال�ش ��املة له ��ذه الق�ص ��ة
حتيلن ��ا �إىل �أنه ��ا ذات ت�ص ��ميم مكاين
< فق ��د �أخ ��ذت ال�شخ�ص ��ية  +املالعق
كل احليز ال�س ��ردي وحققت ر�ص ��انتها
بوا�س ��طة االهتم ��ام بالف ��رد كون ��ه
الو�سيلة والغاية لأي هدف نبيل � .أنها
ق�ص ��ة ( حبكة �شخ�صية وحبكة حدث )
وهذا ما مييزها لأنها ت�س ��تند مرة على
احلدث الذي يدخل يف ر�س ��م حمددات
ال�شخ�ص ��ية وت�صرفاتها وت�ستند مرة
ثانية على تغيريات نف�سية للبطل بحثا
عن النم ��وذج الإن�س ��اين الطامح الذي
يبق ��ى يف ذاكرة ال�س ��ارد واملتلقي على
الرغ ��م من مظهره الع ��ام الذي ال يرقى
�إىل ذلك النموذج.
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العوامل التي ميزت فن القصة القصيرة والقصيرة جدًا هي :كونها ساحة سرد مكثف ينبت على أرضها المبدع
القادر على إضافة الجديد .وخلق رؤيا تحث القارئ ألن يتلمس جاللها وجوهرها وخفاياها .على أن يكون النص
يناجي ويكشف عن ومن رؤاه جمالية التجانس اإليحائي في التعبير عن العاطفة في المعنى .والتناسب الدقيق
للعناصر البيانية .وحفظ التوازن بين الصوت واإليقاع .الذي يجب أن يبقى عالقًا في ذهن القارئ لزمن ليس
بالقصير .أعني أن يكون النص القصصي بالغ التأثير في إحساس المتلقي كي تحتفظ الذاكرة بتفاصيله .باعتباره
ترك أثرًا يفرض جمالية الحكاية وقيمتها الفنية واإلبداعية على القارئ ،وهنا يكون الكاتب قد أثرى األدب
العربي بنصه ،وفي ذات الوقت صنع لنفسه شخصية أدبية قادرة على أن تميزه بين معاصريه .كما عبر عن
هذا فرانز كافكا في قوله(( :ابدأ بما هو صحيح ،وليس بما هو مقبول)) .هذا يعني :على الكاتب أن يعوم البحر
إلى الضفة األخرى للبحث عن مقومات إبداعية أكثر براعة .وأكثر يقظة في ّالن َف ْس األسلوبي ،بمعنى أن نتلمس
مشاعره وعواطفه سارية في أسلوبه.

جعفر كمال

محمود عبدالوهاب في القصة القصيرة

ال� � � �م� � � �ق � � ��اي� � � �ي � � ��س واألح� � � � � � � �ك � � � � � � ��ام ال � � � �ل � � � �غ� � � ��وي� � � ��ة وال � � �ف � � �ن � � �ي� � ��ة
ف� � � � � � � � ��ي ال � � � � � �ق � � � � � �ص� � � � � ��ة ال � � � � � �ق � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��رة ال� � � � �ع � � � ��رب� � � � �ي � � � ��ة
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لك ��ي ي�س ��كن ود قارئ ��ه .ب ��دءا م ��ن حتديث
وت�ش ��ذيب �أدوات ��ه اللغوي ��ة والفني ��ة ،م ��ن
حي ��ث التوا�ص ��ل ال ��دءوب م ��ع الأف ��كار
العميقة املعا�ص ��رة ،وانعكا�سه على حاالت
�إبداعية متميزة مت�أثرة بانفعاليه العنا�صر
الب�ص ��رية وااليحائي ��ه م ��ن خ�ل�ال املالمح
الدرامي ��ة اليومية ،حي ��ث �أن الكاتب الذي
ميتلك فن �أ�صيل يف فهم اللغة وخ�صائ�صها
البنائي ��ة والفني ��ة ،ويتح�س ���س ر�ش ��اقة
مفردته ��ا ،م�ؤك ��د �أن يرف ��د جتربت ��ه م ��ن
متغ�ي�رات الواق ��ع املتالحق ��ة واملتداخل ��ة،
ب�إ�ض ��فاء مل�س ��ته الإبداعي ��ة عل ��ى كل متغري
جديد ،و�س ��وف يت�ضح ذلك ب�آثاره احل�سية
الت ��ي تنعك�س يف املعن ��ى امللمو� ��س ،لأنها
تعمل على �إثارة احلكاية معنوي ًا ،من خالل
وع ��ي الكاتب بعمق جتارب ثقافاته املدركة
خل�صائ�ص جمتمعه وما يحيط به.
و�أي�ض ًا من مزايا الق�صة احلديثة �أنها:
�أوال :تنه ��ل م ��ن ينب ��وع الق�ص ��يدة تدف ��ق
حالوة التعبري ،والإح�س ��ا�س امل�شاع الذي
ي�ؤل ��ف الرق ��ة وال�ص ��دق ،كم ��ا ه ��و احل ��ال
عند ال�ش ��اعر �س ��عدي يو�س ��ف ،و�أي�ضا عند
ال�ش ��اعر عب ��د الك ��رمي كا�ص ��د ،وال�ش ��اعر
كرمي عبد ،ملا �أ�ض ��افوا ه�ؤالء ال�ش ��عراء من
وعي متقدم يف خلق ن�ص ق�ص�ص ��ي� ،أمتاز
بـ�إثارة نب�ض احلركة الر�شيقة يف اجلملة،
وتناغمها احليوي م ��ع اجلملة التي تليها،
وبالتايل جتد الن�ص متجان�س ًا يف الإيحاء،
وجت ��اذب خي ��وط االت�ص ��ال الإيقاع ��ي لغة
ومعن ��ى .وباعتق ��ادي �أن القراءة املن�ص ��فة
للجن� ��س الأدبي ،تنته ��ي �إىل تقييم املالمح
امللمو�سة :املادية واالجتماعية ،التي ت�ؤثر
ايجابي� � ًا عل ��ى عقلي ��ة املتلق ��ي ،م ��ن طبيعة
الت�شكيل الذي يعك�س كثافة الوعي الفكري
و�إح�سا�س ��اته يف الن� ��ص ،وتن�ش ��يط اللغة
الر�ش ��يقة يف حركة ال�ص ��ورة .ومن ناحية
�أخرى فاملكونات التي تت�ش ��كل يف الأدوات
الفني ��ة والطبيعية واملناخية النف�س ��ية يف
امل ��كان والزم ��ان ،يجب �أن تت�ض ��من عالقة
منطقية مع بع�ضها البع�ض ،لت�شكل عوامل
مهم ��ة يجب عل ��ى الكات ��ب �أن يتعامل معها
تعام ًال �إدراكي ًا ومعرفي ًا مو�سع ًا ،تالءم بني

�أمرين :الإفه ��ام  ،والت�أثري ،الل ّذين يدفعان
الإرادة �إىل ق ��وة املطابق ��ة النف�س ��ية ع ��ن
طري ��ق الإدراك والعاطف ��ة ،وبذلك يت�ش ��كل
ت�أثري هذا املنطق للتالقح الفني بني الراوي
ومواهب ��ه ال�شخ�ص ��ية ،وب�ي�ن الأ�س ��لوب
وعنا�صره الفنية ،ت�ستهدف و�ضع احلكاية
بوحدة امل�ض ��مون ،ون�ص ��ابه امل�ستقل بكل
عوامله ،اعتبار ًا من لغة ال�ص ��وت وتطابقه
مع املعن ��ى ،والإمي ��اء الدال عل ��ى املناجاة
الداخلي ��ة للم�ض ��مون ،حتى �أبع ��اده الفنية
الت ��ي تتالق ��ى فيه ��ا :ال�ص ��يغة ،واملفاهيم،
والن�سيج اللغوي .ون�ستدل بهذا يف قول د.
عبد الغفار حامد هالل بقوله « :لقد اكت�شف
بع� ��ض العلماء يف طائفة من الألفاظ �ص ��له
ب�ي�ن �ألفاظها ومعانيها ،فبين ��وا �أن العربي
كان يربط بني ال�صوت واملعنى ،فيجعلهما
مت�ش ��ابهني في ��دل عل ��ى املعن ��ى ال�ض ��عيف
ب�أ�ص ��وات �ض ��عيفة ،وعل ��ى املعن ��ى القوي
ب�أ�ص ��وات قوية ،ومن ذلك كلمتا «الن�ض ��ح»
و «الن�ضخ» وكالهما ل�سيالن املاء ونحوه،
�إال �أن الأول �سيالن �ضعيف فنا�سبته احلاء
الرقيق ��ة ،والث ��اين �س ��يالن قوي فنا�س ��بته
اخلاء الغليظة»1.
م ��ن الواج ��ب احلتمي عل ��ى الكات ��ب �أن ال
يك ��ون البدي ��ل املفرت�ض ،عن ر�ؤي ��ة البطل
�أي بطل الن�ص� ،إمنا يجب �أن ي�ضع مل�ساته
اخلفي ��ة عرب امل�ؤ�ش ��ر احل�س ��ي يف الإحياء
التعبريي يف �أ�سلوب البطل ،وين�أى بن�صه
ع ��ن جف ��اف االنطباعي ��ة الذاتي ��ة املقيت ��ة،
وبه ��ذا يك ��ون قد رف ��د املحت ��وى مبقومات

جن ��اح الن� ��ص ومتي ��زه ،ويف ذات الوق ��ت
يبتع ��د ع ��ن الطف ��ح الوهمي ،عرب الإ�س ��الة
الكالمية الغري مفيدة �س ��واء كان يف ال�سرد
�أو يف احلوار.
ثاني� � ًا :ومن بحر الرواية ،تقتطف الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة البناء واخلطابة ،و�أفق التخيل
املدي ��د ،لأن ه ��ذا احلج ��م الفن ��ي الق�ص�ي�ر
ي�ص ��ور حدث ًا كامال مكثف املعاين ،يعلو به
�إىل موق ��ف معني من الزاوية التي يلتقطها
الكات ��ب ،كونه ��ا النم ��وذج الأمث ��ل لتكثيف
االت�ص ��ال ،وتن�ش ��يط الفاعلية م ��ع املتلقي،
يف بناء خاليا احلدث ملا ت�ش ��كل ان�س ��جاما
معتمد ًا على تداعي املو�ضوعات املطلوبة،
عرب ات�س ��اع احلكمة والب�ص�ي�رة يف ب�سط
الق�ض ��ايا التنويرية وامل�ؤث ��رة يف اليومي
الب�ش ��ري� ،ض ��من معتقدات اجتماعية تنفذ
ب�س ��لطتها �إىل الأثر ال�ش ��عبي يف م�ض ��مون
الن�ص ،من خالل توظيف املحدودية الزمنية
بكل عنا�ص ��رها امل�ؤثرة على نف�سية الكاتب
ذاته ،والذي يتلب�س �شخ�ص ��ية الراوي �أي
البطل ،عرب ر�ؤى تنف ��ذ �إىل �أعماق �أهدافها
الفكرية التي ت�ؤلف الت�س ��امي للخال�ص من
العق ��د االجتماعي ��ة ،وذلك يف الق ��درة على
االلتقاط ال�س ��ريع والنافع ملعاجلة �سلبيات
الفرد ،واالعتقاد ب�أن الكتابة ت�صنع العدالة
الدال ��ة عل ��ى قان ��ون الكاتب« ،كم ��ا ورد يف
ق�صة الأديب عبد الباقي �شنان «باملقلوب»،
والت ��ي �س ��وف ن�أتي عل ��ى تناوله ��ا الحقاُ،
من خ�ل�ال تلقائية �س ��ليمة يف الت�ش ��خي�ص
والتحليل والتنا�ص ��ب الأدائي ،ملّا تت�ضمن

م ��ن بع� � ٍد لأحكامه ��ا اللغوي ��ة والفني ��ة،
وقيا�س ��اتها النف�س ��ية .وطبيع ��ة ال�ص ��راع
الذاتي لل�شخ�صية مع ما تكتنز الذاكرة من
ر�ؤى غري م�ستقرة على حال ،وتعك�سها يف
ب�س ��ط متعلقات الر�ؤية احل ��ادة عند �أولئك
الذين �ش ��كلوا بني ��ة الن�ص ،وهن ��ا تتداعى
احلرك ��ة اخلفي ��ة من باط ��ن تفاع ��ل التعدد
ال�ص ��وتي ال�ص ��امت ب�ض ��مري ال�شخ�ص ��ية
احليادية اجتاه جمتمعه.
لقد تو�سع كتاب الق�ص ��ة الق�صرية االلتزام
باملو�ض ��وعية لت�ش ��خي�ص احل ��دث وذل ��ك
بالتفاع ��ل احل ��ي العمي ��ق :ب�ي�ن خمتل ��ف
اخل�صائ�ص الإن�سانية للبطل وبني حا�ضره
وما�ض ��يه .يك ��ون ال ��راوي فيه ��ا يت�ش ��كل
فني ًا م ��ن واقعه م ��ن خالل بن ��اء االختالف
والتمازج من واقع �سري طبيعة الأحداث،..
والأح ��داث هنا ال قيمة لها �إذا ب�س ��طتها كما
هي ،دون �أن تك�ش ��ف عن الوعي الكامن يف
�أن�سجة مكوناتها احل�سية بحيوية وحكمة،
لتمك�ي�ن اخلطابة لأن تعتلي �سُ � � ّلم احلكاية
يف ُع ّل � ْ�ي التج ��اذب واملفاج� ��أة والإث ��ارة،
لكي ترثي دالالته ��ا التي تعرب عن االمتداد
الوج ��داين واملنحن ��ى النف�س ��ي يف جتاوز
الواقع جت ��اوز ًا �إدراكيا ال رومان�س ��ي ًا ،من
خالل تالقي عنا�ص ��ر التجربة الفنية .وكما
نرى هنا يف ق�صة:
طق�س العا�شق2
يق ��ول القا� ��ص حمم ��ود عب ��د الوه ��اب يف
مقدمت ��ه للكت ��اب ع ��ن ق�ص ��ته ه ��ذه« :ه ��ي
ارحت ��ال يف ر�ؤى �س ��ردية متحولة وجدت

من الواجب الحتمي على الكاتب أن ال يكون البديل المفترض ،عن رؤية
البطل أي بطل النص ،إنما يجب أن يضع لمساته الخفية عبر المؤشر
الحسي في اإلحياء التعبيري في أسلوب البطل ،وينأى بنصه عن جفاف
االنطباعية الذاتية المقيتة ،وبهذا يكون قد رفد المحتوى بمقومات
نجاح النص وتميزه ،وفي ذات الوقت يبتعد عن الطفح الوهمي ،عبر
اإلسالة الكالمية الغير مفيدة سواء كان في السرد أو في الحوار.

نف�سي يف نهايتها بعيد ًا عن الده�شة الأوىل
وامل�شهد الأول ،وقريبا من ا�ستب�صار مغاير
ارتقت بي تقنيته �إىل مر�ص ��دي الأخري بني
ق�ص�ص هذه املجموعة»3.
�إذا كان ن�س ��خ الذاتي ��ة يف الن� ��ص �س ��ائد ًا
عن ��د الكثري م ��ن �أدب ��اء العرب فيما �س ��بق،
فه ��ذا كان ميث ��ل مرحل ��ة كانت تعتم ��د هذا
الأ�س ��لوب الذي ال ي�ش ��كل منطا متقدما من
الإبداع .و�إمنا هذا النهج كان ميثل �أ�سلوبا
يطبع ت�ص ��رفات الكاتب وعاداته وتطلعاته
ال�شخ�ص ��ية يف الق�ص ��ة �أو الرواية ،ابتدا ًء
م ��ن ع�ص ��ر النه�ض ��ة العربية وحت ��ى نهاية
القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وقد كان لبنان �سباق ًا
يف الكتابة الروائية العربية� ،أمثال :خليل
اخل ��وري اللبناين يف روايت ��ه« :وي�..إذن
�أنت ل�ست ب�إفرجني» املن�شورة عام .1859
والروائ ��ي �س ��ليم الب�س ��تاين وروايت ��ه:
«الهي ��ام يف جن ��ان ال�ش ��ام» املن�ش ��ورة عام
 .»1870والروائي ��ة زين ��ب ف ��واز «غ ��ادة
الزاهرة» املن�ش ��ورة ع ��ام  .1899مع الأخذ
بنظ ��ر االعتب ��ار الرواي ��ة امل�ص ��رية الت ��ي
تبو�أت الكتابة العربي ��ة بدقتها التعبريية،
حيث بد�أت �شخ�ص ��يات الرواية تعي�ش فن
ال�صراع العاطفي والنف�سي والذاتي� .أمثال
الأديب علي با�شا مبارك  ،1882والروائية
عائ�ش ��ة التيمورية  ،1888والكاتب الكبري
املمي ��ز الأ�س ��تاذ جرج ��ي زي ��دان 1891
وروايت ��ه امل�ش ��هورة «اململ ��وك ال�ش ��ارد»
وغريهم .ومن �أجل هذا فقد كانت احلكاية
ت�ستدعي بع�ض الن�ص ��و�ص الواقعية منها
واخليالي ��ة يف العهود املتعاقب ��ة تاريخي ًا،
وخا�ص ��ة ق�ص ���ص البطول ��ة ،والغ ��زوات
واحلروب يف ق�ص ���ص �س ��يف ب ��ن ذي يزد
اليم ��اين ،وال�ش ��جاعة والغ ��رام الع ��ذري
يف ق�ص ��ة عن�ت�رة بن �ش ��داد ،والرتحال يف
ق�ص�ص حمده وحمد اخليالية �أو ما تطابق
عل ��ى ت�س ��ميتها الحق� � ًا بحكاي ��ة اجل ��دات،
والكرم يف مكارم حامت الطائي .وق�ص ���ص
امل�ؤام ��رة ،والوق ��وف عل ��ى الأط�ل�ال،
ورواي ��ات احلكوات ��ي وغريه ��ا .لأنه ��ا
اعتمدت املعطيات االنطباعية ،اخلالية من
املفاجئة ومن توتر ال�شخ�ص ��ية وانفعالها.

فب�س ��طتها كم ��ا ه ��ي ب ��دون مل�س ��ات الكاتب
العالجية والإبداعية .ومن هنا �صار الزم ًا
عل ��ى الأدي ��ب �أن يتحرر م ��ن الأنوية التي:
تخفف م ��ن ح�ل�اوة امل�ض ��مون .وت�ض ��غط
على نب�ض ال�ص ��وت الكامن يف بناء املعنى
احل�س ��ي وت�ض ��عفه .وتعل ��و برومان�س ��ية
ال�صوت الظاهر يف �شكل الكالم .ولهذا كان
اختياري لهذه الق�ص ��ة كونها متثل اجناز ًا
مهم� � ًا يف التغيري وبناء احلبك ��ة املتطورة
يف �أل ��ق امل�ض ��منات احل�س ��ية ،التي جاءت
بال ��ذات كلم�س ��ة خفيفة �أ�ش ��به بامل�ؤ�ش ��رات
الوجدانية ،التي ترافق ال�صوت يف البناء
الع ��ام للمعاين .ب�ي�ن التكوي ��ن الداليل يف
�س�ب�ر العامل الفني وتعامله مع ال�شخ�صية
وعالقتها باليوم ��ي املجتمعي .وبني الرمز
املك�ش ��وف ال ��ذي يق ��ود ن�س ��يج الأح ��داث
بان�س ��يابية �إىل الغر�ض املق�صود .ولت�أكيد
هذه امليزات الوا�ض ��حة نقر�أ الق�صة ونقف
عل ��ى قيامه ��ا وقعودها ،وحرك ��ة خطواتها
املتداول ��ة ب�ي�ن التما�س ��ك بق ��وة ،والتع�ث�ر
قليال:
«تراءى له ال�ش ��ارع من �شرفته ،يف الطابق
العا�شر ،ب�س ��اط ًا يزحف ببطء ،نحو اجلهة
الأخرى ك�أن يدا ال مرئية متوج�سة ومن�شدة
ت�س ��حبه �إليه ��ا .حافلت ��ان بل ��ون برتقايل،
وثالث �س ��يارات �أو �أربع ،ون�س ��اء ورجال
و�ص ��بية مدار� ��س ،ودراج ��ة هوائي ��ة نزقة
تخرق نظام هذا ال�سرب ،ي�سحبهم الب�ساط
جميعا ليغيبهم يف م�ساحات حمت�شدة ،يف
م�س ��احات فارغة ،يف �أزقة مغلقة ،يف �أزقة
منفتحة عل ��ى خرائب ،يف دور متال�ص ��قة،
يف مب ��ان تت�ص ��اعد مث ��ل لول ��ب يف ف�ض ��اء
املدين ��ة ،و�س ��مائها �ش ��ديد ال�ش ��حوب .ال
�صوت ي�ص ��ل �إىل �أذنيه وهو ي�سند راحتيه
�إىل حاجز ال�ش ��رفة يرق ��ب بر�أ�س منخف�ض
ان�سحاب ال�ش ��ارع واحلافلتني وال�سيارات
والن�س ��اء والرجال وال�صبية والدراجة يف
تعاقب رتيب �ص ��امت قنوع» يدخل القا�ص
هنا �إىل العمق املجتمعي ،ويف�ض ��ي به �إىل
جوان ��ب متع ��ددة امل�س ��ميات ،ع�ب�ر �إحاطة
الأ�ش ��ياء بعنا�ص ��ر ق ��وة اللغ ��ة ،والتخيل،
واالنط�ل�اق بهم ��ا عل ��ى ب�س ��اط الفك ��رة
وجتلي ��ات معانيها .فالقا�ص هن ��ا متتبع ًا
وكا�ش ��فا ع ��ن حركة مكون ��ات اليومي من
�صغريها حتى كبريها ،ب�سلبها و�إيجابها.
لذا فق ��د يفهم الق ��ارئ من الوهل ��ة الأوىل
�أن هذه الق�ص ��ة تف�ض ��ي �إلي ��ه باالنطباع:
�إنها ق�ص ��ة �إيحاء وخي ��ال ذات بعد ذاتي،
ولأنه هكذا فهو يعلو بن�ص ��ه �إىل م�ستوى
دقة التحليل ،و�ش ��مولية نتيجة الت�شريح
ال�ش ��امل للن� ��ص ،ولأين التقي ��ت القا� ��ص
«قريب� � ًا من ا�ستب�ص ��ار مغاي ��ر» وخمتلف،
وج ��دت الن�ص ح�سا�س� � ًا بتدفقات عاطفية
يف تعاطي ��ه م ��ع امل�ض ��مون �ألتجاذب ��ي
املجتمعي ،حيث نالحظ هن ��ا� :أن الكاتب
قد تناول ظروف الن�ش�أة ودرا�سة العوامل
االجتماعية ،وت�س ��ليط ال�ض ��وء على منو
ال�شخ�ص ��ية وتطوره ��ا ،ومن ��ح املخيل ��ة
دور ًا مهم� � ًا يف البن ��اء الت�ص ��ويري ،كون
هذه املكونات هي التي تكت�شف العالقات
الو�س ��يطة ب�ي�ن الأ�ش ��ياء املتحرك ��ة منه ��ا
واجلام ��دة ،وكالهم ��ا يتح ��دان يف ر�ؤية
الإن�س ��ان ،واملهم املميز هنا� ،إنه جعل من
اجلام ��د متح ��رك ًا يف اجلم ��ل التي حركت
اللفظ الداخلي يف البنيوية ال�ضمنية يف
جتلي ��ات انعكا�س املفهوم الع ��ام للمعنى،
حي ��ث يقول « :ي�س ��حبهم الب�س ��اط جميعا
ليغيبه ��م يف م�س ��احات حمت�ش ��دة ،يف
م�ساحات فارغة ،يف �أزقة مغلقة ،يف �أزقة
منفتح ��ة على خرائب ،يف مبان تت�ص ��اعد
مث ��ل لول ��ب يف ف�ض ��اء املدينة و�س ��مائها
�ش ��ديد ال�ش ��حوب» ،واجلامد هن ��ا كما هو
معروف :م�س ��احات حمت�شدة  /م�ساحات

فارغ ��ة � /أزق ��ة مغلق ��ة � /أزق ��ة منفتح ��ة /
خرائ ��ب  /دور  /مب ��ان� .إذن ه ��ذا اجلام ��د
�أال متح ��رك �أ�ص ��بح متحرك ًا بفع ��ل «غياب»
م ��ا هو ف ��وق الب�س ��اط ،لتحتوي ��ه مكونات
اجلم ��اد التي ا�ش ��رنا �إليها ،وم ��ع �أن حركة
اجلامد غري مرئية� ،إمن ��ا هي ر�ؤية الكاتب
الإبداعي ��ة جعل ��ت م ��ن اجلام ��د متح ��رك ًا،
با�س ��تخدامه املوفق للغة تتح ��رك باملعنى،
بوحيه ��ا للآخر املتلق ��ي ،يف �أن هذا اجلماد
فع�ل�ا فتح �أبوابه ليدخل الأ�ش ��ياء املتحركة
�إىل ف�ض ��ائه ،م ��ن خ�ل�ال توغ ��ل الكات ��ب
بالعم ��ق اخليايل اخل�ص ��ب للمو�ض ��وعات
احلياتية بنوعيها املتحرك واجلامد ،وبني
ما يدور يف الو�س ��ط املحيط بالكاتب� ،إذن
فاملنظوم ��ة الفكرية اخل�ص ��بة التي عاجلها
الكات ��ب يف ه ��ذا الن� ��ص �أغلبه ��ا متحركة،
با�س ��تثناء اجلامد الذي هو ابتكار �إبداعي
مميز له« ،وهنا �شرح �آخر للجمل التي تبد�أ
ب «يف» لأهميته ��ا الفني ��ة و�ض ��رورة �إعادة
تفكي ��ك مغاليقه ��ا مبفاتيح �أخ ��رى» .تتوىل
ه ��ذه اجلم ��ل الدق ��ة يف ح�س ��اب منظوم ��ة
الإح�سا�س ��ات الواعية للم�ش ��هد ،فهو يجمع
مكونات احلياة بدءا بال�سيارات ،والدراجة
الهوائية ،وطلبة املدار�س ،ون�ساء ورجال،
والعربات اخل�ش ��بية ،ويذيبه ��م يف الوقت
ذات ��ه :يف �أزق ��ة مغلق ��ة /يف �أزق ��ة منفتحة
على خرائب /يف دور متال�ص ��قة /يف مبان
تت�صاعد»...وبهذا يتوافق القا�ص بت�صاعد
الوعي التام مع حركة احلياة اليومية التي
ت�س�ي�ر بانتظام .وقد �ش ��كل حرف ال« :يف»
قيادة اجلمل الأربعة �إىل مو�ضعية اجلن�س
ال�ش ��عري� ،ص ��ور ًا متالقي ��ة يف غاياته ��ا
ودالالتها املن�سجمة مع الر�ؤية والو�ضوح.
ويف املقط ��ع الآتي جند �أن القا�ص ا�س ��تمر
يف ب�س ��ط حركة امل ��كان ومراقبت ��ه بدقة« :
الآن تئز يف ال�ش ��ارع عجالت عربة خ�شبية
بطيئة احلركة ،وبائع ال�ص ��حف ح�ضر تو ًا
و�أقعى �أ�س ��فل الك�ش ��ك يفتح �أقفاله ،ي�ض ��ع
كر�س ��يه �إزاء الك�شك ،يعقف قدميه يف بقعة
الر�ص ��يف امل�شم�سة مرتقب ًا و�صول زبائنه،
حت ��ى �إذا ما �ش ��حب ال�ص ��باح نقل كر�س ��يه
داخ ��ل الك�ش ��ك ،وتخ�ث�ر هن ��اك جال�س� � ًا يف

�ص ��مت �أبدي .والن�س ��اء والرجال� ،أين هم
الآن؟ �أكان ��وا يتحرك ��ون يف حل ��م ق�ص�ي�ر؟
و�صبية املدار�س هذه ال�ساعة يف �صفوفهم
يحدق ��ون باملعل ��م الناح ��ل نات ��ئ العين�ي�ن
موثقني �آذانه ��م بجر�س املدر�س ��ة يحلمون
بانته ��اء الدر� ��س» «�أقع ��ى» ه ��ذه اللفظ ��ة
ثقيلة وال تتنا�س ��ب مع املعن ��ى .لأنها تعني
اجللو�س على �أ�سته ،وهذا ا�ستخدام �شائع
جللو�س الكالب ،والأ�ص ��ح يج ��ب �أن نقول
جل� ��س ال ُق ْر ُف َ�ص ��اء ،والقرف�ص ��اء هنا تعني
اجللو� ��س املوقت ولي�س الدائم ،كون الفرد
ين ��وي �أن يق ��وم بعمل وقت ��ي لالنتقال �إىل
و�ضع �آخر ،وهذا ما يريده ويعنيه القا�ص
يف الغال ��ب الأع ��م ،كما فعل بائع ال�ص ��حف
ح�ي�ن �أراد �أن يفتح �أقفال الك�ش ��ك ،ثم �أنتقل
فغري و�ضع اجللو�س ب�س ��رعة ،حني جل�س
عاقف القدمني على الكر�سي .دعونا ن�ستمع
�إىل م ��ا ذهب �إليه« :لفرديناند دي �سو�س�ي�ر
(  )1913-1857تق ��ول �إن املعنى يجب �أن
يك ��ون بني ��ة كل اللغ ��ة من حتلي ��ل الكلمات
ذاتها« .
وله ��ذا فالقا�ص متوا�ص ��ل لرتتوي ق�ص ��ته
بامل�ؤثرات احل�سية الال مبا�شرة ،فقد �أدخل
وظيف ��ة �أخرى لإ�ش ��باع امل�ش ��هد بالظواهر
الفل�س ��فية وه ��ي « :العام ��ل الطبق ��ي» تل ��ك
اللقط ��ة املوفق ��ة يف �شخ�ص ��ية العام ��ل
املتج ��ول يف عربت ��ه اخل�ش ��بية ،وبائ ��ع
ال�ص ��حف الك�س ��ول ،الذي تخرث يف مقعده
ب�ص ��مت ،وهذه اللم�س ��ة املوفق ��ة نقلته من
الت�ص ��وير املُ ّ�ش ��اهد عن بع ��د� ،إىل الدخول
املبا�ش ��ر ع�ب�ر الر�ؤي ��ة ،وذل ��ك يف طبيع ��ة
حركة الإن�س ��ان الروتينية مع جمتمعه عرب
مقايي� ��س الوحدة االجتماعي ��ة مبحدودية
�أفعاله ��ا ،يف منظوم ��ة ممار�س ��ة البي ��ع
وال�ش ��راء �ض ��من البنيوي ��ة التقليدية على
ب�س ��اطه ،وه ��ذا متثي ��ل للواق ��ع اليوم ��ي،
وه ��و تخ�ص ��ي�ص �إبداعي �أثرى الأ�س ��لوب
فحرره م ��ن احلوار التقلي ��دي ،ولذلك فهو
اعتم ��د ال�ص ��وت واحلركة وامل�ش ��اهدة عن
كث ��ب ،ليبد�أ بتن�ش ��يط قابلية دف ��ق املعنى،
وتخ�صي�ص ��ا لهذا عندما جعل من ال�ص ��وت
يف املف ��ردة املو�س ��ومة ب «تئ ��ز» :عن�ص ��ر ًا

حيوي� � ًا متح ��رك ًا يدخ ��ل �إىل �س ��احة البناء
النرثي فيغني مقا�ص ��ده� .أم ��ا الرافد الذي
حددن ��اه وه ��و :االنتم ��اء الطبق ��ي .ك ��ون
�ص ��احب العرب ��ة وبائع ال�ص ��حف ينتميان
�إىل الطبق ��ة الفق�ي�رة امل�س ��حوقة املعرف ��ة
ب الك�س ��بة ،وه ��ي �أدنى درج ��ات الفقر يف
املجتمع ،وقد �سماهم الروائي احلائز على
جائ ��زة نوبل جني ��ب حمف ��وظ بروايته« :
احلرافي� ��ش « .و�س ��ماهم �أب ��ن كث�ي�ر ب« :
العيارين « يف كت ��اب « :البداية والنهاية».
وق ��د نتلم�س بو�ض ��وح هنا طبيع ��ة املكان،
وه ��ذا عام ��ل ايجاب ��ي ومه ��م للقا� ��ص يف
حتدي ��د حال ��ة املكان وتنا�س ��به م ��ع طبيعة
ال�سرد االنتقايل .و�أي�ضا �إ�ضافة الزمان يف
مفردته املو�س ��ومة :بال�صباح ،التي �أذاعت
متع ��ة الده�ش ��ة الإبداعي ��ة ،لأنه ��ا �أذاب ��ت
الفا�ص ��ل الزمني بني الكاتب وال�شخ�ص ��ية
الب�س ��يطة املتوت ��رة ،يف ح�ي�ن جعل ��ت م ��ن
الزم ��ن مي�ش ��ي برتابة م�ض ��نية م ��ع حركة
ال�شخ�ص ��ية ،ونهاي ��ة ال�ص ��باح املو�س ��ومة
يف مفردة �ش ��حوب ،يف قوله« :حتى �إذا ما
�ش ��حب ال�صباح نقل كر�سيه داخل الك�شك».
فلإ�ش ��ارة �إىل امل ��كان والزم ��ان هنا �ش ��كلت
رابط� � ًا جتان�س بني بهجة الراوي ومتعته،
وب�ي�ن احلرك ��ة الروتيني ��ة اليومي ��ة عل ��ى
الب�ساط ،لرتفع من �سقف املعاين وده�شتها
املفاجئ ��ة ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل �س ��مو الن�ص
وتف ��وق جناح ��ه ،كما يق ��ول ديفي ��د هيوم
�إىل �أن :جم ��ال الأ�ش ��ياء ال يك ��ون �إال يف
عق ��ل م ��ن ميع ��ن النظر فيه ��ا ».فالت�ص ��رف
املعنوي يف تن�س ��يق املو�ضوعات ،والعلو
برتاكيب الإيحاءات املختلفة ،عرب التجلي
واالنك�ش ��اف ،يدل على وعي القا�ص لهموم
الإن�سان ،من خالل الدخول �إىل �أدق تفا�صيل
املو�ضوعات ح�سا�سية .فامل�شهد هنا مفتوح
على مد النظر ،وهو ما �أ�سماه« :بالب�ساط»،
واملق�ص ��ود طبيع ��ة الر�ؤي ��ة املن�س ��جمة مع
وحدة القيا�س ��ات العامة« :الب�ساط يتجدد،
تتنا�س ��خ �أ�ش ��ياءه ،وه ��و يف جريان ��ه �إىل
اجله ��ة الأخرى ».والتقدي ��ر الذي جعل من
الب�س ��اط يتج ��ه �إىل اجله ��ة الأخ ��رى ه ��و:
حت�س ���س امل�ش ��اعر وتدفق ر�ؤيتها الكا�شفة
عن معانيه ��ا الدالة ملعطي ��ات الواقع ،الذي
جعله الكاتب �شفافا يف تعاطيه مع الإن�سان
املنهمك يف حياته اخلا�ص ��ة ،وهذا ما جعل
م ��ن املتخي ��ل «ال ��راوي»� ،أن يجمع �س ��ياح
يف حافل ��ة يطلون بر�ؤو�س ��هم م ��ن «ثقوب»
النواف ��ذ .و»ثق ��وب هن ��ا �ض ��عيفة والقا�ص
غري موف ��ق يف اختيارها ،لأن احلافلة فيها
نوافذ فقط ،ولي�س فيها ثقوب ،فح�سا�س ��ية
اللف ��ظ يف الأدب العرب ��ي دقيقة جدا �أ�ش ��به
بحركة الزئب ��ق وقيا�س ��اته االنفعالية ،لأن
اللفظ ��ة تعن ��ي ا�ص ��طالح املعن ��ى �أو ع ��دة
معان لها قيا�س ��ها و�أحكامها اخلا�ص ��ة ،فال
ميك ��ن �أن نرمي باللفظ يف ن�س ��يج ال�س ��رد
الن�ث�ري الأدب ��ي كيفما اتفق ،وهذا ي�ش ��كل
خل�ل� ًا لغوي ًا وفنيا كب�ي�ر ًا يف تقنية الن�ص،
ولهذا نق ��ول يجب قراءة الن� ��ص مئة مرة،
كلم ��ة تلو �أخرى« ،وهذا م ��ا �أفعله �أنا» و�إذا
متك ��ن الكات ��ب من قراءة ن�ص ��ه �أل ��ف مرة،
فهذا يكون �أرق ح�سن ًا و�أكرث دق ًة ،وخا�صة
�إذا كانت اللفظة له ��ا موازين بنائية �أخرى
« كثق ��وب» وجمعه ��ا الث ��اين� :أ ْث ُق ��ب يقول
د .عب ��د الغف ��ار حامد ه�ل�ال يف كتابه «علم
اللغ ��ة» م ��ا يل ��ي « :يق ��وم هذا البح ��ث على
�أ�س ��ا�س و�ض ��ع القواعد اللغوية اخلا�ص ��ة
باملف ��ردات ،والرتاكيب العربية ،كما نطقها
العرب ��ي الف�ص ��يح ،فاملف ��ردات له ��ا �أنواع،
م ��ن حي ��ث اال�س ��مية والفعلي ��ة واحلرفية،
وله ��ا مواق ��ع يف الأ�س ��اليب امل�س ��تعملة
على ل�س ��ان العرب ،ولكل لف ��ظ بنية معينة
تتغري ح�س ��ب املعاين املراد منها ،وح�س ��ب
مواقعه ��ا املختلفة .« 4.ولكن يبقى امل�ش ��هد

حمتفظا بحيويته ،وخا�صة يف مفهوم فعل
الأ�ض ��داد املتنافرة كما يقول يو�سف �سامي
اليو�س ��ف ،وهن ��ا يف هذا امل�ش ��هد جند علم
عملية نفي النفي ظاه ��ر ًا ،فالراوي الكهل:
يجمع عظامه يف هدوء /وي�س�ت�رخي على
كر�سيه /تاركا بقع ال�شم�س الباهتة تتناثر
على وجه ��ه مثل طفح جل ��دي .هذه اجلمل
املت�آلف ��ة كالنظ ��م ال�ش ��عري ،حافظ ��ت على
بن ��اء الن�ص م ��ن �ش ��وائب ب�س ��يطة رافقت
الوح ��دة اللغوي ��ة ،و�ش ��كلت راف ��د ًا منيع� � ًا
ملتالقيات �شفافية اجلمل الق�صية اخلفيفة،
و�أ�س�ست لأ�س ��لوب متخ�ص�ص طموح يرفد
جن ��اح �شخ�ص ��ية الن�ص ،والكات ��ب ،عندما
تنف�س ��ا احلكاية مع� � ًا .يف بداي� � ًة تتجان�س
بفاعلية ر�ش ��يقة مع املحور والنهاية ،بفعل
واقعي ��ة ال�ش ��يخوخة الت ��ي الب ��د منه ��ا .ملّا
ق ��ال« :ال�ش ��ارع يتحرك يف عيني ��ه :يربق،
ي�ض ��يق ،يرتع� ��ش .ي�ش ��حب .يزح ��ف يف
حرك ��ة ال تنقط ��ع ».حت ��ى قوله« :لي�س ��تعد
لنه ��ار جديد يف رحلة ال نهاية لها ».كل هذا
مييل بال�شخ�ص ��ية بفاعلية �إح�سا�س ��اتها..
التي �أخذت ت�ض ��يق ،وترتع�ش ،وت�ش ��حب،
وتفق ��د معنوي ��ات الت�أث�ي�ر والقب� ��ض على
متطلب ��ات حياته اخلا�ص ��ة ،لأن ت�س ��تدعي
احلي ��اة الباقي ��ة عل ��ى الفاني ��ة ،وه ��و �أي
الكات ��ب ملم� � ًا يف ه ��ذه الفل�س ��فة البياني ��ة
املدعمة بالربه ��ان ،وهكذا جنده قد �أقرتب
من لغ ��ة احلي ��اة اليومي ��ة بدون �إ�ض ��افات
ممل ��ة ،وه ��ي جم ��ل حتم ��ل مق ��دار ًا حمبب ًا
من الت�ش ��ويق وال�س ��رد الهادئ ،ذو الأناقة
املتنا�س ��قة بت�ش ��ذيب ناج ��ح ،ع�ب�ر ح ��وار
البطل املجهول اال�سم والعنوان واحلرفة،
اخلايل من مل�س ��ات �س ��يناريو البناء املبالغ
فيه ،الذي اعتاد عليه بع�ض الأدباء العرب،
ولالعتن ��اء بر�أين ��ا ن�س ��تدعي ق ��ول دافي ��د
لهم ��ان يف قول ��ه« :هذا التتاب ��ع يف اجلمل
ولي�س الأ�س ��طر -ينتقل بنا ل�س ��رعة �أكربيف الرباع ��ة ،ث ��م ت�أت ��ي اجلملة ال�ص ��ياغية
الأخ�ي�رة لتبط ��ئ احلرك ��ة .النتيج ��ة ه ��ي
جمل غري عادية تبدو ب�شكل تعرب عن نظام
مع�ي�ن ،يق�ت�رب من �إيق ��اع ال�س ��رد النرثي.
يف الق�ص ��ة جن ��د اجلمل ��ة االفتتاحية تقدم
ا�س ��تعارة� ،أم ��ا البقية فت�س ��تفي�ض يف دعم
جتليه ��ا � « 5إذن فاجلمل ��ة الناجح ��ة تتبنى
الر�ؤية الوا�ض ��حة واملتما�سكة يف ال�سياق
الع ��ام يف وح ��دة الن� ��ص ،وكما ع�ب�ر عنها
الكات ��ب يف« :ال�ش ��ارع يتح ��رك يف عينيه»
وه ��ي جملة ح�س ��نت املعن ��ى واللغ ��ة ب�آن،
من واق ��ع احلركة الأزلي ��ة ملكونات احلياة
من البداية حتى النهاي ��ة ،هي ذات الإيقاع
م ��ن بداية النه ��ار بال�ش ��روق حت ��ى نهايته
بالغروب ،كما هو الإن�س ��ان طف ًال ثم �شيخ ًا،
يولد عاري ًا ليموت عاري ًا.
يبقى الأدي ��ب الكبري حمم ��ود عبد الوهاب
اح ��د قام ��ات الأدب العرب ��ي ،وفعل ��ه يف
دف ��ع الن�ص ��و�ص الإبداعي ��ة العربي ��ة نحو
الأف�ض ��ل ،ن�أمل م ��ن الكاتب �أن نق ��ر�أ له من
مزيج جتديده يف املتنور الإبداعي.
******
هام�ش:
 -1علم اللغة بني القدمي واحلديث للدكتور
عبد الغفار حامد هالل
 -2املجموعة الق�ص�ص ��ية «رائحة ال�ش ��تاء»
للأدي ��ب حمم ��ود عب ��د الوهاب .ال�ص ��ادرة
عن :دار ال�ش�ؤون الثقافية .بغداد
 -3مقدمة ت�ص ��ب يف �إي�ضاح والك�شف عن
�أ�سلوبه اجلديد بقلم القا�ص.
 -4علم اللغة بني القدمي واحلديث للدكتور
عبد الغفار حامد هالل
 -5دايفيد لهمان ،موقع ايالف
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12

الوحدة ،هي الكلمة املفقودة يف ق�ص�ص
حممود عب ��د الوهاب ،كما ه ��ي الكلمة
املفقودة يف ق�ص�ص �أرن�ست همنغواي
املقرونة بـ((جبل الثلج العائم))� .إال �أن
الو�ص ��ول �إىل هذه الكلمة يف ق�ص ���ص
حممود عب ��د الوهاب يقرتن بقدر كبري
م ��ن التفا�ص ��يل الدقيق ��ة ،وكث�ي�ر م ��ن
وجوه الت�ص ��اوير الباهت ��ة ،وعدد من
ال�شخ�صيات املنزوعة اال�سم.
"الوح ��دة هي مثل �ض ��ربة �ش ��اكو�ش
ثقي ��ل :حتط ��م الزج ��اج �إىل �ش ��ظايا،
ولكنه ��ا ت�س� � ّقي (ت�ص� � ّلب) الف ��والذ"
 .التقط ��تُ ه ��ذه العب ��ارة م ��ن �إح ��دى
الرواي ��ات ،واخ�ت�رت معه ��ا عب ��ارة
ال�ش ��اعر عبد الكرمي كا�ص ��د" :الوحدة
هي مث ��ل �ش ��عور طف ��ل يف الظهرية".
�إال �أن الأمث ��ال ال ت�ص ��لح لقيا� ��س
وح ��دة حمم ��ود عب ��د الوه ��اب عليه ��ا،
فهي �ش ��عور ال ميكن مل�س ��ه �أو ت�سميته
مهم ��ا طال ��ت جتربت ��ه .اخت ��ار حممود
�شخ�ص ��ياته لي�ؤلف منها �أورك�سرتا من
الق�ص�ص املت�ش ��ابكة يف كمرثى تعزف
حل ��ن الوح ��دة اخلاف ��ت ب�ي�ن اجلموع
ال�ص ��اخبة� .إين �أتوق لت�ش ��بيه ق�ص�ص
حمم ��ود عبد الوهاب بكمرثات ها�ش ��م
اخلطاط� ،أو بطغراوات حممد �س ��عيد
ال�ص ��كار ،تل ��ك الت ��ي تت ��دىل يف غاب ��ة
الأ�س ��ماء امل�شتبكة كا�س ��م وحيد مكوّ ر
على نف�سهّ ،
ملتف باخلطوط الغام�ضة
التي تربطه كال�شرايني بقلب العامل.
م ��ا كان حمم ��ود يق ��در عل ��ى �أن يغ�ّي�رّ
م ��ن الف� ��أل احل�س ��ن �أو الوق ��ع ال�س ��يئ
للأ�س ��ماء يف احلي ��اة الواقعي ��ة ،ف�أتاح
ل�شخ�ص ��ياته �أن تتحرر من القدر الذي
يلحق ب�أ�سمائها م�س ��بق ًا ،وما قد يلحق
به ��ا م ��ن ق ��در الهوي ��ات والعنوان ��ات
الثابت ��ة .م ��ا �أك�ث�ر ال�شخ�ص ��يات التي
منعها م ��ن الظهور ،وما �أق ��ل تلك التي
دعاه ��ا �إىل ق�ص�ص ��ه وفا� ��ض عليه ��ا
من قلب ��ه و�إح�سا�س ��ه وفك ��ره ،وقيدها
ب�ص ��فاته اجلوهرية .ومب ��رور الوقت
�أخذن ��ا ن�ش ��عر بجدي ��ة �أقل ال�س ��تمرار
ه ��ذا التقييد� .أ�ص ��بحت ه ��ذه القلة من
ال�شخ�ص ��يات ح ��رة يف �أن تع ��ود �إىل
واقعها وتلح ��ق ب�أخواتها ،وتكت�س ��ب
�ص ��فات مغاي ��رة .لق ��د �أدّت مهماته ��ا
عل ��ى �أح�س ��ن ما تتطلب ��ه لعب ��ة الكتابة

و�ش ��روطها م ��ن قب ��ول اال�س ��تعارة
الواقعي ��ة ،والتمثي ��ل النموذج ��ي،
والداللة املبطنة .كانت مطواع ًا وعون ًا
للقا� ��ص عل ��ى بن ��اء عامل ��ه الق�ص�ص ��ي
املطبوع باملرونة واالقت�ص ��اد ال�سردي
واحلبك الب�س ��يط .ث ��م ما ع ��اد للقا�ص
دي ��ن عليه ��ا .ونح ��ن ق ��راءه �أ�ص ��بحنا
�أحرار ًا مثلها من ال�ش ��عور بثقل الواقع
وب�ؤ�س ��ه� ،أو مبرح القا�ص و�سخريته،
�أو بدي ��ن اال�س ��م والهوية .ثم ��ة نب�ض
يخف ��ق يف �أث ��ر ت�س ��رب ال�شخ�ص ��يات
ومغادرتها موقعها القدمي يف الق�ص ��ة.
حتت �أ�ضالع الق�ص�ص ،ق�ص�ص حممود
عب ��د الوه ��اب ،يخفق قلب كب�ي�ر (قلب
الع ��امل) ق ��ادر عل ��ى الت ��وزع والتعدد،
وا�س ��تمرار اخلفق ��ان بع ��د مغ ��ادرة
الأ�سماء له( .هل ي�ش ��عر بالوحدة قلب
حترر من �أ�سماء العامل؟).
يف الع ��ام  1996روي ��ت ه ��ذا احلل ��م
حينما كان حممود عب ��د الوهاب راقد ًا
يف جن ��اح �إنعا� ��ش القل ��ب مب�ست�ش ��فى
املوان ��ئ :تق ��دم الطبي ��ب م ��ن �س ��رير

حممود و�س�أله �إذا كان يرغب بتنظيف
قلب ��ه املذب ��وح ومنح ��ه قلب� � ًا خلي� � ًا من
الهم ��وم كقلب كازانوف ��ا .نظر حممود
�أو ًال �إىل املمر�ض ��ة الت ��ي كان ��ت ترافق
الطبيب وحتمل طبق ًا عليه قلب ناب�ض
(كان وجه املمر�ض ��ة �شبيها بوجه �أمه)
ث ��م التفت �إىل الطبيب قائ�ل� ًا :دع قلبي
يا دكتور على حاله .ال �أريد تنظيفه من
الأ�سماء والذكريات القدمية�( .ساعدت
الأ�س ��ماء والذكري ��ات عل ��ى �إنق ��اذ قلب
حممود من الذبحة ،فقد كانت بانتظاره
ق�ص�ص مل يكتبها).
ق ��د تك ��ون قابلي ��ة الت ��وزع والتع ��دد،
�أي قابلي ��ة تع ��دد الهوي ��ة وتنكره ��ا
وتوزي ��ع اال�س ��م �أو انتزاع ��ه� ،ص ��فة
ل�صيقة ب�شخ�ص ��ية الق�صا�ص احلكائي
ال�ش ��فاهي (�إ�ض ��افة �إىل ال�ص ��فات
اجلوهرية اجلاحظي ��ة :اخلفة واملرح
والبداه ��ة واالرجت ��ال) �إال �أن حممود
عبد الوهاب عندما حتول �إىل الكتابة،
ا�س ��تبعد املفاج�أة واالرجتال من ن�صه
الواقع ��ي املكت ��وب .لقد تط ��ورت على

يدي ��ه ال�ص ��نعة احلكائي ��ة ال�ش ��فاهية،
وتطبعت بطباع الفنان الرا�صد ملواقف
احلي ��اة وتفا�ص ��يل الأ�ش ��ياء وجم ��ال
املناظ ��ر .حتول ��ت تقالي ��د اخلط ��اب
احلكائي ال�شفاهي �إىل �صرامة كتابية،
م ��ن دون �أن ت�س ��لب القا� ��ص الكتاب ��ي
�صفاته اجلاحظية اجلوهرية� ،أو حترم
�شخ�صياته حق ا�سرتداد الأ�سماء التي
خلعتها .تعلمن ��ا من هذا القا�ص الرائد
كي ��ف نعدد �شخ�ص ��ياتنا ،و�أن ن�ص ��بها
يف �أكرث م ��ن هي�أة ،ونوزعها على �أكرث
م ��ن م ��كان ،ومننحه ��ا �أك�ث�ر من �أ�س ��م
�أو نن ��زع عنها اال�س ��م نهائي� � ًا .ما نزال
حتى اللحظة واقعني حتت �س ��حر هذه
ال�شخ�ص ��ية ال�ش ��فاهية ،الت ��ي حتولت
�إىل كتابة ن�ص ب�سعة قلب العامل.

 .2المدينـــة:

�أري ��د �أن �أخت�ب�ر (املدين ��ة) باعتباره ��ا
املقدم ��ة الأ�سا�س ��ية الثاني ��ة لق�ص ���ص
حمم ��ود عب ��د الوه ��اب� .س ��نالحظ �أن
ق�ص�ص ��ه مدني ��ة� ،ص ��افية م ��ن ع ��روق

الهج ��رة الريفية التي خالطت ق�ص ���ص
جيل ��ه ،تتمي ��ز بالنظاف ��ة والأناق ��ة
واملرون ��ة الواقعي ��ة املالزم ��ة للن�ش� ��أة
الربجوازي ��ة املثقف ��ة .تظه ��ر املدين ��ة
يف ق�ص ���ص حمم ��ود عب ��د الوه ��اب
مقطع� � ًا()section
باعتباره ��ا
م ��ن الواق ��ع� ،أو ف�ض ��اء
�س ��ميوطيقي ًا) )semiosphere
مبفه ��وم ي ��وري لومت ��ان ،تعم ��ل في ��ه
خمرتع ��ات املدينة بحرية ون�ش ��اط ،ال
لتمثيل معادالتها احلداثية فقط ،و�إمنا
الخ�ت�راع حلظ ��ة التنوير ال�ض ��رورية
لكتابة ق�صة جديدة.
بهذا اال�ستنتاج مل ي�ستخدم حممود عبد
الوه ��اب ف�ض ��اء املدين ��ة لتوليد دالالت
�سو�سيولوجية وراء الن�ص� ،أو حتليل
�س ��يكولوجيات مناذجه الب�ش ��رية ،وال
ملح ��اكاة �س ��رديات املدين ��ة الناه�ض ��ة
بنهو�ض الربجوازية ال�ص ��ناعية فيها.
مل تك ��ن ق�ص�ص ��ه �أمنوذج� � ًا لت�ش ��ي�ؤ �أو
ت�ص� � ّنم العالقات الإن�سانية ،يف مفهوم
لوكا� ��ش وغولدمان (بالرغم من وجود

متاثالت �ش ��يئية بني ق�ص�صه وق�ص�ص
غريي ��ه و�س ��اروت) .لق ��د بن ��ى حممود
عب ��د الوهاب ع ��وامل غاي ��ة يف الإتقان
ال�س ��يموطيقي ليطاب ��ق ب�ي�ن وجه ��ة
نظرت ��ه ال�ش ��عرية للواق ��ع وحت ��والت
الهوية املدنية التي خولت القا�ص حق
بن ��اء ال�شخ�ص ��يات بوجهيها ال�ش ��عبي
والربج ��وازي� .إن ر�ؤي ��ة الع ��امل،
مبقطع ��ه املدين الواقعي ،تخ�ض ��ع �إىل
ر�ؤي ��ة �س ��يمباثية تعر�ض �أزمة �ض ��ياع
الأ�س ��ماء وراء ال�ص ��فات والهيئ ��ات.
وبعب ��ارة � ّ
أدق ،ف� ��إن �أمن ��وذج حمم ��ود
عبد الوهاب الق�ص�ص ��ي يعاين �ش ��عور
الوح ��دة  lonelinessال�س ��يمباثي
املقابل ل�ش ��عور االغرتاب �أو اال�ستالب
alienationالذي تزرعه تناق�ضات
املدين ��ة ال�ص ��ناعية يف روح الهوي ��ة
االجتماعية.
بداي ��ة ،اندرج ��ت ق�ص ���ص حممود عبد
الوه ��اب الأوىل (خ ��امت ذهب �ص ��غري،
عزي ��زي رئي�س التحري ��ر ،حتت �أعمدة
الن ��ور ،اجل ��رح ،القط ��ار ال�ص ��اعد �إىل
بغ ��داد ،خ ��ط النم ��ل الطوي ��ل) �ض ��من
الر�ؤية االجتماعية امل�شرتكة ملجموعة
ق�صا�صي املدينة (عبد امللك نوري ،ف�ؤاد
التكريل ،مهدي عي�س ��ى ال�ص ��قر ،غائب
طعمة فرم ��ان) وانحازت معها للنماذج
ال�ش ��قية الت ��ي ا�س ��تلبتها التح ��والت
التاريخي ��ة للمدين ��ة (احل ��رب العاملية
الثاني ��ة ،ث ��ورة  14مت ��وز ،االنقالبات
واحلروب ،الهجرة والهجرة امل�ضادة،
املخرتع ��ات احلديث ��ة .)..كانت مفردة
(القط ��ار) ـ الو�س ��يلة البخاري ��ة للنق ��ل
ب�ي�ن امل ��دن ـ من �أوائ ��ل املف ��ردات التي
دخلت ق�ص�ص الرواد املدنيني ،وقدمت
معه ��ا �أمنوذجه ��ا الربج ��وازي املثقف
(ق�ص ���ص :ري ��ح اجلن ��وب ،العي ��ون
اخل�ض ��ر ،القط ��ار ال�ص ��اعد .)..و�إىل
جواره ��ا (املقه ��ى) (احلان ��ة) (امللهى)
(املبغ ��ى) (اجلري ��دة) (ال�س ��ينما):
مفردات �صاغت ن�سق ًا تعبريي ًا م�ستحدث ًا
مل تعرف ��ه الق�ص ��ة العراقي ��ة م ��ن قبل.
مل يك ��ن ه ��ذا التعبري امل�س ��تحدث كافي ًا
لر�ؤية �شعرية حتاول اللحاق بقطارها
ال�ص ��اعد �إىل �أع ��ايل احلل ��م امل ��دين.
غ ��ادرت ق�ص ���ص حممود عب ��د الوهاب
الر�ؤي ��ة الفوتوغرافي ��ة االنعكا�س ��ية
ملجتمع احلداث ��ة الربجوازية ،وخلفت
وراءه ��ا املج ��رى الإن�س ��اين املتع�ث�ر
يف �أو�ش ��ال املدينة ال�س ��فلى� .أ�صبحت
ق�ص�ص ��ه التالي ��ة ميدان� � ًا لتح ��والت
الهوي ��ة اال�س ��مية (ا�س ��تالب اال�س ��م،
وحدة اال�س ��م بني اجلموع) واقرتانها
ب�أمن ��وذج مفتقد ،املر�أة .انتظر حممود
عب ��د الوهاب خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا بعد
كتابة (القطار ال�صاعد  )1954ليبا�شر
كتابة ق�صته التالية (ال�شباك وال�ساحة
 )1969ويتمث ��ل امل�س ��احة املج ��اورة
لن�س ��ق املدينة الق ��دمي ،ويقرتن بكائنه
املفقود.

 . 3المــرأة:

املر�أة يف ق�ص ���ص حممود عبد الوهاب
كله ��ا� ،شخ�ص ��ية جمهول ��ة الهوي ��ة ،ال
م�سماة ،ع�سرية االمتالك.
كائ ��ن �أنث ��وي رقيق ،وج ��ه جميل ،ناء
وغريب� ،ض ��بابي ،يل ��وح خلف حاجز
زجاجي ملطعم �أو �صالة مقهى �أو ردهة
م�ست�شفى� .إنه ينبثق من �سطر ر�سالة،
�أو �ص ��ورة قدمية� ،أو �شا�ش ��ة تلفاز� .أو
يختف ��ي يف مر�آة زين ��ة� .أحيان� � ًا يبدو
وجه� � ًا �أجنبي� � ًا كالوج ��ه البولوين يف
ق�ص ��ة (امر�أة) ،رمبا نلتقيه يف م�س ��اء
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ممط ��ر ،يف حافل ��ة ،نتبادل معه ب�ض ��ع
كلمات قبل �أن يتوارى يف الزحام.
"�أن ��تَ مثلها الآن ،ب�ل�ا تذكرة ،فالعامل
لي� ��س وا�س ��ع ًا كم ��ا يب ��دو للآخرين"..
(ق�صة:امر�أة)
"تطف ��ئ ال�ض ��وء وتقف ��ل جه ��از
التلفزيون ،ثم ت�ص ��عد ال�سلم الداخلي،
وتتوج ��ه �إىل غرفته ��ا ،يف ح�ي�ن تب ��د�أ
الأ�ش ��ياء م ��ن حوله ��ا تفق ��د �ألفته ��ا"..
(ق�صة :توليف)
"ه ��ل تدرك�ي�ن م ��اذا يعن ��ي �أن يفرتق
احدن ��ا ع ��ن الآخر؟ �إنه موت ��ي املحقق!
و�أن احلي ��اة م ��ن دون ��ك ال تط ��اق"..
(ق�صة :امتياز العمر)
"�أم ��ا زلت تذهبني م�س ��اء كل �أحد �إىل
�رت .ال تكربي
مقهان ��ا الزجاجي �أم ك�ب ِ
ي ��ا عزيزت ��ي ال تكربي ..ال ت�ش ��يخي ال
ت�ش ��يخي ..يج ��ب �أال ن�ش ��يخ" (ق�ص ��ة:
على ج�سدك يطوي الليل مظلته)
"�أراقبه ��ا ،ع ��ادة ،كل �ص ��باح ،م ��ن
الر�ص ��يف املقابل..ت�أت ��ي ه ��ي قبل ��ه
دائم� � ًا ،تتوه ��ج بثوبه ��ا الأ�ص ��فر ذي
الأكم ��ام املخروطي ��ة .ترتي ��ث عن ��د
ب ��اب الزق ��اق م�س ��تطلعة بح ��ذر طائ ��ر
�صغري( "..ق�صة :يحدث كل �صباح)
نحتاج ه ��ذه التفا�ص ��يل لت�أطري الوجه
اجلمي ��ل ،الط ��ري �أو الذاب ��ل ،اله ��ادئ
دائم� � ًا ،ال�ص ��امت ،يف �ص ��ورة ،ندخ ��ل
مع ��ه فيها كي ميلأ وحدتن ��ا التي بد�أت
تت�س ��ع وتزيد� .إن (الوحدة) مبفهومها
الإن�س ��اين التعاطف ��ي ،يف ق�ص ���ص
حممود عبد الوهاب ،حتيل �إىل �شعور
�أكرب و�أعمق يف ق�ص�ص ف�ؤاد التكريل:
امل ��ر�أة يف ق�ص ���ص التكريل مو�ض ��وع
لالنته ��اك والع ��دوان اجلن�س ��ي� ،أم ��ا
يف ق�ص ���ص حممود عب ��د الوهاب فهي
قرين ��ة الن�أي وع ��دم االمت�ل�اك� .أبطال
التك ��ريل عنيف ��ون ،ا�س ��تحواذيون،
يت�ص ��اغر كيان املر�أة �أمامهم ويتعر�ض
لالخ�ت�راق العمي ��ق ،بينم ��ا يفل ��ت هذا
الكي ��ان املحب ��وب م ��ن قب�ض ��ة رج ��ال
حمم ��ود عب ��د الوه ��اب ،في�ص ��بح بذلك
مو�ض ��وع ًا للمالحق ��ة التف�ص ��يلية التي
تزي ��ده ن�أي� � ًا وغمو�ض� � ًا" :راقب حركة

يديه ��ا وه ��ي تزي ��ل ب�إ�ص ��بعني ،برق ��ة
اخل ��زف ،ال�ش ��ريط الأحمر م ��ن مكعب
الزب ��دة لتف�ص ��ل ورقت ��ه الف�ض ��ية عنه
وتلقي به ��ا يف الطبق البلوري �أمامها،
ومت� � ّ�س بنهاي ��ة ال�س ��كني ذات املقب�ض
العاج �سطح قطعة �صغرية من الرغيف
لتغطيه ��ا بطبق ��ة رقيقة م ��ن الزبدة ثم
ت�ض ��عها يف فمها وتبد�أ تلتقط طعامها،
برق ��ة و�ص ��مت ،كع�ص ��فور دوري"..
(ق�صة :امر�أة خمتلفة).
حتيط التفا�ص ��يل ب�شخ�صيات حممود
عب ��د الوه ��اب لتعو� ��ض ع ��ن فق ��دان

الوحدة هي مثل ضربة شاكوش
ثقيل :تحطم الزجاج إلى شظايا،
(تصلب) الفوالذ»
تسقي ّ
ولكنها ّ
التقطت هذه العبارة من إحدى
.
ُ
الروايات ،واخترت معها عبارة
الشاعر عبد الكريم كاصد:
«الوحدة هي مثل شعور طفل في
الظهيرة» .إال أن األمثال ال تصلح
لقياس وحدة محمود عبد الوهاب
عليها.

ال�ص�ل�ات وانف ��راط املحب ��ة والألف ��ة،
بينما ي�ض ��غط الواق ��ع بكتل ��ه الكبرية
احلادة الزوايا على �صدور �شخ�صيات
التك ��ريل ،نح� � ّ�س �أن ق�ص ���ص التكريل
ذكوري ��ة ح ��ارة مراوغ ��ة� ،أما ق�ص ���ص
حممود عبد الوهاب فنح�س ��ها ق�ص�ص� � ًا
�أنثوية كقطع من اخلزف.

 .4نظرتــان:
ً
نالح ��ظ �أخ�ي�را �أن وجهة نظ ��ر القا�ص
�إىل (وح ��دة) �أبطال ��ه العاطفي ��ة ق ��د
ُق ّدم ��ت مبنظورين متقابل�ي�ن :املنظور
اخلارجي للرجل الذي ينظر �إىل املر�أة
م ��ن موقع بعي ��د (خلف حاج ��ز زجاج،
يف �صورة �أو مر�آة ،من ال�شرفة) وهذه
النظرة ترى املر�أة هدف ًا �شهواني ًا بعيد
املن ��ال .واملنظور الداخل ��ي الذي يقلب
فيه القا�ص وجهة النظر ،فيبدو الرجل
نف�سه يف عني املر�أة رج ًال عجوز ًا مطف�أ
الرغب ��ة .يف ق�ص ��ة (عابر ا�س ��تثنائي)
تراق ��ب ام ��ر�أة عج ��وز رج�ل� ًا عج ��وز ًا
يع�ب�ر ال�ش ��ارع �إىل الر�ص ��يف املقابل:
�دب مطرق ًا
"التفت ��ت نحوه فوجدته ي � ّ
ك�أنه يح�س ��ب خطوات ��ه بانتظام ،وك�أن
�ش ��يئ ًا يف داخله ينك�س ��ر .كان يجرجر
قدميه مثل حيوان جريح. "..
ح ّلت هذه النظ ��رة املقلوبة ،يف الوقت
ال ��ذي بلغ الرج ��ل وامر�أت ��ه (املختلفة)
حافة ال�ش ��يخوخة ،و�أ�صبحت الوحدة
�ش ��عور ًا هادئ ًا ،و�س ��ردها ح� � ّد ًا �أخري ًا:
"�إن ��ه وحي ��د مهم ��وم ي�ش ��يخ يف كل
حلظة ."..تقول املر�أة املراقبة لزوجها
يف الغرفة(.ق�صة :عابر ا�ستثنائي).
�أ�ض ��ف �إىل ذلك� ،إن وجه ��ة النظر التي
راق ��ب حممود عبد الوه ��اب من خاللها
�أبطال ق�ص�صه من الرجال والن�ساء ،قد
تعر�ض ��ت �إىل االنك�س ��ار يف مرحلتني:
مرحل ��ة ال�ش ��باب التي كتب فيها ق�ص ��ة
(القط ��ار ال�ص ��اعد  )1954ومرحل ��ة
ال�شيخوخة التي كتب فيها ق�صة (عابر
ا�س ��تثنائي  .)1993وميكنن ��ا �أن منثل
لهات�ي�ن النظرت�ي�ن مبثال�ي�ن :الأول من
وجه ��ة نظ ��ر �أفقية ،م�ش ��اركة تتجه من
اخلارج �إىل الداخل ،يف ق�ص ��ة (القطار

ال�ص ��اعد) .والث ��اين م ��ن وجه ��ة نظ ��ر
ر�أ�س ��ية ،مراقبة تتجه م ��ن الداخل �إىل
اخلارج يف ق�صة(طق�س العا�شق).
"وعندم ��ا رفع ��ت حقيبت ��ي �أح�س�س ��ت
وك�أن �س ��اعدي الط ��ري ب ��د�أ ي�ش ��تد
ويق ��وى ،و�أن ع�ض�ل�ات متين ��ة ،متينة
ج ��دا ،ومفتول ��ة ج ��د ًا ب ��د�أت تظهر فيه
وتلتف وتلت�صق وتت�شابك"..
"�أح�س�س ��ت �أن الأر� ��ض بد�أت تت�س ��ع
خلطوات ��ي ،و�أن �ش ��يئ ًا م ��ا يف داخلي،
دافئ� � ًا وغريب� � ًا جعلن ��ي �أب ��دو �أك�ث�ر
قدمي عل ��ى الطريق
�إميان� � ًا ،فو�ض ��عت ّ
العري�ض ��ة و�أخ ��ذت �أ�س�ي�ر متبع� �اً
ذل ��ك الإن�س ��ان الق ��وي ال�ض ��خم املت�ي�ن
الع�ض�ل�ات (حمال املحطة)( "..ق�ص ��ة:
القطار ال�صاعد)
"ال�ش ��ارع يتح ��رك يف عيني ��ه :يربق،
ي�ض ��يق ،يرتع�ش ،ي�ش ��حب ،يزحف يف
حرك ��ة ال تنقط ��ع ،يط ��وي ه ��ذا الع ��دد
ال�ض ��خم املتزاحم من النا�س والأ�شياء
لي�س ��تع ّد لنه ��ار جدي ��د يف مرحل ��ة ال
نهائية( "..ق�صة :طق�س العا�شق)
نالح ��ظ حت ��ول النظ ��رة م ��ن ال�ش ��ارع
الذي يت�س ��ع خلطوات امل�س ��افر ال�شاب
(امل�ش ��اركة الأفقية)� ،إىل ال�شارع الذي
ي�ض ��يق ويرتع�ش �أم ��ام زح ��ام النا�س
والأ�ش ��ياء يف عين ��ي الرج ��ل العج ��وز
(املراقبة الر�أ�سية من ال�شرفة)� .إن فعل
املراقب ��ة املتك ��رر يف ق�ص ���ص حمم ��ود
عبد الوه ��اب (راق ��ب ،ملح ،ت�ص ��ور)..
يختل ��ف من مرحل ��ة امل�ش ��اركة القريبة
�إىل مرحل ��ة املراقب ��ة البعي ��دة .كم ��ا
�أن التفا�ص ��يل احل ��ارة وال�ش ��هوانية
تتح ��ول �إىل تفا�ص ��يل هادئ ��ة وحزينة
ومنك�سرة .كيف لنا �أن نن�سى �شخ�صية
ع ��ودة النج ��ار (�أول زورب ��ا عراق ��ي)،
الذي رافق الأم لتوديع �صديقه الطالب
امل�س ��افر �إىل بغداد؟ لن يفوتنا تف�صيل
واح ��د من املحطة (م�ش ��هد قلم ��ا يتكرر
يف ق�صة ،عندما تفك الأم عقدة فوطتها
وت�س ��لم ابنها الدينار الوحيد امل�صرور
يف العق ��دة) ،و�أجواء القطار الداخلية
(املعيدية النائحة) :تفا�ص ��يل ه�شمتها
مطرقة الوحدة �إىل �شظايا.
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التعام ��ل مع ن�ص القا� ��ص ( حممود عبد
الوه ��اب ) ه ��ذا يتطل ��ب �أول م ��ا يتطلب
ترحي ��ل الق ��راءة زمان ��ا ً ومكان ��ا ً �إىل
ف�ت�رة كتابت ��ه وه ��ي يف خم�س ��ينيات
الق ��رن املا�ض ��ي � .إن احل ��ذر هن ��ا م ��ن
خل ��ط الأوراق ،خا�صية جي ��دة ومفيدة
للقراءة ،لكننا يف نف�س الوقت ،نـُخ�ضع
القراءة �إىل ما ه ��و خزين معريف نقدي
ملجمل ما كتبه القا�ص  .ذلك لأن ال�سمات
واخل�صائ� ��ص تبق ��ي مالحمه ��ا يف
الن�صو� ��ص الالحقة من نتاج ��ه ،ال�سيّما
اللغ ��ة ،و�أخ� ��ص بالذكر ح�ص ��را ً املفردة
يف الن� ��ص ،وفعاليته ��ا ك�ش ��فرة لغوي ��ة
كا�ش ��فة لبنية احلدث وال�شخ�صية زمانا
ً ومكان ��ا " .وق ��د الحظت هذا و�أن ��ا �أقر�أ
النتاج الق�ص�صي للقا�ص ( مهدي عي�سى
ال�صقر ) � .إذ �أن القا�صني قد اختارا حقل
ت�أث�ي�ر املف ��ردة يف جملة ال�س ��رد ،كونها
ذات حممول داليل ميكن التوقف عندها
لفهم حيثيات الن�ص وتبدالت امل�ش ��اهد،
ور�ص ��د حرك ��ة ال�شخ�ص ��ية وداخلها من
خ�ل�ال التعب�ي�ر باملف ��ردات ،فاختياره ��ا
يخ�ض ��ع للتلقائي ��ة ،غ�ي�ر �أنه ي�س ��تجيب
لل ��ر�ؤى املت�ش ��كلة من ل ��دن ال�شخ�ص ��ية
باجتاه الأ�شياء واملتغريات.
من هذا �أحاول �أن ا�س ��تنطق الن�ص على
�ش ��اكلة م ��ا تناولت ��ه يف قراءة ق�ص ���ص
(رائح ��ة ال�ش ��تاء) وبع� ��ض الق�ص ���ص
الق�ص�ي�رة ج ��دا ً للكات ��ب واملبثوثة هنا
وهناك �ضمن الدوريات الأدبية  .مبعنى
�إن الق ��راءة ه ��ذه تتعامل م ��ع الن�ص من
خ�ل�ال املف ��ردة الدال ��ة الت ��ي ه ��ي �س ��مة
ن�ص ��و�ص الكات ��ب .فهو ال ي�ض ��ع مفردة
ما ع�ش ��وائي ًا ،بل ي�ستدرج الالوعي لديه

من خالل ملكته اللغوية ،باجتاه موازنة
ال�ص ��ورة امل�أخوذة من امل�شهد احلياتي،
ليُدخلها حا�ض ��نة خمتربه الق�ص�ص ��ي .
فمن النادر �أن جتد ا�ستدراج ًا يف و�صف
امل�ش ��هد م ��ن ال�س ��ارد بق ��در م ��ا حت ��اول
�أن ت�س ��تجمع جمموع ��ة املف ��ردات التي
تق ��ودك �إىل متغ�ّي�ررّ امل�ش ��هد ،وان توف ��ر
على ذل ��ك ،ف�إن ��ه يتخذه من�ص ��ة من باب
عك� ��س جمال امل�ش ��هد الذي ه ��و بالتايل
الديكور والإك�س�سوار يف الن�ص .
�إذا ً نحن ب�صدد �إماطة اللثام عن املفردة،
وك�ش ��ف قدرتها على جتميع امل�شهد ،من
خالل ر�ص ��د املت�ض ��ادات ،واملت�شابهات،
بحي ��ث يب ��دو لن ��ا الن� ��ص ،عب ��ارة ع ��ن
�ش� �ـُرفة �أو ف�سيف�ساء ،يت�ش� �كـّل معمارها
م ��ن التوائ ��م يف اختي ��ار املف ��ردة ،التي
هي بالت�أكيد لها عالقة بنمو ال�شخ�ص ��ية
داخ ��ل الن�ص م ��ن جه ��ة ،ولـ� � ِّم حيثيات
امل�ش ��هد يف وحدة �س ��ردية ،هي الق�ص ��ة
الق�صرية .
حيثيات الن�ص /
ميكن تلخي� ��ص مو�ض ��وعة الن�ص يف ؛
ثمة �ش ��اب طالب جامعي ،ي�ستقل القطار
املغ ��ادر مدين ��ة اجلن ��وب ( الب�ص ��رة )
باجتاه ( بغداد ) للدرا�سة  .مير مبحطة
(�أور ) قرب مدينة النا�ص ��رية اجلنوبية
�أي�ض ��ا ً ،يودع ��ه يف حمط ��ة املعق ��ل الأم
ورجل �آخر م�ص ��احب لها  .ي�ستغرق يف
رحلته الليل ب�أكمله  .تـُ�صادفه متغريات
 ،عل ��ى م�س ��تويني ؛ الأول  :م ��ا يح ��دث
داخل القاطرة م ��ن متغريات ،والثاين :
ما يُ�ص ��احب هذه املتغريات م ��ن تذكـَر .
وم ��ا �أن ي�س ��فر الفجر عن �ض ��يائه ،حتى
ي�صل امل�سافر �إىل مدينة بغداد .

هذه الرحل ��ة تبدو ق�ص�ي�رة يف الواقع،
لكنه ��ا طويل ��ة يف ع ��امل الن�ص ،ب�س ��بب
املتغ�ّي�رّ ال�س ��ردي والو�ص ��في  .فالن�ص

يمكن تلخيص موضوعة النص في
؛ ثمة شاب طالب جامعي ،يستقل
القطار المغادر مدينة الجنوب (
البصرة ) باتجاه (بغداد) للدراسة
 .يمر بمحطة (أور ) قرب مدينة
الناصرية الجنوبية أيضا ً  ،يودعه
في محطة المعقل األم ورجل آخر
مصاحب لها  .يستغرق في رحلته
الليل بأكمله  .ت ُـصادفه متغيرات ،
على مستويين ؛ األول  :ما يحدث
داخل القاطرة من متغيرات ،والثاني
 :ما ُيصاحب هذه المتغيرات من
تذك َـر

معن � ّ�ي بالأفع ��ال وردوده ��ا ،ويواك ��ب
ال�سارد قدرة امل�سافر على ر�صد الأ�شياء
م ��ن جه ��ة ،ومن جه ��ة �أخرى ا�س ��تدراج
اجلوّ اين من التاريخ والإح�س ��ا�س �إزاء
الواقع  .لذا نقر�أ الن�ص على �أنه ي�ستجمع
عامله من �أكرث من منبع ،جم�س ��دا ً الدربة
التي هي من �س ��مات ن�ص ( عبد الوهاب
)  .وحي ��ث هي دربة ق�ص�ص ��ية �س ��ردية،
ال�س ��فر الأدبي،
ف�إنه هي�أ لها م�س ��تلزمات ِ
وهي املعرفة العامة ،واملعرفة اخلا�ص ��ة
 .فالقا� ��ص ذو ُبع ��د مع ��ريف ب�أ�س ��ئلة
الوج ��ود من خ�ل�ال البحث ع ��ن مفاتيح
الأ�س ��ئلة التي تعرت�ضه كا�شفا ً عما يراه
ويح�س ��ه ،كذل ��ك هي�أ نف�س ��ه لك ��ي يكون
�س ��اردا ً يحرتف كتابة الق�صة الق�صرية
 .وقد �س ��رت هذه اخلا�صية على روايته
( رغ ��وة ال�س ��حاب )  .كم ��ا و�أن ��ه من ��ذ
البواكري يف الن�شر اعتمد ظاهرة الت�أمل
ب�إطال ��ة الرقبة قب ��ل الكتابة ،ث ��م التـ�أين
�أثن ��اء الكتاب ��ة  .وهات ��ان املالحظت ��ان
ميكن ر�صدهما عرب ما ي�ضمه الن�ص من
حمموالت فنية ومو�ضوعية .
يف الق ��راءة تك ��ون متابعتن ��ا لثنائي ��ة
املفردات� ،أو اجتماعها من �أجل ت�ش ��كيل
امل�ش ��هد الق�ص�ص ��ي ،ال ��ذي ل ��ه عالق ��ة
داللي ��ة بال�شخ�ص ��ية وبنيته ��ا والواق ��ع
وبنيت ��ه �أي�ض ��ا ً واملتغيرّ وبنيته ب�ش ��كل
خا�ص ،على اعتب ��ار �إن اجلزء الذي هو
حمتوى م ��ا يجري داخ ��ل القاطرة ،هو
م�ش ��هد م�س ��تل من الواقع يُكمـ ّ ��ل العام .
فالعن ��وان ( القط ��ار ال�ص ��اعد �إىل بغداد
) ينط ��وي عل ��ى داللة تعبريي ��ة ،تخ�ص
الواق ��ع العراق ��ي بخ�ص ��و�ص امل ��دن،
يف كونه ��ا تتعام ��ل م ��ع القمة والأ�س ��فل

يف كل البني ��ات� ،س ��واء االجتماعي ��ة �أم
ال�سيا�س ��ية  .مبعن ��ى ثم ��ة تعال و�س ��مو
طبق ��ي مفتع ��ل ،ووظيفي ينط ��وي على
خلل� ،أو �أنه يتعامل على �أ�س ��ا�س اجلبل
وال�س ��فح  .فالبد �أن يك ��ون هناك من هم
يف الف ��وق ،و�أنا� ��س يحتل ��ون التحت .
هذه ال�س ��مة تـُ�ش ��كل املجتم ��ع العراقي،
وت�س ��قط عل ��ى كل البنيات ،ابت ��داء ً من
الأ�سرة و�ص ��وال ً �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية
 .لذا فالعنوان ينطوي على بنية تعك�س
ال�ص ��عود من املهمل �إىل الراقي� ،س ��واء
هذا من وجهة النظر ال�شخ�صية ،كان �أم
من خ�ل�ال البنية العامة  .فالب�ص ��رة هنا
�أ�س ��فل ،والذه ��اب �إليها هب ��وط باجتاه
الأ�س ��فل ،والأ�س ��فل ال يحف ��ل مب ��ا ت�أتي
ب ��ه امل ��دن ال�ص ��اعدة  .اعتم ��ادا ً على �أن
ال�ص ��عود ارتقاء و�س ��مو ،بينما الهبوط
والنزول نقي�ض لل�صورة الأوىل  .الأول
يحم ��ل انبه ��ار ًا ،يف م ��ا الث ��اين يحم ��ل
انطف ��اءً .يف الأوىل يُفعـ ّ ��ل امل�س ��تغـِل،
ويف الثانية ين�شط اال�ستغالل على وفق
امت ��دادات الأول وتفرعات ��ه  .الرحل ��ة
تكون باجتاه ال�ص ��اعد ،لي� ��س للطالب ــ
�شخ�ص ��ية الق�ص ��ة ــ بل لكل م ��ن يريد �أن
ي ��روّ ح عن نف�س ��ه  .الأعلى ع ��امل زاخر،
والأ�س ��فل ارتبط باملوت ــ العامل الأ�سفل
يف احل�ض ��ارات القدمي ��ة ـ� �ـ  .ل ��ذا جن ��د
�ش ��عوريا ً �إن ال�صعود �إىل املدن �صعودا
ً فيه بهجة وانتظار �ص ��ور ملونة ،بينما
الهب ��وط ينطوي على �ص ��ورة للتخلف .
وه ��ذا راجع �إىل �إننا ننظر �إىل املدن من
باب التميي ��ز الأنرثوبولوجي والعرقي
 .فالإهم ��ال واالهتم ��ام مواكبان لعملية
ن�ش�أة املدن وي�شكـّل الأ�سا�س يف رقيها .

من هذا نقر�أ العنوان على هذا الأ�س ��ا�س
ال�سي�سيولوجي ،لأنه ي�شكـّل ــ كما نرى ــ
بنية م�ؤ�س�سة ملا هو الحق من التاريخ.
فه ��و ( القط ��ار ال�ص ��اعد �إىل بغ ��داد )
ي�ض ��عنا يف �شخ�ص ��ية عامة ــ حا�ض ��نة ــ
ومناذج حمتوى داخلي ــ ال�شخ�ص ��يات
داخل العربة ــ  .ويف هذا �أي�ض ��ا ً نتعامل
م ��ع م�ؤثر خارج وداخ ��ل ،ومت�أثر داخل
 .ف�ل�ا متغريات داخ ��ل العربة هي املركز
يف حرك ��ة املحت ��وى ،وال حرك ��ة القطار
لوحده ��ا ت�ت�رك الأث ��ر  .يب ��دو يف ن�ص
( عب ��د الوه ��اب ) ثم ��ة ت�ل�ازم الب ��د م ��ن
اكت�ش ��افه  ،وه ��و ت�ل�ازم بنيوي �س ��واء
ب�ي�ن حركة احلي ��وات �أو حرك ��ة اجلامد
 .فالقطار يف حركته ِ�س ��فر ينطوي على
تبدل وتغيرّ  ،فهو بهذا م�ؤثر حيوي دال
عل ��ى الزم ��ن ،والداخل جمموع ��ة �أفعال
يف حا�ض ��نة متحرك ��ة ،وحركة داخلية .
ما نتو�ص ��ل �إليه هنا �أننا ب�إزاء تفاعالت
وحيويات له ��ا �أفعاله ��ا وردود �أفعالها .
وال�س ��ارد مهمته الوا�ض ��حة لي�س َ�س ��فر
الطالب ،بقدر ما هو متغيرّ يف امل�ش ��اهد
�أمامه ،والتي لها ت�أثري نف�سي عليه .
يف مفتت ��ح الن�ص �أو ا�س ��تهالله ير�ص ��د
ال�س ��ارد ب ��دء حرك ��ة القط ��ار  .لكن ��ه ال
يكتف ��ي بذل ��ك فق ��ط ،و�إمن ��ا ي�س ��تدرج
جمموع املفردات ليو�ص ��ل ال�ص ��ورة لنا
وكالآتي :
عندم ��ا �ص ��فر القط ��ار �ص ��فرته الثاني ��ة
احل ��ادة املتقطع ��ة ،فك ��ت �أم ��ي عق ��دة
فوطتها
و�سلـّمتني الدينار الوحيد الذي متلكه.
ولن�س ��تل املف ��ردات ( �ص ��فرته ،احلادّة،
فكت ،الوحيد ) لنكون يف �صلب التعبري
ع ��ن امل�ش ��هد ال ��ذي انته ��ى الق ��ارئ م ��ن
ا�س ��تيعابه ،و�أبقى لنا معاجلته ق�ص�صيا
"� .أي الكيفية التي �ص ��يغ بها امل�ش ��هد،
وما هي الدالالت التي �أخفاها ال�س ��ارد،
ومل يظهرها يف �س ��رده ،لكنها و�ص ��لتنا
من خالل تلك املفردات  .فمفردة �صفرته
لها عالقة بالأوىل ــ �صفر ــ  .ف�إذا ما كانت
عليه الأوىل وهي حا�ص ��ل حت�صيل لبدء
حرك ��ة القطار ،ف�أن الثانية ت�أكيد للأوىل
 .وهن ��ا ملاذا الت�أكي ��د �إذا مل ينطوي على
�س�ؤال عن ال�س ��بب  .ال�س�ؤال الذي نحن
ب�ص ��دده يُحيلنا �إىل مفردة ـ� �ـ احلادّة ــ .
وله ��ذه �أكرث من معن ��ى وت�أثري وت�أكيد .
فه ��ي �أي املفردة تق ��ود �إىل متيّز الثانية
عن الأوىل يف كونها حادّة  .ولهذا ت�أثري
على حي ��وات العرب ��ات وبالأخ�ص على
ال�س ��ارد والأم والرج ��ل املرافق لها ،يف
ك ��ون بدء الفراق وال ��وداع قد دنا  .ويف
ه ��ذا متغريات نف�س ��ية وعاطفي ��ة داخل
كل احلي ��وات املّودِعة واملودَعة ــ بك�س ��ر
ال ��دال يف الأوىل وفتحه ��ا يف الثانية ــ .
من هذا نرى �أن ال�س ��ارد و�ض ��عنا �ضمن
حلقة �أو�س ��ع من العبارة بدليل املفردة .
ولعل يف ــ املتقطعة ــ �إ�ش ��ارة للتهي�ؤ عند
كال الطرف�ي�ن ،ولي� ��س لعبة ال�س ��ائق يف
جم� ��س ال�ص ��وت  .ثم ن�أت ��ي �إىل مفردة ــ
فكـّت ـ� �ـ وهي مفردة �أقرب �إىل ال�ش ��عبية
يف �ص ��وتها ،لكنه ��ا م�ش ��بعة بالغنى يف
التعب�ي�ر  .فال�س ��ارد اختار املف ��ردة على
�أ�سا�س مكون الوعي عند الأم ،وحيوية
وجوده ��ا ال�ش ��عبي  .من هذا جن ��د �أنها
مفردة بليغة ،تنطوي على معان تك�شف
طبيع ��ة ال�شخ�ص ��ية  .حي ��ث �أن مفردة ــ
فكـ ّ ��ت ــ ارتبطت بط ��رف الفوطة � .أي �أن
املفردتني ــ عقدة فوطتها ــ �أ�ضافت بالغة
�أخرى فاجتمعت مفردات ــ فكـّت ــ وعقدة
فوطتها ــ لت�ش ��كل معمارا ً لغويا ً وا�س ��ع
الدائ ��رة  ،لأن ��ه يط ��ل على ع ��امل للواقع
االجتماعي للأم .

السينما أو المؤثر السينمائي
في قصص محمود عبد الوهاب
قاسم علوان
ن�س ��تطيع ان جن ��زم ب ��ان اغل ��ب ق�ص ���ص حمم ��ود عب ��د
الوه ��اب ت�ص ��لح اكرث من غريه ��ا للنقل اىل ال�س ��ينما �أو
رمب ��ا كدراما تلفزيونية �أي حتويلها اىل م�ش ��هد مرئي..
من ي�س ��تطيع ان ين�سى م�ش ��هد بكاء املر�أة يف القطار يف
واحدة من ق�ص�ص ��ه املبكرة (القطار ال�ص ��اعد اىل بغداد)
وه ��ي من�ش ��ورة يف ع ��ام  1953ذلك امل�ش ��هد بتفا�ص ��يله
الرثية من ناحية الو�ص ��ف ال�ص ��وري ،مثال حركة املر�أة
خالل بكائه ��ا برفعها ليدها وهي مت�س ��ح انفها ودموعها
بك ��م ثوبه ��ا ..هذه احلركة �أ�ش ��به ما تك ��ون بلقطة كبرية
يف داخل ذلك امل�ش ��هد الع ��ام ،وكذلك التفا�ص ��يل الأخرى
يف امل�ش ��هد نف�س ��ه .البد من �أن ن�ش�ي�ر اىل ان هذه الق�صة
كانت ق ��د �أغرت القا�ص الراحل مه ��دي جرب وحو ّلها اىل
�س ��يناريو فلم �س ��ينمائي مل ير النور (على خلفية امتامه
ل ��دورة يف كيفي ��ة كتابة ال�س ��يناريو يف معه ��د التدريب
الإذاع ��ي والتلفزيوين ببغداد يف بداي ��ة الثمانينات من
القرن املا�ض ��ي )..وقد ا�ستعان كاتب ال�سيناريو �صديقنا
الراحل يف م�ش ��روعه ذاك بق�صيدة ال�شاعر الراحل اي�ضا
حممود الربيكان (هواج�س عي�سى بن �أزرق يف الطريق
اىل الأ�ش ��غال ال�شاقة) ون�س ��تطيع ان نوجز تفا�صيل ذلك
امل�ش ��روع بان حمم ��ود عبد الوه ��اب كان قد بنى م�ش ��هد
العربة يف القطار ال�ص ��اعد ..و�أثثها ب ��كل ما حتتاج اليه
من �شخ�ص ��يات هام�ش ��ية خمتلفة ومعاناتها االجتماعية
وكذل ��ك تنوعه ��ا ..فج ��اء مه ��دي جرب وو�ض ��ع ال�س ��جني
ال�سيا�س ��ي (البط ��ل الدرامي املفرت�ض) عي�س ��ى بن �أزرق
وهو يف طريقه اىل الأ�ش ��غال ال�ش ��اقة و�سجانيه يف تلك
العربة لتنثال هواج�س ��ه كم�شاهد تذكر (فال�ش باك) على
خلفية تلك املعاناة.
ام ��ا ا�ش ��تغايل عل ��ى اع ��داد ق�ص ��ة (ال�ش ��باك وال�س ��احة)
ك�س ��يناريو لفلم روائي ق�ص�ي�ر ..فقد منحت هذه الق�صة
نف�س ��ها لهذا النوع من العمل ب�س ��هولة متناهية� ،صحيح
انه ��ا ق�ص�ي�رة لكنه ��ا عب ��ارة عن و�ص ��ف �ص ��وري لثالثة
م�ش ��اهد متوالية ،امل�ش ��هد الأول داخلي يف غرفة ال�صبي
املقعد وهو يراقب االطفال يف �س ��احة املدر�سة من نافذة
غرفته التي تطل على �س ��احة املدر�س ��ة وهو يجل�س على
كر�س ��ي بعج�ل�ات ..امل�ش ��هد الآخ ��ر خارج ��ي يف �س ��احة
املدر�س ��ة حيث الأطف ��ال يلعبون بالكرة ..امل�ش ��هد الثالث
وهو عبارة عن حلم لل�ص ��بي املع ��وّ ق داخل غرفة الدر�س
حيث التالميذ واملعلمة وحوارات وتعليقات الطلبة على
وج ��وده بينه ��م ..اما امل�ش ��هد الرابع فهو عودة للم�ش ��هد
الأول �إذ تظهر لأول مرة �شخ�ص ��ية الأم يف امل�ش ��هد وهي
حتك ��ي لأبنها ماي�س ��ليه �أو ين�س ��يه و�ض ��عه واح�سا�س ��ه
بالعج ��ز اىل ان يغف ��و ..وتنته ��ي الق�ص ��ة ،ا�ض ��افة اىل
بع�ض التفا�ص ��يل الأخرى التي هي من �ضرورات ال�سرد
الق�ص�صي والتي �سن�أتي عليها.
جل اجلهد الذي بذلته على هذه الق�ص ��ة لكي تتحول اىل
�س ��يناريو ه ��و اين ج ّز�أتها اىل تل ��ك امل�ش ��اهد فقط ،نعم
هناك بع�ض التفا�ص ��يل ال�صغرية كما ذكرنا والتي تعني
الكاتب ورمبا هي من �ص ��ميم ا�شتغاله الأدبي كي ي�ضعنا
يف اجلو العام ..لكن تلك التفا�ص ��يل التعني هذا اجلن�س
الفن ��ي ال ��ذي نعمل علي ��ه� ،أو رمبا الين ال اج ��د لها مكانا
يف هذا امل�شروع ،ولرمبا ل�صعوبة تنفيذها ..مثال تعليق
الرجلني امل�س ��تطرقني عندما ي�س ��معان �صوت طائرة يف
ال�س ��ماء ..وكذلك امل�ش ��هد الأخري يف الق�ص ��ة حني ي�صف
املطر يف �ساحة املدر�سة �إذ يحتمي النا�س منه يف ال�شارع
املحاذي حتت �ش ��رفات املنازل �أو و�ضعهم لل�صحف على
ر�ؤو�س ��هم �أو برف ��ع ياقاته ��م� ..إذ ان تلك التفا�ص ��يل غري
مهم ��ة يف الدرام ��ا ..وال ميكن ان ت�ؤثر عل ��ى بنية الثيمة
الرئي�سية التي اخرتنا اال�شتغال عليها.
حتدي ��دا يف ق�ص ��ته (�س ��طوح املظ�ل�ات) ن�ش ��عر فيه ��ا
بانبه ��ار وا�ض ��ح بت�أث�ي�ر وظيف ��ة املرئي �أو مب ��ا اجنزته
اللقط ��ة ال�س ��ينمائية �أو حت ��ى امل�ؤثر الت�ش ��كيلي ..حيث

نقر�أ فيها و�ص ��ف �صوري مل�ش ��اهد حم�سو�سة تكاد تكون
مرئي ��ة ملفردات مميزة متحركة اي�ض ��ا ه ��ي (املظالت) �أو
�س ��طوحها� ..أو للحياة يف �ش ��ارع من مدينة وار�ش ��و يف
يوم ممطر ،حتى نكاد نرى حركة تلك املفردات (املظالت)
وهي بيد اجلموع مرة واخرى بيد ثنائي من الع�ش ��اق..
والتعب�ي�ر ال�ص ��وري ينقل لن ��ا من خالل حرك ��ة املظالت
ابتع ��ادا �أو اقرتابا ،وكذل ��ك زاوية الر�ؤي ��ة فهي مرة من
الأعل ��ى (كقطع ��ة جالتينية رخ ��وة ت ��رجت مظالتهم فوق
الر�ؤو�س )..و�أخرى مع م�ستوى النظر( ..وخارج اطار
النافذة التي بجواري تلك�أ وجهان )..نعم يف الق�ص ��ة ما
ميت ل�ل��أدب وف ��ن الق�ص �أو ال�س ��رد حني ي�ض ��ع الراوي
نف�س ��ه يف عربة الرتام لي�صف انطباعاته ال�شخ�صية عن
مايراه بلغة و�ص ��فيه اي�ض ��ا حمايده مثلما هي الكامريا،
ومرة ي�س�ي�ر مع اجلموع ويروي ب�ض ��مري اجلماعة (يف
املحط ��ة التالي ��ة اجتزنا مقدمته ��م� ..أو تئ ��ز حولنا نحن
ركاب ال�ت�رام )..و�أخ ��رى ب�ض ��مري املتكلم (لت�س ��تقر بني
�س ��اقي امل ��ر�أة العج ��وز املطرق ��ة امام ��ي )..لكن ��ه عندما
ي�ص ��ف حرك ��ة النا�س على ال�ش ��ارع يف ال�ص ��ورة التالية
(يط�ؤون ب�أحذيتهم ا�س ��ماكا �سوداء �صغرية متيب�سة من
�أوراق الأ�ش ��جار املتناثرة )..مثال ان هذا التعبري االدبي
ي�س ��تحيل نقله اىل ال�س ��ينما �أو خلق معادل مو�ض ��وعي
�ص ��وري له ،فه ��و ينتم ��ي اىل الرباعة الأدبي ��ة اكرث منه
ال�س ��تلهام وظيف ��ة ال�ص ��ورة ..الكام�ي�را الت�س ��تطيع �أن
تنقل �أكرث من �أوراق ا�ش ��جار ياب�سه متناثرة حتت �أقدام
ال�س ��ائرين ..ولكن ا�س ��تعارة (ا�س ��ماكا �س ��وداء) ي�صعب
نقلها اىل ال�س ��ينما الن مثل هذا ال�س ��ياق املجازي خا�ص
بالكتابة االدبية وحدها..

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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شهادات عن ثريا االدب العراقي
ا�س ��باب عده تدفعني للحدي ��ث عن حممود عبد
الوه ��اب ابرزه ��ا �شخ�ص ��ي ،ك ��وين تتلم ��ذ ت
عل ��ى يديه يف املتو�س ��طة والإعدادي ��ة ،والزلت
اتذك ��ر اللحظ ��ة التي �أط ��ل فيها عليه ��م املدر�س
حمم ��ود عبد الوهاب يف نهار �ش ��توي من العام
� 1953شابًا رقيقا وو�سيمًا ،وا�ضعًا يف مع�صمه
�س ��اعة من نوع «رولك�س» وهي �ساعة من النوع
الفاخر ال يلب�س ��ها اال املرتفون ،ولكن اكت�ش ��فنا،
يف ما بعد� ،أن هذه ال�ساعة كانت جائزة منحتها
�إيّاه دار املعلمني العالية حل�صوله على الرتتيب
الأول عل ��ى دفعته .يق ��ول علوان �إن ��ه ،منذ تلك
اللحظة� ،أ�ص ��بح �ص ��ديقـًا مقربًا لعب ��د الوهاب،
ومل يفارق ��ه حت ��ى ابتع ��د ع ��ن الوط ��ن ب�س ��بب
احلكم الفا�ش ��ي ال�ص ��دامي الذي �ضايق املثقفني
الأحرار.
يف تل ��ك املتو�س ��طة فر� ��ض حمم ��ود علينا نحن
الط�ل�اب �أن نق ��ر�أ رواي ��ة «الأي ��ام» لطه ح�س�ي�ن،
لأن ��ه كان معجب ��ا به وبجر�أت ��ه وقدرته على نقد
امل�ألوف.
عبد الوهاب ميثل قامة �أدبية عمالقة ،و�صاحب
موقف �شريف لأنه مل يط�أطئ ر�أ�سه حلاكم ،ومل
يتملق ل�س ��لطان ،طوال هذا العمر املديد ،ومثـّل
�شرف املثقف العراقي يف موقفه هذا.
ويف الع ��ام � 1953أث�ي�رت ال�ض ��جة الكب�ي�رة
يف االو�س ��اط الأدبية �إثر ن�ش ��ر ق�ص ��ته الرائعة
«القطار ال�ص ��اعد اىل بغ ��داد» يف جملة «الآداب»
البريوتي ��ة الت ��ي ب�ش ��رت مبول ��د قا� ��ص عراقي
جديد.
�أدب حممود الق�ص�صي يتميز بانطالقة الواقعية
النقدية وامتيازه بال�شفافية وااللتزام ،وقدرته
عل ��ى التق ��اط الزواي ��ا الإن�س ��انية واحل ��وادث
امل�ؤثرة ،وتركيزه على موا�ضع الأمل االن�ساين،
رغ ��م �أن ��ه ،على امل�س ��توى ال�شخ�ص ��ي ،يت�ص ��ف
ب�شخ�صية �س ��اخرة ،يذكره بت�ش ��يكوف القا�ص
الرو�س ��ي املعروف ،وا�س ��تغرب من عدم كتابته
للم�س ��رح ،رغ ��م قدرت ��ه الفائقة على �ص ��ناعة فن
احلوار
د علي عبا�س علوان

�إحدى خ�صال حممود عبد الوهاب ال�شخ�صية هي مزية
الإ�ص ��غاء للآخرين التي عدها خلف من مواهبه النادرة،
و�إحدى ذخائره التي يتماثل بها مع احلكماء والفال�سفة.
�أنه من جيل كان يعتقد ب�أن تغيري العامل ممكن ،من خالل
الق�صة والرواية
احمد خلف

االحتف ��اء مبحم ��ود عب ��د الوهاب خط ��وة يف معركة الدف ��اع عن الدميقراطية �ض ��د
الظالمية ،ملا اجنزه عبد الوهاب ،وما ر�س ��خه من قيم وثيمات يف �إبداعه ،ورغم قلة
نتاج ��ه الق�ص�ص ��ي ،متكن من احلف ��ر عميقا يف بيئته االجتماعية وال�سيا�س ��ية خالل
مرحلة اخلم�س ��ينيات من القرن ال�س ��ابق ،وخلق ،بعيدًا ،عن ال�س ��طحية واملبا�شرة،
�أماكنه اخلا�ص ��ة ومتكن من التالعب بال�ضوء والعتمة يف املكان الب�صري ك�أي فنان
حمرتف م�ستوعب لتاريخ مدينته ،و�أر�ضها وجذورها يف التاريخ .
فا�ضل ثامر

�أن حممود �شخ�ص ��ية �س ��احرة ،وه ��و ال يزال
واقعًا ب�سحر �شخ�صيته ال�شفاهية التي متتاز
بامل ��رح واخلف ��ة والبداه ��ة واالرجتال ،وهي
�ص ��فات جاحظية ح�سب تعبري حممد خ�ضري
.
�أما عن حممود عبد الوهاب القا�ص ف�أنّ ثالثا
من ق�ص�صه م�س ��ماة والبقية بال �أ�سماء ،رمبا
�أراد حممود من عدم ت�سمية �أبطاله حتريرها
م ��ن الواقع والعودة �إلي ��ه ثانية ،وهي �إحدى
�أب ��رز مزاي ��ا الكات ��ب ال�ش ��فاهي  ، ،قب ��ل �أن
يتح ��ول اىل الكتاب ��ة ،كان ق ��د م ��ر مبراح ��ل
�أخ ��رى ،حيث ا�س ��تبعد االرجت ��ال والبداهة،
وحتولت ،خ�صائ�ص احلكاية ال�شفاهية ،على
يدي ��ه ،اىل خ�ص ��لة كتابية ومهارة ي�س ��تطيع
به ��ا ابتكار املواقف وتقدمي م�ش ��اهد يف غاية
اجلمال والأناقة
حممد خ�ضري

