
السيرة والعنف الثقافي
دراسة في مذكراِت شعراء الحداثة بالعراق



السيرة والعنف الثقافي
دراسة في مذكراِت شعراء الحداثة بالعراق

Biography and Cultural Violence

محمد غازي األخرس
الطبعة األولى: بيروت ـ لبنان، 2017

First Edition: Beirut ـ Lebanon٫ 2017

daralrafidain@yahoo.com توزيع: دار الرافدين ـ بيروت ـ
________________________________________________________________________________

تنويه: إن جميع اآلراء الواردة في هذا الكتاب تعّبر عن رأي كاتبها، وال تعّبر بالضرورة عن رأي الناشر. 
ISBN: 978 - 1 - 77322 - 278 - 3

الكوفة،  جامعة  فكرية«  »دراسات  لسلسلة  محفوظة  النشر  حقوق  جميع   ©
أو  الكتاب،  هذا  إصدار  إعادة  جهة،  أو  مؤسسة  أو  شخص  ألي  يحق  وال 
سواء  المعلومات،  نقل  وسائط  من  واسطة  أو  شكل  بأي  نقله،  أو  منه،  جزء 
التخزين  أو  التسجيل  أو  النسخ  ذلك  في  بما  ميكانيكية،  أو  إلكترونية  أكانت 

واالسترجاع، دون إذن خطي من أصحاب الحقوق



السيرة والعنف الثقافي
دراسة في مذكراِت شعراء الحداثة بالعراق

1959 ـ 2009

محمد غازي األخرس

حذف



هذا الكتاب هو رسالة ماجستير ُقّدمت إلى كلية اآلداب ـ الجامعة 
المستنصرية ببغداد في العام 2015 ونالت درجة االمتياز.



5

الفهرس

شكٌر وعرفان................................................................................................................................................................................... 9
مقدمة................................................................................................................................................................................................... 11
تمهيد نظري: النسق والسيرة واالعتراف.................................................................................................... 15
مفهوم النسق..................................................................................................................................................................... 15
22 ............................................................................... النسق والتعارض النسقي في الثقافة العربية 
32 ................................................................................................................................................ مفهوم السيرة الذاتية
الفصل األول: فحول حقبة الحداثة: السيّاب ورهُطُه................................................................... 39
توطئة..................................................................................................................................................................................... 39
43 ................................................................................ نسق الذكورة والفحولة في الثقافة العربية 
المبحث األول: السّياب يعترف: كنت شعوبيا..كنت شيوعيا.................................. 50
50 ........................................................................................................................................................ السياب وعصره
55 ............................................................................................................... السّياب، الشعوبية، الشيوعيون
صورة الفالح لدى السياب.......................................................................................................................... 63
الشيوعي الخاطئ: االعتراف المخفي........................................................................................... 75
المبحث الثاني: سردّية البياتي: الفتى العارف والفحولة الشعبية.......................... 80
مدخل في رسالة...................................................................................................................................................... 80
الفتّوة والنرجسية وتداخل األنساق .................................................................................................. 81
93 .................................................................................................................... مفهوم الترّحل بوصفه تجدداً
98 ............................................................................... المنظور الواحد ومفهوم النسق المتقّوض 



6

106 ...... المبحث الثالث: نازك المالئكة: األنوثة المتفّحلة والتعارض النسقي
أنساق المالئكة...................................................................................................................................................... 106
108 ................................................................................................................................... اإلناث في بيت الذكر 
صورة األنثى: التبّرج والجسد ............................................................................................................ 123
128 ....................................................................................................... مفهوم تفّحل األنثى وتجسيداته 
الفصل الثاني: مرويات العنف اللفظي في الستينات................................................................. 135
مفهوم العنف .......................................................................................................................................................... 135
الفحولة والعنف الثقافي............................................................................................................................. 139
المبحث األول: فاضل العزاوي في سردية العنف الراديكالي............................. 147
147 ............................................................................................................................................... جالد اسمه قاسم 
جيل الستينات، صياغة السرد بالعنف ....................................................................................... 148
العنف من المجتمع إلى الثقافة ......................................................................................................... 158
164 ....................................................................................... أبناء الجيل: شعراء، جالدون، ضحايا
المبحث الثاني: سامي مهدي ونسق دونية اآلخر................................................................ 171
مفتتح................................................................................................................................................................................. 171
سامي مهدي ومنظور الراوي التأليفي ....................................................................................... 172
180 ........................................................................... سردية »الموجة الصاخبة« والعنف الناعم 
186 .......................................................................................................... الستينيات: مقاهٍ ومقرات وبؤر 
194 ................................................................................................. التخادم السردي وتكامل المنظور 
أخيراً: ذهبوا مع الريح! .............................................................................................................................. 197
200 ............................................................. المبحث الثالث: تفكيك الجيل: مثاقفتان فرديتان
مدخل............................................................................................................................................................................... 200
فوزي كريم: رواية األفكار....................................................................................................................... 201
فوزي كريم: رواية األفكار....................................................................................................................... 216
جناية األيديولوجيا............................................................................................................................................ 231



7

 صورة فوزي كريم............................................................................................................................................ 237
240 ....................................................................................... صالح نيازي بين االغتراب والتثاقف 
243 ............................................................................................................................. الغربة وتناقض الظواهر 
الفصل الثالث: الثقافة المضادة: مرويات الهامشيين وأبناء الجماعات الفرعية...... 257
257 ......................................................................................................... مفهوم الهيمنة وثقافة الهوامش 
الثقافة المضادة عند الجماعات الفرعية................................................................................... 264
المبحث األول: حسين مردان وعبد القادر الجنابي: من اإلخضاع إلى التمرد... 268
شاعران من طينة واحدة.............................................................................................................................. 268
حسين مردان: سردية النرجسي المطرود................................................................................ 270
حسين مردان: المرأة وثقافة الجسد.............................................................................................. 279
288 .................................. عبد القادر الجنابي: الالمنتمي العنيف في عصر االنتماء 
292 ...................................................................................................... الراديكالية ونسق العنف الفعلي 
296 .......................................................................................................................................... التلفيق واالختطاف
المبحث الثاني: متون وهوامش: من جماعة كركوك إلى شعراء مدينة الثورة 303
مدن ومهاجرون وأنساق هيمنة........................................................................................................... 303
استدماج النسق المهيمن عند جماعة كركوك.................................................................... 311
317 ............................................................................................................... قصيدة النثر: الهوية المقاومة 
سردية شاكر لعيبي وفرضية المضاد الريفي ........................................................................ 320
أبناء الحديقة الخلفية...................................................................................................................................... 331
337 .......................................................................................................................................................................................... الخاتمة
المصادر........................................................................................................................................................................................ 345
359 ........................................................................................................................................................................... السيرة الذاتية





9

شكٌر وعرفان

الذي واكب  الشرع  فائز  الدكتور  للصديق  بالشكر  أتوّجَه  أن  بّد من  ال 
الكتاب خطوًة خطوًة، وأناره بمالحظاته السديدة ونصائحه القّيمة، وبعمق 

رؤيته وشديد ذكاء انتباهاته.

ناظم  حسن  الدكتور  لصديقي  جدًا  خاص  امتنان  تقديم  من  لي  والبد 
بتنفيذها،  أشرع  أن  قبل  السديد  بفكره  وقّومها  البحث  خّطة  راجع  الذي 

فكان ذلك الرائد الذي ال يكذُب أهَلُه. 

ولن أنسى أصدقائي الدكاترة األفاضل يوسف إسكندر وعصام العسل 
وعارف الساعدي الذين قرأوا البحث وأمعنوا فيه النظر، ثم وّجهوني بكثير 

من المالحظات المهّمة واألفكار النّيرة التي أفادتني.
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مقدمة

المصاعب  مقدار  أعرُف  وأنا  ركوَبها  قررُت  مغامرٌة  الدراسُة  هذه 
كتب  في  ثقافية  أنساق  عن  البحث  في  الشروع  أّن  ذلَك  ستواجهني.  التي 
عنه،  والمسكوت  المخبوء  تكّشف  يعني  وستينيين  رّواد  شعراء  مذكرات 
المضمر والقابع في الالوعي. وهو يعني أيضًا االنفتاح على مئات الوثائق 
المختارة عيناٍت  النصوص األساسية  والشهادات والحوارات، فضاًل عن 

للتطبيق.

مثل هذه الصعوبات متوقعة دائمًا، لكنّها هنا كانت أكيدة. ليس بسبب 
طبيعة الموضوع حسب، بل بسبب طبيعة المنهج النقدي. فالدراسة الثقافية 
تنفتح على عدد من المناهج وتكسر الحدود بين بعض العلوم اإلنسانية، حتى 
أّن الباحث قد يجد نفسه في حقل ألغام. يختلط التاريخي بالثقافي، والفردي 
للسطح،  تطفو  أدبية  ظواهر  تشتبك.  وقضايا  يتحّرك،  مجتمٌع  بالجماعي. 
وأخرى سيكولوجية تسحبك للعمق. تتصارع ثقافات فرعية مع ثقافة عامة، 
وأحيانا تهّب رياح من الكراهيات الموروثة من هذه الجهة إلى تلك. وهذا ما 
حدث معي إذ كان ثّمة ما يشبه الفوضى أمامي. فوضى حّتمت عليَّ عزل ما 
يفيد عما ال ينفع. وكنت أشعر، في بعض اللحظات، بالعجز التام عن اللحاق 
بالمشهد المّتسع، وأوّد لو أّن لدّي عشرين عينًا ومائة أذن كي أقرأ كّل شيء 

وأنصت لمزاج من أدرس، اجتماعيًا وثقافيًا وسيكولوجيًا. 
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بدأ  البحث.  في  وشروعي  وملفاتي  أوراقي  تهيئة  وبمجرد  ذلك،  عدا 
شعور مرير بالذنب يجتاحني تجاه أولئك الشعراء الذين أحببتهم وعشقت 
نصوصهم دائمًا. بدءًا من السّياب مرورًا بالبياتي ونازك المالئكة، ثّم حسين 
لقد  وتعذروني.  ذلك  تتخيلوا  أن  لكم  الستينات.  بشعراء  وانتهاًء  مردان، 
كنت بصدد استكشاف أنساق مخفية تحّرك سردياتهم من حيث ال يعلمون 
بينهم.  فيما  لصراعاتهم  فاضحة  بالفعل،  األنساق،  تلك  وبدت  ربما. 
افتراءات بعضهم على البعض أحيانًا، تناقضاتهم، شعور أحدهم بالتفّوق 
والنرجسية، وركون اآلخر إلى العنف اللفظي في التعامل مع رفاقه. وهذا 
تعكس  التي  اللفظية  للشراسة  ضحايا  ووقوعهم  أغلبهم  عقائدية  من  نابع 

تشنّجًا وتشير لخصومات يمتزج السياسي منها بالشخصي. 

األحرى إنني شعرت، أثناء البحث، وكأنني أغوص ألتلّمس جبل جليد 
ما كان يظهر منه سوى قمته الجميلة، أما ما خفي فنتوءات جارحة وأنساق 

تناقض ما يراه المرؤ في ظاهر الخطاب. 

هذا هو شأن الدراسات الثقافية عمومًا. إنها تفضح المخبوء والمضمر 
فتتبّدى للباحث صوٌر لم يكن يتمنّى رؤيتها وتقديمها للقّراء. وهو ما جرى 
معي وأحزنني لدرجة شعرت معها وكأنني أمسك مشرطًا وأشّرح صورا 

جميلة تحتفظ بها الذاكرة عن أولئك الشعراء. 

بالتأكيد،  كاّل  المتعبة؟  رحلتي  بعد  إليه  خلصت  ما  كّل  هذا  هل  اآلن، 
فمقابل هذه المشاعر السلبية، ثّمة ما هو مفرح. فقد أكتشفت، بعد رحلتي، 
التي  سردياتهم  طرح  في  نجحوا  كونهم  فعليون  أبطال  الشعراء  هؤالء  أّن 
هي كنايات عن سرديات مجتمعهم. وبفضلهم أمكننا الغوص في سياقات 
معقدة تختلط فيها النوازع الفردية بالعقائد الكبرى. وعن طريقهم استطعنا 
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تلّمس الوشائج التي تربط المثقف العراقي بهوياته المتنوعة، االجتماعية 
كيفية  على  التعّرف  أمكن  ثّم،  ومن  عليها.  والُمهيَمن  المهيمنة  والثقافية، 
استطاع  التي  العالمية  الفكرية  الحركات  تأثيرات  العراقي  المثقف  تلّقي 

الوصول لها بقراءة »الممحي« كما يعّبر أحد شعراء الستينات. 

وبعد، فإّن الكتاب مكّون من ثالثة فصول بثمانية مباحث عدا المدخل 
النظري والخاتمة. األول سيكون مخصصًا لنسق الفحولة والخصاء ويتناول 
تجارب الشعراء بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك المالئكة. 
الشاعرين  تجارب  في  الثقافي  العنف  لنسق  مخصصًا  الثاني  وسيكون 
حاوال  لهما  رفيقين  عند  توقفت  ومعهما  مهدي،  وسامي  العزاوي  فاضل 
تفكيك تلكما السرديتين العقائديتين وهما الشاعران فوزي كريم وصالح 
نيازي. أّما الفصل الثالث، فُخصص لمفاهيم الهيمنة والثقافات المضادة. 
وبذا كان ميدان الفصل سرديات الجماعات العرقية والمهمشين اجتماعيًا 
وثقافيًا كجماعة كركوك وشعراء مدينة الثورة ببغداد الذين يسّميهم الشاعر 

شاكر لعيبي »الشروقية«. 

الثقافية،  الدراسات  مجال  في  محاولة  سوى  ليس  الكتاب  فإن  وبعد، 
العربية قاصرة عن إشباع  تزال مصادره في  ما  الذي  الحيوّي  المجال  هذا 
فيها قدر طاقتي ألخرج بشيء  اجتهدت  أقول هو مجرد محاولة  حاجتنا. 

مفيد وجديد، وآمل أنني فعلت ذلك. 
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تمهيد نظري: 

النسق والسيرة واالعتراف

مفهوم النسق
ومناهجه،  األدبي  النقد  في  يرد  مثلما  اللغة  علم  في  النسق  مفهوم  يرد 
الثقافة والجماليات  فضاًل عن حضوره في األنثربولوجيا والفلسفة وعلم 
له.  الذي جعله مرتكزًا  الثقافي  النقد  إلى  الحداثة وصوالً  بعد  ما  ومناهج 
الشيء،  في  »تتابع  على  فارس،  ابن  عند  ق(،  س  المصدر)ن  يدّل  لغويًا، 
وفي  بعض«)1).  على  بعضه  عطف  قد  واحد  نظام  على  جاء  نسق:  وكالٌم 
المعجم الوسيط ُيعّرف النسق بأنه: »من الكالم ما جاء على نظام واحد«)2). 
في  أّما  والنظام.  االستواء  اللغة  في  يعني  أّنه  التعريفين  من  وُيستشف 
االصطالح فيرد بدالالت تتنوع بتنوع العلوم والمناهج فهو في اللسانيات 
ال يخرج عما وضعه له فرديناند دي سوسير إذ يتكرر عنده بوصفه نظامًا، 
ويستعمل مفهومًا أساسيًا في تعريفه للغة. األخيرة هي »نظام من اإلشارات 

)1)  املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعه 918 :2004. 

السالم  بن زكريا، حتقيق: عبد  فارس  بن  أمحد  اللغة، أليب احلسني  مقاييس  )2)  معجم 

هارون، دار الفكر: 355.
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system of signs التي تعّبر عن األفكار«)1). ويضيف أّنه شبيه »بنظام الكتابة 

أو األلفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق«)2). أي إّنه مفهوم يقرب 
أن يكون نظامًا أو جهازًا متكاماًل من العالقات المنطقية المنظمة للغة. 

»محاضرات  كتاب  نقلت  التي  الترجمات  اختالف  عن  النظر  وبغض 
وترادف  للنظام،  مرادفًا  بوصفه  يحضر  النسق  فإّن  العام«  اللغة  علم  في 
المفردتان المفردة االنكليزية system التي دخلت في جهاز مفاهيم البنيوية 

بجميع مدارسها. 

أو  بالنسق  يعنيه  ما  محاضراته،  من  عديدة  فقرات  في  سوسير،  يشرح 
النظام معتقدًا أنه يكون للغة، حسب رؤيته، »ترتيب خاص« اعتمادًا على 
نسق ينّظمها. ويقّدم، من أجل ذلك، مثاالً شهيرًا هو لعبة الشطرنج؛ يبدو 
النظام اللغوي شبيهًا بالشطرنج، فما هو خارجي في الشطرنج يمكن فصله 
الشطرنج مصنوعة من  أجزاًء من  استخدمنا  فإذا  داخلي،  بسهولة عما هو 
العاج بدالً من الخشب فإّن هذا التغيير ال أثر له في النظام، »أّما إذا فككنا 

من أجزاء الشطرنج أو أضفنا إليها فإّن هذا التغيير له أثر كبير في اللغة«)3). 

وفق هذا الفهم انطلق أغلب من أدخلوا المفهوم في مناهجهم وأّولهم 
المنّظمة  األنساق  تتبع  في  انهمك  الذي  شتراوس  ليفي  ككلود  البنيويون 
لبنى األساطير وأنظمة القرابة. ورأى، في تحليله لبنية األسطورة، أّن هناك 
وسائط  »ليست  لكنها  إدراكية  وظيفة  ولها  ومتحّولة،  وثالثية  ثنائية  أنساقًا 

دار  عزيز،  يوسف  يوئيل  الدكتور  ترمجة  ـ  سوسري  دي  فرديناند  ـ  العام  اللغة  علم    (1(

املأمون، بغداد 34 :1985.
)2)  املصدر نفسه: 34.

)3)  املصدر نفسه: 34. 
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الشروط  لنفس  يخضع  ال  نشاط  هو  بما  للتفّكر  وسائل  هي  بل  اتصال 
الدقيقة التي تحكم اإلتصال«)1). فاألنساق بالنسبة للفكر الطوطمي يمكن 
أن تتحّول إذا ما جرت متغّيرات نوعية في العناصر التي تنّظمها)2). ويدخل 
شتراوس، وفق هذا، البنى المستجدة مفهومًا أساسيًا في فرضياته، فالتطّور 
السكاني في جماعة بدائية ما أو صنف ما »قادر على تفجير البنية مع العلم 
وسائل  امتالك  في  انقالب  كّل  مع  نجح  الصدمة  قاوم  متى  التكّون  أّن 
ليستعيد نسقًا من نفس انموذج النسق السابق، إن لم يكن مماثاًل له«)3). لهذا 
التحواّلت«  »أنساق  بعنوان  البّري« فصاًل  »الفكر  كتابه  يفرد شتراوس في 
وفيه تتحرك األنساق المنطقّية العملّية التي »تدير حياة وفكر المجتمعات 
المسماة بدائية مندفعة بمقتضى االختالفات الفارقة«)4). وتقود هذه الفكرة 
إلى اعتبار أي ثقافة كانت ليست سوى مجموعة من األنساق الرمزية التي 
تتصدرها اللغة وقواعد الزاوج والعالقات االقتصادية والفن والدين)5). ما 
والحقيقة  الطبيعية  الحقيقة  أوجه  بعض  عن  التعبير  إلى  تهدف  أّنها  يعني 
االجتماعية، »وأكثر من ذلك، إلى التعبير عن العالقات التي ترتبط بها كل 
ذاتها  الرمزية  األنساق  بها  ترتبط  التي  وتلك  بالثانية  الحقيقتين  هاتين  من 

بعضها ببعض«)6). 

)1)  الفكر الربي، كلود ليفي شرتاوس، ترمجة نظري جاهل، املؤسسة اجلامعية للدراسات 

والنرش: 90. 
)2)  املصدر نفسه: 90.

)3)  املصدر نفسه: 91.

املنظمة  السعيداين،  العلوم االجتامعية، دينيس كوش، ترمجة منري  الثقافة يف  )4)  مفهوم 

العربية للرتمجة، بريوت 78 :2009.
)5)  املصدر نفسه: 78.

)6)  املصدر نفسه 78.
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األنثربولوجيين  من  آخر  عدد  فرضيات  في  شتراوس  رؤية  تتكرر 
يتحّول  التي  بنديكت  روث  بينهم  ومن  الثقافية،  بالدراسات  والمشتغلين 
»ممكنة  ثقافية  وأنماط  جهة،  من   »pattern« أنموذج  إلى  عندها  النسق 
ومحدودة العدد«)1) من جهة أخرى. ثّم تخلص إلى أن »دراسة المجتمعات 
العناصر  بين  الممكنة  الترابطات  لتحديد  طريقة  أفضل  هي  البدائية 
الثقافية«)2)، ما يعني أنه باإلمكان دراسة هذه الترابطات في حدِّ ذاتها »في 
الترابطات  هذه  تظّل  التي  المجموعة  إلى  المنتمين  األفراد  عن  استقالل 
بالنسبة لها غير واعية«)3). وتعيدنا هذه الرؤية لتشبيه سوسير آنف الذكر للغة 
ونظامها بلعبة الشطرنج. فالنسق الداخلي هو المعّول عليه في بناء األشكال 
سواٌء كانت لغة أم نظم قرابة أم عادات شعوب أم أنظمة سيميوطيقية كما 
أنساق  عن  الكون«  »سيمياء  كتابه  في  يبحث  األخير  لوتمان.  يوري  عند 
سيميوطيقية عديدة ترتبط بآصرة قوية مع مفهوم النظام لدى سوسير. لهذا 
هي تبدو في حالة مواجهة، والمثال على ذلك أنساق الهامش والمركز، إذ 
إّن المركز الثقافي الموّلد للقوانين، المشتقة تكوينيًا، من النواة األساسية، 
»يعيد بناء العالم على شكل كيان منّظم بشكل جيد«)4). ويتوافر هذا الشكل 
على حبكة موّحدة. ورغم أّنه »يتمّثل بواسطة نص أو بواسطة مجموعة من 
النصوص، فإّنه يلعب داخل النسق دور آلية مكّيفة محددة على ميتا مستوى 

)1)  املصدر نفسه: 79.

)2)  املصدر نفسه: 79

)3)  املصدر نفسه: 79.

ـ  العريب  الثقايف  املركز  نويس،  املجيد  عبد  ترمجة  لومتان،  يوري  الكون،  سيمياء    (4(

بريوت109 :2011.
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نسق  فإّن  للنصوص«)1). وبموازاة ذلك،  المجموعات األخرى  مقارنة مع 
النصوص الهامشية »يعيد بناء صورة للعالم تهيمن عليه الصدفة والالنظام. 
الميتا مستوى، ولكن ال يمكن اختزاله  التطّور نحو  قادرًا على  أيضًا  يبدو 

إلى نص واحد منّظم«)2). 

يحدد  الذي  هو  المهيمن  الثقافي  النص  فإّن  ويليامز،  رايموند  عند  أّما 
العنصر  هذا  جوار  وإلى  زمنية)3).  حقبة  كّل  وطبيعة  مجتمع  كّل  طبيعة 
مصطلح  أحدهما  على  ويليامز  يطلق  آخران  عنصران  هناك  المهيمن، 
»المتخّلف أو المتبّقي، وعلى اآلخر مصطلح الطارئ أو المنبثق«)4). ذلك 
هذه  مكان  »لكن  ماضيها،  من  موجودة  عناصر  على  تشتمل  ثقافة  كّل  أّن 

العناصر في العملية الثقافية المعاصرة قد تغير بصورة جلية«)5). 

المعرفة  آركيولوجيا  تكشف  إذ  أيضًا،  فوكو  ميشيل  لدى  هذا  يتّضح 
العقلّية  التكوين ال تجد مكانها في  في فرضياته عن أن ما يسّميها قواعد 
نفسها  تفرض  بالتالي  فهي  ذاته،  الخطاب  في  بل  األفراد،  وعي  »في  أو 
الحقل  داخل  الكالم  يباشرون  الذين  األفراد  جميع  على  خفّية  بصورة 
يبدو حقاًل يكشف »عن  مفاهيمي  قبل  ما  نسق  إزاء  إننا  أي  الخطابي«)6). 

)1)  املصدر نفسه: 109.

)2)  املصدر نفسه: 109

املؤسسة  كاظم،  نادر  الوسيط،  العريب  املتخيل  يف  السود  صورة  اآلخر:  متثيالت    (3(

العربية للدراسات والنرش، الطبعة األوىل 2004:94.
)4)  املصدر نفسه: 95.

)5)  املصدر نفسه: 95.

بريوت  العريب،  الثقايف  املركز  يفوت،  سامل  ترمجة  فوكو،  ميشال  املعرفة،  حفريات    (6(

الطبعة الثانية 101 :1987.
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المفاهيم  من  متباين  عدد  بإمكان  سمحت  خطابية  وإلزامات  انتظامات 
نناسق نحوًا طوعًا كلما  التي  وبسيل من األفكار والمعتقدات والتمّثالت 

أردنا التأريخ لألفكار«)1).

يتعّلق األمر، هنا، بما يسّميه نظام الخطاب، أو ذلك الجهاز من الصيغ 
مجموع  من  من  يتكلم؟  من  السؤال«  عن  تجيب  التي  والمعايير  العبارية 
األفراد المتكلمين له الحق في أن يمتلك هذا النوع من اللغة؟ من مالكها؟ 
من يفّوض إليه هذا المالك حّق التصرف فيها«)2). وفي المحصلة األخيرة، 
ُيسأل فوكو: ماذا تعني بالنسق؟ فيجيب »أعني بكلمة النسق مجموعة من 
بينها«)3).  التي ترتبط  تثبت وتتغير في استقالل عن األشياء  التي  العالقات 
ثم يشرح فكرته بمثال أنثربولوجي يتعّلق بأساطير الرومان واالسكندافيين 
شديدي  أبطاالً  »تظهر  األساطير  تلك  أّن  البحث  أظهر  إذ  والسلتيين 
وبالرغم  يربطهم،  الذي  التنظيم  أّن  أال  البعض،  عن  بعضهم  االختالف 
الثقافات لبعضها بعضًا وتراتبياتهم ومنافساتهم وحياتهم  من تجاهل هذه 
وتعاقداتهم تخضع كلها لنسق واحد«)4). ذلك أّن األنساق الثقافية مكّونات 
ذهنية أولية لشخصيتنا الثقافية والسلوكية كما يرى، وتترسب هذه األنساق 
وتصبح  إيديولوجية،  مضمرات  لتشّكل  الجمعي  الالوعي  أعماق  »في 
االجتماعية  وممارساتنا  الشخصي  لسلوكنا  وموجهة  الزمن  عبر  فاعلة 

)1)  املصدر نفسه: 101.

)2)  املصدر نفسه: 48.

)3)  املصدر نفسه: 59.

)4)  املصدر نفسه: 59.
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ونتاجاتنا الثقافية«)1). أي إنها عالقات تثبت وتتغير في استقالل عن األشياء 
التي ترتبط فيما بينها)2).

ويشمل مفهوم النسق عند عالم االجتماع بيير بورديو في مجمل أعماله 
مفهوم  وهو   ،habitus(3( الهابيتوس  عليه  يطلق  مركزيًا  مفهومًا  بصفته 
فلسفي طّوره من أعمال فالسفة كثيرين كأرسطو وتوما األكويني وهيجل 
نسق  أو  العادات  له:  ترجمة  أقرب  في  ويعني  ودروكهايم)4).  وهوسرل 
مستويات  بأربعة  وتتعلق  ويكتسبها  الفرد  عليها  ينشأ  التي  االستعدادت 
إّن  وبما  الجسد)5).  وهيئة  والجمالي  والخلقي  العرفاني  المستوى  هي: 
إلى  وممتدًا  وكليًا  نسقيًا  »تطبيقًا  ومحققًا  موّلدًا  بوصفه  يفهم  الهابتيوس 
اكتسابه مباشرة »)6)، فإن ذلك يؤدي إلى وجود هابيتوسات  تّم  حدود ما 
مختلفة كـ»أنساق أنظمة موّلدة قابلة ألن تكون مطّبقة بتحويل بسيط إلى 

ميادين الممارسة األشد اختالفًا«)7). 

من هذا الفهم للفاعل في الهابيتوس يرشح فهٌم محايث لتأقلم الفاعلين 
إلمكانية  يقود  وذلك  لها.  المنتجة  أو  لخطاباتهم  المنظمة  القواعد  مع 

)1)  املصدر نفسه: 59. 

)2)  هم احلقيقة، ميشال فوكو ترمجة مصطفى املسناوي ومصطفى كامل وحممد بولعيش، 

منشورات االختالف الطبعة األوىل 9 :2006.
ـ  habitus بـ»السيمياء االجتامعية« يف كتاب » أسباب عملية«. )3)  يرتجم أنور مغيث ال

ابراهيم، دار  الزهرة  )4)  معجم بورديو، ستيفان شوفالييه ـ كريستيان شوفريي، ترمجة 

اجلزائر، الطبعة األوىل 284 :2013.
)5)  املصدر نفسه: 284.

أمحد  ترمجة  بورديو،  بيري  انعكاسية،  سوسيولوجيا  باجتاه  أخرى..حماوالت  بعبارة    (6(

حسان مرييت للنرش الطبعة األوىل 29 :2002 و32.
)7)  معجم بورديو: 94.
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االستعدادات  ونسق  الممارسة  أنماط  انتظام  إّن  أي  بممارساتهم.  التنبوء 
هنا يخرج عن  األفعال. وهو  يتيح معرفة  مثلما  األفعال  يتيح معرفة ردود 
االبتكار  قدرة  النسق  لحامل  معطيا  يرى  كما  الميكانيكي  البنيوي  الفهم 
ذات  قدرة  ليست  االبتكارية  الفعالة  الخاّلقة  القدرة  »هذه  يقول:  والتبيئة. 
متعالية تندرج في التقاليد المثالية لكنها قدرة فاعل نشط«)1). وهذا يقّربه، 
بمنح  االهتمام  »نفس  لديه  الذي وجد  توليدية تشومسكي  يقول، من  كما 

الممارسة قصدًا فعاالً، إبتكاريًا«)2). 
إن فكرة االنتظام هذه، وإن احتفظت للذات بهامش من االبتكار لدى 
بورديو، تندرج عمومًا في نفس دائرة القسر المميزة للمناهج الحديثة وإن 

خّفت حّدتها لديه. 

النسق والتعارض النسقي في الثقافة العربية 
الحداثة.  بعد  ما  بمناهج  متأثرًة  النسق  مفهوم  العربية  الثقافة  عرفت 
أخالقية،  دينية،  اجتماعية،  »مواضعة  كليطو  الفتاح  عبد  الناقد  برأي  فهو 
االجتماعية  الوضعية  تطّورها،  من  معينة  لحظة  في  تفرضها،  استطيقية، 
إلى  ينتهي  التحديد،  المؤلف وجمهوره«)3). ومن هذا  يقبلها ضمنيًا  والتي 
الذي  الثقافي  النص  هو  الفردية  واإلنجازات  المفردة  النصوص  »أفق  أن 
اهللا  عبد  الدكتور  يرّكز  التعريف،  هذا  مع  بالتوازي  ممكنة«)4).  يجعلها 

)1)  املصدر نفسه: 94.

)2)  املصدر نفسه: 94.

)3)  املقامات..الرسد واألنساق الثقافية، عبد الفتاح كليطو، ترمجة عبد الكبري الرشقاوي، 

دار توبقال للنرش، الطبعة الثانية 8 :2001.
)4)  املصدر نفسه: 8.
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الغذامي على مفهوم التعارض الذي يستبطن النسق الثقافي من ناحية كونه 
طبيعة  »ذو  أنه  على  ويعّرفه  أخرى.  جهة  من  وظاهرًا،  جهة،  من  مضمرًا، 
سردية يتحرك في حبكة متقنة، ولذا فهو خفي ومضمر وقادر على االختفاء 
والنسق،  اللغوية«)1).  الجمالية  قناع  وأهمها  كثيرة  أقنعة  ويستخدم  دائمًا، 
بارتباطه  إاّل  ماهيته  تتحدد  ال  بل  مجّرد  وجود  ذا  ليس  افتراضه،  حسب 
بوظيفته. وبما إننا بإزاء خطاب تحدده عالقات يضفيها النظام، فإّن الوظيفة 
النسقية لن تعمل إاّل في وضع محدد ومقّيد. ويكون هذا حين »يتعارض 
نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر واآلخر مضمر، ويكون 
المضمر ناقضًا وناسخًا للظاهر. ويكون ذلك في نص واحد أو في ما هو 

في حكم النص الواحد«)2). 

ازدواجه  هو  واضح،  هو  كما  الغذامي،  عند  النسق  خصائص  أهم  إن 
بصورتي مضمر وظاهر، أي أنه ال يظهر وحده بل بشكل مزدوج، فالمضمر 
مخدوم، في الظاهر، بقيم تعارضه في الجوهر. ويضرب على ذلك مثاالً 
ونحن  أنفسنا  نرى  أن  »يكفي  فيقول:  جمالياتنا،  يشّكل  الذي  بالمتخّيل 
نطرب لقراءة الروض العاطر أو نردد بعض أبيات شعرية أو نستمتع بنكتة 
له  ونطرب  نرتضيه  لكننا  عقليًا،  به  نؤمن  ما  ضد  هو  مما  مروية  إشاعة  أو 
وجدانيًا، ونتأسس به تبعًا لذلك وتتولد في داخلنا أنماط أخرى هي صور 
الشعرية«  »الشخصية  نسق  يطرح  رؤيته  على  وكمثال  األنساق«)3).  لهذه 

العريب  املركز  الغذامي،  اهللا  عبد  الثقافية،  العربية  األنساق  يف  الثقايف..قراءة  النقد    (1(

الثقايف ـ بريوت الطبعة الثالثة، عام 79 :200.
)2)  املصدر نفسه: 77.

)3)  املصدر نفسه: 79.
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ذاتنا  طبع  األصل  وهذا  العربية  الثقافة  في  النسقية  األصول  أحد  بوصفه 
بعيوب ثقافية فادحة )1). 

غير أنه في الوقت الذي يبدو النسق المضمر عند الغذامي منفصاًل عن 
الجوهر  في  يتعلق  األمر  أن  إال  نسقان  لدينا  يتشكل  بحيث  الظاهر  النسق 
فالجلّي  وخفي.  جلي  أو  وباطن  ظاهر  بين  وموزع  متناقض  واحد  بنسق 
تلك  يناقض  الخفي  بينما  العقل  في  تشرعنه  جمالية  بمنظومة  مخذوم 

المنظومة وينخرها من ناحية كونها تحتوي عيوبًا غير مفكر فيها. 
ولئن كانت المصادر النظرية التي يعتمدها الغذامي ذات منشأ غربي في 
معظمها، إاّل أّن تطبيقاته لترسيِخ منهجه تشي بتأثيرات عربية ال تخفى، سواٌء 
كانت معاصرة أم قديمة. وتتضح هذه التأثيرات في أهّم ما يجب أن يتميز به 
مفهوم النسق وهو التعارض بين المضمر والظاهر. فبغض النظر عن إحالته 
الدلو«)2)،  إّنه »أول من أدلى بهذا  الذي يقول  الوردي  لعالم االجتماع علي 
فإّن فكرة التعارض النسقي نفسها لم تكن جديدة، ال عنده وال عند الوردي. 
فهي ُعرفت في التراث العربي القديم والفكر الحديث على حدٍّ سواء. ومن 
أوائل القائلين بها أبو حيان التوحيدي الذي يقول »ما أعجب أمر العرب، تأمر 
بالحلم مّرة والصبر والكظم وتحثُّ بعد ذلك على االنتصاف واألخذ بالثأر، 
وتذمُّ السفه وقمع العدو وهكذا شأنها في جميع األخالق، أعني أنها حّضت 
على القناعة والصبر والرضا بالميسور وربما خالفت هذا فأخذت تذكر أّن 

ذلك فسالة ونقصان هّمة ولين عريكة ومهانة نفس«)3). 

)1)  املصدر نفسه: 87. 

)2)  املصدر نفسه: 87. 

)3)  التعارض الوجداين يف الشخصية العربية، الدكتور عبد املعطي سويد، دار احلوار، 

الالذقية، الطبعة األوىل 15 :1992.
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ناهيك عن هذا، يثبت الدكتور عبد المعطي سويد في كتابه »التعارض 
الوجداني في الشخصية العربية« الصادر عام 1992 وجود مفهوم االزدواج 
في الشعر العربي القديم مشيرًا لظاهرة تعايش المدح والهجاء في وجدان 
التناقض  الشعر بقصائد وجدانية يسودها  إذ »حفل هذا  الجاهلي،  الشاعر 
الحطيئة  بالشاعر  ويضرب  الصعاليك«)1).  شعر  في  مالمحها  أولى  وتلمع 
مثاالً على تعايش النقيضين في شعره، أي المديح والهجاء بإزاء الموضوع 
نفسه)2). أّما في الثقافة الحديثة، فيرّكز سويد على مفهوم االزدواج في الفكر 
خورشيد  فاروق  مثل  باحثين  آراء  الخصوص،  بهذا  ويعرض،  المصري. 
وجمال حمدان وحامد عمار وحسن حنفي وزكي نجيب محمود، ويتفق 
جميعهم أنَّ هناك ازدواجًا وتعارضًا في الشخصية المصرية مشابهًا لما هو 

موجود في الشخصية العراقية والسعودية والسورية والخ)3).

ازدواجيًة  يعيش  العربي  الشباب  أّن  مثاًل  خورشيد  فاروق  يعتقد 
يتعلمها  التي  غير  لغًة  حياته  في  يتكّلم  فهو  وسلوكية،  واجتماعية  فكرية 
الراديو)4).  أحاديث  في  يسمعها  أو  الكتب  في  يطالعها  أو  المدرسة  في 
ومنشأ هذا االزدواج عائٌد إلى التناقض القائم بين المثال والواقع، أو بين 
عالم تبنيه االنتماءات الدينية والعقائدية والفلسفة وبين الحياة الممارسة 
من  حنفي  حسن  الدكتور  إليه  أشار  ما  الرأي،  هذا  من  قريب  بالفعل)5). 

)1)  التعارض الوجداين يف الشخصية العربية: 16 .

املدح  متزج  التي  النسقية  اجلملة  »خمرتغ  بوصفه  احلطيئة  الشاعر  الغذامي  يتناول    (2(

باهلجاء«، النقد الثقايف: 166.
)3)  التعارض الوجداين: 16.

)4)  املصدر نفسه: 35. 

)5)  املصدر نفسه: 35.
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وجود أربعة جوانب لبعد االزدواجية تظهر في مستوى »اإلنشاء/ اإلخبار، 
في  والخارج«)1).  الداخل  بين  وأخيرَا  العمل،  القول/  االعتقاد،  القول/ 
قديم وجديد  بين  اليوم  إننا »مشدودون  نجيب محمود  يقول زكي   ٍ حين 
آخر، كمن  بقلوبنا على نحو  بعقولنا ونحّس  بأجسادنا على نحو، ونفّكر 
يعزف على القيثارة لحنًا ولكنّه يغني لحنًا آخر«)2). أّما في العراق فيطالعنا 
حول  فرضياته  منهما  كلٌّ  ليقّدم  المالئكة  ونازك  الوردي  علي  من  كلٌّ 
االزدواج في الشخصية رغم أّن لدى األول نظرية متكاملة في الموضوع 
خالفًا لألخرى التي طرحت أفكارها في عدد من المقاالت القائمة على 

فكرة »التجزيئية في المجتمع العربي«. 

دواخل  عند  بالوقوف  نظريته  صوغ  في  االولى  خطواته  الوردي  يبدأ 
من  أساسي  جزء  تشكيل  في  ساهمت  أّنها  يعتقد  التي  البدوية  الشخصية 
الشخصية العراقية. ذلك أّن العراق يقع على تخوم الصحراء، وهو يتعّرض 
نظامًا  يحملون  وهؤالء  الصحراويين.  األعراب  لغزو  السنين  آالف  منذ 
السهل  منطقة  إّن  الرسوبي)3). وبما  السهل  قيميًا مختلفًا عما عند مزارعي 
ولدت  وفيها  للعراق،  األساسية  البودقة  تمّثل  التي  هي  هذه  الرسوبي 
الموجودة  الشخصية  تكون  أن  المنطقي  من  كان  فقد  القديمة،  حضاراته 
تكّر  التي  البدوية  الشخصية  وليست  العراقية،  للشخصية  الممثلة  هي  فيه 
انطالقًا  نظريته  الوردي يشرع في صياغة  لهذا نجد  التاريخ)4).  وتفّر طوال 

)1)  املصدر نفسه: 56.

)2)  املصدر نفسه: 56.

)3)  دارسة يف طبيعة املجمع العراقي: 12.

ونحو  والغلبة  القّوة  نحو  دائاًم  تدفعه  البدوي  نفسّية  إن  يقول   ،41 نفسه:  املصدر    (4(

الفخار هبا. 
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الذي  هو  التغالب  طابع  إن  قائاًل  البدوية  للشخصية  ثقافي  فهم  تقديم  من 
يمّيزها)1). ويبدو بالنسبة لها كنسق لتوليد األنساق أو الخصائص األخرى 
العصبّية  البدوية، وهي  الثقافة  تقوم عليها  التي  الثالثة  المركبات  قبيل  من 

والغزو والمروءة)2).

ومن الواضح أن الوردي يعني النسق الذي قصدته روث بنيدكت بداللة 
إيراده الصـطالحها وإشارته لها وهو يدرس طابع الثقافة البدوية. يقول إّن 
لكل ثقافة طابٌع يتميز به عن غيرها و»هذا هو ما أطلق عليه علماء االجتماع 

 .(3(»pattern of culture واالنثربولوجيا

مقابل هذه المركبات البدوية، ثّمة نظام آخر للقيم الزراعية السائدة عند 
الفالحين في السهل الرسوبي حيث يؤمن الفرد »بالكدح والصبر ويمارس 
نظامين  نشوء  إلى  الوردي  يخلص  هذا  ومن  والخضوع«)4).  الضريبة  أداء 
للقيم أحدهما بدوي يمّثله التغالب، واآلخر زراعي يتمثل بمفهوم الكدح. 
ومن هذا الصراع نشأ مفهوم االزدواج الثقافي الذي يسّميه علماء االجتماع 

بـclash of culture ويشمل البقاع التي يحتّك فيها البدو بالزراع)5). 

والكبر  الفحولة  نسق  ظهور  في  ثقافيًا،  االزدواجية،  هذه  أّثرت  لقد 
والزهو وتضّخم األنا والنظر لآلخر بدونّية وسيادة النزعة العنفية. وهذا ما 
من  به  يحفل  ما  بكّل  النسق  لذلك  حامل  إلى  وحّوله  العربي  األدب  شّوه 

)1)  املصدر نفسه: 115 ،38.

)2)  املصدر نفسه: 38.

)3)  املصدر نفسه: 38.

)4)  املصدر نفسه: 115. 

)5)  املصدر نفسه: 37.
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في  ولكنه  اللفظية،  في موسيقاه  القديم »جميل  العربي  فالشعر  قيم سيئة. 
ويواريها  القيم  تلك  يزّيف  نفسه،  الوقت  في  نسبيًا«)1). وهو  معانيه ضحل 
أن  الوردي  ويرى  والفخامة)2).  والجالل  الرفعة  تزعم  ظاهرة  لغوية  بقيم 
النقاد عملوا على تشريع هذا التناقض من خالل وضعهم النظريات النقدية 
المّيالة لتقنين ظاهر النسق وتغييب مضمره. وهو ما أّدى إلى ظهور ما يسّميه 
بـ»الضوابط الذهنية« التي لو كان شعراؤنا القدامى التزموها لما قلبوا معاني 

الحياة فجعلوا الظالم عادالً والدنئ كريمًا والفتاة غالمًا)3). 

غير بعيد عن فرضيات الوردي، تطرح نازك المالئكة في كتابها »التجزيئية 
في المجتمع العربي« مفهوم التجزيئية بوصفها أقرب لنظام الفكر أو النسق 
العربية  والحياة  العربي  الفكر  على  تسيطر  عامة  اجتماعية  »ظاهرة  ألّنها 
حيث تجد الفرد اجماالً يفصل ما ال ينفصل فيقع نتيجة لذلك في تناقضات 
ينبغي  ما ال  التجزئة في  بها لوال هذه  ليصاب  ما كان  واضحة ومشكالت 
النية  وبين  والعمل  القول  بين  التفريق  التجزيئية  مظاهر  ومن  يجّزأ«)4).  أن 
والتطبيق وبين الفرد والحياة، ويشمل ذلك كل القيم الثقافية. وتبدو أوضح 
ما تكون برأيها حين ينفصل ملبس اإلنسان عن حريته الفكرية، وهذا يتوفر 
في حالة المرأة وعالقتها باإلناقة ذلك أن األناقة »تفرض على ذهن المرأة 

)1)  املصدر نفسه: 50.

العراقي عىل ضوء علم االجتامع  العراقي، بحث يف نفسية الشعب  الفرد  )2)  شخصية 

عام  الكتاب  من  األوىل  الطبعة  لندن  ـ  ليىل  دار  منشورات  الوردي،  عيل  احلديث، 
 .1951: 50

)3)  ال يورد عيل الوردي مفهوم النسق نصًا لكنه يقّدم مصطلح »املّركب« بداًل عنه، وهو 

يفرتض أّن املرّكب األسايس الذي تنتج عنه املرّكبات الثانوية هو »التغالب«: 38. 
الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  املالئكة،  نازك  العريب،  املجتمع  يف  التجزيئية    (4(

األوىل، 5 :1974.
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صنوفا شتى من العبوديات تعمل في حياتها وهي خانعة راضخة ال تحتج 
وال تقوى على اإلعتراض«)1).

وتمضي المالئكة في البحث عن مصاديق للظاهرة في مجاالت عديدة 
بما يحّولها إلى شبه نسق ثقافي، فالتجزئة موجودة لدى الفرد العربي ممن 
يفصل بين عاطفته وتفكيره وبين عقله وقلبه، وهذا يوصلنا إلى خلق مجتمع 
عليل ينحو إلى التجزئة أيضًا وذلك حين يسلط على أفراده ضميرًا أحمق 
مستبدًا، فيكون عدو للفرد بدالً من أن يكون صديقًا له »فهو يتطلب منه أشياء 
إلى  تضطرهم  بظروف  األفراد  ويحيط  الضمير،  السري،  مندوبه  يبيحه  ال 
اإلخالل بواجباتهم المفروضة ثم يعاقبهم على هذا اإلخالل«)2). يستحيل 
المجتمع في هذه الحالة إلى اثنين؛ »واحد ُيملي األعمال على األفراد والثاني 
يصدر األحكام والعقوبات«)3). وكل هذا يعود إلى الميل لعزل الظواهر بعضها 
عن البعض، ومن ثم، دراستها مفصولة »وكأننا نفترض أّن حياتنا تتكون من 

مجموعة من المجاالت المتضاربة التي اجتمعت مصادفة في خليط«)4). 

وتنتهي نازك المالئكة إلى القول إّن النتيجة المباشرة لهذه التجزيئية هي 
بروز ظاهرة التضخيم التي ُتلمس في مختلف نواحي الحياة. »فنحن نمنح 
بعض الظواهر قيمًة أعظم ما تستأهله الى جانب الظواهر األخرى فنضّخم 
أحد عناصر المجال تضخيمًا شديدًا ال نفطن إليه ألننا قد عزلنا هذا العنصر 

عن باقي العناصر«)5). 

)1)  املصدر نفسه: 53.

)2)  املصدر نفسه: 18. 

)3)  املصدر نفسه: 18. 

)4)  املصدر نفسه: 12. 

)5)  املصدر نفسه: 12. 
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تغلب على  التي  االنفعال  بحثه عن خصيصة  في  الوردي  يرى  ومثلما 
سحيقة  هاوية  »تقيم  التي  العربية  األخالق  المالئكة  ترى  كذلك  العقل، 
الى  القديم  بالميل  ما زال محتفظًا  العربي  فالمجتمع  العقل والعاطفة  بين 
اعتبار العواطف شيئًا مناقضًا للتفكير والتعّقل، ولم يزل يعد كبت المشاعر 
مظهرًا مالزمًا للحكمة«)1). ثّم تكاد المالئكة تطابق ما يقوله الوردي وهو ما 
نجده لدى الغذامي فيما يخّص قيم الفحولة المّيالة إلى القسوة والصالدة 
واحتقار الضعف اإلنساني، فتقول إن »المثل األخالقي العربي الذي يجعل 
الرجل  نجد  حيث  العاطفية.  حياتنا  في  ملموسًا  زال  ما  ضعفًا  الرّقة  من 
إنه  المعاصر لم يزل يحتقر أن يذرف الدموع حتى في أدّق الحاالت كما 

على العموم يترّفع عن الجهر بالحّب ويعتبر هذا جانب لين في حياته«)2). 

في  يطابقها  ما  لها  هذه  التجزيئية  ظاهرة  أن  إلى  التنبيه  الضروري  من 
في  »التجزوء«  يسميه  عّما  أيضًا  تحّدث  فهو  الوردي.  علي  فرضيات 
المجتمع العراقي. وهو نسق آخر يحكم الشخصية بوصفها مزدوجة القيم 
المجتمع، فسيكون  لثقافة  المشّكل  المركزي  النسق  الذكورة هي  أن  وبما 
للمجتمع،  المكّونة  الثالثة  العناصر  أو  الوحدات  تتجزأ  أن  المنطقي  من 
ثالث  في  االنفصال  هنا  التجزوء  ويعني  والطفل.  والمرأة  الرجل  وهي 
معظم  يقضي  الطفل  بينما  خارجه  والرجل  البيت  في  قابعة  فالمرأة  جزر. 
وقته في الزقاق)3). هذه الظاهرة برأيه سبب ونتيجة في الوقت نفسه لخطاب 
االزدواج، إذ سيتصارع نسقان متعارضان في كّل شخصية. يظهر أحدهما 

)1)  املصدر نفسه: 19. 

)2)  املصدر نفسه: 19.

)3)  شخصية الفرد العراقي: 13.
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الزقاق،  في  فهو،  الطفل،  شخصية  ذلك  على  ومثاله  الثاني،  يضمر  حيث 
البيت  في  هو  بينما  غبار.  له  ُيشق  ال  وفحل  اآلخرين  يغالب  بدوي  بطل 
خلوقًا  عاقاًل  يكون  أن  يحاول  »الطفل  إن  الوردي  يقول  نقيضة)1).  صورة 
ساكتًا إذا ذهب مع أبيه إلى المقهى، ولكنه ال يكاد يرجع إلى الزقاق حتى 
تراه قد خلع عنه ذلك القناع المصطنع الذي تقنّع به في صحبة أبيه، فإذا كبر 
هذا الطفل دأب على أن يقول ما ال يفعل، ويتحمس لما ال يعتقد به، وأن 

يعظ غيره بما ال يعظ به نفسه«)2). 

من هذا كله يمكن الخروج برؤية عن مفهوم النسق سواٌء بفهم الباحثين 
الغربيين له أم بما طرحه الباحثون العرب. وهو ّأّن ثّمة نسقًا مضمرًا أساسيًا 
البد أن يوجد لتوجد معه األنساق الفرعية الظاهرة. ونّرجح، بهذا الصدد، 
ما  بحسب  األنساق  توليد  على  قابلية  ذا  المضمر  النسق  يكون  أن  فرضية 
يكون  أن  يمكن  ذلك،  على  وهو،  حاضنة.  وظروف  سياقات  من  يستجّد 
نسق استعدادات موّلد لألنساق، قريب الصلة بما افترضه بيير بورديو، لجهة 
أن نسق االستعدادات مدمج ومؤقلم)3)، وله القدرة على إعادة التشّكل بما 
يالئم البيئة والوضع االجتماعي اللذين يكون فيهما. وهنا تبدو االستعدادات 
»متغّيرة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان«)4). وهو ما يعني أيضا أّن 

الفاعلين«يحددون اختياراتهم تلقائيًا بفعل الهابيتوس الخاص بهم«)5). 

)1)  املصدر نفسه: 17. 

)2)  املصدر نفسه: 62. 

)3)  املصدر نفسه: 62. 

)4)  املصدر نفسه: 62. 

)5)  معجم بورديو: 284. 
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نعتقد، من جهتنا،  العربية، ال  الثقافة  بأنساق  األمر  تعلق  وقدر  لذلك، 
بوجود نسق فحولة مضمر، بل إنه ظاهر لغويًا وإشاريًا، وفي كّل المستويات 
التي يتضمنها المتخّيل. بالمقابل، فإّن النسق األساس المضمر لن يكون إاّل 
الخصاء الذي يمتد بصالت عميقة مع الالوعي الجمعي كما تبّين نظريات 
التحليل النفسي واألنثربولوجيا الثقافية، ويتجّسد ذلك اجتماعيًا وحضاريًا. 
الفحولة مثال كانت ظهرت، في بواكير تكّون الثقافة العربية مرادفًا للذكورة، 
لكنها تغّيرت في مراحل الحقة لتتحّول إلى فحولة حضارية تأخذ مادتها 

من األساطير التموزية والرؤى المسيحية. وكذلك األمر 

العربية، لكنها  الثقافة  بواكير  التي ظهرت نسقًا فرعيًا في  النرجسية  مع 
تغّيرت لتتحول من نرجسية الفرد والقبيلة إلى نرجسية الجماعة الحضارية. 
نسق  على  األمر  ويصّح  المعاصرة.  العربية  الحداثة  زمن  الحاصل  وهو 
القبائلية التي أدمجت المتغيرات االجتماعية لتتحول إلى اعتبار األحزاب 

واأليديولوجيات قبائل جديدة ينتمي لها الفرد ويذوب فيها. 

ينتج  أّن نسق االستعدادات، أي الخصاء، كان  بذلك يكون االفتراض 
دائما أنساقا ظاهرية تبدو ردة فعل له من قبيل الفحولة والذكورة واألنوثة 
الكتاب  فصول  في  يّتضح  وسوف  أخرى.  فرعية  أنساق  من  توّلده  وما 
كيف أّن الخصاء يّولد، في كّل مرحلة، أنساقه االنعكاسية لتكّون نقيضا له 

ومكملة في الوقت نفسه.

مفهوم السيرة الذاتية
على الرغم من إن فن كتابة السيرة قديم في األدبين العربي والغربي، ولم 
تكن أكثر نصوصه إاّل »مجموعة من األخبار المأثورة أو المشاهدات، ليس 
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فيها وحدة البناء وال اإلحساس بالتطور الزمني«)1)، إالّ أن الدكتور إحسان 
عباس يرجع ظهور هذا الفن إلى القرن الثامن عشر لجهة أنه »العصر الذي 
تحّسن حال  وفيه  الفرنسية،  والثورة  األهلية  اإلنجليزية  الحروب  بين  يقع 
األدب  من  النوع  هذا  يفّضل  جمهور  ثّمة  فأصبح  الوسطى«)2)،  الطبقة 
لطرافته وجّدته. ويرى أّن السيرة في ذلك العصر تأثرت بالمسرحية إال أّن 
تأثير القصص كان أعمق وأبعد مدى. لهذا اتجهت إلى الذاتية وأصبحت 
مطّولة)3). من ذلك يمكن أن نستشف تاثيرات الحياة الحديثة في نشوء فن 
السيرة الذاتية الذي تطّور عن السيرة الغيرية، وأخذ الكثير من آليات الرواية 

الناشئة في العصر ذاته. 
بوصفها  الذاتية  السيرة  إلى  االنتباه  النقاد  أثار  النوع،  هذا  من  انطالقًا 
التراث اإلنساني كـ»أعترافات  نوعًا رديفًا وراحوا يلتمسون له أصوالً في 
أوغسطين«، ورأوا أّن كتابة السيرة الذاتية ال تتم إاّل بالتسليم الضمني بوجود 
الشخصي  وجودها  الحاضرقصة  في  تروي  التي  الذات  بين  بين  تطابق 
والذات المتحدث عنها في الماضي، وهذا اإلقرار يقوم على مبدأ التواصل 
بين الشخصيتين، رغم صعوبة تحقيق هذا المبدأ الختالف الزمن والتبدل 
في الشخصية)4). وقد تحّولت هذه الفكرة الحقًا إلى معيار أساسي لتمييز 
محايدًا  يكون  أن  الكاتب  على  إذ  السردية  األنواع  بقية  عن  الذاتية  السيرة 
ويعرض  واآلخرين،  نفسه  عن  وأفكاره  دواخله  يعرض  وهو  وموضوعيًا 
أحداث عصره مثلما جرت، سواء كان مشاركًا فيها أم شاهد عيان. وهذا 

)1)  فن السرية، الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل 35 :1996.

)2)  املصدر نفسه: 37. 

)3)  املصدر نفسه: 38. 

)4)  معجم الرسديات: 261.
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يفترض انتفاء التخييل والتطابق بين المؤلف والراوي والشخصية، ومن ثّم 
استعارة دور المؤرخ حينًا ودور المحلل النفسي حينًا آخر مع اإلبقاء على 

آليات السرد المأخوذة من فن الراوية. 

لهذا يفرق المهتمون بالسرديات بين االصطالحات التي تعرف األنواع 
المنتمية لما يسمى بـ»أدب السيرة live writing / recit de vie«، ودور األنا 
أخرى.  التاريخية من جهة  والكتابة  الرواية، من جهة،  بفن  فيها وعالقتها 
فالدكتور لطيف زيتوني يعّرف أدب السيرة بأنه »حياة إنسان أو بعٌض منها، 
ومستوى  الباطنية  النفس  حركة  لكشف  للذات  اقتحام  وهو  بقلمه  مدونًة 
وعيها«)1). ويعتقد أّن »وراء كّل أدب ذاتي اعتقاد بأّن الذات مستقلة، ولكنها 
والرسائل  اليوميات  السيرة؛  أدب  ويحتوي  نفسها«)2).  نظر  أمام  شفافة 
الشخصية واالعترافات ثم السيرة الذاتية والسيرة الروائية والسيرة الغيرية

يتميز  سردي  »نص  هي  التي  الذاتية  السيرة  عن  فضاًل   ،autobiography

عن الرواية المروية بضمير المتكلم بأّنه ال يقّدم متخياًل وهميًا بل يعرض 
يماثل  بذلك  وهو  الكاتب«)3).  للرواي/  وقعت  التي  الحقيقية  األحداث 
المذكرات memoirs التي ُتعرف بأنها »سيرة ذاتية تنقل تجارب الماضي 
ترتيب  باعادة  توليفية لألحداث تسمح  نظرة  الناشئة وتعتمد  الى  المعاشة 

الوقائع بما يوافق رغبة الكاتب«)4). 

ويرى عبد اهللا ابراهيم أّن السيرة الروائية كتابًة مهجنة من نوعين سرديين 

)1)  معجم مصطلحات الرواية: 13

)2)  املصدر نفسه: 13. 

)3)  املصدر نفسه: 111. 

)4)  املصدر نفسه: 111. 
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سلبيًا  معنى  بالتهجين  المقصود  ليس  أن  ويضيف  والرواية.  هما:السيرة 
»إنما يقصد به التركيب الذي يستعير عناصره من أنواع لها شرعية معروفة 
في تاريخ األدب. وإعادة صوغها على وفق قواعد تناسب الكتابة الجديدة. 
وفيها يمكن أعادة انتاج السردية لألفراد بمزيج من خلط الوقائع بالتخيالت 
فال تتقيد الشخصية بشروط السيرة الذاتية التي تقتضي مطابقة مع أحداث 

التاريخ«)1). 

ارتدادية  »قصة  بأّنها  الذاتية  السيرة  لوجون  فيليب  يعرف  جهته،  ومن 
حياته  في  حديثه  مركزًا  الخاص  وجوده  واقعي  شخص  فيها  يروي  نثرية 
الفردية وبوجه خاص في تاريخ شخصيته«)2). ويستخلص من هذا التعريف 
والموضوع  الكالم  شكل  وهي:  الذاتية  السيرة  ميثاق  يسّميها  ركائز  أربع 
الراوي. ففي شكل الكالم، يجب أن  المطروق، ومنزلة المؤلف، وموقع 
هناك  يكون  أن  يجب  المطروق  الموضوع  وفي  نثرية،  قصًة  السيرة  تكون 
المؤلف  بمنزلة  يتعلق  فيما  أّما  الشخصية.  وتاريخ  المؤلف  بين  تطابقًا 
فيشترط ميثاق لوجون وجود التطابق بين المؤلف والراوي، وكذلك فيما 
يخّص موقع الراوي الذي يتوجب أن يكون متطابقًا مع الشخصية الرئيسة، 

وأن يعتمد القص اإلرتدادي)3). 

بأجناس  الذاتية  السيرة  مقارنة  إلى  لوجون  عمد  اإلطار،  هذا  في 
السيرذاتية  والرواية  الشخصية  والرواية  والسيرة  كالمذكرات  قريبة  أدبية 

)1)  الرسد واالعرتاف واهلوية، د عبد اهللا ابراهيم، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

بريوت الططبعة االوىل 173 :2011.. 
)2)  معجم الرسديات: 260. 

)3)  املصدر نفسه: 260.
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بعضها  يغيب  األربعة  العناصر  »هذه  أّن  إلى  وانتهى  السيراتية،  والقصيدة 
ويحضر بعضها اآلخر. وهي ال توجد مجتمعًة إاّل في السيرة الذاتية«)1). 

ويضع جورج ماي متوازيًا مع مبادئ فيليب لوجون، مرتكزات تحاول 
يسّميه  مما  المرتكزات  هذه  وتنطلق  الذاتية.  للسير  األخير  مبادئ  تعديل 
»النزعة أو األغراء«، وذلك بعد دراسة عدد كبير من النصوص السير ذاتية 
وإحصاء نزعاتها. وهنا تبّين لجورج ماي أربع نزعات مميزة للسيرة الذاتية 
فترة  عن  الحديث  الى  النزعة  ثانيًا:  النثرية.  الكتابة  الى  النزعة  أوالً:  هي؛ 
يكونوا  أن  الى  الذاتية  السيرة  أصحاب  نزوع  ثالثًا:  الفرد.  حياة  من  طويلة 
كتابًا بلغوا سن النضج أو حتى عتبة الشيخوخة. رابعًا: النزوع الى الصدق)2). 

بخالصة  يخرج  إحصائي،  بشكل  النزعات  هذه  ماي  يدرس  أن  وبعد 
ُيستشف منها أّن العالقة بين الرواية والسيرة الذاتية تقّسم على نوعين هما 
عالقات التداخل وعالقات التخارج. ذلك أّن »السيرة استثمرت أساليب 
واضحة  بدرجة  استثمرت  قد  الرواية  ولكن  الرواية  أشاعتها  التي  السرد 
ظهرت  أسلوب  وهو  المتكلم،  ضمير  على  يعتمد  الذي  المباشر  السرد 
المرجعي  القص  أجناس  من  األخيرة  وهذه  المذكرات«)3).  في  بذوره 
أنها تقول ما حدث فعاًل وتزعم الصدق والدقة ضمن  الوقائعي »يفترض 

ميثاق مرجعي معلن منذ العنوان«)4). 

جنس  في  ظهر  الذي  المتكلم  ضمير  على  المباشر  السرد  ويعتمد 

)1)  املصدر نفسه: 260. 

)2)  املصدر نفسه: 260. 

)3)  املصدر نفسه: 260. 

)4)  املصدر نفسه: 261. 



37

ذات  روايات  ظهرت  أن  فكان  الرواية  إلى  الحقًا  وانتقل  المذكرات، 
شخصية واحدة بضمير المتكلم. ومن ثم جرى التداخل بين هذا الشكل 
أخرى.  جهة  من  الذاتية،  والسيرة  جهة،  من  السيرة،  فن  وبين  األدبي 
شديدة  تبدو  الواحدة  الشخصية  روايات  فصيلة  أّن  ماي  جورج  ويعتقد 
من  يفهم  أاّل  على  مركزية.  بشخصية  يعنى  فكالهما  السيرة  من  القرب 
ذلك أن الرواية تتبع لهذه الفصيلة)1). إذ خالفًا للسيرة، ثّمة انتماءات عدة 
تتنازع الرواية، وهو أمر متأٍت من أن »أفعال الشخصية في عالقاتها ترفد 
الشخصي  منظوره  وعبر  فرد  بحياة  السيرة  تقترن  فيما  بأفعالها،  الحدث 

تتشّكل الحيوات األخرى«)2). 

انطالقًا من هذه الرؤية، يكشف جورج ماي عن العالقات التي تجمع 
أو  الحقيقية  التجارب  حضور  درجة  الى  استنادًا  الذاتية  بالسيرة  الرواية 
غيابها في النصوص)3)، مفترضًا وجود سّلم من األلوان المعّبرة رمزيًا عن 
تلك العالقات. والسّلم هذا تتدرج فيه األلوان من البنفسجي الى األحمر؛ 
ُتوضع في الرقعة األولى البنفسجية الروايات التي يكون حضور الشخصية 
نيلية اللون  التاريخية. وبعد هذه الرقعة ثّمة أخرى  مقتصرة على الرويات 
رئيسة،  شخصية  تطور  مدارها  التي  السيرية  أو  الشخصية  الروايات  تضّم 

لكن هذه الشخصية بعيدة عن شخصية الكاتب)4). 

الذاتية  السيرة  روايات  ثّمة  األزرق،  اللون  ذات  الثالثة  الرقعة  وفي 

)1)  الرسد واالعرتاف واهلوية: 174. 

)2)  املصدر نفسه: 175.

)3)  املصدر نفسه: 175. 

)4)  املصدر نفسه: 175. 
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المكتوبة بضمير الغائب، وتكون الشخصية المركزية فيها صورة للكاتب 
تكاد تكون مطابقة له. ويعطي على ذلك مثاالً في »مدام بوفاري«، بداللة 
نجد  األخضر،  اللون  ذات  الرابعة  الرقعة  وفي  تمثله)1).  إنها  فلوبير  تأكيد 
رواية السيرة الذاتية المكتوبة بضمير المتكلم وتصلح رواية »أعترافات فتى 
العصر« إنموذجًا يبرهن على هذا الشكل من أشكال الرواية. و»في الرقعة 
الخامسة الصفراء توضع السيرة الذاتية الروائية وهي ال تنتسب الى الرواية 

إنما إلى السيرة الذاتية وأن شابها قسٌط من الخيال الكبير«)2). 

التي  الذاتية  بالسيرة  »خاصة  اللون  برتقالية  سادسة  رقعة  أيضًا  هناك 
اللون  ذات  السابعة  الرقعة  في  وأخيرًا،  مستعارًا.  اسمًا  كاتبها  يستخدم 
إلى  بأسماء أشخاصها، وتتطرق  التي تصّرح  الذاتية  السيرة  األحمر، نجد 

وقائع مطابقة لما حصل حقيقًة في الواقع الذي عاشه كتابها)3).

)1)  املصدر نفسه: 175. 

)2)  املصدر نفسه: 175. 

)3)  املصدر نفسه: 175.
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الفصل األول

فحول حقبة الحداثة: السّياب ورهُطُه

توطئة
الخصاء والفحولة والنرجسية

مفاهيمه  في  الثقافي  النقد  مبادئ  يعرض  وهو  ايزابرغر،  آرثر  يتوقف 
واألخيرة  أوديب)1).  لعقدة  نتاجًا  بوصفها  الخصاء  عقدة  عند  األساسية، 

)1)  أوديب شخصية أسطورية ترد يف امليثيولوجيا اإلغريقية ويستخدمها سيغموند فرويد 

كإنموذج لتجسيد نظريته حول التهديد باخلصاء وقتل األب. كان أوديب ابنًا لاليوس 
انجاب  حالة  يف  بأنه  دلفي  يف  أبولو  كاهن  يتنبأ  العاقرين.  طيبة  ملكي  وجوكاستا، 
اليوس ذكرًا فإنه سوف يقتله ويتزوج أمه جوكاستا. وملنع حتقق النبوءة يقّيد اليوس 
ولده ويقّدمه إىل راع ليتخلص منه. غري أن الراعي يشفق عىل الطفل ويعطيه لرجل من 
كورينث ويسميه أوديب الصغري، أي املتوّرم القدمني. وتسري األحداث حتى تنتهي 
بأدويب إىل بوليباس ملك كورينت ومريوب زوجته، فريبيانه كابن هلام. بعد سنوات 
يعلم أوديب أنه ليس ابنًا لبوليباس ويستشري كاهن أبولو نفسه فال خيربه الكاهن هبوّية 
والديه احلقيقيني إنام خيربه أنه مقّدر له أن يتزوج أمه ويقتل والده. وحتى يتفادى هذا 
القدر، يقرر أوديب الفرار من كورينث والعودة إىل طيبة. وثمة تسري األحداث بطريقة 
دراماتيكية لتنتهي بقتل أدويب أباه وتزوجه أمه. ينظر، نظرية، األنا واهلو، سيغموند 

فرويد، ترمجة حممد عثامن نجايت، دار الرشوق الطبعة الرابعة:51.
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التحليل  نظرية  في  األساسية  المفاهيم  أهم  من  ثالثة  والدة  عن  مسؤولة 
هذه  إن  هنا  القول  ويمكن  والنرجسية.  واألنوثة  الذكورة  هي؛  النفسي 
المفاهيم تتداخل في فرضيات سيغموند فرويد وتالمذته، وتقود الواحدة 
إلى األخرى لتنتهي بصياغة نظرية متكاملة يسّميها باحثون بـ»نظرية مركزية 
القضيب phallocantric theory« التي أّدت، حسب أيزابرغر وغيره، إلى 

نشوء نظرية األنوثة)1). 

ما يتعّلق بعقدة أوديب الفرويدية، تبدأ المشكلة عندما يبدأ الولد الصغير 
باالنجذاب نحو أمه جنسيًا يرافق ذلك »بغضاء ورغبة الدمار جهة األب« 
اختيار  حاالت  من  بروز«حالة  إلى  يؤدي  ذلك  فرويد.  يقول  ما  حسب 
الولد  يبدأ  وقت  في  األم«)2)،  على  االعتماد  صورة  على  تنشأ  الموضوع 
فترة من  إلى جنب  العالقتان جنبا  »وتبقى هاتان  بتقّمص شخصية األب، 
الوقت حتى تأخذ الرغبات المتجهة نحو األم تزداد في الشدة ويأخذ األب 

يبدو وكأنه يعوق تحقيق هذه الرغبات«)3). 

حينئذ تجنح عالقة االبن بأبيه نحو التناقض الوجداني، فاألول يتقّمص 
شخصية الثاني في وقت يرغب في التخلص منه لالستحواذ على األم)4). 

جنسيًا،  المكتمل  القوّي،  األب  ذلك  من  بالتهديد  يشعر  بالمقابل، 
تهديد  بشكل  الخوف  يتركز  هنا  اكتماله.  بفضل  األم  على  والمستحوذ 

النقد الثقايف، متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، آرثر أيزاربرغر، ترمجة وفاء ابراهيم    (1(

رمضان بسطاوييس، املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة 70 :2013.
)2)  األنا واهلو: 54. 

)3)  املصدر نفسه: 45. 

)4)  املصدر نفسه: 54. 
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المضي في  له قضيب االبن في حالة أصّر األخير على  يتعّرض  بالخصاء 
الصراع. وأمام هذا التهديد الرمزي، يبدأ االبن باالنسحاب متخليًا عن حبِّ 
أمه. وقد يمأل مكانها بأحِد أمرين؛ »إّما بتقّمص شخصية األم وإّما بزيادة 
شّدة تقّمصه لشخصية أبيه«)1). حسب فرويد، فأّن النتيجة الثانية تكون عادة 
بالبقاء على نحو  الحّب نحو األم  السوّية، فهي تسمح لعالقة  النتيجة  هي 
ما. ويؤدي زوال عقد أدويب بهذه الطريقة الى تأكيد صفة الذكورة في خلق 
األّب  مع  االبن  يتماهى  هكذا  نرجسي)2).  تجّمع  من  له  يمثل  وبما  الولد، 
عبر  األب  بسلطة  ذاته  دمج  في  ويبدأ  الخصاء،  عقدة  لحلِّ  حتمية  كنتيجة 
تظل  الخصاء  عقدة  أن  غير  العليا.  لألنا  األولى  النواة  تمّثل  نفسية  تركيبة 
االبن  يمتلك  أن  قبل  مبكرة  مرحلة  منذ  نشأت  كونها  الالوعي  في  شّغالة 
وليسمعها  وليراها  الجنسية  والديه  أفعال  ليالحظ  الكالم،  على  »المقدرة 

بوجه خاص«)3).

عنه  الناتج  الثقافي  والنسق  الذكورة  مفهوم  فإن  سبق،  ما  على  تأسيسًا 
بالنسبة للذكر مثلما يرتبط مفهوم األنوثة  التهديد بالخصاء  يرتبطان بهوام 
والنسق الناتج عنه بهوام فقدان القضيب أو بتره لدى البنت الصغيرة. ومرد 
ذلك عائد إلى اعتقاد فرويد أنه ال معيار لتكّون المفهومين سوى القضيب، 
أي فقدانه لدى البنت ووجوده لدى الذكر. وهو ما يؤدي إلى شبه بديهية 
تفيد أن اشتهاء الذكر ليس سوى تحصيل حاصل لمعرفة التباين الجنسي 

)1)  املصدر: 54.

)2)  املصدر نفسه: 54. 

للطباعة  الطليعة  دار  طرابييش،  جورج  ترمجة  فرويد،  سيغموند  والتوحيد،  )3)  موسى 

والنرش، بريوت، الطبعة الرابعة 111 :1986. 
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بين الرجل والمرأة، ولهذا االشتهاء آثار بعيدة »في التكوين الجنسي للمرأة 
عصابية  تحوالت  في  أو  أنوثتها  ونضوج  السوّية  حياتها  ترتيب  في  سواٌء 

وأفعال عرضية اذا ما بقيت تكبت هذه الحقيقة وتحاول إخفاءها«)1).

الفارق  اكتشاف  إثر  وشارحوه  فرويد  حسب  تبرز  نتائج  ثالث  ثّمة 
بالنقص  وشعور  نرجسي  جرح  بروز  أوالً  وهي:  األنثى  لدى  التشريحي 
تجاه الرجل مع رّد فعل احتقار وازدراء للرجال بصورة عامة. و»من هذا 
لمفهوم  بذلك  متنكرًا  النقص  عقدة  في  نظرية  تعميم  أدلر  طّور  المنطلق 
منقولة  تكون  قد  الذكر  من  غيرة  األنثى  لدى  يبرز  ثانيًا:  أوديب«)2).  عقدة 
عن موضوع آخر. لكّن هدفها، في األساس، هو تحويل االنتباه عن اشتهاء 
الذكر. ثالثًا: تبرز لدى االبنة نوع من أنواع العدوانية تجاه االم على اعتبار 
أن األخيرة مسؤولة عن إخراجها دون أن يتم تكاملها بقضيب، على غرار 
الصبي، »فقد ولدتها ناقصة وهذا الشعور يولد إحباطًا يتعزز إذا ما تبّين لها 

أن األم تولي اهتمامًا متزايدًا ألخ أكبر أو أصغر منها«)3). 

أّما مفهوم النرجسية نفسه فهو نتاج عقدة أوديب حسب نظرية التحليل 
النفسي، لكّن بيال غرانبرغر يعزو المصطلح إلى الطبيب النفسي هافيلوك 
 1898 العالم  له في  النفسي. وكان أول استخدامه  الطب  إيليس في سياق 
قبل أن يدخله سادجر عام 1908 بوصفه مفهومًا في التحليل النفسي)4). ثم 

)1)  التحليل النفيس للرجولة واألنوثة من فرويد إىل الكان، الربفسور عدنان حب اهللا، 

دار الفارايب، بريوت الطبعة األوىل 114 :2004. 
)2)  املصدر نفسه: 115. 

)3)  املصدر نفسه: 115.

)4)  النرجسية..دراسة نفسية، بيال غرانربغر، ترمجة وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة 

يف اجلمهورية العربية السورية، دمشق 9 :2000. 
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عن  ناتج  خاص«)1)  »انحراف  على  ليدّل  الحقًا  فرويد  مع  المفهوم  ترّسخ 
مرحلة ارتداد اللبيدو لدى الطفل، من الموضوع إلى الذات نتيجة انسحاب 
االبن أمام األب بعد التهديد بالخصاء. لذلك تعرف النرجسية في معجم 
االهتمام  »تمركز  بأنها  النفسي  للتحليل  األمريكية  الرابطة  مصطلحات 

السيكولوجي على األنا«)2). 

من هذا العرض السريع، يمكن الركون إلى نتيجة هي اآلتية: إن مفهومي 
الخصاء،  ثقافيين. أحدهما مضمر هو  نسقين  يشّكالن  الذكورة والخصاء 
لدى  جدليا  المترابطان  النسقان  هذا  ويشتغل  الذكورة.  هو  ظاهٌر  واآلخر 
الجنسين بما يقّربنا من فرضية الهيمنة واالستدماج في رؤية الذكر لنفسه، 
بالدراسات  المهتمين  الثقافيين  الباحثين  من  عدد  لها  تطّرق  فرضية  وهي 
النسوية. ليست األنوثة لدى هؤالء سوى رؤية مستدمجة في رؤية الذكر، 

فهي مرتبطة به، ال تحيد عن منظوره. 

نسق الذكورة والفحولة في الثقافة العربية 
يترادف مفهوما الفحولة والذكورة، في الثقافة العربية، في المعنى العام 
لكّن  بالضرورة.  فحل  هو  الذي  الذكر  على  المشتركة  داللتهما  ناحية  من 
تخّصه.  بتراتبية  منهما  كل  ارتباط  لجهة  بعض  عن  يتمايزان  المفهومين 
هي  واألنثى  األعلى  هو  الذكر  فيها  يكون  تراتبية  في  طرفًا  ُتعد  فالذكورة 
األدنى. في حين ُتعد الفحولة طرفًا في تراتبية تجمعها مع الخصاء بوصف 

الخصاء نسقًا مخفيًا يؤدي لظهور الفحولة نسقًا ظاهرًا. 

)1)  األنا واهلو: 51. 

)2)  النرجسية: 20. 
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لقد رّكز الباحث عبد اهللا الغذامي، في هذا السياق، على الفحولة ولم 
انتباٍه للذكورة، عادًا األولى نسقًا ثقافيًا أساسيًا وموّلدًا ألنساق  ُيعر كبير 
هذا  في  الغذامي،  يعتمد  والنرجسية)1).  الشعرية  كالشخصية  أخرى 
إاّل  الوردي دون أن يشير لذلك  اإلطار، على رؤية عالم االجتماع علي 
لنسق  ينتبها  لم  الوردي  وقبله  الغذامي  أّن  والمالحظ  عابرة)2).  إشارات 
هو،  بينما  مضمرًا  نسقًا  الفحولة  منهما  األول  عّد  بل  المضمر،  الخصاء 
وغير  الشعرية  األمثلة  مئات  عبر  اللغة  في  تجّليه  بقرينة  ظاهر  رأينا،  في 

الشعرّية)3). 

ثّمة قرينة أهّم تتجّسد في مقوالت الحداثة الشعرية  ناهيك عن ذلك، 
التموزيين إذ يظهر مفهوم  العربية المعاصرة خصوصًا في مرحلة الشعراء 
الحديث.  للشاعر  بالنسبة  العالم  رؤية  منه  تنطلق  مركزًا  بوصفه  الخصب 
وهذا عائد لشيوع اإليمان بالجدب الحضاري بالنسبة للعالم العربي مقارنًة 
يقول  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الريادة  جيل  عليه  تعّرف  الذي  باآلخر 
فيها  استخدمت  بمرحلة  مّرت  التموزية  الحركة  إّن  العظمة  نذير  الدكتور 
على  ويطغى  المنطقة،  بتراث  القومي  االعتزاز  بدافع  التموزية  األسطورة 

)1)  النقد الثقايف: 118 ـ 119. 

» وأن كان عيل  بقوله:   78 101 ويف ص  الوردي يف ص  إىل عيل  الغذامي  يشري عبد   (2(

الوردي قد أدىل بالدلو األول يف هذا االجتاه، إال أن جهده تاه وسط اآللة الشعرية 
الضاربة خاصة أنه مل يطرح قضيته عىل مستوى نظري ومنهجي مما جعلها تأيت عىل 
78. واملقصود هو سلسلة  باحثني«:  نقاشية يف جدل صحفي بني  شكل مالحظات 
مقاالته التي مجعها يف كتابه »أسطورة األدب الرفيع« والباحث املذكور هو الدكتور 

حمي الدين عبد احلميد. 
أم  الغذامي  لدى  سواء  أغلبها  يف  ظاهرية  تبدو  الفحولة  نسق  عن  الواردة  األمثلة    (3(

الوردي. 
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أجل  من  تموز  شهادة  الى  و»الحاجة  الحياة)1)،  معنى  المرحلة  هذه  شعر 
انتشال اإلنسان والحضارة من وهدة الموت«)2). 

يتوّجب التنويه، بهذا الخصوص، أن رموز الحركة التموزية ينتمون إلى 
نسق الفحولة الظاهر بوصفه انعكاسًا لنسق الخصاء المضمر، فـ»عشتار بابل 
وإيزيس مصر وأفروديت اليونان وعشتروت فينيقيا ترمز إلى قّوة الخصب 
المؤنثة بينما يرمز تموز وأوزيريس وأدونيس في الحضارات إياها إلى قّوة 
الخصب المذكرة واتحاد هاتين القوتين ينقل دورة الحياة واستمرار عطائها 
وخصبها«)3). وال يبدو األمر هنا اعتباطيًا حين يّتجه الشعراء التموزيون إلى 
رموز الخصب تعويضًا عن جدب الحياة العربية »وما تعانيه من أفول الحياة 
خصاء  أمام  إننا  أي  والوالدة«)4).  واالجهاض  والعقم  والعطاء  والموت 

حضاري مضمر يعّوض بفحولة زائفة ظاهرة. 

يتفق كثيٌر من الباحثين، بهذا الصدد، أّن أهم تغّير طرأ على رؤى الحداثة 
في  والتصّدع  االغتراب  تعاني  الذات  من  جديد  شكٍل  بروز  هو  الجديدة 
سعيد  وخالدة  الجيوسي  الخضراء  سلمى  تؤّكده  ما  وهو  ووعيها.  هويتها 
ومحمد األسعد معللين من خالله والدة اإلتجاه التموزي في الخمسينات. 
ترى الناقدة خالدة سعيد أّن موقف الصراع في الحداثة العربية أخذ سمة 
أي  ثقافي،  اجتماعي  األّول  متداخلين،  مستويين  على  الكياني  االنشطار 

مدخل اىل الشعر العريب احلديث.. دارسة نقدية، الدكتور نذير العظمة، كتاب النادي   (1(

األديب الثقايف اململكة العربية السعودية 238 :1988. 
)2)  املصدر نفسه: 238. 

)3)  املصدر نفسه: 239. 

)4)  املصدر نفسه: 240. 
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على مستوى الصورة الكّلية للعالم في وعي اإلنسان، والثاني على مستوى 
األزمة الذاتية الناتجة عن اضطراب الوضعية الشخصية داخل هذه األنا)5). 
مع  العالقة  اختالل  عبر  تبّدى  األول  مستواه  في  االنشطار  أّن  وتضيف 
الصورة ـ الجذور أو األب كرمز، أي مع األنا الكاملة، عبر إسقاط النماذج 
أو إعادة تصّورها ونقض الثوابت أو إخضاعها للتحليل والنقد. بمعنى أنه 
كان ثّمة، في الوعي، أب قديم يحاول االستحواذ على روح ابنه. وأن االبن 
عانى من أزمة عميقة بسبب طغيان ذلك األب الذي هو عبارة عن منظومات 
ماضوية وأشكال عتيقة ال تالئم السياق الجديد. وهذا يقّربنا من مفهوم قتل 

األب كما تفترضه عقدة أوديب.

أما على مستوى ما تسّميه االنشطار أو التصّدع االنطولوجي والتمّزق في 
الهوية، فإنها تشير إلى فكرة ارتجاع في وضعية األنا المبدعة إزاء الصورة 
األبوية للعالم. وهو ما يؤدي إلى ارتجاع الوعي بهذه األنا، ما يعني سقوط 
اليقينات والثوابت، ومن ثم إنتاج نمط من »األنا« إّما خافتة خفوتًا كبيرًا أو 
متسعة اتساعًا يصل بها حد أن تكون نبوية فتغدو أنا المتكلم صوت الرؤيا 
كما عند السياب في معظم قصائد أنشودة المطر«)6). وهنا كان من المنطقي 
الرائي الذي يتوّحد برؤياه، أي بالحادث ال  أن تولد »أنا« جديدة هي »أنا 

بالسالف، باألبن ال باألب«)7). 

التحليل  الرؤية، مفاهيم  أّن خالدة سعيد تحايث، في هذه  الواضح  من 

حداثة  االختالف،  الوطني،   ،)2( احلداثة  دوري،  ثقايف  كتاب  وقضايا،  شهادات    (5(

اآلخر، شتاء 56 :1991. 
)6)  املصدر نفسه: 56. 

)7)  املصدر نفسه: 56. 
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النفسي التي سبق أن عرضنا لها. فخفوت األنا يحيل لفكرة تحّول العدوان 
من الخارج إلى األنا، وهو ما يؤدي، حسب فرويد، إلى »بروز حاالت الشعور 
بالنقص وتأنيب الضمير واالكتئاب«)1). في حين تحيل »األنا« المتّسعة إلى 
بداية التحرر من عقدة الخصاء التي تعتري االبن في نظرية فرويد. ويمكن 
عن  نتحدث  أننا  السيما  األدلرية،  النقص  عقدة  بفكرة  أيضًا  الرؤية  مقاربة 
سياق حضاري تبدو فيه الذات العربية خافتة وشاعرة بالنقص تجاه اآلخر)2). 

حسب خالدة سعيد أيضًا، فإنَّ فهم أسطورة الموت واالنبعاث ال يمكن 
أن يقوم إاّل من خالل تلك األزمة االنطولوجية. فهذه األسطورة بأشكالها 
وتمثيالتها المختلفة كانت برزت بوصفها صياغة لهذا التصّدع، والختالل 
العالقة باألنا األبوّية كحّيز لحركة التحّول من عالم األب إلى عالم االبن وفق 
العالقة الضّدية. تقول »لكي تحيا ينبغي أن تموت، ولعل أقدر تمثيالت هذه 
األسطورة على صياغة التساكن مع التضاد، لكن مع الترابط العلي بين األنا 
األبوّية ممثلًة للصورة القديمة للعالم في الوعي واألنا البنوّية ممثلًة للصورة 
الطالعة«)3). ثم تستدرك قائلة إّن الصيغة التموزية تمّثل ثيمة التجدد األسطورية 
السيما عند السياب تبرز عنده، كما عند جبران قلبه، ثيمة تدور حول وجه 

االبن الصاعد من األرض أو المّتحد بها بديالً لألب الهابط من السماء)4). 

)1)  األنا واهلو: 47. 

الفريد أدلر تنشأ عند الطفل بدءا من عمر السنتني وذلك حني  )2)  عقدة النقص لدى 

يشعر أنه أقل أهلية خلوض الرصاع من اآلخرين وال جيرؤ عىل االشرتاك يف ألعاب 
من هم أكرب منه، ونتيجة هلذا يشعر أنه مهمل. ينظر، الطبيعة البرشية، الفريد أدلر، 

ترمجة عادل نجيب برشى، الطبعة األوىل، املجلس القومي للرتمجة، القاهرة: 79. 
)3)  شهادات وقضايا: 56. 

)4)  شعرنا احلديث إىل أين، غايل شكري، دار الرشوق، القاهرة 22 :1990. 
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انطالقًا  والمنشطرة  المتصّدعة  الحديثة  الذات  الرؤية عن  شاعت هذه 
الباحثين  تبناها عدد من  بالنقص. وكان  من فكرة الخصاء وعقدة الشعور 
العرب من زوايا نظر مختلفة. فهذا هو غالي شكري يقول إّنه »لم يكن لدينا 
التاسع عشر ما نعطيه، فتوّلدت  القرن  يبدأ منذ منتصف  الذي  القرن  طيلة 
التشّظي ذاتها عبر تأكيده  ثّم يشير لفكرة  النقص«)1).  العقد ومركبات عقد 
على أن إبراز قضية التراث بشكل متضّخم ومبالغ به أّدى إلى »تعطيل نمونا 
االنفصام  درجة  في  الروحية  البطالة  هذه  وانعكست  طوياًل  أمدًا  الروحي 
العالية بين فكرنا وسلوكنا«)2). وبذا فّسر الكثيرون اتجاه الشعراء لماضيهم 

األسطوري على أنه »بدافع االعتزاز القومي بتراث المنطقة)3).
فثّمة محمد  إلى األسطورة.  االتجاه  تعليل  قيل حول  ما  كّل  ليس هذا 
األسعد الذي يعزو ظهور التموزية »إلى أسباب تتعّلق بخلو الحياة العربية 
الخرافات  الشاعر يبحث في  لذا راح  الروحية«)4).  القيم  أو من  الشعر  من 
واألساطير عن الخصب المفتقد، وهو رأي يستعيره من سلمى الخضراء 
الخمسينات  أواسط  في  الحضارية  اللحظة  سببية  ترّجح  التي  الجيوسي 
لألسطورة  العرب  الشعراء  الستخدام  تقول  كما  مناسبة  كانت  والتي 
»فعمدوا إليها ليعّبروا عن قحط الحياة العربية بعد نكبة 1948وعن الشوق 

العميق وأساه بنبض الحياة والكرامة«)5).

)1)  املصدر نفسه: 22. 

)2)  مدخل إىل الشعر العريب احلديث: 235. 

)3)  املصدر نفسه: 235.

)4)  بحثّا عن احلداثة، نقد الوعي النقدي يف جتربة الشعر العريب املعارصةـ  حممد األسعد، 

مؤسسة األبحاث العربية الطبعة األوىل 1986 ص 46. 
ترمجة  املعارص،  العريب  الشعر  يف  واحلركات  اإلجتاهات  اجليويس،  اخلرضاء  سلمى    (5(

عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة العريب: 
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الموّلد  النسق األساس  أنه  نعتقد  الذي  الخصاء  بنسق  األمر  تعّلق  قدر 
التفّحل  عن  فضاًل  النرجسية  ومفهوم  واألنوثة،  والذكورة  الفحولة  لنسق 
الذي تتقمصه األنثى. فإن استلهام رموز تموز والمسيح وأورفيوس يبدو 
نسقًا  كونه  الخصاء  هو  التموزية  الرمزّية  في  فاألصل  هذا.  لكل  انعكاسًا 
والنماء.  الخصب  يغيب  ومعه  األرض،  تحت  الفحل  فيه  يغيب  مضمرًا 
ويمكن ربط هذا النسق بالوضعية البيئية العربية الموروثة من ذاكرة الشعر 
يدفعه  ما  القحط  من  الوجودي  بالقلق  مسكون  الشاعر  حيث  الجاهلي 
الغذامي عبر  الفكرة لدى عبد اهللا  للترحال بحثًا عن الخصوبة. وترد هذه 
إشارته لنسق الترّحل واالنتقال الذي طبع حياة عرب الجاهلية في بحثهم 
بالكبت  الخصاء  هذا  ربط  أخرى،  جهٍة  من  ويمكن،  والكأل)1).  الماء  عن 
الذي تمارسه القبيلة أو االنتماء الجماعي على الفرد، ما يدفع األخير إلى 
نسقًا مضادًا  القبيلة  قيمة فحولة  فتكون  بالكابح،  فرويد  يسّميه  ما  التماس 

ظاهرًا وليس مضمرًا. 

)1)  القبيلة والقائلية: 168
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المبحث األول
السّياب يعترف: كنت شعوبيا..كنت شيوعيا

السياب وعصره
جريدة  1959في  عام  مقاالته  سلسلة  السياب  شاكر  بدر  الشاعر  نشر 
الحزب  مع  تجربته  سرد  وفيها  القومي.  التوجه  ذات  البغدادية  »الحّرية« 
الشيوعي بطريقة اعترافية تنتمي لجنس السيرة الذاتية. وعرض الكثير من 

التفاصيل والحقائق التي كان هو راويها وبطلها وضحيتها. 

كان نشر المقاالت من قبل أحد رواد الشعر الحّر حدثًا الفتًا، السيما 
والثقافي  السياسي  الصراع  لحظات  من  لحظة  عن  لتعّبر  ظهرت  أنها 
المحتدم التي مّر بها العراق حينذاك حيث القوى اليمينية واليسارية تتصارع 
على خلفية ما جرى بعد حدث الرابع عشر من تموز من استقطابات طبقية 

وجهوية وطائفية وعرقية وثقافية وسياسية. 

ذروتها،  إلى  التناقضات  وصول  إثر  مباشرة  المقاالت  ظهرت  لقد 
وتفّجرها بشكل عنيف في أحداث الموصل وكركوك بعد محاولة الضابط 
قاسم  الكريم  عبد  حكومة  على  االنقالب  الشّواف  الوهاب  عبد  القومي 
حنا  توصيف  حسب  اللحظة،  تلك  في  الشيوعيين.  بممالئتها  المتهمة 
التي  النزاعات  تعقيدات  لهيبها  بتوّهج  الموصل  أحداث  »أنارت  بطاطو، 
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كانت تهّز العراق، وكشفت عن وجوه القوى االجتماعية المختلفة بطبيعتها 
األساسية والتراصف الحقيقي لمصالحها الحياتية«)1). وكان المثقفون في 

طليعة المعّبرين عن ذلك التراصف وتلك المصالح الحياتية. 

المجتمع  طبيعة  في  »دراسة  كتابه  خاتمة  في  الوردي،  علي  يمرُّ  هنا   
مّولدًا  نظامًا  بوصفه  العراقي  الهابيتوس  قدرة  إلى  تشير  بفكرة  العراقي«، 
الشعب  أّن  فيرى  االجتماعية.  للمتغيرات  طبقًا  التشّكل  على  لألنساق 
المختلفة،  فئاته  بين  شديدًا  تنازعًا  يعاني  كان  العثماني  العهد  في  العراقي 
»ولكنَّ تنازعه ذاك كان قائمًا على أساس من العصبية القبلية أو البلدية أو 
أمدها  مرحلة  العثماني  العهد  زوال  بعد  مّرت  ثم  أشبه«)2).  ما  أو  الطائفية 
الشعب  ينسى  ألن  كافية  تكن  لم  الفترة  تلك  ولعل  تقريبًا.  عامًا  أربعون 
تنازعه القديم. فلما حّلت به هّزة عام 1958 عاد الشعب يتنازع من جديد)3). 
ويضيف مقتربًا من شكل الصراع الجديد أّن التنازع ظهر مصبوغًا بطالء من 
الشعارات والمبادئ الحديثة غير أنه في أعماقه كان يحتوي على جذوره 

القديمة)4). 
وقد  الصراع  ذلك  من  جزءًا  السّياب  مقاالت  اعتبار  يمكن  هذا،  وفق 
في  يبدو،  العرب. وهو  الشعراء  أبرز  فالرجل من  الثقافي.  بجانبه  تّكشف 
تلك التجربة، عينة للمثقف العراقي الموّزع بين آيديولوجيتين متصارعتين. 
ارتباطه  على  مبقيًا  العمياء«،  »المومس  قصيدة  نشره  حتى  كان،  ولئن 

قيام اجلمهورية، حنّا  العثامين حتى  العهد  الثورية من  الطبقات واحلركات  العراق،    (1(

بطاطو، ترمجة عفيف الرزاز، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، الطبعة األوىل: 163.
)2)  دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي: 379.

)3)  املصدر نفسه: 379.

)4)  املصدر نفسه: 379. 
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أعلن عن طالقه  المذكورة  المقاالت  فإنه في  الشيوعيين.  االجتماعي مع 
واالجتماعية،  السياسية  بمواقفهم  ومنّكاًل  ملفاتهم  فاتحًا  معهم،  النهائي 
أخالقيًا  »فضحهم«  نحو  تجنح  التي  العبارات  بأشّد  وإياهم  إياها  منتقدًا 

باالرتكاز على قيم ثقافية اجتماعية سائدة. 
 إن المتتبع لمدونات تلك السنوات ووثائقها سوف يجد أّن مذكرات 
له  يشهد  لم  الذي  والثقافي  الرمزي  العنف  من  سياق  في  تنتظم  السّياب 
المجتمع الثقافي مثياًل. ثّمة، في هذا المجال، العديد من الكتب المشابهة 
التي دّونها مثقفون آخرون وشعراء وأكاديميون من الطرفين. في الجانب 
شاكر  الدكتور  كتبها  التي  المقاالت  من  كبيرة  مجموعة  تطالعنا  القومي، 
الحقًا  جمعها  التي  وهي  متآمر«.  قومي  »مذكرات  بعنوان  سليم  مصطفى 
بثالثة كتب صدرت في بيروت)1). وفي تلك المقاالت يشّن سليم هجومًا 
المخّرب  األحمر  بـ»الطاعون  إّياهم  واصفًا  الشيوعيين،  على  شرسًا 
للبلد«)2)، وبأّنهم »يزحفون على وزارة المعارف زحفًا منظمًا مرسومًا«)3)، 
وأّنهم دعاة للعنف الدموي وسحل الخصوم في الشوارع. وكما هو األمر 
مع السّياب، يسخر شاكر مصطفى من رموز اليساريين الذين وجد نفسه، 
مع عدد من األساتذة القوميين في كلّية اآلداب، في صراع مكشوف معهم، 

صراع وصل حّد تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم)4). 

نضال   .1959 بغداد  العاين،  مطبعة  سليم،  مصطفى  شاكر  متآمر،  قومي  مذكرات    (1(

وحبال، اجلزء الثالث من مذكرات قومي متأمر، بغداد 1963.
)2)  مذكرات قومي متآمر:9.

)3)  املصدر نفسه: 9. 

مصطفى  شاكر  الدكتور  متآمر،  قومي  مذكرات  من  الثالث  اجلزء  وحبال،  نضال    (4(

سليم، مطبعة العاين ـ بغداد سنة 1963: من 21 ـ 43. 
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غير بعيد عن سليم. تطالعنا، في الفترة عينها، تلك المقاالت والكتب 
التي وضعها الدكتور هالل ناجي الدائرة في فلك الصراع ذاته، والمتجهة 
الشيوعيين  بين  تنافس محموم  آنذاك من  إلى الوسط األدبي وما شهده  به 
عليه  الشيوعيين  واستحواذ  األدباء  اتحاد  تأسيس  بعد  السيما  والقوميين. 
في  الصادر  العراقي«،  األدب  على  الشيوعيين  »جناية  كتابه  في  يؤّكد  كما 
القاهرة عام )1)1960. من الجانب اآلخر، كان للشيوعيين موقفهم المضاد 
المتجّسد بسيٍل من المقاالت التي لم تتوقف صحف تلك األيام ومجالتها 
عن نشرها، ومنها مجلة »المثقف« التي كتب فيها أبرز الكتاب اليساريين 
البريكان  ومحمود  البياتي  الوهاب  وعبد  فرمان  طعمة  غائب  أمثال  من 
وعلي الشوك وسعدي يوسف ونزار عباس ومظّفر النواب عدا العديد من 
الباحثين من ذوي النزعة التقدمية من أمثال رحيم عجينة ومهدي مرتضى. 
في مثل ذلك الجو المشحون بالعداء اإليديولوجي. كان من الطبيعي أن 
تسود لغة العنف الرمزي والتسقيط والتعريض بالخصوم، وأن ُيتهم الطرفان 
بشّتى التهم التي تحيل لثقافة اجتماعية سائدة وصراع ثقافي راسخ الجذور. 
فالقوميون اتهموا الشيوعيين بالشعوبية والقطرية والسقوط األخالقي بينما 
هو  هذا  الفقراء.  ومحاربة  والرجعية  بالعمالة  القوميين  األخيرون  أتهم 
الصراع:  من  الخالصة  يشبه  فيما  يقول  الراوي  عدنان  والصحفي  الشاعر 
هم  فإذا  الشيوعيون  المثقفون  وانكشف  الشيوعية  الثقافة  انكشفت  »لقد 
األمريكاني«)2)،  والكاوبويز  بغداد  لر  وجاسم  بيروت  قبضات  يفوقون 

)1)  جناية الشيوعيني عىل األدب العراقي، هالل ناجي حمي الدين اسامعيل، دار الكرنك، 

املكتبة األدبية، القاهرة، الطبعة األوىل، 89 :1961.
)2)  من القاهرة إىل معتقل قاسم، عدنان الراوي، دار اآلداب ـ بريوت ـ الطبعة األوىل 

.1963: 55
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الكرخ  في  اندلعت  انتفاضة  أّن  لدرجة  أخالقيًا  متهتكون  أنهم  إلى  مشيرًا 
شهر كانون األول 1958 بسبب تهتكهم. وذاك هو هالل ناجي يسرد قائمة 
طويلة من االنتهاكات أبطالها األدباء الشيوعيون من ذوي النزعة الشعوبية، 
كما يصف، كالبياتي والجواهري وغائب طعمة فرمان ومحمد صالح بحر 

العلوم وغيرهم)1). 

بهذه  القوميين  األدباء  مهاجمة  عن  اليساريون  يتوقف  لم  بالمقابل، 
الطريقة أو تلك. ومن ذلك نظم القصائد المهددة بالويل والثبور، أو كتابة 
المقاالت التي تضّج باللغة الحاّدة العنيفة. ويمكن تلّمس هذه الروح عبر 
و»الجيل  و»المثقف«  الجديدة«  »الثقافة  مثل  مطالعة مجالتهم وصحفهم 

الجديد« وغيرها. يهدد الشاعر باقر سماكة مثاًل أحد القوميين بالقول: 
صنديــُدهيهـات بعـد اليـوم أن تطـأ الحمى فقــادم  قدمــت  وإذا 
ــدوُد))) الشــعب مشــتاق إليــك جميعــه ــر مم ــك حاض ــا فحبل أه

الجماجم  لتتساقط  المقصلة/  »فانصب  فيكتب:  مردان  حسين  أّما 
الدنسة/ وبرأس حربة جديدة/ أغلق نوافذ الخطر/ فمنذ شهور/ والشعب 

يحمل بين يديه السفط/ الستقبال أّول رأس«)3). 

كان مثل هذا المزاج قد ساد العراق مباشرة بعد الرابع عشر من تموز 
هذا  وكان  عقالها.  من  قديمة  واجتماعية  طائفية  صراعات  انعتقت  حيث 
مثل  الفترة  تلك  في  العراق  زاروا  الذين  العرب  قبل  من  حّتى  مالحظًا 
في  رأيتها  كما  »الحقيقة  كتابه  ففي  دوغان.  أمين  أحمد  اللبناني  الصحفي 

)1)  جناية الشيوعيني: 16 ـ 32.

)2)  املصدر نفسه: 89. 

)3)  املصدر نفسه: 87. 
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ساحاتها  تحكي  »خرابة  أنه  السعيد  نوري  منزل  واصفًا  يكتب  العراق«، 
عبارات  الغرف،  حيطان  تفّجر«عند  حقد  بكامله،  شعب  حقد  والجدران 
وشعارات وإشارات..تقرأ الخطوط المحفورة بالمسامير أو السكاكين أو 
األظافر وهي تمّثل جميع اآلراء الحزبية والعقائدية التي قد تخطر لك على 

بال ولكنها كّلها التقت في الشماتة بمصير الرجل«)1).

مدونات  من  ترشح  التي  ذاتها  فهي  من  بها  يخرج  التي  الخالصة  أّما 
ويكره  العنف  »يحّب  العراق  فشعب  لنا،  ُتركت  التي  العراقيين  المثقفين 
اللين ويقدر البطوالت ويعشق المغامرات، وأّنه يفّضل اللجوء إلى السيف 
دائمًا في كّل قضية وطنّية للبّت فيها بسرعة وحزم«)2). وهذا يعني برأيه أّنه 

شعب »لسانه في يده وقلبه في لسانه وعقله في قلبه«)3). 
هذه هي خلفية المشهد التي شهدت صراع السياب مع الشيوعيين. إنها 

جزٌء من السياق وعنصر من عناصر لحظة الصراع.

السّياب، الشعوبية، الشيوعيون
تلك  سائدًا  كان  ما  مع  متماشية  الشيوعيين  على  السّياب  هجمة  بدت 
أخالقياتهم  تتضمن  الشيوعيين  عن  سردية  علينا  يعرض  فهو  إذن.  األيام 
ثم  شيوعيا«،  »كان  مثقف  منظور  من  ولكن  وأحداثهم.  ورؤاهم  وقيمهم 
تحّول، في وقت ما، وراح يحاكم سيرته معهم كما تكّشفوا له بعد ذلك. لذا 
فإنه يّسرب داخل النص منظورًا منشطرًا وفق نسقين متناقضين يتحّكمان 

)1)  »احلقيقة كام رأيتها يف العراق، أمحد أمني دوغان، دار الشعب، بريوت، 86 :1961. 

)2)  املصدر نفسه: 30. 

)3)  املصدر نفسه: 313. 
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به هما الخصاء والفحولة. فإذا كان األّول يتكّشف بمنظور بطل/ ضحية، 
يتجّسد بمنظور  الثاني  يتكّشف بمنظور بطل/ جالد. وإذا كان  الثاني  فإّن 
شخصية خانعة، فإّن األّول يتجّسد بمنظور شخصية متمردة. إن كان األول 

مخدوعًا فإن الثاني سيكون خادعًا وهكذا. 

في هذا الصراع، يعكس السّياب منظوره ووجهة نظره ومواقفه الفكرية 
بأجواء  تضجُّ  ينقلها  التي  المرحلة  أّن  السيما  به،  المتحّكمة  واألنساق 
الصراعات اآليديولوجية ما يعني استبطانها صراعات نسقية احتدمت كما 
لم تحتدم من قبل. وهذا يؤدي إلى اإلعتقاد أّن السردية تتضمن عصرها عبر 

تضمنها ألنساق الرواي. 

إن الشيوعي، في مروّية السياب، منحٌط، متهّتك، غادر وجبان، ويفتقر 
عن  النظر  وبغض  المقاالت.  به  تزخر  مما  ذلك  غير  وإلى  العربي،  لغيرة 
هوّية راسم الصورة سواٌء كان السّياب أم سواه. فمن شبه المؤكد أّن ثقافة 
في  ثّمة،  أّن  المالحظ  رواجها. ومن  أتاحت  التي  ما هي  في عصر  سائدة 
المروية، صراعًا واضحًا بين نوعين من األفكار واآليديولوجيات السائدة 
في عصرها، وهي العروبية واليسارية. األولى بوصفها نوعًا مستحدثًا من 
والثانية  القومية.  والجماعة  والعرق  للقبيلة  االنتماء  تغليب  أي  القبائلية، 
الداخلون  الخمسينات  قوميو  رأى  كما  الشعوبية  من  حديثًا  نوعًا  بوصفها 

إلى ذلك الصراع بآليات فهٍم لآلخر مستقاة من أنساق ثقافية قديمة. 

القبيلة والقبائلية والشعر والشعرنة،  بين  الغذامي  نظريًا، يفّرق عبد اهللا 
هذه  بوصف  واالستعراب،  والعروبة  والشعوبية  الشعب  بين  يفرق  مثلما 
أحيان  في  وتتعاضد  أحيانًا،  بينها  فيما  تتصارع  األنساق  من  أزواجًا  كلها 



57

أخرى)1). قد تتناقض في وجوه، وقد تختلف في وجوه. والمنطلق دائمًا أّن 
الثقافة العربية تقوم على رافدين جوهريين هما اإلسالم والقبيلة، و»هذان 
ومن  كّلها«)2).  قرونه  مدى  على  العربي  الفكر  على  التأثير  تنازعا  النسقان 
الدينية،  الفضائل  نسق  متعارضة هي:  أنساق  ثالثة  إلى وجود  ينتهي  ذلك 
ونسق الفضائل القبلية الثقافية، ونسق الشعرنة القبائلية)3). معتقدًا أّن »أهّم 
النسق في تمكين معناه هي أن يتحّول الى قيمة تأويلية، ويتّم وفقها  حيل 

استقبال النسق تحت العنوان القبائلي«)4). 

بوصفه  معناه  يأخذ  الغذامي،  برأي  األنساق،  هذه  من  نسق  أيَّ  إن 
مصطلحًا ذا قيمة ثقافية وذهنية محددة حينما يصبح أساسًا لفهم الظواهر، 
بين  االجتماعية  العالقات  و»لتحديد  النصوص،  لتأويل  قاعدة  ويكون 
الذات واآلخر بناًء على ثنائية نحن/هم كوصف طبقي وتصنيفي وفرز بين 
الفئات«)5). تضاف لهما تهمة الشعوبية التي استعيدت خالل الخمسينات 

وتّم توظيفها على نطاق واسع)6). 

العريب،  الثقايف  املركز  الغذامي،  بعد احلداثة، عبد اهللا  ما  القبيلة والقبائلية، هويات    (1(

الطبعة األوىل 75 :2010.
)2)  املصدر نفسه: 75. 

)3)  املصدر نفسه: 75.

)4)  املصدر نفسه: 101.

)5)  املصدر نفسه: 104.

انبعث تيار معاداة الشعوبية بقوة مع نشوب رصاع العراقيني فيام بينهم ابتداًء من هناية   (6(

الثالثينيات عىل خلفية تعريفهم هلوية الدولة. فقد رأى شطٌر منهم أن هوية العراق 
جيب أن تكون عراقية وهؤالء اصطلح عىل تسميتهم أصحاب التيار العراقوي. يف 
حني رأى شطر آخر أن هوية الدولة جيب أن تكون عربية، وهم الذين اصطلح عىل 
تسميتهم بـ»العروبويني« وأبرز من نّبه هلذا األمر املؤرخ حنا بطاطو واملسترشق آريك 
دافيس. يقول دافيس إن »الشعوبية رصاع اجتامعي ناتج عن رصاع االجتاه العراقوي 
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لتسريب جدل عرقي وثقافي  ميدانا  النسقي قد وجد  الصراع  كان هذا 
لم يكد يزول حتى يظهر. وكانت قاعدته األساسية هي التعّصب، تعّصب 
بـ»األعجمية«.  المسماة  األخرى  األعراق  شأن  من  وحّطه  لعرقه،  العربي 
هذا  في  تدور  الشيوعيين  رفاقه  عن  السياب  مروّية  بؤرة  إّن  الواضح  ومن 
مجلة  في  نشره  إثر  تفّجر  كان  معهم  اختالفه  أّن  بقرينة  تحديدًا  الخطاب 
أثار  مقطع  فيها  وكان  األخير«،  الطغاة  »يوم  بعنوان  قصيدة  »اآلداب« 

استفزازهم هو الذي يقول فيه: 
في موضع األرجاس من..جسدي وفي الثدي المذال 

تجري دماء الفاتحين..فلوثوها يا رجال 
من كل جنٍس للرجال)1) 

ما جرى بعد نشر القصيدة هو أّن عددا من الشيوعيين العراقيين أكثرهم 
من ذوي األصل اإليراني)2)، صادفوه وهنأوه على القصيدة، »وأبدوا فرحهم 
وشماتتهم بالعرب وبالقومية العربية، ألّنهم لمسوا في هذا المقطع اتجاهًا 
باألفكار  السّياب  إيمان  النظر عن حقيقة  بغّض  العربية«)3).  للقومية  معاديًا 
العروبية، فإّن أسس الخطاب السائد في عصره يتسّرب إلى وثيقته بلغة ال 
مفهوم  وبين  بينه  يربط  ثم  ساءه،  رفاقه  موقف  أّن  يؤكد  فهو  اللبس.  تقبل 

الوطني واالجتاه العروبوي«، والتيار تصاعد بشكل واضح أثر ثورة 14 متوز بعد أن 
»جرى ضم الكثري من املثقفني إىل جهاز الدولة بحكم االضطرار مما زاد عىل نحو مثري 
من تأثري اليسار عىل القضايا الثقافية ألن نسبة كبرية من النخبة العراقية كانت يسارية 
أو حتى شيوعية يف توجهها«. ينظر: مذكرات دولة، آريك دافيس، ترمجة حتم عبد 

اهلادي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، الطبعة األوىل 135 :2004.
)1)  كنت شيوعيا: 21.

)2)  املصدر نفسه: 21.

)3)  املصدر نفسه: 21. 
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الخمسينات.  في  بقوة  والمتجدد  العربية،  الثقافة  في  الموروث  الشعوبية 
يومنا  إلى  الخطاب  بن  عمر  مقتل  منذ  العرب  تحارب  »اللعينة  فالشعوبية 

هذا، إنما هي في الحق نوٌع من أنواع التعّصب العرقي البغيض«)1). 

قوميته  عن  منافحًا  عربيًا  فحاًل  بوصفه  هنا  يبرز  الذي  الراوي  أن  غير 
سرعان ما يتراجع خطوة إلى الوراء. فحين كانت »المومس العمياء« ُتطبع، 
أضاف السّياب إليها حاشية يقطع به على الشعوبيين طريقهم الذي يسلكونه 
الذين ذكرهما أعاله  للبيتين  العرب وقوميتهم. وقد كان الشرح  للنيل من 
يجب  والشوفينيين،  الشعوبيين  بين  عندنا  القومية  مفهوم  »ضاع  قوله  هو 
الشعبية قومية والقومية شعبية، يجب جعل أحفاد محمد وعمر  أن تكون 
وعلي وأبي ذر والخوارج والشيعة األوائل والمعتزلة يعيشون عيشة تليق 
بهم كبشر وكورثة ألمجاد األمة العربية، أفليس عارًا علينا نحن العرب أن 

تكون بناتنا بغايا يضاجعن الناس من كّل جنس ولون؟«)2) 

لعل التراجع خطوة إلى الوراء يّتضح في الشرح آنف الذكر، باستبطانه 
العرب هوّية  للعراقيين  مبتكرًا  الوسط،  العصا من  للقومية يمسك  مفهومًا 
عمر،  الخلفاء  من  يختار  فهو  يساري.  بقالب  مصاغة  عروبية  نزعة  ذات 
والخوارج  األوائل،  الشيعة  على  رّكز  علي،  ومع  علّيًا.  يختار  جانبه  وإلى 
بتركيزه  العقالنيين، ثم أضفى على موقفه طابعًا طبقّيًا  الثوريين والمعتزلة 

على »العيشة« التي تليق بنا كبشر. 

مع هذا، ما كان للرجل أن يقطع الخيوط مع نسقه القبائلي، لهذا يورد 

)1)  املصدر نفسه: 21.

)2)  كنت شيوعيا: 22.
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إستعالئي  قومي  موقف  بتبنّي  يعّضدها  ثم  العربية«،  األّمة  »أمجاد  مفردة 
بالقول إن من العار على العرب أن تكون بناتهم بغايا يضاجعن الناس من 
كّل جنس ولون. وعلينا االنتباه إلى أّن كتابته لشرح البيتين كانت تّمت في 
سياق لم يكن السّياب قد أعلن خالله طالقه من الحزب الشيوعي نهائيًا. 
لغضب  وامتصاص  متوقع  لصدٍع  رأب  محاولة  وكأّنه  الهامش  يبدو  وبذا 

الرفاق الذين هالهم التبّدل الفكري لدى السّياب. 

التيار  في  الشائع  الثقافي  التعصب  هنا  يلمح  التفصيل.  هذا  عن  بعيدًا 
ماجنون  هذه،  النظر  وجهة  ترى  كما  فالشعوبيون،  للشعوبية.  المعادي 
داعرون ويفتقدون لقيم الشرف التي يتميز بها العربي. وهم يجهدون كما 
الغربية  المعنوية  وإحالل  العربية  المعنوية  »قتل  إلى  المالئكة  نازك  تقول 
بقصص  بالشيوعيين،  يتعلق  فيما  السياب،  مروّية  تزخر  لهذا  محلها«)1). 
حضن  في  االرتماء  كذلك  الجنسي.  والشذوذ  األخالق  وانعدام  التهتك 
الداّلة  القصص  بذكر  يكتفي  ال  إّنه  وقضاياهم)2).  بالعرب  كرهًا  األجنبي 
على هذا التهّتك، بل يهدد بالمزيد منها ذاكرًا أّن جريدة »الحرية«، لسمو 
ينقل عن شاهد عيان  الحوادث. ولكنّه مع هذا  تأبى ذكر بعض  أخالقها، 
أشياء شاهدها يوم كان سجينًا، حين كانت األوامر الحزبية تأتي إلى بعض 

الشبان الذين يمتازون بالجمال بأن يرّفهوا عن رفاقهم)3). 

)1)  التجزيئية يف املجتمع العريب: 139، وينظر أيضا املقالة املنشورة يف كتاب »دور األدب 

يف معركة التحرير والبناء، مؤمتر األدباء العرب اخلامس« اجلزء األول، مطبعة العاين 
.1965: 375

)2)  كنت شيوعيا: 59. 

)3)  املصدر نفسه: 82.
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ثم يمضي قائاًل إنه »لوال سمو أخالق جريدة الحرية، وارتفاع مستواها، 
الشاعرة  أخالق  عن  القناع  لكشفت  بغطاء  تغطي  لن  بفضائح  لفضحتكم 
منّظم  كان  الذي  الكبير  الرفيق  ذلك  عن  ولتحدثت  رفيقة.  أصبحت  التي 
غرفة  الرفيق  هذا  لدى  كانت  كاملين.  شهرين  بيته  في  مكثت  الذي  بغداد 
أعّدها لالجتماعات التنظيمية، ولكنه لم يكن يجتمع ااّل بالنساء اآلنسات، 
وكان يغلق باب الغرفة من الداخل بالمزالج كلما اجتمع بواحدة منهم«)1). 
ثم يقول إّن الفضول والشّك دفعاه ذات يوم إلى التطّلع من ثقب المفتاح 
في باب الغرفة فماذا رأى؟ »إنك أّيها القارئ العزيز تدرك ما الذي رأيته، 
فهذه )التناحية( من أخالق الشيوعيين والشيوعيات أصبحت مكشوفة وال 

تحتاج فضائح جديدة تثبتها«)2). 

إن هذا النسق الذي يهمين على مروّية السياب قديٌم في الثقافة العربية، 
وهو انعكاس لقيم مركزية تنّظم الثقافة االجتماعية وتبنيها. فعلى ابن القبيلة 
أن يكون ذا مروءة وشرف، وبخالفه ُيطرد من الجماعة. تنبث هذه الرؤية 
في كثير من النصوص القديمة والحديثة، وُتلقي بظلها على كّل النشاطات، 
تقدميتها  رغم  مثاًل،  المالئكة  نازك  تذهب  واألدب.  الشعر  ذلك  ومن 
وتصّدرها مشهد الحداثة، إلى الرأي ذاته، فتقول إنه »قد بقي الشعر العربي، 
وكمال  والمروءة  بالفضيلة  تنطلق  صورة  باألعاجم،  العرب  اختالط  قبل 
النفس«)3). وهو رأي يتفق مع رأي السّياب حين يؤّكد في إحدى المناسبات 

)1)  كنت شيوعيا: 82.

)2)  املصدر نفسه: 82.

)3)  التجزيئية يف املجتمع العريب:130، وأيضا »دور األدب يف معركة التحرير والبناء«: 

 .365
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أّن »الشعوبية واألدب الداعر الماجن كانا يتماشيان يدًا بيد، ولم يكن من 
الوليد وكلّهم من  أبدًا أن يكون بشار وأبو نؤاس ومسلم بن  باب الصدفة 
الذي  البياتي  إن  بل  الخليع«)1).  الماجن  الشعر  رسل  الشعوبيين  الفرس 
يفترض أّنه كان ممثاًل لليسار في الحداثة العربية يذهب إلى هذا المعنى في 
أكثر من مناسبة، منها قوله »ال يوجد شاعر في التاريخ العربي هجا أّمته إاّل 

الشعراء الشعوبيون«)2). 

العروبي  الخطاب  عن  عّينة  هي  التي  السّياب  مروّية  إلى  بالعودة 
تجد  أن  يمكنك  الفضلى،  القيم  منظومة  من  االستبعاد  نسق  في  المندرج 
تكرارًا لمفردة »الشرف« كنعٍت تهكمٍي يطلقه على الشيوعيين. فهو يقول 
مّرة: »لم أعد أحتمل البقاء في الكويت بعد أن حّول الرفاق الشرفاء حياتي 
جحيمًا«)3). ثم يعود في مرة أخرى ليقول إن »المناضلين الشرفاء جدًا وقد 
جبنوا أمام الرصاص«)4). ويستمر تكرار المفردة بطريقة تذّكر بتكرارها في 

مدونات أخرى عرفتها تلك المرحلة)5). 

)1)  كتاب السياب النثري ـ مجع وإعداد حسن الغريف ـ كلية اآلداب فاس ـ منشورات 

وتوزيع الكتب العاملية: 21.
)2)  اإلنسان والفكرة، أمحد املهنا، دار األنتشار العريب، لندن، الطبعة األوىل 75 :1998. 

)3)  كنت شيوعيا: 221.

)4)  املصدر نفسه: 208 ينظر أيضا: 142 ،150 ،169.

)5)  يقول شاكر مصطفى سليم: »حصل يل مساء هذا اليوم التعرف عىل رشيف رشفاء 

بعقوبة كلها«: 98، ثم يقول عن أحد الشيوعيني إن »سبب عدم نجاحه بسيط جدا 
32. كذلك يقول عن شعويب آخر: »قصة مناضل  فهو رفيق قديم ورشيف جدا«،: 
رشيف ال يريد أن يدرس عىل مدرس خائن متأمر«، ينظر، يف »مذكرات قومي متآمر، 

مطبعة العاين، 36 :1959. 
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صورة الفالح لدى السياب
كما  كثيرًا،  شعره  في  للفالحين  ينتصر  السّياب  أّن  من  الرغم  على 
ينتصر لهم في تصريحاته. ومن ذلك قوله مثاًل للناقد جليل كمال الدين: 
أّن  إالّ  وثورّية«)1)،  نقاًء  الفالحين  مثل  ليس  بالفالحين،  أعتز  فاّلح،  »إنني 
المذكرات تبرز لنا نسقًا آخر يتحّكم به وينظر من خالله لهم. إنهم، بالنسبة 
للسرقة  ومستعدون  غرائزهم،  خلف  يلهثون  له،«سّذج«،«مستخذون«، 
كونهم  بذريعة  اإلقطاعيين  أمالك  على  واالستيالء  اآلخرين  أموال  ونهب 
ومعتقداته  ونفسيته  بذهنيته  »الفاّلح  أّن  ذلك  كذلك.  هم  وما  شيوعيين 

يستحيل أن يتقّبل الفلسفة المادية الديالكتيكية«)2). 

ويضرب السّياب العديد من األمثلة على هذه الرؤية. وبعضها حكايات 
طيارة  كان  الفالح حمد.  أو  طيارة،  مثل محمود  أبطالها فالحون  صغرى 
قد عمل في بستان لجّد السّياب بضعة أشهر ثم انتقل بعدها بعد أن سرق 
المساحي والعدد األخرى التي هي ملٌك صرف لجّد السياب، »إنها سرقة 
السرقة  الجّد  بعد ذلك، يكتشف  للعيان«)3).  واغتصاب، وأّنه ألمر واضح 
فيرسل من يستدعي طّيارة إليه. يسأله عن المساحي والمناجل وبقية العدد، 
فيجيب الفاّلح »بكل صفاقة: إنها ليست مناجيلك وال مساحيك وإنما هي 

مناجلي ومساحيي أنا الفاّلح«)4). 

والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  الدين،  كامل  جليل  الدكتور  أدبية،  دراسات    (1(

الطبعة األوىل 1985، بغداد:154.
)2)  كنت شيوعيا: 251. 

)3)  كنت شيوعيا: 42.

)4)  املصدر نفسه: 42.
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إقطاعي.  منحدر  ذي  راٍو  نظر  وجهة  هي  هنا  المتحّكم  أّن  يالضح 
فالسّياب يبدأ بتسمية الفالح أوالً، طيارة، ثم ما أن يتوّجه المنظور للصراع 
أبناء  عن  كناية  ليكون  بـ»الفالح«  بوصفه  يكتفي  حتى  المالك،  وبين  بينه 
شريحته الذين »لم يغرسوا النخيل في البساتين التي يعملوا بها)كذا(، ولم 
إلى  العرب  الطينية على حواشي شط  الجزر  إحالة  في  أّي مجهود  يبذلوا 
مزارع مزهرة، فليس لهم أّي حق في هذه البساتين«)1). بل هو حٌق للماّلك 
الذين ينحدر منهم السّياب. كان األخير متحّدرًا »من عائلة تملك بساتين 
أنَّ  ورغم  النتائج«)2).  من  الثمن  يتقاضون  الفالحون،  فيها  يشتغل  للنخيل 
أهل السياب كانوا »من أطيب الناس قلوبًا وأكثرهم بساطة وديمقراطية«)3)، 
إاّل أّنه رأى من مظالمهم »التي أنزلوها بالفالحين شيئًا كثيرًا«. ويسرد، بهذا 
الخصوص، حكاية زنوبة التي تجّرأت، تحت ضغط الفقر، وسرقت حفنة 
من الرز أخفتها في ثيابها)4). ثم أحّس بها أهله فوضعوا حفنة من الرّز في 
الغرفة  الدار. ثم أمروا زنوبة أن تكنس تلك  إناء وتركوه في إحدى غرف 
فترى الرز وتعلم أّن سرقتها قد افتضح أمرها)5). ثم يقول »إنني أتذكرها اآلن 

تكنس وتبكي، شاعرة بالخزي والعار واألسف والخوف«)6). 

ويؤكد السّياب، في تلك المذكرات، أّن مظالم اإلقطاعيين، رغم طيبتهم 
وديمقراطيتهم كما يقول، انطبعت في ذهنه منذ الطفولة. فنشأ كارهًا للظلم 

)1)  املصدر نفسه: 42.

)2)  املصدر نفسه: 7.

)3)  املصدر نفسه: 42.

)4)  املصدر نفسه: 7.

)5)  املصدر نفسه: 8. 

)6)  املصدر نفسه: 8. 
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محّبًا لآلخرين. ثم حدث أن تعّرف على األفكار الشيوعية فوجدها »تنادي 
فآمن  البشر«)1)،  بين  للجميع والعدالة والمساواة  للجميع والطعام  بالعمل 
وتظاهر  السابقة،  الحكاية  في  طيارة  محمود  للفالح  انحاز  أّنه  لدرجة  بها 
أنه يحجز بين جّده والفالح. يقول: »واستطعت أن أنتزع الخيزرانة من يد 
القيام  على  ليجرؤ  يكن  فلم  يده،  أحّرك  ثم  الفالح  يد  في  وأضعها  جدي 

بذلك حتى تضرب الخيزرانة جدي«)2).

الفالح،  وصورة  جهة،  من  السّياب،  صورة  الصورتان:  تضطرب  هنا، 
من جهة أخرى، بسبب تضارب المنظورين المتحّكمين بالرواي. فانتماء 
العدالة  عن  ألفكاره  انتمائه  مقابل  منظور،  في  يتخلخل  لعائلته  السياب 
يسّرب،  الراوي  لكّن  الشيوعي.  منظور  هو  آخر  منظور  من  يعرض  الذي 
في الوقت نفسه، وجهة نظره العميقة حول صورة الفالحين المختزنة لديه. 
لعجزه  ال  بالخيزرانة.  جده  ضرب  على  يجرؤ  ال  طيارة  محمود  فالفالح 
الجسدي بل الستعداده الموروث باالستخذاء أمام مالك األرض. تتكرر 
هذه الصورة لدى السياب في أكثر من موضع. ففي حكاية أخرى، يسكر 
الرفاق الفالحون في مكان ما على شّط العرب، وكان السّياب بينهم. وحين 
خادمة  تعمل  وفتاة  شابًا  يحمل  قاربًا  يلمحون  الرؤوس  في  الخمرة  تدور 
عند أحدى العوائل المعروفة. يراقبون الشاب وهو ينزل من القارب ويلتئم 
حوله عدد من أصدقائه. ثم يتناقش الرفاق حول حّقهم في االستيالء على 
تلك الفتاة. فيقول الفالح حمد إن »من واجبنا ونحن الكادحون أن ننتقم 

)1)  املصدر نفسه: 5. 

)2)  املصدر نفسه: 53.
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الجميلة«)1).  الخادمة  منهم  نأخذ  وأن  األقطاعيين  البرجوازيين  أولئك  من 
منهم،  اقترابهم  بمجرد  لكن  الشّبان.  نحو  باألسلحة  الجميع  يذهب  ثم 
تغّلب  حتى  عوائلهم  وأسماء  أسماءهم  ومعرفته  معهم  حمد  وتحّدث 
الفالح في نفسه على الشيوعي أو عضو الحزب الشيوعي في الحق فيها، 
ونحن  راسنا  تاج  فأنتم  الفالنية  العائلة  أبناء  دمتم  ما  »باستخذاء:  فيقول 

الشرطة خدامكم وانسحبنا فاشلين«)2). 

السياب  نظر  وجهة  في  تتحّكم  لالستخذاء.  الفطري  االستعداد  عدا 
حول  تمركزًا  بوصفه  الفحولة  لنسق  تحيل  للفالحين  أخرى  صورة 
عن  السّياب  ويقدم  بالقّوة.  اآلخرين  أمالك  وسلب  التغالب  خصيصة 
حمد مروّية تهّكمية تعكس منظورًا استعالئيًا واضحًا. فاألخير يحلم بأن 
الجميالت.  النساء  مئات  مع  يسجن  ثم  التمر،  باستخدام  الماّلك  يقتل 
ليالي الصيف سكر حمد حتى راح يهذي  ليلة من  إنه في  السّياب  يقول 
نعم، أمس  »أنا شيوعي، وأمي شيوعية وأبي شيوعي،  فيقول:  بأحالمه، 
حاسبني  تعال  ـ  فقال  البستان،  مالك  وهو  سعيد،  محمد  إلى  رحت 
بستان؟  وأي  تمر  أي  ـ  له  فقلت  بستاني،  من  بعته  التمر  ثمن  وأعطني 
إنني فالح والبستان بستاني، وحين راح يلقلق، ضربته بطلقة من الساير 
ـ والساير كما يعلم القارئ نوع من التمر ـ فلم يمت فحشوت مسدسي 
بطلقة حالوي ـ والحالوي أجود أنواع التمر ـ فأرديته قتيال«)3). ثم ينهي 
بالفالحين  السّياب  رأي  يلخص  ساخر  بمشهد  الصيفي  حلمه  حمد 

)1)  املصدر نفسه: 249.

)2)  املصدر نفسه: 250. 

)3)  كنت شيوعيا: 42. 
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الشيوعيين: »أحاطني الشرطة والناس ثم حبسوني في سجن النساء وقد 
قضيت في هذا السجن أيامًا ممتعة«)1).

هذا  ومع  والنهب.  الغزو  لمرّكب  وفقًا  حمد  يتحرك  الحكاية  هذه  في 
الثقافيون  النقاد  يسّميه  عميق  داخلي  نسق  يتحرك  الفحولي،  المرّكب 
الذي  الفالح  يراود  بالنساء  مليء  سجن  دخول  حيث  القضيب  بمركزية 
راويًا،  بوصفه  السياب،  إّن  ومع  خصائصه)2).  بعض  البدوي  من  يستعير 
لذا  المهمة.  وظائفه  ببعض  محتفظًا  يظلُّ  إنه  إاّل  المروّية،  من  ينسحب 
تراه يشرح معنى »الساير« الذي هو »نوع من التمر«، والحالوي الذي هو 
عبارة  هو  حاسم  بتدّخل  الحكاية  ينهي  األخير  وفي  التمر«.  أنواع  »أجود 
النساء  مئات  بين  حمد  »تصّور  يقول:  الضمني  للقارئ  موّجه  سؤال  عن 
األطفال  قصص  أّن  التأليف  شعرية  في  أوسبنسكي  يقول  الحسناوات؟«. 
تنتهي دائمًا بمثل هذه العبارات التي وظيفتها إعالن انتهاء الحكي التخييلي 

والعودة للواقع)3). 

)1)  املصدر نفسه 42.

)2)  ينظر، دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي: 50 ،37. 

)3)  يقول أوسبنسكي »أذا تفحصنا الصيغ التقليدية التي توجد يف آخر احلكايات فإننا 

مفاجئ  بشكل  ذلك  ويتم  )أنا(  املتكلم  ضمري  ظهور  احلاالت  أغلب  يف  نالحظ 
مميزة  ظاهرة  وهي  حدث  أي  يف  احلني  ذلك  حتى  يساهم  مل  احلاكي  وأن  خصوصا 
تقريبا لبداية القصة«، ويضيف أن الصيغة األكثر شعبية التي ختتم هناية سعيدة »وكنت 
هناك، رشبت عسال وبرية وكان ذلك يسيل عىل شاريب وال يدخل إىل فمي«. ينظر، 
مصطفى،  ناجي  ترمجة  مؤلفني،  جمموعة  التبئري،  إىل  النظر  وجهة  من  الرسد  نظرية 
منشورات احلوار األكاديمي واجلامعي: 89. ويامثل ذلك يف احلكاية الشعبية العراقية 
اختتامها بالصيغة التالية: »عفتهم واجيت وجبت لكم ويايه سبع رمانات....« ينظر 

جملة الرتاث الشعبي، العدد 
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حكايات  ثّمة  النهب،  مفهوم  حول  المتمركزة  المروّية  هذه  عن  فضاًل 
كناية  تبئيرها  في  السّياب  يجهد  التي  الشخصية  أيضًا،  حمد  بطلها  أخرى 
مرضًا  لحمد  رفيق  يمرض  مثاًل،  مّرة،  ذات  في  اآلخرين.  الفالحين  عن 
شديدًا فيالحظ الشيوعيون أّن حمد بدأ يتغّيب عن االجتماعات. ثم يرونه 
الشيوعية.  فضائل  بعض  يجّسد  ألّنه  فيفرحون  المريض  رفيقه  لبيت  زائرًا 
غير أنهم يكتشفون فيما بعد أّن حمدًا كان يذهب غازيًا للفوز بزوجة رفيقه 
الجميلة ومراودتها عن نفسها. يستعين السّياب بهذه الحادثة للبرهنة على 
بأية  القيام  عن  يتورعون  ال  فهم  معدنهم  وخبث  الشيوعيين  أخالق  خّسة 
رذيلة تتنافى مع القيم االجتماعية السائدة وقد »أغرقوا في ابتذالهم الجنسي 
حتى أصبحت تستطيع أن تمسك بتالبيب أّية فتاة أو امرأة شيوعية ثم تهتف: 

تعالوا إليها فإّنها رديئة األخالق«)1). 

إن نسق الفحولة متحكٌم بالسّياب ال بالفالح حمد أو رفاقه اآلخرين. 
ما  وهذا  الراوي.  زاوية  من  لهم  ومنظور  مبأرون  الفواعل  جميع  أّن  ذلك 
يتكّشف في المرويات الثانوّية التي تزخر بها المقاالت وكان بطلها السّياب 
مثاًل،  المستشفى،  في  الراقد  رفيقه  يفعله حمد مع زوجة  ما  أن  أي  نفسه. 
هو ذاته الذي حاول السّياب فعله مع الشيوعية اليهودية مادلين، »المربربة« 
حسب وصفه. ولئن كان األول يراود زوجة رفيقه مستغاًل مرض األخير. 
فإّن السّياب يفعل ذلك بطريقة ثانية فيطمع في الزواج من مادلين كوسيلة 
أّول مرة في مظاهرة،  التقاها  إنه  التهجير إلى إسرائيل. يقول  إنقاذ لها من 
أكثر  أو  عمرها  من  عشر  الخامسة  في  مربربة  بيضاء  جميلة  »فتاة  وكانت 

)1)  كنت شيوعيا: 51.
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قلياًل«)1). ثم يضيف: »لقد اشتهيت تلك الصبية التي ألقت قصيدتها على 
فيقول  ثانية،  يلتقيها  أنه  غير  نسيتها«)2).  أن  لبثت  ما  ولكن  المقبرة  جدار 
لقارئه بلغة فحولية إنها »مادلين التي كنت اشتهيتها قبل عامين جاءت اآلن 
إلّي وكتبت قصيدة غزل فيها..وافترقنا وتواعدنا على موعد جديد ورحت 
الفنادق  من  فندق  إلى  سآخذها  أنني  على  فعزمت  المنتظر  بالموعد  أفكر 
المعروفة بأسرارها«)3). لكن مادلين ال تحضر إلى الموعد وتختفي، ليعلم 
فيما بعد أّن الحكومة تطاردها لتهجيرها. فيقرر الحزب الشيوعي تزويجها 
من أحد الرفاق كطريقة إلنقاذها. يسّجل السياب اسمه راغبًا بالزواج منها 
للزواج  المتقدمون  يسأل  وحين  النتيجة.  تظهر  أن  دون  أسبوعًا  ينتظر  ثم 
ألّن  الفكرة  عن  أذهانهم  يصرفوا  إّن  لهم  يقال  طلباتهم  مصير  عن  منها 
يقول  وهنا  الشرطة.  أنظار  عن  واختفت  أمينًا  مأوى  لها  وجدت  مادلين 
الذي  الرفيق باسم  أنها نزلت إلى سرداب الحزب مع  السياب: »وعلمت 
كان سكرتيرًا للحزب آنذاك«)4). وبما أنها »مغرية« فما كان لـ»الرفيق باسم 

ليفوت صيدًا نفيسًا مثلها«)5). 

تحاول  بالخطيئة كما  االعتراف  بالفحولة  الضاّجة  اللغة  تبتغي هذه  ال 
إقناعنا بل إنها تسّرب فخرًا متخياًل ونرجسية مجروحة ومخصّية من قبل 
لو  لتعدوه  إن مادلين ما كانت  الغنيمة من صاحبها.  سلطة حزبية استلبت 
لقاءه:  طلبت  من  وهي  وبشعره،  به  معجبة  فهي  الرفاق.  بين  تخييرها  تّم 

)1)  املصدر نفسه: 86.

)2)  املصدر نفسه: 87. 

)3)  املصدر نفسه: 87. 

)4)  كنت شيوعيا: 87.

)5)  املصدر نفسه: 87.
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»استوقفتني قائلة: ـ أستاذ بدر..أستاذ بدر فوقفت، فقالت ـ دون مقدمات 
ودون أن تعرفني بنفسها:ـ  عندك ديوان شعر جّيد ولكنني لم أره فهل تسمح 
بإعطائه لي. فقلت لها: أي ديوان..أزهار ذابلة أم أساطير؟ إنهما موجودان 
في األسواق وهما ديوانا غزل. فقالت الرفيقة: نحن ال ندور الغزل..نريد 

شعرًا نضاليًا وحينذاك علمت أّنها من المناضالت الشريفات«)1). 

السّياب،  من  مادلين  باستالب  المتمثل  الخفي  الخصاء  نسق  ينبّث 
الراوي  بها  ينقل  التي  اللغة  في  الواضحة  الظاهرية  الفحولة  مع  والمتنازع 
الحادثة، ينبّث في مذكرات السّياب إذ يتصارع المفهومان في إطار وجهة 
نظر واحدة وبؤرة سرد يتحكم بها الراوي، ويحاول من خاللهما الموازنة 
ما بين هذا وذاك من وجهي النسق. يقول السّياب مثاًل: »رشحت أنا نفسي 
عن طاّلب السنة الثانية وفّزت في االنتخابات ال إلنني كنت شيوعيًا ولكن 
إلنني كنت محبوبًا بين الطاّلب فقد كنت ذكيًا ودودًا وصديقًا للجميع«)2). 
الشعر.  في  يتسّرب  كما  المروّية،  في  ومتخيل  مفترض  فحل  يتسّرب  هنا 
لكن ما هي ااّل بضع سطور حّتى تنازع الذات المخصّية ذلك الفحل فيقول 
الراوي: »وهكذا فانتخبت أنا رئيسًا لالتحاد بينما انتخب جاسم حمودي 
نائبًا للرئيس، ولكنّه كان في حقيقة األمر هو الرئيس الفعلي فقد كان أعلى 
مركزًا منّي في الحزب«)3). ثم يوّضح »لقد أراد أن يبقى هو في الظّل بينما 
أكون أنا في النور وألكون كبش الفداء حين الفداء«)4). وهذا ما جرى فعاًل 

)1)  املصدر نفسه: 88.

)2)  املصدر نفسه: 35.

)3)  املصدر نفسه: 35. 

)4)  املصدر نفسه: 35. 
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في وقت الحق. ُيخصى الفحل المحبوب وُيفصل ويضيع عليه عاٌم دراسي 
كامل، بينما ينهار جاسم حمودي مثل أّي فحل مزيف فيعترف لألمن »بكل 

ما لديه من معلومات«)1). 

اإلضرابات  يقود  كفحٍل  صورته  السياب  يعرض  األيام،  تلك  خالل 
غضون  وفي  والتصفيق«.  »بالهتاف  وُيستقبل  بالطلبة  ويخطب  الكلية  في 
ذلك، يرى معبودته وهي تصفق متحمسة فيفرح فرحًا كبيرًا ويقول متهكمًا 
هذه  ومع  خطابي«)2).  في  تقدمية  من  لمسته  ما  أعجبها  وقد  تقدمية  »فهي 
العراقي،  المحلي  الهابيتوس  يختزنه  ما  كّل  المتضمنة  الطاغية  الفحولة 
خصاء  بلحظة  ينتهي  األمر  فإن  شيء،  لكّل  الموّلد  االزدواج  نسق  نعني 
وفقدان للكرامة ضحيته السّياب. فبعد فصله من الكلية وسكنه في الفندق 
ألسبوعين، تحّطمت ميزانيته المالية المتواضعة وأفلس تمامًا، ولكن »بعد 
الرفيق جاسم حمودي دينارًا واحدًا  بيد  إلّي  هذا أرسل الحزب الشيوعي 
كمساعدة لي من الحزب ولو كان لديَّ شعور بالكرامة آنذاك لرفضت هذه 

المساعدة التافهة«)3). 

إنه مخصّي من ذلك الحزب، محتقر وغير معترف بفحولته.  األحرى 
هم  كانوا  بينما  ونزاهة.  وكرامة  مروءة  وذا  شجاعًا  كان  لرفاقه  خالفًا  فهو 
الشرطة  أمام  من  ويهربون  معهم،  يجرى  تحقيق  أول  مع  ينهارون  جبناء 
كاألرانب. ولكي يبّرر السياب هذا الجبن يعزو األمر لإللحاد وعدم اإليمان 

)1)  املصدر نفسه: 35.

)2)  املصدر نفسه: 37 .

)3)  املصدر نفسه: 39. 
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بالبعث والنشور، لذلك »الحياة عزيزة عليهم ألّنها حياتهم الوحيدة«)1). في 
كما  مضحك  بشكل  السّياب  رّفاق  ينهار  أن  يحدث  المظاهرات،  إحدى 
يصف، بينما هو يصمد: »نهضت من األرض ونفضت التراب عن مالبسي 
الذين كانوا يمسكون بتالبيب  الرصيفين يغّصان برجال الشرطة  فوجدت 
شفتّي  بين  ووضعتها  سيكارة  وأخرجت  وهناك  هنا  المتراكضين  الرفاق 
هدوء  بكل  سرت  ثم  منها  السائل  الدم  ألخفي  جيبي  في  يدي  ودسست 
واتزان ومررت برجال الشرطة فلم يكترثوا بي ألّنهم لم يعتقدوا أنني وأنا 

الهادئ في مشيتي كنت من المتظاهرين«)2). 

إن الطعن بالجبن الموجه للشيوعيين يتكرر في مقاالت السّياب كثيرًا. 
وقد يأخذ أحيانًا شكل حديث عن انهيارات في دوائر األمن أو عدم ثبات 
للمروءة  انعدام  إلى  الجبن  يتحّول  المّرات  بعض  وفي  التظاهرات.  في 
الكذب  عن  يتوّرع  وال  ومرتشيًا  سارقًا  الشيوعي  فيبدو  الفضلى.  والقيم 

واالفتراء وظلم من هو أضعف منه)3).

بعيدا عن هذا، فإن نسق الخصاء الذي يتحكم بالمروية يظهر مرة بصفته 
فحولة متخّيلة وتارة بصفته إخصاًء للراوي، وهو يظهر في أجلى صورته في 

)1)  املصدر نفسه: 39. 

)2)  املصدر نفسه: 60.

)3)  تزخر املدونات العراقية املنطلقة من جانب أيديولوجي بمثل هذه الطعون املتبادلة 

من قبل اجلانبني، فهذا هو عبد الرمحن جميد الربيعي ينقل عن عبد الرزاق عبد الواحد 
حادثة عن جبن سعدي يوسف بعد انضوائه للحزب الشيوعي أيام اجلامعة. ومفادها 
التميمي حارضا  أن مسؤول سعدي احلزيب )أ ش( »كلفه بمهمة وكان كاظم نعمة 
وعندما خرجوا بعد أكثر من نصف ساعة وجدوا سعدي جالسا عىل الرصيف وهو 
يبكي خوفا وعجزا عن تنفيذ املهمة فام كان من )أ ش( إال أن اهند فيه«، من ذاكرة 

األيام، عبد الرمحن جميد الربيعي منشورات تونس، تونس، 422 :2006.
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سياق الحلقة الرابعة من المقاالت، وذلك حين يزوره رفيق شيوعي ويلومه 
على كتابته الحلقات الثالث ويبادره معاتبًاـ  ما هذه الكتابات؟ كيف ترضى 
لنفسك أن تنحدر لهذا المستوى؟)4) ثم يدور الحديث لينتهي بقول السّياب 
لذلك الصديق: »صحيح إّن ما بيني وبين الشيوعيين قد انتهى منذ سنوات 
عديدة ولكن هل تركني الشيوعيون بسالم؟ لقد ظّلوا يالحقونني بالشتائم 
وظيفتي  من  بفصلي  التسبب  إلى  األمر  انتهى  حتى  والسباب  واألكاذيب 
فقطعوا بذلك رزقي، موردي الوحيد الذي اعتاش منه وأقيت أطفالي. إنني 
في حرب معهم وهي حرب شخصّية باإلضافة إلى كونها حربًا عقائدية«)5). 

عن  الراوي  فيرسم  االجتماعي،  الخصاء  نسق  يهيمن  الحلقة  هذه  في 
صورة  وتغيب  كّلها  اللغة  تتغير  الكرامة.  المنتهك  المظلوم  صورة  نفسه 
للسلطة.  المتظلم  المثقف  صورة  محلها  لتحّل  كامل  شبه  بشكل  الفحل 
ليقرأها  الشيوعيون  لعبه  الذي  القذر  »والدور  فصله  قّصة  السّياب  فيروي 
ذلك الصديق ويقرأها معه المواطنون ويقرأها المسؤولون وقبل، ليقرأها 
لخدمة  يكّرسه  الذي  وقته  في  يكون  أن  آمل  وأنا  األوحد  الزعيم  سيادة 
ال  يكتبها  التي  السطور  هذه  لقراءة  متسع  مصالحه  على  والسهر  الشعب 

مجرد مواطن مظلوم وإنما شاعر من أبرز شعراء العرب«)6). 

إن نسق الخصاء ينتصر في هذه الحلقة، فيتكرر اسم الزعيم عبد الكريم 
مرتين »وها أنذا اليوم شاعرًا ال يقلُّ عن الرصافي شاعرية ووطنية مخلصا 
وديمقراطيا صميما أحارب في رزقي في عهد الزعيم الفذ عبد الكريم قاسم 

)4)  كنت شيوعيا: 27.

)5)  املصدر نفسه: 27.

)6)  املصدر نفسه: 27.
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ال ألنني ضد الجمهورية بل ألنني أحّب عبد الكريم قاسم أكثر مما احب 
النظر هذه، صورة  في وجهة  لينين«)1). تضّخم،  أو  ماركس  أو  خروشوف 
الزعيم بوصفه قارئًا ضمنيًا يشير لسياق اجتماعي ساد في تلك المرحلة. 
المضطهد  اجتماعيًا،  المخصي  للسياب  بالنسبة  للفقراء  »منقذ«  فقاسم، 
و»الزعيم  األمين«)2)،  »الزعيم  قاسم،  أي  وهو،  القدامى.  رفاقه  قبل  من 
العبقري«)3)، و»المنقذ األكبر«)4)و«الزعيم المقدام المظفر«)5). وهو »رئيسنا 
عبد  إلى«عراق  اإللتفاتات  إحدى  في  يتحّول  العراق  إّن  بل  العظيم«)6). 
الكريم  عبد  عراق  أّن  الخائنون  هؤالء  »أيتصور  فيقول:  قاسم«)7)،  الكريم 

قاسم سوف يصبح شيوعيًا؟«.)8) 

الشيوعيين  من  المضطهد  المثقف  بصورة  المتجّسد  الخصاء  نسق  إّن 
يذهب إلى وجهة أخرى تناسب وضعه، فيبدو، في بعض الفقرات، محرضًا 
على ذلك الخصم الثقافي. يقول عن البياتي: »أّما قرأت لشاعرهم األكبر 
فيها:  يقول  البيروتية  البياتي قصيدة نشرها في مجلة اآلداب  الوهاب  عبد 
السطر  أستغل هذا  لن  قّواد،  مدينتي  في  اهللا  اليهود،  يبيعه  مدينتي  في  فاهللا 
فأقول إنه دليل على إلحاد الشيوعيين وكفرهم«)9). وفي فقرة أخرى، يبدو 

)1)  املصدر نفسه: 27. 

)2)  املصدر نفسه: 90. 

)3)  املصدر نفسه: 97. 

)4)  املصدر نفسه: 140. 

)5)  املصدر نفسه: 98. 

)6)  املصدر نفسه: 87. 

)7)  املصدر نفسه: 90. 

)8)  املصدر نفسه: 80. 

)9)  املصدر نفسه: 140. 
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لمحمد  كلمة  مستعرضا  العرب،  لدى  الفّعال  القبائلي  للنسق  مستنهضًا 
شرارة كان قالها في حفل وكانت »كّلها مخصصة للهجوم على الحجاج، 
هذا البطل الذي أراد أّن يحمي الكوفة من الغزو الفارسي الشعوبي والذي 
وضع نظامًا خالدًا أن ال يدخل الكوفة إاّل عربي«)1). وال يقف األمر عند هذا 
جريدة  إّن  فيقول  التقارير  كاتب  دور  يتلبس  أخرى،  فقرة  في  فهو،  الحد. 
»إتحاد الشعب« الشيوعية نشرت »منذ أيام مقاالً قالت فيه إن ثورة 14 تموز 
برجوازية، فهل أدرك المسؤولون ما وراء هذا القول؟ إنه يعني أّن البد من 

ثورة أخرى، ثورة بروليتارية معاكسة لهذه الثورة البرجوازية«)2). 

يعيش  إلى سياق اجتماعي كان  يشير  التحريضي هذا  إن موقفه  الحال 
وتسببهم  له  الشيوعيين  محاربة  من  بالغبن  شاعرًا  ُمضطهدًا  كان  فقد  فيه، 
بفصله والتضييق عليه. لهذا انبثق نسق الخصاء بشكل عدائي واضح ضد 

ذلك األب الذي هدد بخصائه.

الشيوعي الخاطئ: االعتراف المخفي
السياب  يكتب  »كنت شيوعيا«،  مقاالت  الثالثة من سلسلة  الحلقة  في 
ال  الصغير،  كالطفل  وهو  شخصية،  دون  »إنسان  بأنه  الشيوعي  واصفًا 
يستطيع أن يعيش وأن يدبر شؤونه دون أمه«)3). ثم يختصر ذلك بكناية تشير 
لهذا المعنى وغالبًا ما يتداولها الشيوعيون عمن ينبذه حزبهم. إنهم يقولون 
عن هذا المنبوذ: أين يولي؟)4) مشيرين إلى ضياعه، وربما جوعه وافتقاره. 

)1)  املصدر نفسه: 85. 

)2)  املصدر نفسه: 81.

)3)  املصدر نفسه: 19.

)4)  املصدر نفسه: 19.
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وذلك ما يوحي بقّوة الحزب في الشارع العراقي، وتنّفذه في المؤسسات، 
وتحّوله، خصوصا بعد 14 تموز عام 1958، إلى دولة داخل الدولة. 

لمأزقه مع  استحضارًا  يولي،  أين  لكناية:  السياب  استحضار  ربما كان 
أّدى  ما  عليه.  والتضييق  وفِصله من عمله،  معه،  بعد خالفه  الحزب  ذلك 
بل  فقط،  عيشه  لقمة  في  ليس  ومحاربًا،  مضطهدًا  كونه  استشعار  إلى  به 
في وضعه االجتماعي والثقافي أيضًا. وهو ما أدى به إلى كتابة المقاالت 

المهاجمة للشيوعيين بكل تلك الحدة. 

الحال إّن السياب يشير في أكثر من مفصل بأنه كان واقعًا تحت هاجس 
اليتم والتشرد بعد فقدانه حاضنة الحزب. وهذا يفّسر كون االعترافات رّدة 
فعل على فقدان تلك الحاضنة. بمعنى أنه أراد االنتقام من حزبه وفضحه. 
وهو ما قاله ألحد أصدقائه بعد زيارة له في بيته كما رأينا. وفي هذا اإلطار، 
ينفي السياب عن نفسه كتابة رسالة كان أشار إليها شقيقه مصطفى شاكر في 
السياب. يقول  الشاعر  الشيوعية رّدًا على ما يكتبه  مقالة نشرتها الصحافة 
بحسب  الحاج  عزيز  إلى  االعترافية  الرسالة  تلك  سّلم  أخاه  إّن  مصطفى 
األعراف الحزبية المتبعة، وأن الحزب يحتفظ بها، ومتى ما نشرت سيعرف 

القّراء سبب تحامل السياب على رفاقه)1). 

بطريقة  كتابتها  سبب  يطرح  لكنّه  الرسالة،  تلك  بوجود  السياب  يقّر 
مختلفة فيقول إنه بعد فصله من عمله، أخذ شقيقه يكثر من زياراته له في 
البيت ويلقي عليه اللوم من أن كّل ما أصابه من صنع يديه، وأن الشيوعيين ما 
زالوا يحبونه ـ أي السّياب ـ وأن عزيز الحاج يوّد لو يراه ليحلَّ معه المسألة 

)1)  املصدر نفسه: 20. 
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لألمور  وتصويره  مصطفى  إلحاح  »وكثر  يضيف  ثم  عمله)1).  إلى  ويعيده 
بطريقة سحرية، كما كثر إلحاح النسوة في البيت حتى ضقت ذرعًا به فقلت 

في نفسي: ألذهب إلى عزيز الحاج وأجد ما يريد فلن أخسر شيئًا«)2). 

وحمزة  الحيدري  جمال  عنده  فوجد  للحاج  السياب  ذهب  وبالفعل، 
سلمان واستقباله استقباالً جيدًا وأعلنا عن أسفهما لفصله وناقشا أسباب 
خالفه مع الشيوعيين. وفضل أن يحدد األسباب مكتوبة، ومن المستحسن 
أن أكتبها ـ أي األسباب ـ على ورقة ليدرساها ويدرسها الحزب ثم أخذ 
ـ  العمياء  الـمومس  ـ  قصة  أروي  ورحت  ورقة  وتناولت  النهائي.  القرار 
وـ األسلحة األطفال ـ كما رويتها للقّراء«)3). وبعد أن قرأ جمال الحيدري 
خطأه،  يبين  لم  أّنه  إلى  االنتباه  يثير  أّنه  غير  أقواله  يّصدق  إّنه  قال  كتبه  ما 
هو  خطأي  »أن  اآلتية:  العبارة  لها  وأضاف  الرسالة  السياب  تناول  وهنا 
بشتائم  وشتائمهم  عليهم  مني  بهجوم  عليَّ  الشيوعيين  هجوم  قابلت  إنني 
مثلها وكان الواجب علّي ـ كشيوعي ـ أن أسكت وأن نعتوني بالجاسوس 
ذلك،  بعد  صميم«)4).  كديمقراطي  تظهرني  التي  القصائد  بكتابة  وأستمّر 
يوّجه السياب الخطاب للقارئ الضمني قائاًل: »هذه هي المقالة التي راح 

الشيوعي الصغير يهدد بنشرها وال أرى فيها أّي لبس«)5). 

في  معروفة  هذه  االعتراف  آلية  أّن  الخصوص،  بهذا  المعلوم،  من 

)1)  كنت شيوعيا: 66. 

)2)  املصدر نفسه: 66. 

)3)  املصدر نفسه:67. 

)4)  املصدر نفسه: 68. 

)5)  املصدر نفسه: 68.
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مبادئه  على  الخارجين  مع  دائمًا  وتمارس  الشيوعي،  الحزب  أدبيات 
اختار  طالما  تحييدها  يتوّجب  التي  الفردية  خصائصهم  والمغّلبين 
والتصفوية  بالذيلية  مثاًل  فيتهمون  عنه.  معبرًا  ليكون  الحزب  الشيوعي 

و»البتي برجوازية«)1). 

لقد وّجهت مثل هذه التهم للسياب أيضًا، وهو ينّوه إليها أكثر من مّرة 
في مقاالته. فأخالق »البتي برجوازية« تتكرر على لسان زميله في الكويت 
السيل  بلغ  »حين  مّرة  ذات  به  ينفجر  السّياب  جعلت  بطريقة  لفتة  محمد 
الزبى نفسي وكنت أتناقش مع لفتة محمد الذي أخذ يهاجمني بادئًا جملة 
ـ أنتم األفندية، أنتم أبناء الطبقة البتي برجوازية ونحن الكادحين نحن أبناء 
الطبقة الكادحة، لم أتمالك نفسي فصحت به ـ تعال حاسبني أّينا األفندي 
وأّينا الكادح، أّينا البتي برجوازي وأّينا الفقير؟ إنك تتقاضى راتبًا أكثر من 

)1)  نقرأ يف السرية الذاتية لسالم عادل التي دونتها زوجته العديد من هذه االعرتافات 

اخلطية لبعض قادة احلزب من أمثال »جندل« وهو االسم احلركي لزكي خريي حيث 
ميدان  أمضيتها يف  التي  التنظيمية  احلزبية  احلياة  »إن  احلزبية:  التحقيق  للجنة  يكتب 
النضال الفعيل قبل 14 متوز مل تتجاوز بمجموعها السنتني، ويف فرتات متباعدة )1935 
و1937 و1948( ويف معظم سنوات السجن كنت يف عزلٍة عن املسؤولني احلزبيني يف 
املنظمة تتميز باالستعالء الثقايف البتي برجوازي، ومل أمارس النقد والنقد الذايت إال 
نادرا ومل أحاسب حماسبة تنظيمية فانبثقت من شوائبي الذهنية للمثقف الربجوازي 
الصغري والكامنة يف ذايت وترعرعت خمتلف العادات والتسلكات الغريبة عن الذهنية 
الربوليتارية كالتشهري والنقد غري النظامي والترصحيات غري املسؤولة وخمتلف أوجه 
363. ليس هذا حسب، فقد كان عىل  الليربايل والعالقات الضيقة... » ص  النشاط 
الرجل جلد ذاته واهتامها بالغفلة و»نقص التصلب الفكري والسيايس إزاء مناورات 
الربجوازية الوطنية ودسائسها وضغطها وهي يف السلطة ويف فرتة ثورية وهذا فضال 
األخرى«،  الغربية  الفكرية  واجلذور  العقائدي  واجلمود  القومي  األفق  ضيق  عن 
الرواد  دار  خالد،  ونزال  يوسف  ناجي  ثمينة  مناضل،  عادل..سرية  سالم  ينظر، 

للطباعة، بغداد، الطبعة الثانية 2004.
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راتبي ومالبس خيرًا من مالبسي وتنام على فراش أحسن من فراشي وتقوم 
بأعمال أهون مما أقوم به...«)1) 

فإننا  السياب،  قبل شقيق  المزعوم من  المخفي  االعتراف  إلى  بالعودة 
واجتماعية  إقتصادية  ضغوط  تحت  كتبه  قد  السياب  يكون  أن  نستبعد  ال 
لحزبه  رسمي  بشكل  خصاءه  فأبدى  لذلك  اضطر  لعله  إذ  به،  أحاطت 

ليتخّلص من تلك الضغوط ويعاد لوظيفته. 

)1)  كنت شيوعيا: 217.
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المبحث الثاني

سردّية البياتي: الفتى العارف والفحولة الشعبية

مدخل في رسالة
في العام 1951، يكتب عبد الوهاب البياتي لصديقه فؤاد التكرلي، مسّربًا 
العامة، يكتب: »يزداد بعدي عن  تبرمه من وضعه االجتماعي ونفوره من 
الناس يومًا بعد يوم حتى أنني عدت أشعر بالخوف منهم، بل مالي ال أقول 
أّن ثّمة تافهين كثيرين يتخّبطون  باالنهيار والغثيان وأنا بينهم«)1). ويضيف 
الشارع«)2)،  في  المقهى  في  قبورهم،  من  »استيقظوا  يبدون وكأنهم  أمامه، 
يقول:  مثله.  لمن هو  وتبدو مؤلمة  فّجة  بطريقة  الحياة  يمارسون  وصاروا 
ـ  الحياة  يقصد  ـ  اللفظة  هذه  يمضغون  وهم  األوغاد  هؤالء  يؤلمني  »كم 

بشهية ونهم كريه، هذه اللفظة التي طردناها من قواميسنا«)3). 

فيقول  مذكراته  ليكتب  البياتي  يعود  طويلة.  بأعوام  الرسالة  تلك  بعد 
عن الناس الفقراء الذين رآهم في صباه إنهم »يؤمنون بالحياة ويعملون في 

)1)  الشعر العراقي يف العراق منذ نشأته حتى عام 1957.. دراسة نقدية، يوسف الصائغ، 

منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 114 :2006.
)2)  املصدر نفسه: 114. 

)3)  املصدر نفسه: 114. 
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صمت من أجل تغييرها عن طريق الكدح والعمل المضني المتواصل«)1). ثم 
يضيف أّن »هذا اإليمان بالحياة وبضرورة تغييرها كان يكمن في أعماقهم«)2). 

هل ثّمة تناقض بين الرأيين؟ قد يكون ذلك بّينا لذهن المتأمل في خطاب 
ال  المسألة  أّن  يكشف  سوف  وأنساقه  الخطاب  في  التمعن  لكّن  البياتي، 
تتعلق بتناقض اآلراء وتضاربها قدر تعّلقه بتناقض األنساق، وما يرافق ذلك 

من اختالف في المنظور ووجهات النظر. 

في هذا المبحث، سيكون خطاب عبد الوهاب البياتي، الفتى والمترّحل 
والنرجسي، مادة لبحث في األنساق المتعارضة التي يقّوض بعضها بعضا 

كما سنرى. 

الفتّوة والنرجسية وتداخل األنساق 
العالمية  الحرب  بعد  نشأ  ثقافي  جيل  إلى  البياتي  الوهاب  عبد  ينتمي 
الثانية وحّمل على كتفيه لواء التجديد ودعا إلى تحطيم األشكال الماضوّية 
وما تحيل له من قيم ومفاهيم. فالشاعر أحد رواد الشعر الحر في العراق 
الكتابة  في  جديدًا  منحًى  ينحون  األربعينات  أواخر  من  ابتدأوا  ممن 
الشعرية انطالقًا من رؤية ثقافية تجديدية بدت متأثرة بالسياق االجتماعي 
والسياسي السائد آنذاك. كانت ثّمة أجيال جديدة قد ظهرت يسيطر على 
وقت  في  األسعد)3).  محمد  الباحث  يرى  كما  بالكارثة  اإلحساس  ذهنها 

الطبعة  الفرقد، دمشق،  دار  البيايت،  الوهاب  الشعرية، عبد  السرية  الشمس،  ينابيع    (1(

األوىل 22 :1999. 
)2)  املصدر نفسه: 22.

)3)  بحثا عن احلداثة: 35. 
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اجترار  باسترخاء كامل  تواصل  والتحرر ولواحقها  األحياء  »أجيال  كانت 
هنا  والمقصود  الماضي«)1).  في  مقوالتها  حّتى  تناقض  عجيبة  مقوالت 
وعجز  والعراق،  ولبنان  وسوريا  مصر  في  نشط  الذي  الرومانسي  الجيل 
عن اللحاق بالمتغيرات الجوهرية التي جرت في العالم العربي، ومن بينها 
اندحار العرب الحضاري والسياسي الذي جّسدته »صدمات منتصف القرن 
1948 وإعالن دولة اسرائيل«)2).  العشرين بعد هزيمة الجيوش العربية في 
وهو ما سيرفع من وتيرة »محاسبة النفس الى مستوى لم يسبق له مثيل« )3)، 

كما يؤكد الباحث عبد اهللا حمودي. 

تنطبق هذه الرؤية على البياتي مثلما تنطبق على جميع أبناء جيله. سواٌء 
انتلجنسيا وجدت نفسها في صراع محموم مع  أم  فنانين،  أم  كانوا شعراء 
كانوا  وسواه  البياتي  أن  بدا  الطرح  هذا  وفق  وأشكالها.  القديمة  الرؤى 
موزعين بين هاجسين: هاجس كونهم أبناًء مخصيين، من جهة، وهاجس 
سعيد  خالدة  عنه  تعبر  ما  وهو  أخرى.  جهة  من  نرجسية،  ذواتًا  كونهم 
الذي  التضّخم  أو  الشديد  الخفوت  بين  األنا  توّزع  فكرة  على  بتركيزها 

يوصلها ألن تكون ذاتا نبوية أو رائية للعالم)4). 

أن  ذلك  كال،  واحد؟  متخّيل  في  النقيضين  تجّسد  يمنع  ما  ثمة  هل 
المتخيل متوتر دائمًا ومتقّلب باستمرار كما يرى الباحث نادر كاظم، وهو 

)1)  املصدر نفسه 35. 

)2)  الشيخ واملريد..النسق الثقايف للسلطة يف املجتمعات العربية، عبد اهللا محودي، ترمجة 

عبد املجيد جحفة، دار توبقال للنرش، الطبعة الرابعة 16 :2010. 
)3)  املصدر نفسه: 16. 

)4)  ينظر، احلداثة.. شهادات وقضايا، الوطني، االختالف، حداثة اآلخر: 56.
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من  وأكثر  رؤية  من  وأكثر  صوت  من  أكثر  داخلها  يصطرع  »ساحة  يمثل 
أو سردية ما ال  أو نسق  أّن »هيمنة صوت  ثم،  يعني، من  سردية«)1). وهذا 

يعني بالضرورة موت بقية األصوات والرؤى واألنساق«)2). 

البياتي عددًا مما يفترض أن  إذن، من الممكن أن نتوقع تضمن مروية 
تكون أنساقًا متعارضة كالنرجسية والخصاء. وإلى جانبِها، من الممكن أن 
ميثيولوجية.  مرجعيات  ذو  فحولة  نسق  به  يحفُّ  بدويُّ  فحولة  نسق  يبرز 
ومن الممكن االفتراض أيضًا أّن نسق الفحولة البدوي هذا يتجّسد بشكل 
البياتي، شاعر هّجاء يبدو، في وجه من وجوهه،  شعبي، وبطله، في حالة 
المهم  ومن  للميثولوجيا.  المحيل  األورفي  للشاعر  نسقي  معارض  وكأنه 
التأكيد، بهذا الخصوص، أن الشاعر األورفي هذا قد يتقنّع تارًة بقناع الشيخ 
أشكال  من  آخر  شكل  هو  الذي  أورفيوس  برداء  حينا  يتزيا  وقد  العارف، 
تموز)3). بمعنى أّن البياتي، في شعره ونثره، اختار شكل الفتى الصوفي أو 

)1)  متثالت اآلخر..صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط: 75.

)2)  املصدر نفسه: 75.

)3)  األورفية orphism اصطالح مأخوذ من أسطورة أورفيوس، الشاعر وعازف القيثار 

اليوناين الذ نزل اىل العامل السفيل النقاذ يورديس من املوت، وأصبح املصطلح يطلق 
عىل كل األفكار والتصورات الروحية ذات الطابع الصويف التي اختذت من أسطورة 
مستخدمي  أحد  البيايت  الشاعر  الرشع  عيل  الباحث  ويعد  هلا،  أساسا  أورفيوس 
األسطورة األورفية، ويذكر أن النقاد مل ينتبهوا لظاهرة الورفية يف شعر البيايت، ومنهم 
إحسان عباس وحمسن اطيمش وحمي الدين صبحي ويستثني طراد الكبييس وناجي 
نجيب، ويربهن عيل الرشع عىل الروح االورفية يف شعر البيايت يف كثري من القصائد 
مثل »أحزان البنفسج« و»حب قديم« و»بكائية« و»يأيت وال يأيت« و»مرثية اىل عائشة« 
للتوسع  الشافعي«وغريها.  االمام  اىل  و»رسائل  و»الوريث«  ينامون«  ال  و»املوتى 

ينظر، البيايت واألورفية يف الشعر العريب، الدكتور عيل الرشع، 
منشورات وزارة الثقافة األردينة 1999 الطبعة االوىل عامن، من ص129 اىل ص170  
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العارف أو القطب موضوعًا ثيميًا، من جهة، وشكل الفحل البدوي العنيف 
المستلهم من المتخّيل الشعبي، من جهة أخرى. وما كان ذلك ليتأّتى لو لم 
يتمثل االثنان، أي أورفيوس والقطب، مفهوم الخصوبة والتجدد واالنبعاث 
واالنتقال من حال إلى حال. وهذه الثيمة كانت سادت زمن الحداثة العربية 
ينبع  بمفهوم فحولة  البدوي،  والفتى  العارف  الفتى  النسقان،  اشترك  حين 

من منشأ واحد. 

حين يتتبع المفّكر عبد اهللا حمودي نسقّية الفتوة الصوفية مثاًل، يشير إلى 
اصطالح »فحول الوالية« في سرديات الشيوخ من ذوي الطرق وينّوه إلى 
أّن هناك صراع سرديات انتصر فيها األكثر فحولة بينما لم يتبق من المنسيين 

سوى »معالم ملموسة كالضريح والقّبة والحوش أو المقام«)1). 

قريب من هذا النسق، يشير الغذامي لنسق الفحولة المترحلة من القبيلة 
إلى الفرد ويكون الفرد وفقها »واحدًا من عباد اهللا غير أنه يبدأ بتمييز ذاته 
عن اآلخرين«)2). هنا يختلط مفهوم الفحولة بمفهوم النرجسية فيبدو الفحل 
على رأس الهرم الطبقي، »ويبدأ باكتساب صفاته عبر خلق سمات خاصة به 
حيث يحتكر لنفسه حّق وصف الذات«)3). الحال أن الفتوة والنرجسية كانا 
سادا في خطاب الحداثة كله. إاّل أنهما، مع البياتي، يأخذان من المتخّيل 
الشعبي الكثير من آلياتهما ومظاهرهما. ففيما يتعلق بالفتوة، يجّسد البياتي 
النسق بشكلين متعارضين؛ األّول هو«الفحولة الشعبية«، ويظهر كثيرًا في 
شعره وتصريحاته الصحفية فتسود الشجاعة والبطش بالخصوم والتهّجم 

)1)  الشيخ واملريد: 114. 

)2)  النقد الثقايف، الغذامي: 115. 

)3)  املصدر نفسه: 115. 
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هـو«الفتّوة  والثاني  السلطان)1).  وشعراء  األنظمة  على  ثوري  بلساٍن 
الصوفية«، وفيها يبدو الرواي مترفعًا على صغائر األمور، السيما األحقاد 
الشخصية والخالفات مع الشعراء. وهو ما يناقض نسقه اآلخر الظاهر في 
شديد  كان  أّنه  فيذكر  مثاًل  السياب  شاكر  ببدر  يمّر  تراه  وحواراته.  شعره 
حاوي  بخليل  عرضًا  يمّر  ثم  النفسية)2).  وبحالته  به  رفيقًا  معه،  التسامح 
مقصده)3).  غير  على  وفهمت  عنه  أطلقها  تصريحات  تداعيات  من  فيهّون 
وهكذا مع كثير من زمالئه الشعراء والنقاد الذين يفرد لهم فصاًل من كتابه 

»مدن ورجال ومتاهات«)4).

)1)  عرف البيايت برشاسته جتاه الشعراء اآلخرين ومثال ذلك قوله عن أدونيس مثال »حيتقره 

اجلميع يف كل البالد العربية حتى بعض الشبان الذين تأثروا به قد تنكروا له وشتموه 
واهتموه بالغش واللصوصية والكذب والنفاق والتلّون«، ينظر، اإلنسان والفكرة، أمحد 
املادية  أنه »بحكم حاسته  نزار قباين  73 :1999 أو قوله عن  لندن  املهنا، دار اإلنتشار، 
إىل النقود واجلاه يعتقدون بأنه عندما حتصل نكبة ستستمر إىل األبد فيبدأون بالتحالف 
مع األجانب. هم يشبهون املرتزقة واجلبناء«. املصدر نفسه: 72 ويصل األمر بالبيايت 
إىل التأليب عىل مجاعة جملة »شعر« قائال عنهم أن »الشاعر الذي يتهجم عىل األمة قد 
يكون مدفوعا بعوامل أخرى ال نعرفها جيب أن نحقق يف ذلك أو نرتكها للمحققني 
العدليني«:73. ويصف أمحد املهنا طريقته يف مهامجة اآلخرين بـ»الطريقة البياتية« قائال 
»فإذا سمعت شخصا يمتدح أحدا من جهة ويتمنى عليه من جهة أخرى لو مل يكن 
جاسوسا لعرفت فورا أن املتكلم يتمثل الطريقة البياتية«:69. فضال عن ذلك، كان لدى 
البيايت كام يقول عبد الرمحن جميد الربيعي قاموسا »متيز بمفردات اهلجاء التي لو وظفها 
أي شاعر غريه لبدت نشازا«: 413. وكان يف ترصحياته وحواراته يقوم بغارات »ال تنسى 
عىل شعراء عارصوه عرفهم وعرفوه«: 413. ويؤكد أنه كانت لديه »القدرة عىل السخرية 
من البعض فيحّوهلم إىل نكتة متظاهرًا بأنه ال يعرفهم وجمردًا إياهم من صفاهتم األدبية«: 

413، ينظر، من ذاكرة األيام، عبد الرمحن جميد الربيعي، 

)2)  ينابيع الشمس، السرية الشعرية: 91 ،90 ،89 .

)3)  املصدر نفسه: 111. 

)4)  مدن ورجال ومتاهات، عبد الوهاب البيايت، دار الكنوز األدبيةـ  بريوت 53 :1999ـ  79.
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غير بعيد عن ذلك، سيصادفنا نسق الفتوة الصوفية متمثاًل تلك النرجسية 
فهو  للكون.  مركزًا  يكون  الذي  والغوث  الولي  شخصية  من  المستلهمة 
العارف باألسرار، والناظر إلى اآلخرين على أنهم مجرد أتباع متعلقين به. 
المتصّوف  هذا االستعالء يشير ضمنيًا إلى تعارض نسقي داخلي. فظاهر 
يبدو على شكل تواضع واحتقار للذات. غير أنه يخفي، في الجوهر، احتقارًا 
للعامة وازدراًء لمعارفهم التي تقتصر على الظاهر. ويمكن االستدالل على 
الخاصة«،  بـ»الخاصة« و»خاصة  الصوفية ألنفسهم  النسق في تسمية  هذا 
وتمييزهم ألنفسهم عن الجماعة المنشغلة بظاهر الشـريعة بينما هم غاصوا 

في بحار الحقائق)5). 

الشعر  في  خاض  فهو  البياتي.  مروّية  في  الغرور  هذا  بعض  يّتضح 
ووصل إلى حقيقته بينما »هناك شعراء قد يكتبون ويموتون دون أن يدروا 
أنهم في دائرة خديعة كبرى«)6). وهو يقول أيضا إّن الغربة والنفي جعال من 
قصائده شعلة حمراء يقدمها إلى قرائه »كلما حان موسم األزدهار والربيع، 
التي  الشعوب  ربيع  في  وأينعت  العالم  حقول  في  الزهرة  هذه  نبتت  ولقد 
طال انتظارها للمعجزة اإلنسانية التي تضع حدًا لعذاباتها األبدّية«)7). وال 

البسطامي والتسرتي  التي تستشف عند  )5)  يقول لويس ماسينون أن »سورة الكربياء 

عنق  عىل  قدمي  مؤسفة:  درجة  إىل  صبيانية  بعبارات  اإلفصاح  إىل  تقودهم  املتبدية 
العلو  بني  بالفارق  االحتفاظ  حماولتهم  يف  وهم  الخ.  اهللا،  عرش  أنا  األولياء،  مجيع 
االهلي الذي ال يمكن بلوغه وبني عبادهتم ترضيا وخضوعا منهم للفقهاء قد راحوا 
فوق  أنفسهم  جيدوا  بأن  األقل  عىل  والكربياء  الغرور  بزيادة  ألنفسهم  ينتقمون 
مستوى اآلخرين«، ينظر، شطحات الصوفية، عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات 

ـ الكويت: 26. 
)6)  ينابيع الشمس..السرية الشعرية: 16. 

)7)  ينابيع الشمس: 61. 
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يقف األمر عند هذا إنما يتعّدى إلى والدة الشاعر ونشأته اللتين ال تختلفان 
يد  يقول: »منذ صرختي األولى وأنا في  عن والدة األبطال األسطوريين. 
على  تهب  عاتية  صرصر  وبريح  عيني  تطعن  النور  برماح  شعرت  القابلة، 
المدينة التي ولدت فيها. أحسست عند ذاك أنني في الالمكان والالزمان أو 

انني جئت قبل البداية أو قبل النهاية«)1). 

مروّية البياتي حول نفسه تنبني وفق هذا النسق محيلة لمرويات شعبية 
يمتأل بها متخّيل الراوي أبرزها مروية البطل الشعبي الذي نراه في حكايات 
الشيوخ واألولياء. والمالحظ أّن البياتي يحّول في الثيمة بما يحافظ على 
حكايته  بشخصيات  يخرج  وبما  جهة،  من  تغيير،  أي  دون  النسقي  النظام 
لتأدية وظائف جديدة، من جهة أخرى. لهذا تبدو اآللية مصداقًا لما يؤكده 
وذلك  الشعبية،  الحكاية  في  الشخصيات  وظائف  حول  بروب  فالديمير 
الوظائف  أن  أي  مختلفة«)2).  شخصيات  إلى  األفعال  »نفس  تسند  حين 

تتكرر بينما األدوات تتغّير. 

مصاديق ذلك وفيرة؛ فمثلما يجري لبطل الحكاية الشعبية والدينية حين 
»يكون حكمًا بين متخاصمين«)3) بحسب بروب أيضًا، يتحّول الراوي في 
سيرة البياتي إلى محّكم ذي سطوة على اآلخرين، سطوة مرّدها تبجيلهم له 
ويقينهم في اختالفه عنهم. كما هو األمر في دار المعلمين مثاًل حين كان 
أحد المحاور السياسية. يقول »كنت صديقًا لمعظم زعماء هذه التيارات بل 

)1)  مدن ورجال: 16.

)2)  مورفولوجيا القصة، فالديمري بروب، ترمجة عبد الكريم حسني وسمرية بن عمو، 

رشاع للدراسات والنرش، الطبعة األوىل 37 :1996.
)3)  املصدر نفسه: 58. 
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إنني كنت أقوم بفّض النزاعات بين هذه التيارات وعقد االتفاقيات من أجل 
مقاومة السلطة«)1). يتكرر األمر ذاته في مصر إذ كانت له عالقات وثيقة مع 
مجمل االتجاهات األدبية والثقافية. يقول«كنت صديقًا للجميع ال أتدّخل 
في شؤون أحد الشخصية ولهذا كانوا يحبونني جدًا ألّني كنت ألعب دور 
الصديق واألخ وحمامة السالم بين األفراد والجهات الثقافية التي كان ينشأ 

بينها خالف«)2).

ليس هذا حسب. فكما أن بطل الحكاية الشعبية ُيحظر عليه أمٌر ما ثم 
ينتهك المحظور)3). كذلك ينتهك البياتي المحظور كما في عالقته الثقافية 
مع جّدته العمياء، القصاصة التي تمّرد عليها الحقًا. يقول: »كانت تصّور 
لي جنة وهمية للفقراء يحّبون فيها ويتزوجون ويأكلون ويشربون ويسافرون 
كيفما شاءوا وعندما كنت أقول لها ـ إن هذا حدث ويحدث في الحكايات 
فقط، كانت تحذرني قائلة ـ إياك والحديث في هذا الموضوع ألّنك تصبح 
متمردًا على إرادة اهللا، فبدأت أشعر بالغيض ولم أعد أصغي لحكاياتها«)4). 
وكما إن مريدي الشيخ يحيطون به دائمًا ويرتبطون معه برباط غيبي. كذلك 
نجد أنفسنا، في سيرة البياتي، إذ يظهر مريدوه مناسبين لهوّيته، فهم شعراء 
شباب يتحّلقون حوله، وقّراء يطاردونه، ونقاد يحصون كّل صغيرة وكبيرة 
يسّميه  لما  تنتمي  سيكولوجية  وظيفة  ذات  هنا  النرجسية  تبدو  شعره.  في 
بيال غرانبرغر بـ»مواجهة األنا الثانية« حيث يمكن مقاربة األديب المحلَّل 

)1)  ينابيع الشمس: 42. 

)2)  ينابيع الشمس:65. 

 .»interdiction 3)  مورفولوجيا القصة: 43، يسميها بروب »إبالغ البطل باملحظور(

)4)  ينابيع الشمس: 25. 
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من قبل النقد بالمريض النفسي الذي يجلس على كرسي الطبيب)1). تبدو 
اللذة التي يستمدها هؤالء األفراد من التحليل نرجسية، لذة يأخذ مصدرها 
شكل مواجهة مع األنا الثانية. أي إنه التأّمل النرجسي للذات الذي ينكّب 
فرويد  مقاربة  المرآة بحسب  يماثل دور  فإنه  المحلل  أّما دور  الفرد.  عليه 
الكالسيكية. حينئذ »ينبغي لهذه المرآة، حتى يكون بوسعها أداء وظيفتها، 

أن تظّل محض وظيفة، دون حامل مادي وغير مرئية«)2). 

يجري ذلك مع البياتي وهو يسرد عالقاته بالنّقاد في كّل مكان يذهب 
إليه. إنهم، بحسب رأيه، مرآة يرى فيها نفسه)3). وعلى الشاكلة ذاتها، يمكن 
فهم عالقته بالمقاهي كونها تبرز لنا شخصية نرجسية من النوع اإلنصهاري 
المزدوج«.  النرجسية  »توّجه  مقالتها  في  سالومه  أندرياس  تقسيم  حسب 
فثّمة، برأيها، نوع من النرجسيين ال يمكنه أن يعيش دون عالقة انصهارية 
دائمة)4). وهو ما يكون عليه الشيخ الصوفي في عالقته مع مريديه كما نرى. 
إّنه منصهٌر معهم أبدًا، وال يستطيع أن يعيش من دونهم. بمقاربة ذلك مع 
البياتي، فإنه مثلما يتخذ الشيخ الرباط أو التكية مكانًا وظيفته توفير األتباع، 
تكن  لم  المقاهي  أو  الحانة  إن  يقول  المقاهي.  مع  البياتي  يتعامل  كذلك 
الهدف »بل كانت الوسيلة لكي أعيش مع الناس بدقائق وتفصيالت حياتهم 
اليومية«)5). وكما يلتقي القطب مريديه بطريقة غيبية، يلتقي الشاعر قّراءه في 

)1)  النرجسية: 44.

)2)  املصدر نفسه: 44. 

)3)  ينظر، ينابيع الشمس: ،107 ،99 ،94 ،93 ،91 ،78 ،76 ،74 ،73 ،68 ،66 ،63 ،41 ،40 ،34 

 .138

)4)  النرجسية: 11. 

)5)  مدن ومتاهات:24. 



90

لصدفة  بهم  لقائي  يكن  »ولم  أصدقاءه:  ليصبحوا  ومدريد  باريس  مقاهي 
كما ُيخّيل للبعض بل إن القدر هو الذي ينصب الكمائن ويرّتب المواعيد 
كأن هناك شيء مرسوم )كذا( على الخريطة غير المرئية«)1). بل إنه يغيب 
أحيانًا بحّسه عن تلك المقاهي إذا أسشعر وحي الكتابة: »أترك المقهى أو 
المجلس األدبي وأهيم على وجهي في الطرقات والشوارع حتى أنتهي من 
كتابة العمل الشعري«)2). وكما يحدث للعارفين حين يغيبون بحّسهم عن 
العالم وينسون الطعام والشراب يقول: »وكنت أنقطع عن الطعام والشراب 

إلى أن انتهي من العمل حتى لو استمر هذا العمل يومين أو ثالثة«)3). 
إّن ما يجعل األمر أقرب إلى التطابق في النسق هو طريقة تقديم الراوي 
ما  الجيالني  سيرة  ففي  واعظًا.  كان  الذي  كالجّد  المساعدة  للشخصيات 
يماثل هذا. يقول راوي سيرته إن جد الجيالني، الشيخ عبد اهللا الصوفي، 
خرج  إذا  وكان  الزاهد«.  بـ»الصومعي  ويصفه  الناحية  زّهاد  كبار  من  كان 
مــن صومعته الطف حفيده اليتيم بينما الحفيد غارق في فيوضات التحنان 
والنور الرّباني)4). أّما البياتي فيروي عن جّده قائاًل إنه »عاش أكثر من مائة 
إلى  يذهب  أحيانًا وهو  أتبعه  أسأله وكنت  أن  دون  منه  أتعّلم  سنة، وكنت 
ويضيف  بخطواته«)5).  خطواتي  وأزن  وراءه  وأمشي  الجامع  أو  المسجد 
ويثير  يعجبني  ما  أكثر  »كان  تشّربه:  الذي  الشعبي  المتخّيل  ثقل  مسّربًا 
جّده(  )أحاديث  األحاديث  بعض  تتخلل  التي  الشعر  أبيات  هو  استغرابي 

)1)  املصدر نفسه: 24. 

)2)  ينابيع الشمس: 66. 

)3)  املصدر نفسه: 66.

)4)  عبد القادر اجليالين باز اهللا األشهب، د يوسف حممد طه زيدان، دار اجليل: 45. 

)5)  ينابيع الشمس: 17. 
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وكان معظمهاـ وقد اكتشفت ذلك الحقًا ـ البن عربي وعمر بن الفارض 
والحالج والشبلي ورابعة العدوية وسواهم من كبار المتصّوفة، وقد كنت 
معًا  البيت  إلى  عائدان  يندهش ونحن  يلقيه وكان  ما  بعض  مباشرة  أحفظ 

عندما أعيد على سمعه بعض ما أحفظه فكان يقبلني من رأسي«)1). 
يوصي  أن  المنطقي  من  كان  والعارفين،  لألنبياء  يجري  ومثلما  لهذا، 
جّده أباه ويقول له: »إن أمنيتي الوحيدة أن تعتني بهذا الصبي وأن تتح له 
فإّن  ولهذا  المستقبل،  في  وسبلها  المعرفة  أبواب  كافة  له  وتفتح  الفرصة 
والدي اختارني من بين أخوتي صديقًا بالرغم من أنني لم أكن أكبرهم«)2).

واضح أن شخصية جّد البياتي مبنية بآليات المتخيل الشعبي، ومالمحه 
مصنوعة وفقه. فكما إن إحدى صفات البطل الخارق والدته من أٍب مرموق 
بطل  كان  أو زعيمًا«، كذلك  ملكًا  يكون  ما  غالبًا  ـ  أو جده  ـ  والده  إن  »إذ 
مروية البياتي. ال بل إن مصير الراوي، كما يجري ألبطال الحكايات الدينية 
العّرافة  نبوءة  »لقد تحققت  يقول عنها:  بنبوءة عّرافة  ارتبط  والشعبية، كان 
التي قرأت لي أزمنة للرحيل واالغتراب وها إنني في دمشق أجد أّن اسمي 
قد سبقني إليها«)3). فضاًل عن هذا، يبدو نسق الفتّوة بوصفها تفّردًا بالحدس 
وامتالكًا لضوء داخلي يهيمن على المرّوية البياتية ليصل إلى صوغ عالقة 
عرفانية بين البطل وأبيه. فالطفل الخارق يبدو مثل أبطال الحكايات الدينية، 
يعرف ما يجول بخواطر اآلخرين ويستبقها دائمًا. كان أبوه كثير السفر وكان 

)1)  املصدر نفسه: 18. 

)2)  املصدر نفسه: 18. 

نبيلة ابراهيم أن أحد مالمح البطل الشعبي هو أن تسبقه  55، تقول  )3)  املصدر نفسه: 

نبوءة »تطلع األب أو األم عىل الدور اخلطري الذي سيلعبه االبن«، أشكال التعبري يف 
األدب الشعبي: 129. 



92

كلما عاد من سفرة يشعر البياتي أنه كان معه خطوة بخطوة. يقول إنه كثيرًا ما 
كانت تفلت من أبيه كلمات وجمل ال يشير إلى مصادرها أو أماكن التحّدث 
بها، ولكنه كان يدرك ذلك وكأّن خريطة غير مرئية موضوعة أمامه »وكنت 
أستّحثه على األسراع وأحيانًا أطلب منه أن يتوقف عن الحديث وأنا أقوم 
باستكمال بقيته فكان يندهش ويقول لي ـ من قال لك هذا؟ ألّنه كان يعيش 
أنا  الروح وكنت  أبعادها، كان هو  حياته بعمق من غير أن يحاول استكناه 
كما  مرتين  الحياة  يعيش  كان  البياتي  أن  بمعنى  بها«)1).  يفكر  الذي  العقل 

يقول: »حياتي الصامتة وحياته العاصفة الخفيةـ أبيه ـ«)2). 

النظر  له وجهة  تعمد  الذي  المجاز  باب  العبارات من  ولئن بدت هذه 
الخوارق  أّن  تؤكد  أخرى  معطيات  ثّمة  فإنِّ  ما.  وظيفة  لتحقيق  الداخلية 
تبدو شيئًا طبيعيًا في المذكرات. من ذلك مثاًل حكاية عثوره على »عائشة« 
المفترضة التي تناّص فيها مع ابن عربي في حكايته مع ابنة الشيخ التي ألف 
المسماة  فتاته  عربي  ابن  يصادف  فكما  األشواق«.  »ترجمان  ديوانه  فيها 
»النظام« الملّقبة بـ»عين الشمس« بنت الشيخ مكين الدين أبي شجاع زاهر 
بن رستم بن أبي الرجاء األصفهاني)3). كذلك يجري للبياتي في حادثة تبدو 
دمشق:  في  بن عربي  الدين  لمرقد محيي  زيارته  أثناء  ففي  باطنية.  وكأنها 

)1)  املصدر نفسه: 19. 

)2)  املصدر نفسه: 20. 

)3)  يشري ابن عريب يف مقدمة ديوانه إىل نزوله مكة ولقاءه بالشيخ مكني الدين، ثم يذكر 

املناظر  وحتري  واملحارض  املحارض  وتزين  النظر  تقيد  هيفاء  طفيلة  »عذراء  بنتًا  له  أّن 
تسّمى بالنظام وتلقب بعني الشمس والبهاء«، ترمجان األشواق، للشيخ اإلمام حميي 
الدين بن عيل بن العريب، دار املعرفة، بريوت، اعتنى به عبد الرمحن املصطاوي، ط 1 

عام 22 :2005.
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»وقع ما لم أكن أتخّيله اذ رأيت عائشة التي كتبت عنها فيما بعد في أشعاري 
أمامها  عينيها، وقفت  منها سوى  يظهر  بالسواد وتغطي وجهها وال  تّتشح 
مبهورًا وأخذ قلبي يدّق فانتبه والدها الذي كان يقرأ دعاًء بلغة فارسية وقال 
باكيًا  وخرجت  بالخجل  فشعرت  أختك،  مثل  إّنها  ـ  فصيحة  عربية  بلغة 

وأطلقت ساقي للريح«)1). 
ثم يضيف أن تأثير تلك الصبية ظهر في قصيدته التي كتبها بعد سنوات 
بعنوان »عين الشمس أو تحّوالت محي الدين بن عربي«. يقول »والغريب 
أنني عندما قرأت مقدمة ابن عربي لديوانه اكتشفت أّنه يتحدث عنها معبرًا 
عن شعوري وأنا أرمق تلك الصبية«)2). إن ذلك يذّكر بما يراه أوسبنسكي 
عاديًا)3).  شيئًا  والغرائبي  المدهش  فيها  يبدو  التي  الخرافية  الحكاية  حول 
التي  وحدها  هي  للمحكي  بالنسبة  الخارجية  »الوضعية  أّن  ذلك  وعّلة 
تسمح بمالحظة الطابع غير المألوف للخوارق بينما هي شيء طبيعي تمامًا 
البياتي المكتوبة بلغة  من وجهة نظر داخلية«)4). وهذا ما يتضح في مروّية 
تستلهم سرديات التصّوف رؤى وأنساقًا ومصطلحات، ما يعني توّفره على 

وجهة نظر داخلية يبدو فيها غير المألوف والخارق شيئًا عاديًا. 

مفهوم الترّحل بوصفه تجددًا
ينّبه عبد الفتاح كليطو، وهو يتقّصى األنساق الثقافية التي يختزنها الشكل 
إنه  الثقافيين، ويقول  الفضاء والزمان  التجوال عبر  لنسق  للمقامات،  الفني 

)1)  مدن ومتاهات ورجال: 92. 

)2)  املصدر نفسه: 92.

)3)  نظرية الرسد من وجهة النظر إىل التبئري: 90.

)4)  املصدر نفسه: 90.
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»غير منفصل عن السفر عبر األوضاع االجتماعية واختبار التجارب والمواقع 
المتحّول  »المقصد  أن  يضيف  ثم  المختلفة«)1).  الحياة  وأشكال  التراتبية 
األشكال للمقامات يتفتح في ما ال يحصى من األدوار الثيماتية«)2). بشكل 
إلى حال ومن مكان آلخر،  التنّقل من حال  المفهوم، مفهوم  محايث لهذا 
الصوفي  التجوال  مفهوم  حمودي  اهللا  عبد  المغربي  االنثربولوجي  يطرح 
كنسق »ينكر حقول التعيين االجتماعي والسياسي«)3)، ويرى أن هذا التجوال 
يلزم المريد بهجر حقول التعيين االجتماعي تلك، وبذلك يغامر هذا األخير 
»بفقد ما يظهر به الشباب من سنّه«)4)من إقبال على الحياة الطبيعية ومظاهرها. 
إن األمر يبدو نفيًا للفضاءات واألمكنة والزمن، »ذلك أن المراحل التي تسم 

الرجال العاديين ليس لها وجود عند هؤالء العاشقين هللا«)5). 

المتخّيل  عن  يصدر  شكاًل  بوصفه  العارف  قناع  اتخذ  البياتي  أن  وبما 
الشعبي وهو يعادل القناع األورفي والتموزي، فقد بدا التجوال والترّحل نسقًا 
أساسيًا في سرديته. ولعّل ذلك عائد للبئية الخاصة التي نشأ فيها. فهو عاش 
في محلة )باب الشيخ( ببغداد، وهي محلة ُعرفت بكونها مركز إشعاع صوفي 
متأٍت من كونها تحوي جامع الشيخ عبد القادر الجيالني وضريحه، ويؤمها 
آالف الدراويش سنويًا من كل مدن العالم اإلسالمي. وفيها تقام حلقات ذكر 

مستمرة على مدار األسبوع)6).

)1)  املقامات..الرسد واألنساق الثقافية، عبد الفتاح كليطو: 19. 

)2)  املصدر نفسه: 19. 

)3)  الشيخ واملريد: 119. 

)4)  املصدر نفسه: 119. 

)5)  املصدر نفسه: 119. 

)6)  ينابيع الشمس: 18. 
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كان البياتي قد فتح عينيه في تلك األجواء الروحانية مضافًا إليها تربيته 
الخاصة في حجر جده، الرجل التقي الذي كان يعظ في جامع يقع في تلك 
تأثرًا  بها  فيتأّثر  لدروسه  يوميًا ويستمع  يرافقه  الطفل  البياتي  المحلة. وكان 
ونظامه  العرفاني  الخطاب  يسود  حيث  البيئة  تلك  في  يقول)1).  كما  عميقًا 
القيمي والثقافي، نعتقد أنه تّمْت تبيئة النسق األساسي الذي أشرنا له بوصفه 
المنعكس  بالخصاء  التهديد  مبدأ  أي  الهامشية.  واألنساق  للمفاهيم  مولدًا 
عملية  لعّل  بالموت.  لإلنسان  والمهددة  المجدبة  الصحراوية  البيئة  عن 
التبيئة تمخضت عن إنتاج نسق أساسي هو نسق التنقل بحثًا عن الخصوبة 
الفكرية والستمطار الجدب والتحرر من التهديد بالخصاء. ولئن كان النسق 
الباحثين  العديد من  الحداثة كما يقول  هذا كوزموبوليتيا وظهر في مرحلة 
نسق  أّن  إالّ  وغيرهم)2)،  جيدنز  وأنتوني  أيغلتون  وتيري  ويليامز  كرايموند 
الترّحل الذي يشتغل في خطاب البياتي متجّذٌر في المتخّيل العربي ويرجع 
إلى الوضع االجتماعي السائد في الصحراء العـربية حيث يرجع نسق الترّحل 
إلى اكتشاف البدو هذه القيمة، أي قيمة الترّحل »بوصفه قوة ذاتية تحميهم من 

الخضوع وكلما ترحلوا استقلوا وحافظوا على استقاللهم«)3). 

ما جرى مع البياتي أّنه اتجه إلى ثيمة متولدة عن ذلك النسق تتركز عليها 
المنظومة الصوفية. لذا فإن اصطالحات مثل »حدس باطني« و»برق يضيء 
ظلمات الماضي« و»رؤية تخوم العالم« و»رحلة مضنية« تظهر في خطابه 

)1)  املصدر نفسه: 19.

)2)  مدخل إىل سوسيولوجيا الثقافة، ديفيد إنغليزـ جون هيوسون، ترمجة ملا نارص، املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت 173 :2013. 
)3)  القبيلة والقبائلية: 168. 
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العرفانية  المرويات  أغلب  أن  ذلك  الصوفي.  للخطاب  تمثياًل  بوصفها 
تدور حول الثيمة نفسها، أي: تيه البطل وسط ظلمات ما وعدم توّفر دليل 
سبيل  الكتشاف  الجّواني  للحدس  االلتجاء  ثم  ومن  يديه.  بين  خارطة  أو 
النجاة. وهذا ما انتهى إليه المتصوفة الذين قالوا بأّن »التصوف غوٌص دائم 
الغوص  ذلك  دام  وما  الظاهرة.  التعبدّية  األشكال  وراء  يحتجب  ما  وراء 
الصوفي  لبصيرة  تتكشف  حتى  متواترة،  التعبد  حقائق  تزال  فال  متواليًا، 
كارل  بأفكار  مستهدية  ابراهيم  نبيلة  الدكتورة  تقول  الحقائق«)1).  أسرار 
يونج، بهذا الصدد، إن »كلَّ بطل أسطوري يسعى إلى تحقيق الذات الكاملة 
ثم  أسئلة.  دوامة  في  الدوام  على  تائه  إّنه  أي  كثيف«)2).  ضباب  خالل  من 
يحدث أن يعثر على حلٍّ أو هداية داخلية قبل أن يقوم برحلته. وخالل هذه 
الدينية،  الرحلة، البد له، ويستوي في ذلك البطل في الحكاية الشعبية أو 
أن يصادف ما يسّميه بروب بالشخصية المانحة أو الواهبة أو أن تضع عدة 
شخصيات نفسها تحت تصّرفه)3). ثم »ينقل البطل أو يقاد أو يصطحب إلى 

المكان الذي توجد فيه ضالته«)4).

ما يجري للبياتي في رحلته الشعرّية قريب من هذا، إذ توّظف شخصيات 
في  يلتقيه  الذي  المصري  بالوفد  مرورًا  جّده  من  ابتداًء  لخدمته  عديدة 
القاهرة ويدعوه لإلقامة في مصر، وليس انتهاًء بمستشرقين ورؤساء دول 
وتقديم  بلده  إلى  لإلنتقال  شخصّيًا  يطلبه  الذي  الناصر  عبد  جمال  مثل 

)1)  عبد القادر اجليالين..باز اهللا األشهب: 18. 

)2)  أشكال التعبري يف األدب الشعبي، د. نبيلة ابراهيم، دار هنضة مرص، القاهرة: 130. 

)3)  مورفولوجيا القصة: 62. 

)4)  املصدر نفسه: 67.
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هذه  أثناء  في  والشعرّية)1).  الثقافية  بركاته  على  التحّصل  مقابل  له  خدماته 
الرحلة يتحقق للراوي ما يتحقق للبطل الشعبي عادة فيعثر على المساعدة 
بطريقة غرائبية أو غير متوقعة. يقول البياتي: »أّما عن رحيلي عن موسكو 
فقد استيقظت ذات يوم ونظرت من نافذة بيتي إلى الشمس والجليد وهما 
يتعانقان وكأنما كانا يشيران لي أّنه قد أزف أوان رحيلي، ولكن إلى أين؟ 
وكيف؟ وجاءت النجدة من حيث ال أدري«)2). فذات يوم، إتصل به سفير 
مصر في موسكو وقال له إنه مدعو إلى زيارة القاهرة بأمر من جمال عبد 
الناصر. وبعد أقّل من أسبوع »فعاًل كنت أركب الطائرة مع زوجتي وبقية 

أفراد أسرتي متوجهين إلى القاهرة«)3). 

أسفار  إلى  بها  يمرُّ  التي  واألحوال  المقامات  تتحول  ذلك،  عن  ناهيك 
وتحّوالت. فإذا كان الصوفية يقسمون الطريق إلى مراحل، ويطلقون على 
كّل مرحلة اسم مقام ما)4)، فإّن البياتي يقّسم رحلته أيضًا إلى مراحل، فيقول 
مثاًل عن مرحلته القاهرية: »عندما وصلت القاهرة كانت المرارة تطفح في 
نفسي وكنت أشعر أيضًا أني سأولد من جديد«)5). ثم يعود ليقول واصفًا نهاية 
مرحلة أخرى: »أشعر أنني سحابة أمطرت كّل ما عندها وظّلت تنتظر موسمًا 

آخر لكي تستعيد عافيتها فتمطر من جديد«)6).

إّن فكرة التجدد الروحي أو االنبعاث كانت سادت في خطاب الحداثة، 

)1)  ينابيع الشمس: 62. 

)2)  املصدر نفسه: 68. 

)3)  املصدر نفسه: 79. 

)4)  املصدر نفسه: 79. 

)5)  املصدر نفسه: 67. 

)6)  املصدر نفسه: 67. 
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بالشعراء  االتجاه  هذا  أصحاب  ُسّمي  وكان  األساسية.  ثيمته  وشّكلت 
يتوّجه لألسطورة بشكل  أنه ال  البياتي  التموزيين كما رأينا، لكّن اختالف 
في  ثّمة،  والديني.  الشعبي  المتخّيل  في  منها  ذاب  لما  يذهب  إنما  مباشر 
النسق، فهو يقول مثاًل  تنبني وفق هذا  التي  العبارات  العديد من  مذكراته، 
إن النقالت من مدرسة إلى مدرسة ومن مذهب إلى آخر تعود إلى خصوبة 
موتي  بعد  بغداد  إلى  بالعودة  أحلم  »قد  ثانية:  يقول  ثم  وأسفاره)1).  حياته 
ووالدتي المئة أي إنني أحّب أن أولد أكثر من تسعين مرة في المنفى«)2). 
في  االحتراق  فعليه  شاعرًا  يكون  أن  اإلنسان  على  كتب  إذا  إنه  مضيفًا 
ينتقل إلى األمكنة األخرى)3). وهو ما يعني تحّكم  حضوره المكاني لكي 
الترحال في األزمنة واألمكنة بوصفه مفهومًا مركزيًا تقوم عليه ثيمة  نسق 

التجدد في كّل شيء بما في ذلك الشعر والفكر.

المنظور الواحد ومفهوم النسق المتقّوض 
نعني بـ»النسق المتّقوض« ما أراده بعض الباحثين الثقافيين من اصطالح 
»التعارض النسقي«، وهو أن يعتري النسق تناقض داخلي بسبب اختالف 
واألخبار  المعطيات  تعارض  إثر  الداخل  من  فيتقّوض  الراوي  منظور 
واألحداث والمواقف في الخطاب السردي نفسه. وتبرز هذه الظاهرة في 
سردية البياتي عن نفسه وجيله، وتعود برأينا إلى أّن البياتي، خالفًا للسّياب 
ثقافي  اشتباك  في  كان  يوم   1959 عام  شيوعيا«  »كنت  مقاالته  كتب  الذي 
تكّونه  من  عقود  بعد  مذكراته  يكتب  تعقيداته،  بكل  عصره  سياق  صنعه 

)1)  املصدر نفسه: 7. 

)2)  مدن ومتاهات ورجال: 12. 

)3)  املصدر نفسه: 20. 
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هناك  يكون  أن  ودون  ضغوط  دون  تأملية،  استرجاعية  وبطريقة  الثقافي، 
خصوم مشخّصون كما في حالة السّياب. 

ما  إلخفاء  يجهد  الراوي  أن  في  البياتي  سردّية  في  الفارق  سيكمن 
بشكل  متماهيًا  الصدد،  بهذا  البياتي،  ويبدو  الداخل.  من  خطابه  يقّوض 
تام مع صورة مفترضة يرسمها لنفسه بصفته قطبًا للحداثة ال يعتريه ضعف 
المقاهي  في  دواوينه  يتداولون  والشباب  يحيطونه  فالمريدون  وهن.  أو 
به كّل حين وفي  يكتبون عنه، محتفين  النّقاد وصغارهم  كبار  والحارات. 
أيِّ مكان يصله. أّما خارج الشعر فيبدو كائنًا سماويًا، ال أرضيًا. إن اشتكى 
يصرح  عياله،  به  يقيت  مما  وحرمانه  التعسفي  فصله  من  بلوعة  السّياب 
البياتي أنه ال يعمل إال مضطرًا قائاًل »كنت أريد أن أكون سيد نفسي دون أن 
أطأطئ رأسي ألحد أو أنحني أمام حاجب أو رئيس دائرة أو أي إنسان«)1). 
إّن سردّية البياتي، باألحرى، ذات بعد واحد، تهيمن عليها وجهة نظر 
مع  األقدار.  على  حتى  تسيطر  تكاد  صلبة  لذات  ثابت  منظور  مع  وحيدة 
هذا، ثّمة ما يطيح بهذا. تراه يقول في مفصل مثاًل »مثلما كانت مدينتنا تشبه 
المهّرج، فكذلك كان جيلنا المتسّول الذي استعار ثيابًا وأزياًء من كّل عصر 
حتى فقد شخصيته وصوته الحقيقي«)2). ثم يناقض نفسه، في مفصل آخر، 
فيقول عن جيله في نهاية األربعينات والخمسينات »لم نضع نصب أعيننا 
الشعر األوربي أو الشعر العربي القدم لكي نحذو حذو هذا أو ذاك«)3). حين 
يمّر برحلته إلى دمشق عام 1955يقول: »لم أكن أشعر بالغربة«)4). لكنه قبل 

)1)  املصدر نفسه: 50. 

)2)  املصدر نفسه: 50

)3)  ينابيع الشمس: 52. 

)4)  املصدر نفسه: 23 و36. 
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ذلك بأربع صفحات كان قد قال: »عندما اجتزت الحدود العراقية شعرت 
بأّن لون السماء قد تغّير وطعم الماء وطعم الخبز بالرغم من شعوري أن 
أيامًا سوداء تنتظرني، ولكنها لن تكون سوداء بالنسبة للشعر وإنما بالنسبة 
لم  المكان  إن »هاجس  نفسها  الصفحات  في  ويقول  المادي«)1).  لوضعي 
ما  »إذا  آخر:  مفصل  في  يقول  أنه  غير  شعوري«)2).  على  عبئًا  يشكل  يكن 
يشبه  للشاعر  بالنسبة  المكان  فإّن  الطائر،  بحالة  حالتي  تشبيه  إلى  عدت 
أّن المكان مكّون أساسي في تجربته  العش بالنسبة للطائر«)3). وهذا يعني 
ولذا يقول: »كنت أحمل المنفى في داخلي«)4). وكما في كل مرة، يتضاد مع 
رأيه هذا فيزعم: »ولم أكن أشعر بالحزن والخيبة وأنا أرحل بل كنت أشعر 

أنني أحمل قريتي ومحلتي ومدينتي ووطني في داخلي«)5).

أّما عن الرقابة والحرية الداخلية، فنراه يقول مثاًل في بداية كتابه »عندي 
شعور هائل بالحرية ال مثيل له، أعّبر عن آرائي وأفكاري بحرية كاملة وال 
أجد أّية عوائق تعوقني. ال يوجد شرطي صغير في رأسي«)6). لكنه فيما بعد، 
رفعت  المرحلة  هذه  »في  ليقول:  يعود  القاهرة،  مرحلة  يتحّدث عن  وهو 
إبداعي، ففي داخل كّل مبدع هناك رقيب  التي كنت أفرضها على  الرقابة 

سياسي أو اجتماعي يقوم بعمله أو يمارس هواياته«)7). 

)1)  املصدر نفسه: 70. 

)2)  مدن ورجال ومتاهات: 58. 

)3)  املصدر نفسه: 23. 

)4)  املصدر نفسه: 56. 

)5)  املصدر نفسه: 52.

)6)  ينابيع الشمس: 12. 

)7)  املصدر نفسه: 56. 
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ينسحب ذلك على نظرته لآلخرين أحيانًا. فها هو ذا يسرب نسق ازدراء 
لزميله الشاعر حسين مردان قائاًل: »في رأيي أن طبيعة حياته المتنّقلة لم تتح 
له فرصة للتزّود بالثقافة بشكل عميق ومتواصل«)1). لكنه حين يتحدث عن 
تجربته هو الزاخرة بالتنّقل بين المدن تراه يقول إّن »غنى حياتي واكتنازها 
بالمدن األخرى التي عشت فيها واألزمات الروحية التي عانيتها والشعور 
جديد«)2).  تمّرد  روح  عندي  ولد  هذا  كل  الحياة،  ومرارة  والنفي  بالغربة 
ولذلك يفخر بما قالته له العرافة: »فقد قالت لي عرافة منذ نعومة أظفاري 

إّن أمامي أزمنة طويلة للرحيل«)3). 
تسّرب كّل هذه المعطيات تناقصات في السردية بسبب كونها مكتوبة 
مرايا  اآلخرون  بينما  شيء  لكّل  مركزًا  الذات  فيه  تبدو  واحد  منظور  وفق 
المشاهد  بعض  فتبدو  الراوي  باختالف حركة  المنظور  يختلف  وبذا  لها. 
لها  فيعزو  فيها  هو  التي  المرحلة  يمتدح  القاهرة  في  هو  متناقضة.  وكأنها 
مستجدات يعتقد أنها تعلي من شأنها فيقّوض بعض ما يصف به نفسه في 
معلومة أخرى. أي إن صورته في القاهرة المتعلقة بمنظوره لنفسه في تلك 
المرحلة قد تناقض جزءًا من صورته وفق المنظور العام حين يتحّدث عن 
له  محفوظ  إهداء  ينتظر  ولم  الشّحاذ  رواية  اشترى  أنه  يذكر  حين  نفسه. 
إياها، كان بصدد نقل منظوره عن نفسه كونه يحترم خصوصيات اآلخرين. 
لكنه حين يغّير المنظور ليعكس احتفاء اآلخرين به ينقل مشهدًا آخر يبدو 

فيه محفوظ »مفتونا بعبقريته«)4) ولذا أهدى له الرواية. 

)1)  مدن ورجال ومتاهات: 56. 

)2)  ينابيع الشمس: 57. 

)3)  املصدر نفسه: 52. 

)4)  املصدر نفسه: 68. 



102

األمر ذاته يصّح على منظوره للمكان والمنفى، فهو يتنّوع حسب موقعه 
النسقي. تارة يكون بصدد عكس تعاليه على األمكنة وتغّيرها، فيبدو المنفى 
والوطن والمكان بشكل عام غير مؤثرين في ذاته وشعره ورؤاه. بيد أّنه ما 
إن ينتقل في المنظور ليعكس ثيمة تجّذره وعمق مصادر هويته حتى يختفي 
يقول:  أن  لدرجة  بالمكان  االرتباط  شديد  الراوي  فيبدو  السابق  المنظور 
وطعم  تغّير  قد  السماء  لون  بأّن  شعرت  العراقية  الحدود  اجتزت  »عندما 

الماء وطعم الخبز بالرغم من شعوري ان أيامًا سوداء تنتظرني«)1).

المروّية  من  القارئ  يخرج  حين  جليًا  يبدو  التعارض  هذا  يؤكد  ما  إن 
حياة  في  قديمة  مراحل  من  تّسربت  التي  الوثائق  في  البياتي  صورة  ليتتبع 
في  إليها  أشرنا  التي  الرسائل  تلك  الخصوص،  بهذا  والمراد،  الشاعر. 
فيها  1954وتحّدث  عام  التكرلي  فؤاد  لصديقه  بعثها  والتي  المبحث  بداية 
عن نفسه بطريقة مكّثفة)2). إنه في الرسائل المذكورة يغطي ما لم يغطه في 
مذكراته ونعني المرحلة الممتدة من تخرجه في دار المعلمين حتى هجرته 
من العراق عام 1954. لماذا لم يغط تلك المرحلة في المذكرات؟ إن ذلك 
يعود إلى عدم مالئمة معطيات تلك المرحلة للصورة التي يفترضها الشاعر 

عن نفسه. 

ومع هذا، ثمة اإلضاءة التي وجهها الشاعر يوسف الصائغ للمرحلة التي 
الرمادي،  في  العربية  للغة  مدرسًا  وتعيينه  الدار  من  البياتي  تخرج  أعقبت 
التكرلي.  فؤاد  صديقه  إلى  هناك  من  بها  بعث  التي  الرسائل  على  معتمدًا 
الشاعر  يعيشها  كان  التي  المعاناة  طبيعة  النادرة  الرسائل  تلك  تعكس 

)1)  مدن ورجال ومتاهات: 78. 

)2)  ينابيع الشمس: 67. 
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عند  الذاتي  اإلحساس  حّدة  من  الرمادي  في  الحياة  »عمقت  فقد  هناك. 
البياتي وزادت من شعوره بالضجر والقرف مما يحيطه«)1). يقول الصائغ 
والعبث  الهدف  بضياع  يحّس  »وكان  منفى  له  بالنسبة  كانت  الرمادي  إّن 
والالجدوى«)2). ناقاًل رسالة للبياتي مؤرخة في 9/ 1950/12 يقول فيها: 
يبعث  أن  باستطاعته  شيء  هناك  مكان..ليس  كّل  في  الهدف  عن  »بحثت 
السلوى إلى نفسي، ال الخمر وال النساء، ال المطالعة وال الكتابة، فكرت 
إن   1951/10/23 في  مؤرخة  أخرى  في رسالة  ويقول  بالهجرة«)3).  مرارًا 
القطب  الى  الذهاب  مني  طلب  فلو  سواء  لدّي  أصبحت  األمكنة  »جميع 

الشمالي لما ترددت«)4). 
أّما موقفه من األحداث السياسية واالنشغال بالشأن العام فيؤكد الذين 
النشاطات  في  يشارك  لم  منطويا  »كان  أنه  المعلين  دار  في  البياتي  عرفوا 
السياسية واالجتماعية والثقافية العامة التي كان يندفع لها أغلب الطلبة، كما 
أّنه لم يتقرب من التجّمعات األدبية التي كانت تنتظم أدباء الكلية وشعراءها 
مظاهرة  في  آنذاك  اشترك  أنه  البياتي  عن  يعرف  ولم  سياسي  أساس  على 
أو أحداث  الوثبة  أو كتب قصيدة في مناسبة سياسية ولم تجتذبه أحداث 
النكبة«)5). ويستدل النّقاد على هذه المعطيات من موضوعات ديوانه األول 
»مالئكة وشياطين« فهو لم يحو أّي قصيدة تدّل »على هم سياسي أو معاناة 

)1)  يذكر الشاعر يوسف الصائغ تلك الرسائل ويتوقف عندها يف كتابه »الشعر العراقي 

احتاد  منشورات  عن  الصادر  نقدية«  دراسة   1957 عام  حتى  نشأته  منذ  العراق  يف 
الكتاب العرب دمشق 2006 ينظر: 114. 

)2)  املصدر نفسه: 114. 

)3)  املصدر نفسه: 114. 

)4)  املصدر نفسه: 114. 

)5)  املصدر نفسه: 115. 
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عامة بل كانت هذه القصائد تعبر عن تجربة ذاتية ضّيقة ذات طابع رومانسي 
قوامها عالقة فاشلة بالمرأة والحبيبة«)1).

ومع ذلك، فإّن المذكرات تذّكر العكس من قبيل أنَّ صاحبها كان ناشطًا 
السلطة، وأنه تعّرض لألذى بسبب نشاطه السياسي »مما  معروفًا من قبل 
أرغم عميد الدارـ وهو رجل إنساني كبير)الدكتور عبد الحميد كاظم( أن 
النشاط  إلى  لجأنا  ولهذا  السياسي  نشاطي  من  بالتخفيف  مرارًا  ينصحني 
السري في ذلك الوقت بعيدا عن أعين العمادة والسلطة ومما جعل بعض 
األحزاب السياسية في العراق تتودد إلينا وتحاول استمالتنا ألننا كنّا نشّكل 

قوة ال يستهان بها«)2). 

في  البياتي  يرسم  عصره،  بأحداث  وعالقته  السياسية  بمواقفه  وشبيه 
معهم  ذائب  فهو  بالناس  عالقاته  في  نفسه  عن  مثالية  جد  صورة  مذكراته 
وفيها  العكس،  تروي  رسائل  ثّمة  حين  في  وهمومهم)3)،  بآالمهم  منصهر 
يعّبر عن احتقار شديد للعامة وترّفع عليهم كما نّوهنا بدءًا. يكتب واصفًا 
عظم معاناته من وجوده وسط الفقراء: »طوبى لهذه الماليين المؤلفة التي 
لم تعرف جزءًا صغيرًا من هذا األلم الهائل الذي نعانيه، وإاّل فما بال هذا 
الكهل الذي يجّر وراءه ثمانية أطفال؟ وما بال هذا البائع ـ بائع الشلغم ـ 
يدفع بعربته القذرة السوداء«، ويضيف »ما أحزان هذه المخاليق التافهة إذا 

وضعت بازاء أحزاننا نحن، ما قيمة هؤالء اذا ما قورنوا..الخ«)4). 

)1)  املصدر نفسه: 115. 

)2)  املصدر نفسه: 115. 

)3)  املصدر نفسه: 115. 

)4)  املصدر نفسه: 115.
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البياتي في رسائله تلك يبدو أكثر قربًا، برأينا، من نفسه  واقع األمر أن 
مما هو عليه في المذكرات. فالنرجسية هنا طاغية بمفهوٍم عرفناه مع أغلب 
المثقفين حيث االستعالء على العاّمة يبدو سياقًا أساسيًا في التعامل معهم. 

وهو ما يناقض خطاب المروية بشكل تام. 
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المبحث الثالث

نازك المالئكة: األنوثة المتفّحلة والتعارض النسقي

أنساق المالئكة
بين طّيات وصفها لوضعيتها النفسية والثقافية أثناء وجودها في الواليات 
وتسجيل  مذكراتها  كتابة  اعتادت  أنها  المالئكة  نازك  تذكر  المتحدة، 
تفّوت  ال  وكانت  باإلنكليزية.  تقرأها  كانت  التي  الكتب  عن  مالحظاتها 
األميركية«)1).  المرأة  في  المرّكزة  »المفّصلة  آراءها  تدّون  أن  دون  مناسبة 
فتقول:  نفسها  تغرق في تحليل  الفكري، كانت  الشغف  وفي غضون هذا 
أنني ال  »كنت في مذكراتي أغوص عميقًا في تحليل نفسي وقد اكتشفت 
أعّبر عن ذهني وعواطفي كما يفعل أّي إنسان حولي«)2). بمعنى أّنها كانت 
تعاني من سجون داخلية تحيطها وتمنعها من التفكير في ذاتها بحرية، وهذا 
ما يعني أّنها ال تستطيع التعبير عن أفكارها بحرّية كما الحظت لدى المرأة 

األمريكية. 

أجل  من  نفسي  مع  عظيمًا  صراعًا  مذكراتي  »شهدت  المالئكة:  تقول 

)1)  نازك املالئكة، د.حياة رشارة، منشورات املدى، دمشق الطبعة األوىل 187 :2007.

)2)  املصدر نفسه: 187.
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تحقيق هذا الهدف«)1). ولعل هذا الصراع بقي مستمرًا حتى بعد رجوعها 
السيوسيولوجية  الرؤى  بعض  كتابة  بمحاوالتها  إاّل  يحسم  ولم  لبغداد، 

المختلفة، في منطلقاتها، تمام االختالف عن كتاباتها النقدية. 

الشاعرة  تفت  لم  متصارعة  أنساقًا  نازك،  خطاب  في  ثّمة،  أّن  األحرى 
وهي  المتحدة.  الواليات  في  المالحظات  تلك  تدوينها  زمن  من  ابتداًء 
مالحظات ربما استعادتها الحقًا في عدد من أهّم مقاالتها السوسيولوجية. 
من  حّقه  يأخذ  لم  مهمًا  كتابًا  بمجموعها  كّونت  التي  المقاالت  تلك  أي 

االهتمام هو »التجزيئية في المجتمع العربي«. 

نوع  من  نسقي  تعارض  أمام  المبحث،  هذا  في  سنكون،  أننا  األحرى 
سيرتها  لدارسي  المالئكة  توّفر  الشعراء،  من  لغيرها  فخالفًا  مختلف. 
النظرية  في  كتاباتها  فثّمة  اشتغاالتها.  في  مختلفة  مصادر  ثالثة  الثقافية 
النقدية كـ)قضايا الشعر المعاصر(. وهناك كتابات سيرذاتية كـ)فصول من 
حياتي وسيرتي(، وهناك أيضاً كتاب )التجزيئية في المجتمع العربي( الذي 

أشرنا إليه. 

تنشط  التي  الحقول  بتنّوع  المالئكة  اشتغاالت  تتوّزع  الكتب،  في هذه 
بوضع  مهتمة  أدبية  وناقدة  منظّرة  المعاصر(  الشعر  )قضايا  في  فهي  فيها. 
نظرية للشعر الحّر وإيقاعاته. ويهيمن عليها، في هذا المفصل، نسق األنوثة 
من ناحية كسرها اإلمتياز الذكوري الذي ارتبط بالشعر العربي منذ ظهوره، 
إذ لم تظهر شاعرة قبلها تمتلك التأثير الذي حازته. فعدا كونها من رائدات 
حركة الشعر الحر، كانت وضعت نظرية نقدية متكاملة في كتابها المذكور. 

)1)  املصدر نفسه: 188.
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ورغم أّن الكتاب يبدو أسيرًا لنسق الفحولة، كما يرى الغذامي)1)، إالّ أّن ظهوره 
ممهورًا بتوقيعها كان بحّد ذاته كسرًا لالمتياز الذكوري في الثقافة العربية. 

تسميتها  يمكن  ما  المالئكة  تقّدم  وسيرتي(،  حياتي  من  )فصول  في 
بنسق  ومستدمجة  عليها  مهيمنًا  تبدو  وفيها  المتفّحلة(.  األنوثة  بـ)سردية 
االجتماعية  األجواء  تبّينا  إذا  منطقيًا  يبدو  النسق  وهذا  ثقافي طاغ.  فحولة 
والثقافية التي عاشتها نازك. أّما في المصدر الثالث، أي مقاالت )التجزيئية 
في المجتمع العربي(، فتظهر المالئكة ناقدة ثقافية تنطلق من وجهات نظر 
سوسيولوجية. وهي تبدو، هنا، مشغولة بتفسير مفاهيم االستدماج والقسر 
واإللزام التي تعّرض لها الوعي النسوي. لذلك، فإنها من حيث تعلم أو ال 
تعلم، تقّدم تفسيرًا ثقافيًا لنشوء النسق المسيطر عليها في الكتابين السابقين.

اإلناث في بيت الذكر 
عاشت نازك المالئكة المولودة عام 1923 في بيت بغدادي عريق كان 
صغير  بيت  إلى  عائلتها  مع  انتقلت  ثم   .1830 عام  األعلى  جدها  اشتراه 
في الكرادة الشرقية عام 1930 )2) لتترعرع في كنف عائلة لها صلة باألدب 
والعلوم الدينية من جهتي أبويها. فجدها هو الحاج جعفر الجلبي اللخمي 
المنذري، وكان محّبًا لقراءة الشعر ويحفظ الكثير منه)3). أّما جداها ألّمها 

كتاهبا  يف  هي  إذ  املبدعة  نازك  مع  القارئة  املالئكة  نازك  تناقض  إىل  الغذامي  يشري    (1(

املذكور » تنقض ما كانت قالت به يف »شظايا ورماد« وراحت تقف ضد انطالقات 
يأمر وينهى ويمنع ويراقب ويعرتض  الذي  املريب  الشعر احلر وتتقمص دور األب 
القديم. وهي  التحرر واخلروج عىل اخلطاب  عىل ما يف اخلطاب اجلديد من مظاهر 

هبذا تتكلم باسم النسق الذي حيتل ذائقتها القرائية »ينظر، النقد الثقايف: 247.
)2)  نازك املالئكة، د حياة رشارة، منشورات املدى، دمشق: 51.

)3)  املصدر نفسه: 38.
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فهما محمد حسن كّبه، الشاعر والفقيه، والسيدة هداية، الشاعرة والمتأدبة 
التي أّلفت كثيرًا من القصائد واألراجيز. وال يجب أن ننسى والدها صادق 
وصاحب  الجعفرية  المدرسة  في  والمدّرس  بالنحو  المختّص  المالئكة 
الموسوعة المكتوبة بعشرين مجلدًا بعنوان )دائرة معارف الناس(. فضاًل 

عن نظمه الشعر وتركه أرجوزة بثالثة آالف بيت)1).

أيضًا،  شاعرة  بكونها  نازك  والدة  ُعرفت  األجواء،  هذه  عن  بعيد  غير 
وتدعى سليمة المالئكة. وكانت دأبت على النشر في بعض صحف بغداد 
باسم »أم نزار المالئكة«. وفيما بعد جمعت نازك أشعارها في ديوان »أنشودة 
المجد« وطبعته عام 1965 )2). فضاًل عن الوالدين الشغوفين باألدب، توّفر 
لنازك خاالن محّبان للشعر أحدهما الدكتور جميل المالئكة الذي ترجم 
رباعيات عمر الخيام شعرًا عام 1957. وثّمة شقيقها نزار وشقيقتها إحسان 

التي تركت الشعر باكرًا لتتخصص بالنقد والفكر. 

البغداديين  األدباء  من  للعديد  ملتقى  الكّرادة  في  المالئكة  منزل  كان 
من أمثال محمد مهدي البصير والعاّلمة مصطفى جواد ومحمود الحبوبي 
وصالح عبد الغني كّبه الذي يصف، في إحدى مقطوعاته الشعرية، البيت 

بـ»سوق عكاظ« بسبب انعقاد الجلسات الشعرية واألدبية في أروقته)3). 

البيت،  ذلك  في  شيء  كّل  على  يطغى  واألدب  بالشعر  االنهماك  كان 
الشعراء  تقام بحضور عدد كبير من  التي كان  الجلسات األدبية  سواٌء عبر 
واألساتذة، أم بساعات اللهو المتواصلة التي تقودها أم نزار المالئكة رفقة 

)1)  املصدر نفسه: 43.

)2)  املصدر نفسه: 46.

)3)  املصدر نفسه: 133.
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األشعار  بتأليف  يوميًا  الظهيرة  ساعات  يقضون  كانوا  إذ  وابنتها.  شقيقها 
وارتجالها. يقول جميل المالئكة في شهادته عن نازك: »وكان من بعض 
وسائل اللهو عند بعض أفراد األسرة آنذاك، نظم القصائد المشتركة فيكمل 
بعضهم شعر بعض إلى أن تكتمل قصائد تعد للنشر أو المطاردات الشعرّية 
التي يلزم لها حفظ الكثير من الشعر«)1). وتروي نازك بعض تلك الجلسات 
في الفصول التي كتبتها عن سيرتها، فتقول: »من أحّب الذكريات إلى قلبي 
تلك األوقات الكثيرة التي كنّا نقضيها أنا وأمي في قرض الشعر المشترك 
ومعنا في تلك الحاالت خالي جميل، وكان ذلك أكثر ما يقع في أيام العطل 
الصيفية فيحضر جميل مع الصباح ويقضي النهار لدينا فما نكاد ننتهي من 
قلم  منّا  كّل  يد  المنزل، وفي  من  بارد  في ركن  ثالثتنا  نجتمع  الغداء حتى 

وأوراق ثم نأخذ بنظم القصائد المشتركة«)2).
في هذا الوسط الزاخر باألدب والفكر. نشأت نازك لتكون شاعرة منذ 
طفولتها المبكرة. فقد كتبت في مذكراتها أّن أباها وجدها كانا يقوالن عنها 
التقفية »وإذنًا  الكلمة، ألنهم الحظوا عليها  تفهم هذه  أن  قبل  إنها شاعرة 
حّساسة تمّيز النغم الشعري تمييزًا مبكرًا«)3). وقد جرى بالفعل أن نظمت 
الفتاة شعرًا عاميًا قبل بلوغها السابعة من العمر. وفي سن العاشرة نظمت 
أّول قصيدة فصيحة، وكانت في قافيتها غلطة نحوية. تقول »وعندما قرأها 
مؤنبة:  جافة  لهجة  في  لي  وقال  بقسوة  األرض  على  قصيدتي  رمى  أبي 

إذهبي أوالً وتعّلمي قواعد النحو ثم انظمي الشعر«)4). 

)1)  املصدر نفسه: 19.

)2)  املصدر نفسه: 110.

)3)  املصدر نفسه: 72.

)4)  املصدر نفسه: 72.
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قسر  عبرها  الشاعرة وتكتشف  تتلقاها  أّول صدمة  الحادثة  تلك  كانت 
اللغة والنحو وضبط القواعد الموروثة. وهو ما سيتضح بسرعة، ليس من 
خالل الرقابة األدبية الصارمة التي يمارسها الوالد حسب، بل في المزاج 
السائد في المنزل. وهو مزاج شديد الخصوصية يهيمن عليه نسق فحولة 
تتماهى فيه فحولة الشاعر بفحولة القبيلة، وهذا ما سيّتضح بجالء في اآلراء 
الثقافية الالحقة التي تعلنها نازك ضد الشعوبيين ممن تعّدهم أعداًء للعرب 

يعملون على إشاعة قيم التهتك والعدمية لتحطيم الذات العربية )1). 
بكّل  تتصف  جعلها  الشاعرة  على  الفحولي  النسق  سيطرة  إن  الحال 
مرورًا  النرجسّية  من  ابتداًء  الذكور  الشعراء  بها  يّتصف  التي  الصفات 
بالمثالية وتغليب العاطفة على العقل، وانتهاًء بالتمركز حول الثقافة العليا 
الممثلة باللغة العربية الفخمة وتهميش الثقافة الدنيا بكّل ما تحيل إليه من 
شعبوية. إّن ذلك يتجّسد في شّدة تعّلق نازك بالنحو والشعر حتى أّنه كان 
اللغة  قسم  طلبة  بين  الوحيدة  تكون«الطالبة  أن  تقول،  كما  الطبيعي،  من 
العربية التي اختارت رسالة لمرحلة الليسانس في موضوع نحو هو مدارس 

النحو، وكان المشرف أستاذي الكبير العالمة مصطفى جواد«)2).
لم يقتصر ذوبان المالئكة بالنحو على الدراسة بل امتّد إلى البيت. ففي 
مرحلة من مراحل شبابها، حدث أن اتخذت قرارًا تمارس به سلطتها على 
أخواتها الصغار. فباتت تجبرهن، بعد موافقة األب، ولو من باب المفاكهة 
والعبث، على التخاطب في البيت بالفصحى. وكانت العقوبة المنتظرة على 

العرب  األدباء  مؤمتر  يف  العريب  واألدب  الشعوبية  عن  بحثا  املالئكة  نازك  قدمت    (1(

املثقفني الشعوبيني ودافعت عن  1965 وفيه شنت هجوما عىل  املنعقد يف بغداد عام 
النظرة القومية لألدب العريب، ينظر هبذا اخلصوص: دور األدب يف معركة التحرير

)2)  نازك املالئكة: 115.
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من يرتكب خطًأ ما هي التغريم بـ»عانة« أي عشرة فلوس، »وتعد العشرة 
»بدأنا  نازك  تقول  بالنسبة لألطفال«)1).  كثيرة  نقودًا  الزمن  ذلك  في  فلوس 
البيت، فبدأت سها ذلك  بالفصحى في  بالتكّلم  منذ أكثر من سنة ونصف 
معنا وما زالت في تقّدم وإن كانت في تقّدمها أبطأ من لبنى التي أظهرت 

ذكاًء غريبًا في هذا المضمار«)2). 

لكن ذلك ال يمنع من ظهور نسق مضاد يبدو مخفيًا بالعموم لكنه يبرز في 
هامش النسق السائد، وهو االهتمام باألدب الشعبي والموسيقى والغناء. 
فنازك تذكر هذا االهتمام ولكن بوصفه لهوًا وتجديدًا للروح. تكتب عشقها 
هي وأمها للغناء وتذكر محاولتها تعلم العزف على العود ولهوها مع خالها 
جميل في تأليف الشعر الشعبي والدراميات)3)، والمالحظ بهذا الخصوص 
أن  يفترض  به وال  يعتد  الشعبيات بوصفها هامشًا ال  تتعاطى مع هذه  أنها 
إنها فنون هامشية، ولهذا  التي تذكرها.  التعامل معه تلك الحدود  يتجاوز 

يجب أن تبقى بعيدًا عن الصورة الرسمية المعروضة عن الذات. 

الشعبية،  األغنية  عن  مقالتين  كتابتها  في  بعد  فيما  نقدًيا  هذا  ترسخ   
واحدة عن »شخصية اآلخرين في األغاني العراقية«، واألخرى عن مفهوم 
التعّطش في األغنية وفن الدارمي الشعبي)4). في المقالتين، أظهرت المالئكة 
شغفًا بالفولكلور العراقي يخالف تمام المخالفة نسقها الثقافي الظاهر الدائر 
حول علوم اللغة العربية والنقد. إن نازك، وهي تتبحر في األغاني مستكشفة 

)1)  املصدر نفسه: 113.

)2)  املصدر نفسه: 113.

)3)  املصدر نفسه: 112.

)4)  ينظر، التجزيئية: 189 ،183.
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فهي  ذاتها.  من  المخبوء  في  تبحر  وكأنها  تبدو  المخفية،  مجتمعها  أنساق 
هنا مسحورة بالبالغة الشعبية وذات نظرات عميقة حولها. في مقالتها عن 
والالئم  والواشي  العاذل  نسقية  في  تبحث  األغنية  في  اآلخرين  شخصية 
المتناقضتين  الشخصيتين  بين  الصراع  ذلك  تأويل  في  وتغوص  والمراقب 
حبيبته  إلى  الوصول  يحاول  الذي  العاشق  شخصية  الداخلية،  حياتنا  في 
وشخصية »الغريمة السوداء« التي ينوب عنها العذول والواشي وحافر البئر 

وهلي يا ظالم هلي)1). 

في المقالة األخرى الدائرة حول مفهوم العطش والتعطش في األغاني، 
لتراث  منتجة  بوصفها  العراقية  الشخصية  مالمح  بعض  المالئكة  تستقرأ 
وحّتى  وصوره  مفاهيمه  تشكيل  في  حاسمًا  دورًا  البيئة  تلعب  مخصوص 
أشكاله. وهي، في هذه المقالة تحديدًا، تستفيض في وصف عواطف الفرد 
فليس  العواطف  تلك  أساس  على  باألشياء  صالته  »يقيم  الذي  العراقي 
مستغربًا أن تكون الصلة بينه وبين أرضه صلة تأّثر وانفعال زاخر مستمر«)2). 
ومن هنا تلمح نازك نسقًا خفيًا يحّرك مشاعر العراقي، وهو ذلك المتصل 
بالنهر والماء والخوف من العطش. فإذا كانت األرض ندّية طرّية »جاءت 

عن  شعبية  حكاية  من  نازك  تستقيه  السوداء  الغريمة  ومفهوم   .185 نفسه:  املصدر    (1(

ملدة  ليلة  السهر كل  بمواصلة  فتاة ترىض  إاّل  نومه  ينقذه من  أبديًا ال  نومًا  نائم  أمري 
سبع سنني، ترّوح خالهلا بمروحة مسحورة عنه. وقد وقع هذا األخري من نفس فتاة 
فسهرت سبع سنني ورّوحت له حتى دنا موعد استفاقته. لكن النعاس غلب الفتاة 
الساهرة يف الدقائق األخرية فأغفت، »وإذ ذاك برزت غريمة سوداء جمهولة وانتزعت 
أنقذته  التي  هي  أهنا  ظن  استفاق  وعندما  دقائق  لألمري  وروحت  يدها  من  املروحة 

فتزوج منها«: 183. 
)2)  املصدر نفسه: 190. 
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األغاني تقطر بالماء وتموج بالخصوبة واالخضرار«)1). أما إذا حّل الجدب 
أناس عطاشى  إلى تصوير  تتجه  األغنية  فإن  بعيدًا،  الماء  والمحول وبات 
وخدود أحرقتها شمس الظهيرة)2). إن تلك النظرات واألفكار تشي بعالقة 
إاّل بوصفه  بالغناء والشعر الشعبي. وهو ما لم تشر له  طويلة ربطت نازك 

هامشًا ال يعتد به. 

فإنه  حياتها،  طوال  المالئكة  على  المهيمن  الظاهر  النسق  إلى  بالعودة 
د، بالنسبة للعرب، من العلوم  ليس يخفى، بهذا الخصوص، أّن علم النحو عُّ
الشريفة التي ُبنيت بها حضارتهم. وهو، إلى جانب الفقه وعلوم الدين، من 
مرتكزات هويتهم. ومن المعلوم أّن هذه األشتغاالت منوطٌة بالرجال أكثر 
فتبدو  ووعيها،  المرأة  عن  بحثها  في  لألمر  نفسها  نازك  تشير  النساء.  من 
وكأنها تضيء النسق الذي وقعت تحت سلطته قائلة أّن تجزئة العمل بين 
الرجل والمرأة في الثقافة العربية حّتم على األخيرة االبتعاد قسرًا عن كّل 
أعماٌل  المرأة  على  ُألقيت  »لقد  وتضيف  مدراكها)3).  توسيع  شأنه  من  ما 
فادحة تستغرق العمر كّله، بينما انصرف الرجل الى القراءة والبحث وللفن 
التي  المسرفة  العبادة  إلى  أو حّتى  العلوم  العقلي والتخصص في  والتأّمل 

هي مظهر من مظاهر الشخصية في إنسان مخّير«)4).

تفسيرات  بعضهم  ولدى  المشكلة.  لهذه  أشاروا  قد  كثر  باحثون  كان 
بن  رجاء  هي  فهذه  والنقلية.  العقلية  العلوم  في  النساء  نبوغ  لندرة  عديدة 

)1)  املصدر نفسه: 190. 

)2)  املصدر نفسه: 190. 

)3)  التجزيئية: 35.

)4)  املصدر نفسه: 35.
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كانت تحصيل حاصل ورثناه  المرأة  الرجل على  أفضلية  أّن  تؤّكد  سالمة 
عن القدامى الذين اعتمدوا مبدأ جندريًا لتبرير مقولة القوامة للرجل، والتي 
تعني عدم أهلّية النساء للوظائف العامة)1). »فالرجال أقوى وأشّد ألّنهم أكثر 
عليهن  والرطوبة  البرودة  لغلبة  وألين  فأضعف  النساء  أّما  ويبوسة،  حرارة 
حسب المعرفة العلمية السائدة في ذلك العصر«)2). ومن ثّم، فُهمت النساء 
بوصفهن رجاالً »ينقصهّن العقل كما تنقصهّن الحرارة الحيوية التي تؤدي 

الى االكتمال، وتدفع باألعضاء التناسلية إلى الخارج«)3). 
العقلية  العربية  العلوم  نطاق  في  العلوي،  هادي  الباحث  ويحصي 
والنقلية، مثاًل، قرابة عشر نساء فقط نبغن في الفقه والتاريخ والخط. بينهن 
للرجال  مطلقة  غلبة  يعني  ما  وهو  بالنحو.  اشتغالها  عنها  ُعرف  واحدٌة 
الدين  وعلوم  بالفقه  المشتغالت  كثرة  العلوي  ويفّسر  العلوم)4).  هذه  في 
تواجه معّوقات وال يجرؤ  هنا ال  المرأة  بأّن  الفروع األخرى،  في  وقلتهن 
أمكنها  أتّمت ذلك  إذا  القرآن والحديث. وهي  قراءة  منعها من  أحد على 
التوّجه لدراسة الفقه، »وقد يحدث لها ميٌل إلى التصّوف فتأخذ بطرف منه 
قليل أو كثير، وإذا تفّقهت يعسر عندئذ منعها من االجتماع إلى الرجال أو 
اجتماع الرجال إليها، وكانت هذه طريقة ميسورة لمساهمة المرأة المسلمة 

في الحياة العامة«)5). 
ينطبق ما يصحُّ على النحو، في هذا الخصوص، على النقد. فالنقد علٌم 

)1)  بنيان الفحولة: 45.

)2)  املصدر نفسه: 45. 

)3)  املصدر نفسه: 45. 

)4)  فصول عن املرأة، هادي العلوي، دار الكنوز األدبية ـ بريوت الطبعة األوىل 69 :1996. 

)5)  املصدر نفسه: 69. 
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فحولي أيضًا، ولم يشهد تقريبًا نبوغ أّي امرأة فيه سوى تلك اآلراء النقدية 
التي تتناقلها كتب األخبار عن الخنساء. ال بل إن األمر يصل إلى الشعر. 
فثّمة من يرى أنه مع الشواعر يشيع اللين والضعف والرّكة)1). وتفّسر الباحثة 
والمرأة  الكاتب  الرجل  بين  للفوارق  تراتبًا  ثّمة  بأّن  ذلك  بن سالمة  رجاء 
الكاتبة يصادر كتابة النساء بطرق ثالث: »إّما أن ينكر أن الشاعرة امرأة أو 
أن ينكر أنها شاعرة أو ينزل بها العقاب أو أن ُتعدُّ المرأة التي تتعاطى الشعر 
وتثبت مقدرتها فيها أنها رجل أو فحل«)2). وتستدلُّ على هذا بما ُروي عن 
بشار بن برد من أّنه »كان يقول: لم تقل امرأة شعرًا إال تبّين الضعف فيه، 

فقيل ـ وكذلك الخنساء؟ فقال ـ كان لها أربع خصّي؟«)3) 

ال يغيب عن الذهن هنا الرأي الشائع من أّن المرأة ليست، في الحقيقة، 
هي  المرأة  الى  ُتوكل  كانت  طقوسية  بوظيفة  كتابتها  فُتلحق  »بّكاءة  سوى 
وظيفة النواح على الموتى«)4). وحسب رجاء بن سالمة أيضًا، ربما دّل ذلك 
البيت والعشيرة من حيث تنشد  على »رغبة في حصر أشعارهن في دائرة 

النساء الكوني والمطلق«)5). 

اعتمادًا على هذا التأسيس النسقي، يمكن أعتبار نازك المالئكة منتهكة 
الحر عام  الشعر  ريادتها  العربية، وذلك عبر  الثقافة  الذكوري في  لالمتياز 
الذي  الجندري  المنظور  من  صحيحًا  هذا  كان  لو  حّتى  ولكن   .1947

)1)  بنيان الفحولة: 36. 

)2)  املصدر نفسه: 44. 

)3)  املصدر نفسه: 44. 

)4)  املصدر نفسه: 44. 

)5)  املصدر نفسه: 44. 
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فإّن  األنثى،  ال  الذكر  صاغها  ثقافة  بصفتها  العربية  الثقافة  وفقه  تشّكلت 
المشّكلة  ذاتها  بالمبادئ  محتفظًا  ظّل  نازك  عند  الشّغال  الداخلي  النسق 
لم  القبائلية،  رؤاها  أو  المثالي  شعرها  في  سواٌء  نازك،  إن  أي  للفحولة. 

تخرج كثيرًا عن ذلك النسق. 

الشجّي  الحزن  لثيمة  ركونها  المالئكة  عن  ُعرف  مثاًل،  الشعر،  في 
وابتعادها عن كّل شعٍر محسوس. وهو ما يّتضح بجالء في دواوينها األولى 
الشجن.  لذلك  اجتماعية  علل  عن  للبحث  ذهبوا  النقاد  بعض  أّن  لدرجة 
فقد كتب محمد شرارة في مجلة »العرفان« اللبنانية متسائاًل »ما هي بواعث 
هذا  على  الجواب  وليس  المستمرة؟  اللوعة  وهذه  المّتصل  األنين  هذا 
من  بالمجتمع  متصلة  بواعث  اللوعة  هذه  وراء  كانت  فربما  بهّين  السؤال 
الحكم  البالية، ومن حيث  والعنعنات  األوضاع  الشكل ومن حيث  حيث 
وأساليبه الراجعة إلى أسخف عهود اإلقطاع، وربما كانت متصلة بعاطفة 

ذاتية خاصة«)1). 

عادة  الباحثين  يراود  الذي  الجندري  بالجذر  التفكير  عن  بعيدًا  لكن، 
القيم  قسر  أّن  نعتقد  فإننا  ذكوريًا.  والملموس  أنثويًا  المحسوس  فيعّدون 
هو  الفحولة  نسق  فيها  يتحّكم  متزمتة  أجواء  في  الشاعرة  ونشأة  الذكورية 
الذي أّدى إلى اتصافها بالشجن والميل المبالغ به للمثالية. ثّمة قرائن عديدة 
للمثالي يالحظ  ميل  الشاعرة من  ما ُعرف عن  أّن  منها  اإلعتقاد  على هذا 
لدى والدتها أيضًا، فأم نزار كانت حزينة في قصائدها ومثالية في تفكيرها 
مثل ابنتها)2). وهذه المثالية هي السبب، كما تقول نازك، »في أحزانها التي 

)1)  نازك املالئكة: 133. 

)2)  املصدر نفسه: 88. 



118

وسوء  باإلثرة  الناس  عند  تصطدم  كانت  فقد  العاطفي،  شعرها  يعرضها 
الخلق واالبتذال والغدر، وقد نظمت غير قليل من الشعر في هذا المعنى، 
وكانت تحس أّن طموحها نحو المثل العليا أعظم من أن تحتمله الحياة«)1). 

تقديمها،  في  الخصوص  بهذا  المالئكة  نازك  الشاعرة  فرادة  تكمن 
كّل  ومع  الظواهر.  هذه  من  ظاهرة  لكّل  تفسيرًا  سوسيولوجية،  بوصفها 
تفسير، تكاد تنجح في تأويل النسق المسيطر عليها في الرؤى واألفكار التي 
تتبناها. لكأّن نازك في بعض مقاالت »التجزيئية« تفّكك نازكًا في »فصول 
تفّكك  مثلما  المعاصر«،  الشعر  »قضايا  في  ونازكًا  وسيرتي«،  حياتي  من 
نفسها في الكتاب السوسيولوجي نفسه. ولعّل شاعرتنا تشي بذلك عرضًا 
رأينا  كما  وسيرتي«  حياتي  من  »فصول  في  ذاتها  أمام  وقفاتها  إحدى  في 
مفّصلة ومركزة عن صورة  وآراء  كانت تضع مالحظات  فهي  البداية.  في 
أي  قبل  لنفسها  موّجه  وكأنه  يبدو  ذلك  وكان  رأتها.  كما  األميركية  المرأة 
شخص آخر. بمعنى أنها كانت تغوص في تحليل نفسها عبر تحليل المرأة 
األمريكية، ومن هنا توصلت إلى حقيقة أنها ال تعّبر عن ذهنها وعواطفها 
كما يفعل الناس من حولها)2). ولذا شهدت مذكراتها هناك صراعًا عظيمًا 

مع نفسها من أجل الخالص من تلك الخصيصة)3).

إّن بعض تلك اآلراء ربما تسّربت في المقاالت التي بدأت تكتبها بعد 
»عدم  مثل  ومفاهيم  أفكاٌر  تستوقفنا  المتحدة.وهنا  الواليات  من  عودتها 
نتيجة منطقية  لديها بوصفه  للمرأة، وهو مفهوم يظهر  العاطفي«  االكتمال 

)1)  املصدر نفسه: 88. 

)2)  املصدر نفسه: 188. 

)3)  املصدر نفسه:188. 
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لهيمنة القيم الذكورية، من جهة، ولنسق التجزيئية في المجتمع، من جهة 
بين  العمل  تقسيم  في  الى مشكلة  ترى،  أّدت، كما  التجزيئية  إّن  أخرى)1). 
»مهما  اليدوي  المنزلي  العمل  فيه  المرأة  تحّملت  وقد  والمرأة.  الرجل 
عاطفية  نتائج  التقسيم  لهذا  وكان  واتجاهاتها«)2).  الفطرية  ملكاتها  كانت 
»ال  المنزلية  فاألعمال  وأخالقها.  المرأة  سلوك  في  عميقة  واجتماعية 
يسيرًا  جزءًا  إاّل  اإلنسان  يملكها  التي  والنفسية  العقلية  القوى  من  تستنفد 
محدودًا فهي ال تزيد أن تكون نشاطًا يديويًا محضًا يمّرن جهات قليلة من 
وظائف الجسم الكثيرة المعّقدة، ومن ثّم فهو ال يستفيد من كّل ما ُرّكب في 

المرأة من طاقة إنسانية محتشدة«)3).

لهذا  ترى.  كما  الطبيعي  النفسي  المرأة  نمو  توّقف  إلى  ذلك  أّدى  لقد 
اتصفت بعدم أمتالكها عواطف ناضجة، »فهي مفلسة في الجهة الشعورية 
إفالسها في الجهة العقلية«)4). والمالحظ أّن نازك السوسيولوجية تتعمق في 
تفسير فرضيتها هذه، فتزعم أّن »العاطفة ليست كّمية ثابتة تمنحها الطبيعة 
للفرد، وإنما هي كتلة تنتظر النمو واالتساع والنضج. إنها تكبر مع اإلنسان 
من  تعاني  المرأة  أنَّ  وبما  المتصلة«)5).  الدقيقة  التربية  من  لنوع  وتخضع 
تحديد لقابلياتها واستنفاد لطاقتها لصالح الذكر، فقد أّدى ذلك إلى حدوث 
نقص عاطفي لديها عّوضته بالحسد والغرور)6). المرأة، حسب رؤية نازك، 

)1)  املصدر نفسه: 23. 

)2)  املصدر نفسه: 33. 

)3)  املصدر نفسه: 24. 

)4)  املصدر نفسه: 24.

)5)  املصدر نفسه: 24. 

)6)  املصدر نفسه: 24. 



120

إنسان  المغرور  أن  ذلك  الغرور.  تبرر  العاطفية  وفجاجتها  العواطف  فّجة 
واالكتمال  الجمال  مظاهر  إدراك  يستطيع  ال  »فهو  ثّم  ومن  يتحّمس،  ال 
مظهر  عام  بشكل  وهذا  الناس«)1).  أكمل  أنه  فيظّن  اآلخرين،  في  والتفّوق 
من مظاهر النقص العاطفي، وذلك انطالقا من أننا »نستطيع أن نعّلل سائر 
األخالق التي تنسب إلى المرأة بمثل هذا، فالعناد والتردد والخوف وسوء 

الظن ليست كلها إاّل نتائج لتوقف النمو النفسي«)2). 

أّما مفهوم المثالية، مثالية نازك المالئكة ووالدتها، فيعود، بالنسبة لألنثى 
ألصقتها  التي  السمات  تلك  الهرب من  الدائبة  لمحاولتها  العربية عموما، 
بها الثقافة الذكورية. فاألخيرة تقوم على فهٍم لألنثى بوصفها كائنًا متشيطنًا 
وإغوائيًا يرتبط بالرذيلة والكذب والكيد)3). وهو ما يؤدي، حسب نازك، إلى 
ركون األنثى لما تسّميه »ظاهرة التعويض«، أي البحث عن مسارب أخرى 
لتبديد طاقتها المحتبسة. إنها تشّبه األمر بـ»الينبوع الدافق حين يوضع في 
وجه تياره سٌد مانع يغّير مجراه وينسرب إلى أرض جديدة، وهذا ما يحدث 
للمرأة، فإننا عندما نقسرها على أن تبدد طاقتها العقلية والنفسية في شؤون 
المنزل نقسرها أيضًا على أن تبحث عن منفذ جديد يستوعب هذه التيارات 

المحبوسة التي البد أن تتدفق«)4). 

النسويات  الباحثات  من  عدد  عند  هذه  المالئكة  لرؤية  أشير  كان 
سعيد  وخالدة  سعداوي  ونوال  سالمة  بن  ورجاء  السوحيري  كصوفية 

)1)  املصدر نفسه: 24. 

)2)  املصدر نفسه: 24.

)3)  املصدر نفسه: 25. 

)4)  املصدر نفسه: 24. 
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وغيرهن. تشير خالدة سعيد، بهذا الصدد، إلى أّن »األحكام والتصورات 
األنثوية  الخصوصية  على  تبنى  العصور  عبر  المرأة  بكيان  التصقت  التي 
الجنسية، إذ تضّخم هذه الخصوصية تضخمًا يلغي بل يبتلع البعد اإلنساني 
العام للمؤنث. وهذا التوكيد على الخصوصية تمّثل بتقويم المرأة حصرًا 
بمظاهر الفيزيولوجيا بوظائف الجنس وإنتاجيته«)1). ومن ثّم انتقلت صورة 
المرأة السلبية المعممة، أي خّفة العقل وسوء الخلق، إلى مرحلة تبنّي هذه 
قبل  الرضوخ من  أّن »موقف  نفسها. وترى سعيد  المرأة  قبل  الصورة من 
وحتى  التناقض  وقبول  المساءلة  وخشية  والتسليم  اإلذعان  أعطى  النساء 
مع  واإلنسجام  التآلف  وفضيلة  اإليمان  وأخالقيات  التدّين  هوّية  الظلم 

القانون السائد«)2). 
مثاًل عما  تتحدث  التفسيرات لألنوثة فهي  تلك  نازك بعض  تجد لدى 
تسّميه »اإللزام الخلقي«، وبه تفّسر عددًا من الظواهر التي ارتبطت بالمرأة. 
تقول إّن »القانون األخالقي النافذ في سلوك المرأة يفقد الشرط األساسي 
في كّل قانون أخالقي. ذلك الشرط الذي يجعل من الممكن أن نحكم على 
إنسان بالفضيلة وعلى آخر بالرذيلة«)3). وتضيف أّنه ليس هناك معنى ألّي 
قانون خلقي ال يقّدم للمرء حرية كاملة على مخالفته. ذلك أّن »كّل قانون 
أو مخالفته،  اتباعه  في  الناس  افتراض حرّية  قوته من  يكتسب  إنما  خلقي 
ومن هذه الحرية وحدها تنبع أخالق الناس وهي التي تجعل الخلق قاباًل 
ألن نقضي عليه بالثواب أو األدانة«)4). وتتضمن هذه الفكرة معنى أّنه مع 

)1)  يف البدء كان املثنى، خالدة سعيد، دار الساقي، الطبعة األوىل 18 :2009.

)2)  املصدر نفسه: 11. 

)3)  التجزيئية يف املجتمع العريب: 37. 

)4)  املصدر نفسه: 37. 
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الفضيلة  لكأنَّ  معنى.  دون  قيمتها، وتصبح  األخالق  تفقد  واإللزام  القسر 
تصرخ، كما تقول، بأّنها »ال تستحق االمتداح إاّل إذا كان صاحبها مخّيرًا، 

فال أخالق مع القيود إطالقًا«)1). 

بعد  تصل  لم  األخيرة  أّن  في  المرأة  بحالة  الفرضية  هذه  عالقة  تكمن 
نوع.  أّي  قانونًا أخالقيًا من  نطّبق عليها  أن  التي تستطيع معها  المرتبة  الى 
من  مجردة  تجعلها  السلبية  من  حالة  إلى  يرّدها  تقييدًا  »مقّيدة  أّنها  ذلك 
لها أخالق  أن تكون  بالقّوة من  أنها ممنوعة  أو  الخلق،  أنواع  نوع من  أّي 
معّينة نستطيع أن نحكم عليها«)2). ومن هنا تصل نازك لما تسّميه »استهواء 
استهواء  قيد  كّل  في  الممنوعات.  تملكه  الذي  اإلغراء  به  القيد«، وتقصد 
خطر »يدعو اإلنسان المقّيد الى أن يكسره ويخرج عليه، وليس لنوع القيد 
تأثير ُيذكر في موقف المقّيد، فكّل قيد يستهوي حتى إذا كان مفيدًا وأغلب 
الظّن أّن سبب االستهواء في حالة التقييد األخالقي أن في كّل تقييد اتهامًا 

ضمنّيًا بسوء الخلق يستدعي الضبط والمراقبة«)3). 

والنتيجة من كّل هذا هو أّن المرأة بقيت طيلة هذه العصور في حالة من 
السلبية الكاملة التي تجعل كّل حكم أخالقي عليها غير ممكن. لقد انتهى 
بها القسر واإللزام إلى أن »تكون حياتها سلسلة طويلة من االمتناعات عن 
السلوك«)4). وهذا أّدى، بالضرورة، إلى احتفاظها بطاقتها النفسية خصبة في 
المقصود  بقناع خارجي  السلوك  استعاضت »عن  ثّم  نفسها، ومن  أعماق 

)1)  املصدر نفسه: 37. 

)2)  املصدر نفسه: 37. 

)3)  املصدر نفسه: 39. 

)4)  املصدر نفسه:39.



123

فيه أن يكون درعًا واقيًا يحمي هذه األعماق المشلولة من أن تلوح كسيرًة 
سلبية ال كيان لها، وعلى هذا القناع انصّبت األحكام الخلقّية«)1). 

الخالصة واضحة دائمًا في مثل هذه الفرضيات وتفيد أننا أمام كائن معّقد 
يتحّرك بردة فعل على قوانين القسر التي يوضع فيها ويجبر على اإللتزام بها. 

صورة األنثى: التبّرج والجسد 
اللواتي  جنسها  بنات  على  هجومًا  مذكراتها  في  المالئكة  نازك  تشّن 
وتقول  المودة.  ومراعاة  الكثيرة  الثياب  واقتناء  بزينتهن  باالهتمام  يفرطن 
إنها كانت تحّث أخواتها على البساطة وعدم وضع األصباغ على وجوههّن 
الطبيعي  الجمال  بين  مفاضلة  العالي.  الكعب  ذات  األحذية  استعمال  أو 
المستوعبة  الكبيرة  الروح  من  »ينبع  األول  أن  بالقول  المصطنع  والجمال 
الرقيق«)2). وهو أيضًا جمال »الشعر  النابض  المرن والقلب  الحّر  والذهن 

البسيط المسترسل الذي ال يهينه الحاّلق بالعبث به«)3). 
سيرتي  من  »فصول  في  بعجالة  المعروض  هذا،  نازك  رأي  يستعاد 
المجتمع  في  »التجزيئية  كتابها  مقاالت  إحدى  في  بالتفصيل  وحياتي«، 
شاع  عما  يختلف  ال  ثقافيًا  نقدًا  تكون  أن  تقرب  فرضية  تبني  إذ  العربي«. 
نهاية  من  ابتداًء  النسوية  بالدراسات  يتعّلق  فيما  خصوصًا  األمريكان  لدى 
الستينيات. علمًا أن المالئكة نشرت المقالة المذكورة في مجلة اآلداب في 

الخمسينات كما تذكر)4). 

)1)  املصدر نفسه: 39. 

)2)  نازك املالئكة: 127. 

)3)  املصدر نفسه: 127. 

تذكر نازك املالئكة ذلك يف مقدمة كتاهبا »التجزيئية«: ص 6.  (4(
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النسوّية  الشخصية  نمط  اعتمادًا على  فرضيتها  في طرح  المالئكة  تبدأ 
على  يقتصر  العربية  المرأة  نموذج  حيث  وليلة«  ليلة  »ألف  ترسمها  التي 
متعة  من  أكثر  نفسها  ترى  »وال  لباسها،  إاّل  يهمها  ال  التي  الجارية  نموذج 
تسليًة  الرجل  ُتسّلي  أن تكون جميلة وأن  بغرائزها، وعليها  تعيش  للرجل 
سطحية عابرة وتطهو له الطعام السائغ«)1). وترى أّن هذا النموذج يعّبر عن 
نسق ثقافي. لذا فإنه ال يزال متحكمًا بالمرأة ولم يتغّير بخروجها الى الحياة 
العامة قطعًا، بل »كّل ما تغّير في المرأة أقوالها«)2). أّما في صميم حياتها، فإّن 
النسق ال يزال مستمرًا وفعاالً. وتعزو المالئكة ذلك إلى رسوخ التجزيئية 

التي«تفّرق بين القول والعمل وبين النّية والتطبيق، بين الفكر والحياة«)3). 

من هذا المنطلق تشرع المالئكة في الحفر بظاهرة التبّرج التي ال تعّدها 
شيئًا ظاهريًا بل هي تمس عقل المرأة وأنساقها من الداخل ذلك أّن »لكّل 
فاألعمال  المدى«)4).  بعيدة  وروحّية  فكرّية  آثارًا  اإلنسان  به  يقوم  عمل 
في  العقل  يتحّكم  لم  فإذا  صياغتها،  »وتعيد  وترّكبها،  عقولنا  في  تؤّثر 
يذّل  التأّنق  أّن  التحّكم  هذا  نتائج  وأّول  عقلنا.  في  سلوكنا  تحّكم  سلوكنا 
أسس  إقامة  أّن  في  فيكمن  اإلذالل  أساس  أّما  كبرياءها«)5).  ويقتل  المرأة 
الشيء  هو  الجمال  بأّن  المرأة  »ُيشعر  والتبّرج  المالبس  كثرة  على  األناقة 
الذي ينقصها ال الشيء الذي تملكه«)6). وهذا يعني أّن تنشغل ليل نهار في 

)1)  نازك املالئكة: 127.

)2)  التجزيئية: 57. 

)3)  املصدر نفسه: 6. 

)4)  املصدر نفسه: 44. 

)5)  املصدر نفسه: 44.

)6)  املصدر نفسه: 51. 



125

بأّن على  اإلقرار  بدءًا على  يقوم  التأنق  أّن  الناقصة معتقدة  ذاتها  استكمال 
المرأة صنع الجمال صنعًا لتثير الرجل وتجتذب عيناه)1). 

في التفاصيل الدقيقة، تدرس نازك الكعب العالي وتقول إن »كّل امرأة 
عسير  الكعوب  بهذه  السير  بأّن  تعترف  ذهنها  األباطيل  تشّوه  لم  سليمة 
الكعب  أّن  الزعم  إلى  المرأة  يدعو  الذي  السبب  عن  وتتساءل  مزعج«)2). 
تسّميه  ما  إلى  تنّبه  وهنا  الواطئ.  الكعب  من  المشي  في  أسهل  العالي 
القيد قد أمات  ألفن هذا  النساء »من طول ما  الذهن«، ومعناه أن  »عبودية 
إحساسهّن الطبيعي وجعلهن يدافعن عنه كما تدافع المرأة الصينية القديمة 
عن األربطة الجارحة التي يربطون بها قدمها لتبقى صغيرة«)3). وتضيف أّن 
ثقافيًا خاصًا  نسقًا  إنه صار  أي  قد أصبح عادة«)4)،  الحالة  »األسر في هذه 

بالمرأة، لكنه من صنع الرجل وألجله. 

شخصيًا  »أنا  النسقي  بالقيد  الشبيه  العالي  الكعب  هذا  عن  نازك  تقول 
فيها على  ُأرغمت  التي  القليلة  والمّرات  أحتمله  أن  اليوم  أستطع حّتى  لم 
فكرّي  بازدراء  خاللها  شعرت  وقد  عمري،  أوقات  أتعس  كانت  لبسه 
المرهقة  العبودية  هذه  للمرأة  وضعوا  الذين  على  غاضب  وحنق  لنفسي 
وبقيت أتساءل عن السبب الذي يوجب على المرأة هذا العذاب فلم أهتد 

مطلقًا«)5). 

)1)  املصدر نفسه: 6. 

)2)  املصدر نفسه: 55. 

)3)  املصدر نفسه: 55.

)4)  املصدر نفسه: 55. 

)5)  املصدر نفسه: 55. 
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لتأويل  تذهب  إنما  فيه،  والحفر  النسق  إلى  باإلشارة  نازك  تكتفي  وال 
أسباب ظهوره ونتائج االلتزام به، فتقول إن »الكعب العالي يضفي التصنّع 
ُخلقت  التي  الحّرة  اإلنسانية  الروح  فتموت  المرأة  مشية  على  والتكّلف 
لتكون كريمة منطلقة تفرض ذاتها على كّل شيء«)1). إنه، أي الكعب، ُصنع 
ليكون كابحًا لحرية المرأة »يذّلها ويفرض علينا أن ندوس طبيعة أجسامنا 
دون سبب وجيه. فلماذا ينبغي أن تتصنع المرأة في مشيتها؟ قالو إّن ذلك 
المقياس  هذا  وضع  من  ولكن  النمط.  جعلوه  لذلك  الجمال.  مقياس 

للجمال؟«)2). 

بعد ذلك، تكاد نازك أن تضع يدها على األصول البعيدة للنسق مؤكدة 
أّن البدعة قد هدفت أّول مّرة إلى منع المرأة من أن »تسير نشيطة حّية كما 
مظاهر  من  وهذا  السئم،  كالمتعب  تتهادى  وإنما  السليم،  اإلنسان  يسير 
عهد العبودية التي عاش فيها المجتمع قديمًا حيث كانت مقاييس الجمال 

النسوي تؤدي جميعًا إلى إبقاء المرأة مشلولة قاصرة اليد والعقل«)3). 

ناعمة  مدللة  »تكون  أن  الموروثة هي  المرأة  األعلى لصورة  المثل  إّن 
من  الطويلة  أذيالها  تجرُّ  وئيدًا  سارت  سارت  وإذا  الضحى،  وتنام  تأكل 
البطر والفراغ«)4). وال يقف النسق في رؤيتها عند الثقافة العربية، فالمجتمع 
الغربي ال يزال رهينه، والدليل ليس الكعب العالي فقط، بل األثواب ذات 
األذيال التي شاعت في القرون الثالثة األخيرة في أوربا. تقول نازك بهذا 

)1)  املصدر نفسه: 54. 

)2)  املصدر نفسه: 54. 

)3)  املصدر نفسه: 54. 

)4)  املصدر نفسه: 54. 
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الخصوص إن وظيفة الذيول في األثواب هي نفس وظيفة الكعب العالي 
الوقت  في  مشيرة،  االنسانية)1).  للروح  مذّلين  للسير  معرقلين  بكونهما 
فيه  ٌيعدُّ  نسقي  زيف  على  قائٌمة  األنثوي  الجمال  مقاييس  أّن  إلى  نفسه، 
الطويل جمياًل والقصير قبيحًا. لذا فإّن قصيرات القامة »يحاولن بالكعب 

أن يتطاولن لعلهّن يساوين الطوال«)2).

ألوانه،  سابقًا  الخصوص  بهذا  أفكار  من  المالئكة  تعرضه  ما  يبدو 
بالنسبة للثقافة العربية. ولعلها اطلعت على بواكير النقد النسوي األمريكي 
في  على  شاَع  نقٌد  وهو  المتحدة.  الواليات  في  الماجستير  دراستها  أثناء 
بالهيمنة  يتعلق  فيما  بورديو  بيير  لدى  ترد  نفسها  األفكار  إن  الحقًا.  أوربا 
النظام  تبرير  قّوة  إن  بورديو  يقول  الهيمنة.  استدماج هذه  وفكرة  الذكورية 
االجتماعي الذكوري إنما تأتيه من شرعنة عالقة الهيمنة عبر تأصيلها في 
طبيعة بيولوجية. وتبدو هذه الهيمنة نفسها بناًء اجتماعيًا مطّبعًا)3). ويضيف 
بنسق  المصاغ  البناء االجتماعي للجسد،  الذي يدير هذا  التكوين  أن فعل 
بل  جزئي،  بشكل  إاّل  وعاجل  علني  تربوي  فعل  شكل  يأخذ  ال  ذكوري، 
إنه يبدو نتيجًة آلية لمبدأ تقسيم المركزية الذكورية)4). يعني هذا أّن النظام 
تتضمنها  التي  المضمرة  »اإليعازات  عبر  األجساد  في  متأصٌل  الذكوري 
هذه  إن  ويقول  الخاصة«)5).  أو  الجماعية  الطقوس  أو  العمل  تقسيم  رتابة 
المحراث  كقيادة  نباًل  األكثر  المهمات  عن  النساء  تستبعد  االستعدادات 

)1)  املصدر نفسه: 54. 

)2)  املصدر نفسه: 54. 

)3)  اهليمنة الذكورية: 51. 

)4)  املصدر نفسه: 51

)5)  املصدر نفسه: 51. 
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مع  التعاطي  بكيفية  تستدمجهن  بل  سفلّية،  أماكن  لهّن  وتخصص  مثاًل، 
الصدر  إلى  األذرع  وطي  االنحناء  نفسها  على  المرأة  فتفرض  أجسادهّن، 

أمام الرجال المحترمين)1). 

يفعل  كذلك  العالي.  الكعب  بظاهرة  الرؤية  هذه  نازك  تقارب  ومثلما 
بورديو فيقول إّن األمور تجري كما لو أّن األنوثة ُتقاس بفن أن تجعل من 
نفسها صغيرة وتبقي النساء محبوسات في نوع من سور غير مرئي من خالل 
الرجال  »فيما  أجسادهن،  وتحركات  لحركات  المتروكة  المنطقة  تحديد 
ويطلق  العامة«)2).  األماكن  في  خاصة  بأجسامهم  أوسع  مكانًا  يأخذون 
ثيابهّن  تتضمنه  ما  إلى  مشيرًا  الرمزي«  »الحبس  تسمية  ذلك  على  بورديو 
بطرق  الحركات  يبّرر  الحبس  هذا  إّن  ويقول  للجسد.  مواراة  من  عمليًا 
عديدة »كالكعب العالي أو الحقيبة التي ُتثقل اليدين باستمرار وخصوصا 

التنورة التي تمنع أو تثّبط كّل أنواع النشاطات«)3). 

بالنسبة لنازك، فإنها تقول إن المرأة ستشعر بتحقير لذاتها كلما ارتفعت 
وتحقيقًا  إرضاًء  لتتطاول  متكلفة  أو  األلم،  محتملة  أصابعها  أطراف  على 

لمعايير األنوثة. وهذه األخير رسخها الرجل، وليس المرأة.

مفهوم تفّحل األنثى وتجسيداته 
تبدو نازك المالئكة متعارضة في المصدرين اللذين تقّدم بهما أفكارها. 
أّنها  بمعنى  متفّحلة.  أنثى  بوصفها  وتظهر  لمثاليتها  تشير  المذكرات  ففي 

)1)  املصدر نفسه: 51. 

)2)  املصدر نفسه: 51. 

)3)  املصدر نفسه: 57 
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في  هي  بينما  فيه.  اإلندراج  على  أنوثتها  وتقسر  الفحولي  النسق  تستدمج 
أغلب فصول »التجزيئية« تبرز ناقدة ثقافية مفككة لذلك التفّحل نظريًا. 

إّن بنينان الفحولة المتبنّى من قبلها واضٌح في »التجزيئية«، وهو بنياٌن 
جندري شاع لدى النّقاد الثقافيين ومفكري ما بعد الحداثة. هذه هي رجاء بن 
سالمة مثاًل تضع ما يشبه التراتبية لتمييز هذا البنيان عن بنية األنوثة، زاعمة 
أّن التراتبية تقوم على عناصر عّدة من بينها اعتبار الزينة والزيادة واللباس 
قيمًا أنثوية، بينما المعنى قيمة تنتمي للذكورة)1). وتجد هذه الرؤية مصداقًا 
عند البالغيين الذين مّيزوا الفحولة في الشعر على أنها تلك التي تفارق قدر 
اإلمكان الزيادات التزيينية. وتظهر اإلحالة على األنثى في رؤية البالغيين 
هذه »في تشبيههم األلفاظ بالجواري في المعارض الحسنة وحديثهم عن 
تبّرج الداللة«)2). تعود مصادر هذه الرؤية إلى الموروث الشعبي الموجود 
بالمرأة  ارتبطا  والزيف  فالزينة  والدينية،  الميثيولوجية  األنساق  بعض  في 
أّن  إلى  يشير  من  وثّمة  خطيرًا.  ومتبرجًا  متشطينًا  مخلوقًا  ُعّدت  وبهما 
التي تضع شعرًا إصطناعيًا،  أي  قد لعن«الواصلة والمستوصلة«،  الرسول 
أي  والمنفلجات،  وجهها،  شعر  تنتف  التي  أي  والمستوشمة،  والواشمة 

الالتي يباعدن بين أسنانهن لتحسينها)3). 
كذلك األمر فيما يتعلق بنسق الجسم والروح. فالجسم أنثوٌي والروح 
ذكورية. وكّل ما يتعلق بالجسد إنما هو سفلّي القيمة في حين كّل ما يتعلق 
بالروح ينتمي لعالم علوي)4). ويتجّسد كّل هذا في آراء نازك ومواقفها في 

)1)  بنيان الفحولة: 49.

)2)  املصدر نفسه: 49. 

)3)  املصدر نفسه: 33. 

)4)  املصدر نفسه: 33. 



130

المذكرات، ومنه تحديدًا يمكن تفسير الموقف المثالي الذي تلزم به نفسها 
فيما يتعلق بقضايا الجنس اآلخر والزواج وما ينتمي للمحسوسات عمومًا. 
إّنها تحتقر المحسوس وُتعلي من شأن المعقول. لذلك تورد، على سبيل 
تكفّلت  التي  سها  الصغيرة  باختها  تتعلق  خاصة  داللة  ذات  حادثة  الذكر، 
برعايتها واألخذ بيدها لتتعرف على عالم األدب. لقد حدث أن سمحت 
نازك  يوم، تكتشف  الحكيم. وفي ذات  توفيق  بقراءة كتب  ما  فترة  لها في 
أن سها تناولت كتاب »الرباط المقّدس« فسألتها ـ من سمح لك إن تقرأي 
هذا الكتاب؟ فأجابت األخت باستغراب ـ لكنك سمحت لي بقراءة توفيق 
الحكيم. هنا ترد نازك ـ إاّل هذا الكتاب، ثم تجّره بغضب من يدها وتدخل 

البيت وهي في غاية العصبية.)1). 

تقول حياة شرارة معلقة على هذا الحادث إنه عندما كبرت سها فهمت 
ومثاليتها  نازك  ذلك روحانية  مرد  أّن  »فقد عرفت  سبب غضب شقيقتها، 
إلى  الموقف  والزواج«)2). وتعزو شرارة ذلك  الجنس  ونفورها من قضايا 
التربية البيتية التي نشأت عليها، فالعائلة »ال يأتون على ذكر الزواج والحياة 
التربية وقّلة األخالق أن  الفتيات ويعتبرون من نقص  الزوجية في حضرة 

تسمع الفتيات هذا الكالم«)3). 

الحال إن النفور من الزواج كان بلغ بنازك ذروته فشّكلت في النصف 
ونعيمة  إحسان  أختيها  ضمت  الزواج  ضد  جمعية  األربيعينات  من  الثاني 
قضايا  في  ويتحدثن  دجلة  شاطئ  على  يلتقين  كن  األمير.  ديزي  والقاصة 

)1)  نازك املالئكة: 124. 

)2)  املصدر نفسه: 124. 

)3)  املصدر نفسه: 124.
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الصمت  لعالم  الداخلية  مشاعرهم  تاركات  والكتب،  واألغاني  السينما 
»ألّنها من األسرار التي يجب أن تظّل دفينة في قمقم النفس«)1). والصمت 
على  الشرقي  الرجل  فرضه  الذي  الحجاب  لذلك  انعكاسًا  يكون  قد  هنا 
المرأة. ومن ثم اعترفت به المرأة نفسها واسُتدمجت فيه، فأصبحت كائنًا 

مسّورًا بأسوار خارجية وداخلية. 

أّما الخارجية فتتعلق بالجسد المحجوب والمفصول عن الرجل، وأما 
الداخلية فثقافيٌة وتحجب فيها أّي فكرة قد تتعارض مع نسق الذكورة. ومن 
أصّرت  المنطلق،  هذا  ومن  وأنوثتها.  مشاعرها  حول  المرأة  أفكار  ذلك 
نازك على التزّمت حيال عالقتها بالرجل، وظّلت نظرتها محافظة حتى بعد 
شهرتها وخروجها إلى الحياة العامة. فذات مّرة، في بيروت، دعاها الناقد 
أّنها وجدت صعوبة في تلبية  إحسان عباس لتناول الغداء تكريمًا لها غير 

الدعوة والذهاب بمفردها)2). 

بخطاب  وتحّكمها  الذكورية  الهيمنة  بمرتكزات  االستدماج  هذا  يبدو 
نازك المالئكة حول نفسها شاماًل. فهي إذ تفّسر عزلتها عن بنات جنسها 
طفولتي  منذ  االنعزال  إلى  ميّالة  »كنت  تقول:  لمخالطتهن،  ميلها  وعدم 
سنّي.  في  اللواتي  البنات  سائر  عن  أختلف  بأنني  الدائم  إحساسي  بسبب 
فأنا كثيرة المطالعة، محبة للشعر والغناء، جادة، قليلة الكالم بينما هن ال 
يطالعن وال يعبأن بالفن. وليس لهّن من الجّد في الحياة إاّل يسير، كما أنهن 

كثيرات الكالم ال يسكتن أبدًا وكان هذا كّله يصدمني«)3). 

)1)  املصدر نفسه: 125. 

)2)  املصدر نفسه: 126.

)3)  املصدر نفسه: 87.
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النظرة للمرأة، بوصفها ثرثارة ال تسكت، ذات محمول ذكوري ال  إن 
يخفى، وهي تستجيب لنظام اجتماعي وثقافي راسخ يضع معيارًا للرجولة 
من  فأّن  ثّم،  وخّفة. ومن  كّل هشاشة  من  مشّذبة  رزانة  بوصفها  والذكورة 
سمات الفحولة أن ال تكون مفرطة في الزيادة أو النقص. ومن ضمن ذلك 
الكالم والثرثرة. لذلك يحتّقر الذكر العربي إذا كان ثرثارًا، ويبجل إذا كان 

كّيسًا قليل الكالم.

وكما يحدث في موقفها من التبّرج، تقدم نازك تأويالت سوسيولوجية 
المجتمعات  في  عمومًا  المرأة  يسم  الذي  االنعزال  لهذا  ثقافية  نزعة  ذات 
الذكورية. وهي بذلك تفسر النسق الذي يهيمن عليها دون أن تقصد. وكما 
هو دأبها، تصوغ المالئكة مفهومًا خاصًا بهذه الحالة تطلق عليه »التغطية 
النفسية«، فتقول إنها ظاهرة شائعة و»مثالها تلك الفتاة التي تمنعها كبرياؤها 
من أن تعترف بأنها تسلك وفق خطة أبيها أو أخيها فتروح توحي إلى نفسها 
بأنها تتصرف وفق مبادئ شخصية«)1). ثم تذهب نازك السوسيولوجية إلى 
مثال ينطبق على المحجبات، فتقول: »كثيرًا ما رأينا الحجاب يصبح مبدأ 
تدعو اليه فتاة حّساسة تتهرب من مواجهة كبريائها المطعونة، وكأنها تقول: 
فيما نستطيع تحقيقه«)2).  فلنرغب  فيه،  إن كنّا ال نستطيع تحقيق ما نرغب 
المرأة، فهي  لها  تتعرض  نظرنا أخطر حالة  الظاهرة »في  أن هذه  وتضيف 

تفقدها قّوة الكفاح وتطوي نفسها على جرح غائر«)3). 

إلى  الداعية  الثورّية،  القول إن صاحبة هذه األفكار  في األخير، يمكن 

)1)  التجزيئية يف املجتمع العريب: 56.

)2)  املصدر نفسه: 32. 

)3)  املصدر نفسه: 32 
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التمّرد على القوالب واألنماط وأنساق القيم األخالقية والجمالية الثقافية، 
عاشت طوال حياتها محافظة على القيم االجتماعية والدينية التي تشربتها 
المتحدة  الواليات  إلى  سفرها  رغم  كذلك  ظلت  لقد  المتدينة.  بيئتها  من 
في شبابها وتعّرفها على حضارة أخرى ومنظومة قيم مختلفة. ويماثل هذا 
األمر موقفها من الحداثة الشعرية، إذ فعلى الرغم من أنها كانت رائدة للشعر 
التنظيري  كتابها  أّنها، في  إاّل  الشطرين.  يديها ُحطمت أغالل  الحر وعلى 
ارتادته  الذي  الشكل  تجديد  المعاصر«، وقفت ضد  الشعر  األبرز »قضايا 
ورسخت مبادئه، وهذا يعكس قسر نسق الفحولة وتمكنه منها. بمعنى أّنها 
محكومة بنسقين متعارضين في كل شؤونها الثقافية. وهذا النسقان يملكان 
القدرة على تلبس أي فكرة وموقف، من الشعر إلى النقد، ومن النقد إلى 

السوسيولوجيا. 
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الفصل الثاني:

مرويات العنف اللفظي في الستينات

مفهوم العنف 
من  الجديدة  الطبعة  أّن  العنف«،  »في  كتابها  في  أرندت،  حنه  تالحظ 
العنف  مفهوم  تخّص  مقالة  أّي  من  تخلو  االجتماعية«  العلوم  »موسوعة 
خاصة«)1).  دراسة  أو  تحليل  موضوع  كان  ما  »نادرًا  المفهوم  أّن  معتقدة 
ويرجع هذا برأيها إلى أّن العنف والتعّسف المرتبط به باتا »أمرين عاديين 
بحيث أنهما ال يلقيان أّي عناية خاصة. فالمرء ال يطرح عادة أسئلة حول 
للعنف تصدر  كثيرة  تعريفات  ثّمة  مع هذا،  للجميع«)2).  بديهية  تبدو  أمور 
كّلها من اعتباره »انتهاكًا للشخصية، بمعنى أنه تعدٍّ على اآلخر، أو إنكاره، 
أو تجاهله، ماديًا أو غير ذلك«)3). يضع هذا التعريف روبرت ماكافي براون 
مضيفًا أّن »األعمال التي تسلب الشخصية هي أعمال عنف«)4). وبذا ينتقل 

)1)  يف العنف، حنة آرندت، ترمجة إبراهيم العريس، الساقي بريوت 10 :1992. 

)2)  املصدر نفسه: 10. 

)3)  األنامط الثقافية للعنف، باربارا ويتمر، ترمجة د. ممدوح يوسف عمران، عامل املعرفة 

.337: 11

)4)  املصدر نفسه: 11. 
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المفهوم ليكون مشكلة بنيوية. فهناك العنف الشخصي الخفي الذي يؤذي 
البنى االجتماعية  تنتهك فيه  الذي  اآلخر نفسيًا، وهناك عنف المؤسسات 
الحياة  مستويات  »في  مثاًل  حاصل  هو  مثلما  األشخاص  مجموعات 

المتدنّية في األحياء المغلقة«)1). 
بيير  له  يضع  الذي  المؤسسي  العنف  مفهوم  األخير  المفهوم  يحايث 
بورديو نظرية يسميها »العنف الرمزي«. وبه يكون العنف متمأسسًا بوساطة 
»االنتساب الذي ال يستطيع المهيمن عليه إاّل منحه للمهيِمن، وذلك عندما 
ال يحظى المهيمن عليه إاّل بأدوات المعرفة المشتركة بينهما«)2). ويرى أّن 
المؤسسات  الدولة، ويتجّسد عبر منظومة من  الرمزي تحتكره  العنف  هذا 
تقّبل نوع محدد من األفكار والمعلومات بوصفها  التي تقسر األفراد على 
الوحيدة المّتسمة بالشرعية. وُتعّد الثقافة والتعليم أبرز هذه المؤسسات، لذا 
تتعّين موضوعيًا كعنف رمزي كون عالقات القّوة بين الطبقات والجماعات 
التي تتألف منها التشكيلة االجتماعية تؤّصل النفوذ التعسفي باعتباره شرطًا 

»لفرض وترسيخ نموذج ثقافي تعسفي وفق نمط تعسفي من الفرض 

والترسيخ«)3). وينطبق األمر، من ثّم، على الثقافة عبر االعتقاد أّن »انتقاء 
أو  جماعة  ثقافة  موضوعيًا  يحدد  رمزٌي  نظاٌم  إّنها  حيث  من  الدالالت 
طبقة، عملية تعسفية، وذلك ألّنه يبقى مستحياًل استنباط بنية هذه الثقافة أو 

استنباط وظائفها من أّي مبدأ عام بيولوجي أو ذهني/ روحي«)4). 

)1)  املصدر نفسه: 11. 

)2)  اهليمنة الذكورية: 62.

بورديو، ترمجة نظري  بيري  الرتبوي،  الرمزي..بحث يف أصول علم االجتامع  العنف    (3(

جاهل املركز الثقايف العريب ـ بريوت 8 :1994.
)4)  العنف الرمزي: 8. 
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أّما في نطاق علم النفس الفرويدي، فُيعزى العنف إلى الليبيدو، وبه ُتعد 
العدوانية، شكاًل من أشكاله، فيرتبط تارة بالنرجسية وتارة بهوامات العالقة 
االستحواذ  أجل  من  األب  مع  وتنازعه  وأمه  الولد  بين  المتخّيلة  الجنسية 
عليها في الالوعي. ينتهي هذا التنازع، بالضرورة، بطريقة عنفية من خالل 
من  للحّد  األب  سلطة  من  موجهتين  بوصفهما  والخصاء  أوديب  عقدتي 
ينسحب  ودامية  عنيفة  كعقوبة  سيكولوجيًا  ُعرف  فالخصاء  االبن.  أطماع 
األم)1).  األب لالستحواذ على جسد  مع  الرمزي  االبن من صراعه  أمامها 
وترى باربارا ويتمر أّن سيغموند فرويد عّدل في نظريته حول الغرائز لتكون 
مزدوجة، ومعها، أصبح العدوان يتساوى مع الغريزة الجنسية. وبذا يصبح 
القوة بحيث يمكنها أن تسيطر على كّل  العنصر السادي للغريزة من  تأثير 

النشاط الجنسي لدى الفرد)2). 
الرجل  نشأة  جذور  حول  عديدة  افتراضات  ُبنيت  هذا،  من  انطالقًا 
سيترون  التستو  أّن«مستويات  ويفيد  بيولوجي،  هو  ما  منها  المحارب. 
هرمون تفرزه الخصية األعلى والقوة األكبر تجعل الرجال أكثر عدوانية. 
وإلى جانب هذا التفسير، ثّمة من قال إّن الرجال يعّوضون عن عدم قدرتهم 
على إنجاب األطفال بالهيمنة الجنسية على النساء والعدوانية تجاه الرجال 
الدافع  إبراهام ماسلو  النفس  بعيد عن ذلك، عّدل عالم  اآلخرين)3). وغير 
العدواني من عدوان مؤذ إلى عدوان إصراري بوصفه نقمة مبررة أخالقيًا 
إذ  لورينزو  كونراد  يرى  ومثله  ذات صحي.  إثبات  أو  العدالة  إلى  توق  أو 

)1)  ينظر، التحليل النفيس للرجولة واألنوثة: 112 ـ 114 ـ 116.

)2)  األنامط الثقافية للعنف: 97. 

)3)  نشأة النظام األبوي، غريدا لرينر، ترمجة أسامة أسرب، املنظمة العربية للرتمجة بريوت 

101 :2013و 97. 
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»هو  إنما  معقول  غير  بشكل  التصرف  العاقلين  الناس  على  يفرض  ما  أن 
القوانين السائدة في السلوك الغرائزي المتبنّى تطوريًا والُمستمّد من دراسة 

الغرائز عند الحيوانات«)1). 
من  بالمقّدس،  ُيربط  العنف  أن  سنرى  االنثربولوجيا،  إلى  ذهبنا  وإذا 
هذا  يختلط  بحيث  معقدًا  الرابط  ويبدو  أخرى.  جهة  من  وبالجنس  جهة، 
فيكون  أخرى،  تارة  بالجنس  والعنف  تارة،  بالمقّدس،  العنف  أي  بذاك، 
الطرفان متضمنين بعضهما بعضًا. في فرضيات رينيه جيرار، مثاّل، ُيطرح 
العنف في عالقته بالمقّدس، كممارسة إجتماعية يتدّخل الديني في الحّد 
أبدال الضحايا بضحايا آخرين. ويتساءل »ما  منها عن طريق اإلبدال. أي 
إذا كانت الذبيحة الطقسية تقوم على إبدال معاكس يكون الهدف فيه من 
تقديم الذبائح الحيوانية صرف العنف عن بعض الكائنات التي تعمل على 
له«)2).  أهمية  ال  أو  أهمية  أقّل  موتها  كون  أخرى  كائنات  باتجاه  حمايتها 
ثم يؤّكد أّن »المجتمع إذا تهدده خطر العنف سعى إلى االنحراف به عن 

أعضائه الذين يعتزم حمايتهم بأي ثمّن نحو ضحية محايدة نسبيًا«)3). 
وُتعّد هذه الفكرة مرادفًا أو تنويعًا على أفكار أخرى يدور بعضها حول 
الفداء بوصفه تكفيرًا عن ذنب جماعي. وهناك من االنثربولوجيين  كبش 
قبل  ما  أو  التوحيدية  سواء  األديان  معظم  في  متأصلة  الثيمة  أّن  اعتقد  من 
التوحيدية. وهنا يبدو العنف كرنفاليًا وذا طابع ديني كما في طقس الختان. 
وفضاًل عن هذا، يعتقد جيرار أّن الجنس بوصفه أصاًل للعنف أرٌث مشترك 

)1)  األنامط الثقافية للعنف:16.

)2)  العنف واملقدس، جريار جينيه، ترمجة سمرية ريشا، املنظمة العربية للرتمجة، الطبعة 

األوىل 20 :2009.
)3)  املصدر نفسه:22.
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المباشرة  المظاهر  في  سواٌء  النشاطان  يرتبط  ما  فكثيرًا  الديانات.  بين 
النتائج  أم في  البكارة والسادية،  الخطف واالغتصاب وفّض  المتمّثلة في 
ينسى  وال  المثال.  سبيل  على  الوالدة  بآالم  الجنس  يتسبب  حين  األبعد 
اإلشارة إلى أّن ممارسة الجنس نفسه عملية عنفية يّتجه فيها المكبوت إلى 
العنف، وبالعكس. ويضرب على ذلك مثاالً طريفًا بشجارات العشاق التي 

تتحول أحيانًا إلى عناقات حميمة)1). 

أن  بالخصاء. نرى  العنف  تربط  التي  الجدلّية  بالعالقة  تعلق األمر  قدر 
ال مناص من أخذ عالقة المفهومين بعضهما بالبعض اآلخر على محمل 
عقدة  أي  اإلنسانية،  الذات  في  المتأصلة  العقدة  من  انطلقنا  طالما  الجد 
أوديب التي مررنا بها آنفًا. فالذي ُيخصي، أي ذلك المتلبس بصورة األب 
الثقافي، عنيف بالضرورة. وبالمقابل، من ُيخصى سيكون عنيفًا أيضًا تجاه 
من يستطيع توجيه العنف إليه. وكّل ذلك يجري رمزيًا كما في حالة الصراع 
المحتدم بين ممثلي السردية القومية وممثلي السردية اليسارية في الستينات 

كما سنرى. 

الفحولة والعنف الثقافي
يرتبط نسق العنف بصالت قوّية بمفهوم الفحولة الذي سبق أن ناقشناه. 
فالعنف يتضمن الفحولة بشكل أو بآخر. وتقوم الفحولة في أساسها على 
العنف كما يقول عبد اهللا الغذامي)2). يرى األخير أّنه جرى »اختراع الفحل« 
معطيات  على  اعتمادًا  ويؤّكد،  الجاهلي،  العصر  منذ  العربية  الثقافة  في 

)1)  املصدر نفسه: 71. 

)2)  النقد الثقايف..قراءة يف األنساق العربية الثقافية، عبد اهللا الغذامي: 123. 
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تاريخية وثقافية، أّن هذا االختراع جرى أوالً في الشعر ثّم »تحّول ليكون 
والثقافية  االجتماعية  والسلوكيات  الخطابات  كاّفة  في  يتكرر  ثقافيًا  فحاًل 

والسياسية«)1). 

جليٌة  بالعنف  الثقافية،  ثم  ومن  الشعرية،  الفحولة  مفهوم  عالقة  إن 
بحسب رأي الغدامي. فمكانة الفحل »ال تتحقق إاّل بإلغاء اآلخرين، وهذا 
والمقصود  مركزية«)2).  جاهلية  قيمة  وهذه  الظلم  عبر  إاّل  يتّم  ال  اإللغاء 

بالعنف هو العنف اللفظي المنعكس عن العنف الفعلي. 

فيما يتعلق بكونه نسقًا، يرى الغذامي أّن نسق الفحولة »ترّحل من الشعر 
إلى الخطابة، ومنها إلى الكتابة ليستقّر بعد ذلك في الذهنية الثقافية لألّمة، 
ويتحّكم في كّل خطاباتنا وسلوكياتنا«)3). والخالصة هو أّن الفحولة مرتبطة 
إاّل  تتجّسد  أن  يمكن  وال  والتغالب،  والعنف  والشراسة  بالقّوة  عضويًا 
»باستخدام العنف والقتل والتمزيق والغدر وأساليب لضرب الخصم«)4). 
من هذا االفتراض، يرى الغذامي أّنه »ال يجري كسر الفحل إاّل بفحل مثله، 
وإذا تقابل فحالن انتصر أكثرهما فحولة«)5). ولديه على هذه الرؤية قرائن 
منها حكاية إمرئ القيس مع علقمة الذي غلبه ثقافيًا فُسّمَي بـ»الفحل«)6). 
لهذا ال ُتفهم الفحولة إاّل بوصفها استبطانًا للعنف سواٌء كان لفظيًا أم فعليًا.

)1)  املصدر نفسه: 123. 

)2)  املصدر نفسه: 123.

)3)  املصدر نفسه: 216. 

)4)  املصدر نفسه: 216. 

)5)  النقد الثقايف، الغذامي: 216.

)6)  املصدر نفسه: 216.
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أّما المقصود بالعنف الثقافي المتبنّى في هذا الفصل، فهو ذلك العنف 
من  النسق  هذا  يأتي  ما  وغالبًا  اآلخر.  مع  التعامل  في  والرؤيوي  اللفظي 
منطلق إلغائي يختلط فيه العنف بظاهرة النرجسية، إذ ينظر صاحب النسق 
لآلخر بوصفه فاقدًا لشرعية القول في المجال المتنازع عليه وهو الثقافة. 
ومثلما سنرى، سيختلط العنف الثقافي المعني بمرتكزات اآليديولوجيات 
على  تقوم  األيديولوجيات  فهذه  النسق.  حاملي  قبل  من  المتبناة  الحديثة 
المفهوم  يعود  لن  هنا،  الجسدي.  أم  اللفظي  بشكله  سواٌء  أيضًا،  العنف 
يبدو  إنما  حسب،  العربية  بالثقافة  المتحّكمة  األنساق  بمنظومة  محصورًا 

كوزموبوليتيًا ومرتبطا بعصر الحداثة الذي أندرجت الثقافة العربية فيه. 

الثقافي  العنف  ناحية  المفصل،  هذا  في  ستتجه،  اإلشارة  أن  األحرى 
وهي  والدادية.  والمستقبلية  كالطليعية  الراديكالية  لالتجاهات  الممّيز 
اتجاهات أّثرت في خطاب الحركة الستينية العراقية تأثيرًا واضحًا بعد أن 
ُوجدت أرضية سوسيولوجية مشابهة لتلك االتي أنتجت حركات الحداثة 

في حقبة ما بعد الحرب العالمية األولى. 

األنساق  بتبّين  الثقافية  الدراسات  اهتمام  مالحظة  الصدد،  بهذا  علينا، 
برمنجهام  مركز  أعمال  في  السيما  وأضاءتها.  الجانب  هذا  في  المتوّلدة 
في بريطانيا. فرايموند ويليامز، مثاًل، يطرح عددًا من المفاهيم ذات الصلة 
العنف  نسق  ومنها  به،  تتحكم  التي  واألنساق  الطليعي،  المثقف  بصورة 
الثقافي الذي يسّميه »الداروينية الثقافية«)1). والتفاصيل تفيد هنا أن ويليامز 
يربط بين ظهور هذا النسق، من جهة، وبين العنف الثوري اليساري الذي 

)1)  طرائق احلداثة، ضد املتوائمني اجلدد: 77. 
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الثقافية  الداروينية  أن  إلى  منتهيًا  أخرى.  جهة  من  األوربي،  الشارع  ساد 
فاللغة  بمالمحها.  الطليعي  الجيل  ملمح  الحداثة، ووسمت  طبعت عصر 
يقدمها  التي  اللغة  يعني  االجتماعية.  الداروينية  لغة  هي  المستخدمة 
هي  الفنون  في  تبزغ  ما  فإن  لهذا  الرأسمالية.  عن  المباشرون  المدافعون 
داروينية ثقافية، وفي ضوء هذه الداروينية تبدو األرواح الراديكالية القوّية 
الجنس  به  يتميز  الذي  الحقيقي  لإلبداع  األول  الممثل  هي  والجسورة 
التي  الطليعي  المسرح  معطيات  من  منطلقًا  ويليامز،  يضيف  البشري)1). 
أّن األمر ليس مجرد عنف مسلط على ما هو ضعيف  بالتفصيل،  يدرسها 
»على  ممنهج  عدواٌن  هو  إنما  والنساء.  السالم  ودعاة  كالديمقراطيين 
مجمل النظام االجتماعي واألخالقي والديني«)2). ثّم يشير لتأثيرات أفكار 
تقديس  صوت  تعالى  إذ  األولى  الحرب  بعد  ما  جيل  في  نيتشة  فريدريك 
والصغار  الحمقى  ضد  والحكماء  األقوياء  بـ»حقوق  التبشير  وتم  القوة، 

والديمقراطيين«)3). 

بين  الفرق  ويليامز،  طروحات  وفق  ُأّصلت،  قد  األفكار  تلك  كانت 
الحداثة والطليعة. فالحداثة تبدأ مع »البديل المتمثل في الفنانين والكتاب 
األكثر راديكالية من حيث التجريب«)4)، في حين تبدأ الطليعة مع بروز نمط 
المعارضة التامة، تلك التي يلتمس لها مصدرًا راديكاليًا في الفكر السياسي 
واالجتماعي منذ السنوات المتأخرة عام 1830. أما اآلنـ  يقصد في حقبة ما 

)1)  املصدر نفسه: 77. 

)2)  املصدر نفسه: 77. 

)3)  املصدر نفسه: 77. 

)4)  املصدر نفسه: 77.
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بعد الحرب ـ »فقد أصبحت تنصرف مباشرة إلى تلك الحركات المناضلة 
يمضي  ثّم  بها«)1).  المعترف  التقدمية  عناصر  أنكرت  لو  حتى  الجديدة 
الطليعة، بوصفه روحًا هجومية عنيفة ضد  واضعًا يده على جوهر مفهوم 
البداية  منذ  المهاجمة  العدوانية  الطليعة  »أّما  فيقول  والمسالمة،  الضعف 
فقد نظرت إلى ذاتها باعتبارها اختراقًا للمستقبل«)2). لذا كانت الداروينية 

الثقافية »النشاط الضروري لألقوياء والسبيل إلى صحة مجتمع«)3). 

الثقافي  النضال  أّن  قبيل  من  أفكاٌر  شاعت  كانت  الحقبة،  تلك  في 
ُيوجب على الفنان واألديب »إشعال النار في رفوف المكتبات«)4). ووفقا 
لهذا الشعار، كان من المنطقي أن يرتفع صوت المثقف صارخًا »إفسحوا 

الطريق لمشعلي الحرائق المبتهجين بأصابعهم المتفحمة«)5). 

ما يشير له رايموند ويليامز يشيع عند غيره أيضًا. فهذا هو أريك فروم 
يتحّدث عن النزعة النكروفيلية وعبادة التقنية مشيرًا إلى شيوع روح تدميرية 
صريحة وبليغة عند ف. ت. مارتيني، مؤسس المستقبلية اإليطالية وزعيمها. 
فبيانه المستقبلي األول الذي أصدره عام 1909 دعا إلى العنف بطريقة ُعّد 
معها أحد مصادر الفاشية اإليطالية. لقد قال على لسان المستقبليين إنهم 
ينوون التغنّي بحب الخطر، وبعادة النشاط وعدم الخوف)6). وإنه إذا كان 
األدب التقليدي يمّجد السكينة المستغرقة في التأّمل والوجد والنوم، فهم 

)1)  املصدر نفسه: 77. 

)2)  املصدر نفسه: 78.

)3)  املصدر نفسه: 78.

)4)  املصدر نفسه 78.

)5)  املصدر نفسه 78. 

)6)  املصدر نفسه: 78. 
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ينوون تمجيد »العمل العدواني واألرق المحموم ومشية المسابق والوثبة 
المعنوية واللكمة والصفعة«)1). ال بل أّنه »ال جمال إالّ في الصراع وال عمل 
يمكن أن يكون آية في الروعة من دون طبع عدواني«)2). ويضيف: »سوف 
الحرية  لجالبي  التدميرية  واإلشارة  والوطنية  والعسكرانية  الحرب  نمّجد 
واألفكار الجميلة التي تستحق الموت من أجلها واحتقار المرأة«)3). وإنه 
على المستقبلي أن يدّمر المتاحف والمكتبات واألكاديميات من كّل نوع. 
جبن  وكّل  واألنوثية  المتشددة  األخالقية  النزعة  نحارب  »سوف  ويقول: 

انتهازي ونفعي«)4). 

وكان  الثقافي،  الستينات  عراق  في  سادت  كانت  األفكار  هذه  مثل  إن 
والنظري  الشعري  تراثه  ذاكرة  ففي  ممثليها.  أبرز  العزاوي  فاضل  الشاعر 
عبارات تكاد تكون مماثلة كقوله مثاًل »إنني أنسف العالم شعريًا وأخالقيًا 
»إنني  قوله  أو  العالم«)5).  قسوة  بسبب  أحيانًا  للمناورة  مضطر  أنني  رغم 
أّن  بناءها من جديد«)6). زاعمًا  العالم وأحّطم شكل األشياء ألعيد  أنسف 
ذلك  يحدث  بل  إهانته،  إلى  يؤدي  ال  جديد  من  بنائه  وإعادة  العالم  هدم 

»بشكل منتهى الحب، العاطفة«)7). 

الثاين،  اجلزء  اهلاشمي،  منقذ  حممد  ترمجة  فروم،  آريك  البرشية،  التدمريية  ترشيح    (1(

منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية 114 :2006. 
)2)  املصدر نفسه: 114. 

)3)  املصدر نفسه: 114. 

)4)  املصدر نفسه: 115.

)5)  املصدر نفسه: 105.

)6)  املصدر نفسه 107.

)7)  املصدر نفسه 107. 
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العقد.  ذلك  شعراء  من  غيره  على  يصحُّ  العزاوي  على  ينطبق  ما 
في  هذا  ويأتي  واضحان،  الخطاب  في  العنيفة  للغة  والركون  فالراديكالية 
خلفية صعود الرموز اليسارية في العالم كارنستو تشي غيفارا وفيدل كاسترو 
وغيرهما. األمر الذي امتّد بتأثيره إلى العالم العربي السيما العراق، فراح 
ملتمسين  الفكرية  مفاهيمه  ويستلهمون  المزاج  ذلك  يحاكون  المثقفون 
مقتربات محلية يمكن أن يقدمها الوضع السياسي واالجتماعي الحاصل 

بعد ثورة 14 تموز 1958. 
كان ثّمة بروز للتطّرف وميٌل للعنف في الحركات السياسية ما انعكس 
الراديكالي في  الجناح  تبناها  التي  الحقًا في االتجاهات األدبية والفكرية 
رأسهم  وعلى  كركوك،  جماعة  شعراء  مثله  جناٌح  وهو  الستينية،  الحركة 
ذوي  مــن  اآلخرين  والقصاصين  الشعراء  عن  ناهيك  العزاوي.  فاضل 
الميول التروتسكية والماوية كعبد القادر الجنابي وزهير الجزائري ووليد 

جمعة وغيرهم.
 14 ثورة  بعد  مناسبة  وسياسية  اجتماعية  أرضية  المزاج  هذا  وجد  لقد 
تموز التي يتفق معظم الستينيين أّنها كانت متغيرًا حاسمًا في ظهور جيلهم. 
يقول سركون بولص في استذكاره لتاثيرات تلك الثورة في أبناء جيله الذين 
كانوا في ريعان شبابهم: »أن تشهد ثورة وأنت لم تبلغ سن الرشد خصوصًا 
اذا كنت تحاول محاوالتك األولى في القراءة والكتابة، هذا حدٌث ال مثيل 
له، ثم مع الصورة أحداٌث وحركات ومحاوالت انقالب متالحقة، مجازر، 
الحياة  الوقت جزءًا من  مظاهرات، واحتفاالت شعبية أصبحت مع مرور 
األحزاب  وشعراء  المنابر  لشعراء  هيأ  الظرف  هذا  أّن  ويؤكد  اليومية«)1). 

)1)  جملة »فراديس«، العدد 4 ـ 5، منشورات اجلمل 38 :1992.
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األمة  ساحة  في  فالجواهري  اإلعالمية،  والمنافذ  الشوارع  على  الهيمنة 
»يهّز الوفود اآلتية من القرى البعيدة لالحتفاالت، قارئًا لبحر من الفالحين 
يقرر  بولص  سركون  إن  بل  والمطارق«)1).  المساحي  يحملون  والعمال 
أّنه ال توجد »طريقة أفضل لصياغة المصير الفردي والجماعي من الرّجة 
الشاملة، وهذه الرّجة تتكفل بها الثورة »)2)، وهذا الرأي يشير لغلبة الحّس 
الخطاب  في  سيتجّسد  ما  وهو  الستينات،  جيل  في  والراديكالية  العنفي 

الشعري مثلما ستظهر في السرديات المتكّونة في تلك الفترة كما سنرى. 

)1)  املصدر نفسه: 38. 

)2)  املصدر نفسه: 38.
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المبحث األول
فاضل العزاوي في سردية العنف الراديكالي

جالد اسمه قاسم 
وهو يستذكر تجربة اعتقاله بعد انقالب 8 شباط، يرّكز فاضل العزاوي 
قاسم،  اسمه  منهم  واحد  عند  ويتوقف  بالجاّلدين،  السجناء  عالقة  على 
إنسانية  عالقة  وتربطه  »طّيبًا«،  جاّلدًا  بوصفه  كثب  عن  صورة  له  راسمًا 
غرامياته،  عن  العزاوي  رفاق  يحّدث  قاسم  كان  بضحاياه.  ما  نوعًا  غريبة 
ويقّص عليهم طرائفه. بل كان يفتح الزنزانة في بعض الليالي وينام بينهم. 
المعتقلين، فيصحبه إلى دار سينما  الليالي، يتعاطف مع أحد  وفي إحدى 
لمشاهدة فيلم ينتظره األخير كونه مخرجًا. وفي تلك الليلة شاهد السجين 
ـ  يتردد  عبارته  وصدى  أضالعه،  بين  مستقرٌّ  الجاّلد  مسدس  بينما  الفيلم 

تأّكد من أّني لن أتوانى عن قتلك إذا ما خطر لك الهروب منّي)1). 

السجن  في  أّما  الحقيقيين.  لجاّلديه  الفعلي  السجن  في  يجري  ما  هذا 
الرمزي بوصفه كناية عن مؤسسة ثقافية أو جيل أدبي، فإّن العزاوي يتوّقف 
عند شفيق الكمالي، الشاعر البعثي والوزير في حكومة ما بعد 1968، فيقول 

)1)  الروح احلية..جيل الستينات يف العراق، فاضل العزاوي، منشورات املدى، 1996، 

الطبعة األوىل: 25.
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وكان  لنظامه،  المعارضين  لليساريين  وينضّم  أحيانًا  مكتبه  يترك  كان  إنه 
لمعارضيه  يأتي  كان  الكمالي  أّن  ويبدو  رؤوسهم)1).  أحد  العزاوي  فاضل 

ليستريح أو يهرب من أجواء السلطة الخانقة. 

يقول العزاوي: »كان يزورنا في مجلة ألف باء أكثر من مّرة في األسبوع، 
حيث  الشطب.  الجبار  عبد  مكتب  أو  مكتبي  في  طويلة  ساعات  ويقضي 
صار  الوزارة،  من  أُخرج  وعندما  والكتابة.  الشعر  حول  الجدل  يحتدم 
إلى مقاهينا، شاعرًا معنا بحريته كمثقف  تقريبًا، ويرافقنا  يزورنا كّل مساء 

وشاعر. كان يكره القمع وأساليب المخابرات«)2). 

يدور  واحدة  ثيمة  تمتّد  الكمالي،  شفيق  والشاعر  قاسم  الجالد  بين 
والجاّلدين،  الضحايا  بين  التداخل  وهي  الحّية«،  »الروح  كتاب  حولها 
وتبادل األدوار فيما بينهم. فالجاّلد يمكن أن يتحّول إلى ضحية والضحية 
يمكن أن تصبح جالدًا. ال بل إنهما غالبًا ما يتبادالن األدوار مع كّل انقالب 

في الوضع. 

جيل الستينات، صياغة السرد بالعنف 
جيل  الحّية،  »الروح  كتابه  أّلف  العزاوي  فاضل  أن  من  الرغم  على 
الستينات في العراق« بعد قرابة ثالثين عامًا من األحداث التي يرويها. إاّل 
أّنه حافظ في جوهر سرده على األنساق نفسها التي كان خطابه واقعًا تحت 
المثقف  وكوزموبوليتية  الثقافي  العنف  وأبرزها  الستينات،  في  سطوتها 

)1)  املصدر نفسه: 248.

)2)  املصدر نفسه: 248.
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يفرض وجوده على  متغيرًا جديدًا  ثّمة  فإن  مع هذا،  ونرجسيته.  وفحولته 
الخطاب. وهذا المتغير راجٌع إلى التباعد الزمني بين لحظة الكتابة ولحظة 
والمشاعر  واألفكار  األهواء  في  »التباعد  يعني  فيما  يعني  الذي  الحياة 
والرؤى واألحكام«)1). وهذا ما سنالحظه لدى العزاوي الذي يوهم القارئ 
بخالصه من أنساقه القديمة بفعل التبدالت الطارئة على آرائه وأفكاره. غير 
تبدو حاسمة لدرجة أن تحرر الخطاب من األنساق  التبّدالت ال  أّن تلك 

المشار إليها.

بخالصه  لإليهام  يجهد  الراوي  فإّن  الثقافي،  بالعنف  األمر  تعلق  قدر 
أّن  نقدّية. غير  إليها من زاوية  أّنه بصدد مراجعة تجربته والنظر  منه زاعمًا 
ذلك غير ممكن طالما ظّلت السردية نفسها، نعني كتاب«الروح الحية«، في 
نطاق إعادة صياغية لسردية ذلك الصراع بقرينة ظهورها كرّد على سردية 
أخرى مضادة أيديولوجيًا وثقافيًا وتتمّثل بكتاب »الموجة الصاخبة..شعر 
الستينات في العراق« للشاعر سامي مهدي الذي صدر قبل كتاب العزاوي. 

لذلك، فإّن النسق يستبطن الخطاب شاء ذلك الراوي أم أبى.

يشّكل  التي  المركزي  النسق  يضيء  حّتى  كتابه  العزاوي  يفتتح  إن  ما 
خطاب سرديته. مختصرًا شكل الصراع حول الستينات، الصراع الذي يبدو 
في الظاهر ثقافيًا، لكن ما إن تتمعن في جوهره حتى تجد أّنه صراٌع سياسي 
النسق  العراق.  عاشه  الذي  المحموم  األيديولوجي  الصراع  عن  منعكس 
اللفظي  العنف  منها  عديدة  بأشكال  المتمظهر  الثقافي  العنف  هو  المعنّي 
الخصوم  تحقير  عن  ناهيك  تقريعًا.  يكون  أن  يقرب  الذي  الحاد  والنقد 

)1)  معجم الرسديات: 262.
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وتفكيك صورهم بما يسوءهم. وفي كّل ذلك يتجّسد العنف بطريقة رؤية 
اآلخر وزاويتها. 

يكشف العزاوي، في المقدمة، أّن الكتاب رٌد على »شتائم« موجهة لجيله 
واستعادة لسردية زّيفت عنه. والمقصود بالسردّية المستعادة رؤية العزاوي 
للستينات حصرًا وليس رؤى اآلخرين الذين ينازعونه أحّقية تمثيل الحركة 
أو يختلفون معه حولها، وأبرزهم سامي مهدي وفوزي كريم. يقول: »أّما 
اآلن، فقد عاد نفس شاتميه القدامىـ  الجيلـ  ليشتموه، تارًة بدعوى التبشير 
األيديولوجي، وأخرى بتقديم النصح له بضرورة عزل الكتابة األدبية عن 
الموقف السياسي للكاتب والشاعر«)1). ويمكن تحديد ثالث نقاط تماس 
ُتعرض في هذا التكثيف للنسق المعني بالبحث. وهي: أوالً تنزيه الحركة 
من لوثة األيديولوجيا المتهمة بها. ثانيًا تنقيتها من االرتباط باليسار. وأخيرًا 
تحريرها من سجن »البعثية« الذي زعمت السردّية المضادة تبعيتها له. إنه 
يجرأون على  آخرون  »هناك  بقوله:  إليه  المشار  مهدي  زميله سامي  يعني 

القول بأّن الستينات كانت بعثية عند أفضل ممثليها«)2). 

في  معه  المختلفين  الحركة  رفاق  عند  يتوقف  ال  األمر  فإّن  هذا،  مع 
الرؤية. بل يشمل آباء الجيل وأبناءه، أي جيل الرّواد من الخمسينيين، من 
جهة، واألجيال التالية للستينيين، من جهة أخرى. فيما يتعلق بالخمسينيين، 
ُيعد جيله  التي  14 تموز  العزاوي منطلقًا من فهمه إلشكاليات ثورة  يقول 
أبنًا لها إن »هذا الوعي الجديد إلشكالية الثورة قادني أيضًا إلى أن أكتشف 

)1)  الروح احلية..جيل الستينات يف العراق، فاضل العزاوي، منشورات املدى، 1996، 

الطبعة األوىل: 7.

)2)  املصدر نفسه: 8.
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السياسي  فهمهم  في  الطفولية  ومدى  الرّواد  قصائد  في  الرؤى  أفق  ضيق 
أواسط  في  الرشد  سن  كان«بلغ  جيله  أّن  ذلك  للحياة«)1).  واالجتماعي 
الستينات، أّما الرّواد فقد كانوا آباء هذه الثورة التي بشّروا بها وأوحوا بها من 
منطلقات آيديولوجية ذات طبيعة شعبية أو قومية«)2). ثم يخُلص من ذلك 
إلى نتيجة نهائية ال تقبل الجدل هي أّنه »لم يكن أمام الرّواد ما يتعلمونه من 
الثورة ألّن ذلك يعني اإلنقالب ضد أنفسهم وضد كّل رؤاهم القديمة«)3). 

ومثقفي  شعراء  من  الحقيه  على  النار  العزاوي  يفتح  نفسها،  بالطريقة 
فهذه  لعيبي.  شاكر  الشاعر  تعبير  حسب  نقديًا«  »المغّفلين  التالية  األجيال 
لعبه  الذي  الدور  بوطأة  األغفال  كّل  نقديًا  المغفلة  وهي  »تشعر  األجيال 
الثقافية في  المراكز  الهيمنة على  الستينات في  إلى  نفسه  ينسب  بعض من 
تحديدًا،  العزاوي  سردّية  والمقصود  الزمان«)4).  من  عقدين  طيلة  العراق 
حيث يظهر أُس خالف صاحبها مع معاصريه والحقيه أكثر من ظهوره في 
موقفه من سابقيه. فالرجل يشير صراحة أحيانًا إلى أّن صراعه تمحّور على 
أحّقية حيازة ما يسّميه بيير بورديو مؤسسات العنف الرمزي، ومنها مراكز 
ومن   .1968 العام  بعد  البعثي  الستيني  الجناح  عليها  استولى  التي  الثقافة 
نتائج ذلك حيازة شرعية تمثيل الجيل والتحّدث باسمه وصياغة مقوالته. 
وهو ما أّدى به إلى القول إّن الستينيين، ويعني هنا جزءًا منهم يتزعمه هو، 
خاضوا كفاحًا مريرًا »ضد التزوير الثقافي والنسيان واإلغفال المستمر«)5). 

)1)  املصدر نفسه:14.

)2)  املصدر نفسه:14.

)3)  املصدر نفسه: 14. 

)4)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 57.

)5)  الروح احلية: 168. 
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ما يوحي أّن السردّية كّلها إّنما كتبت لهذا الغرض بالذات، أي إماطة اللثام 
عن التزوير واسترداد التاريخ من مغتصبيه. 

األجيال  أبناء  فإّن  لبعض،  بعضها  ويقود  مترابطة  األشياء  أن  وبما 
الالحقة سيكونون أبناًء لسردية مزّيفة، ما يعني استغفالهم وغسل أدمغتهم 
لمدة لعقدين. وهذا يعيدنا لفكرة لعيبي آنفة الذكر، أي فتح العزاوي النار 
على األجيال الجديدة بوصفها مستلبة من قبل سردية وهمية ومزيفة كتبها 
أن  على  البرهنة  العزاوي  سردّية  تريد  وأولئك،  هؤالء  وبين  البعثيون. 

صاحبها مالك الحقيقة الوحيد وراويها الشرعي القادر على استعادتها. 

والالحق.  والمعاصر  السابق  لآلخر،  الطاردة  الرؤية  هذه  نفهم  لكي 
التعّرف على فهم العزاوي للحدث الذي أنتج الخطاب الستيني  البد من 
وظواهره. أي ثورة 14 تموز التي يتفق الستينيون أنهم أبناٌء لها. وهو يرى، 
الثورة مستلهٌم من  تلك  بعد  لما جرى  تفسيره  أّن جزءًا من  بهذا اإلتجاه، 
المحيطة  المقّدسة  الهالة  زالت  حيث  حدوثها  من  عقوٍد  بعد  شاع  فهٍم 
بها، وأصبح الكثيرون ينظرون إليها من زاوية نقدية، معيدين تقييمها وفق 
زمٍن جديد وبمفاهيم مختلفة. وهذا ما جرى للعزاوي الذي تغّيرت قيمة 
االختالف  عن  عّبر  وقد  لها.  وعيه  اختلف  بحيث  له،  بالنسبة  األحداث 
الذين  بتلك األحداث من وعي  أعلى  يمنحنا وعيًا  بقوله »هذا  الوعي  في 

صنعوها«)1). 

من هذا الفهم، يتأسس نقد العزاوي للماضي، ماضيه. ولكن من دون 
أن يغيب النسق القديم الذي كّون ذلك الماضي واستمر في تبعاته. بمعنى 

)1)  الروح احلية: 67.
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أّن الشاعر الذي يوهم بالخالص من نسق الثوريين الشعبويين، أي جيل آباء 
الثورة الخمسينيين. إنما يفعل العكس بتركيز خطابه على العنف الثقافي، 

واحتفاظه بنفس اآلليات القديمة التي توقفنا عندها في الفصل األول. 

للمجتمع  القبلية  البنية  فكرة  عند  يتوقف  العزاوي  أّن  ذلك  تفصيل 
وانتقال روح عصبيتها إلى األحزاب السياسية الثورّية حيث »استبدل الناس 
قبائلهم القديمة بقبائل األحزاب السياسية الجديدة التي تملك هي األخرى 
شيوخها ومجالسها الخاصة بها مثل كلِّ القبائل األخرى«)1). ويعني بذلك 
جيل الخمسينات الذي تمّرد عليه الستينيون. وهذا التمّرد شبه متفق عليه 
عند أغلب رفاق العزاوي ممن دأبوا على الزعم بتخّلصهم من لوثة التفكير 
المرتهن  غير  الفردي  للمثقف  جديدًا  إنموذجًا  مّثلوا  إنهم  وقالوا  القبلي، 
بهذا  كتبوه،  لما  عابرة  نظرة  من  يكفي  نوع.  أّي  ومن  جماعي  تفكير  بأّي 
السياسية  القائمة سواٌء  للمؤسسات  االنتماء  لفكرة رفض  االنتباه  الصدد، 
أم الثقافية أم االجتماعية. وال يتعّلق األمر باألدب وأنماطه بل يتعّدى ذلك 
إلى المؤسسات القائمة كالعائلة والحزب والجماعة. هذا هو أنور الغساني 
اختالف  يتعارفون رغم  تمّرد على كّل شيء »جعلهم  إنه كان هناك  يقول 
أصولهم، مستوياتهم، قومياتهم، أديانهم وانتماءاتهم السياسية السابقة«)2). 
»الالمنتمي«  فكرة  لتأثيرات  بمقاربته  الربيعي  شريف  ذاتها  الفكرة  ويؤكد 
في جيله إذ أصبح المفهوم »إنجيل حاالت من التمّرد والخروج على نمط 
على  يده  »يضع  بولص  سركون  بتعبير  القميء«  »البطل  حيث  العائلة«)3)، 

)1)  املصدر نفسه: 39.

)2)  ينظر، جملة »فراديس«، العدد 58 :1992 ،4/5. 

)3)  املصدر نفسه: 63.
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مفتاح هو في الوقت نفسه قفل يغلق عليه باب العالم«)1). يكتب بولص عام 
1964 أّن »كّل وجه في كّل حفرة هو نسيان عارم حاقد للحياة العادية التي 

تجري في ساحات المدن ومكاتب الصناعة والعمل وأسّرة الجماع، وثّمة 
أبطال يهربون ولكّل منهم سمات هروبية مختصة بمظاهر عميقة من القلق 

حادًا أو خفيفًا«)2). 

يجهد العزاوي في مروّيته الستعادة ذلك الرفض وإعطائه بعدًا سرديًا، 
كانوا  العتيقة  باأليديولوجيات  األمل  فقدوا  الذين  الستينيين  إّن  فيقول 
ذلك  مع  ولكمهم  بالستيكية،  بجدران  محاط  مغلق  واقع  داخل  يقفون 
»امتلكوا شجاعة أن يصرخوا ضده وأن يدينوه، حالمين بعالم جديد تنهم 
فيه كل الجدران«)3). ولهذا يقاربهم بجيل البيتنكس من ناحية أنهم قاوموا 
التشرد  إلى  بالميل  العائلي  واالستقرار  بانتهاكها  االجتماعية  »التابوات 

والصعلكة والمغامرة«)4). 

أن  إلى  مشيرًا  سبقه  لمن  مفارق  جيل  مالمح  يرسم  باالخرى،  إنه، 
القبلية كانت من مميزات جيل الرّواد الذين كانوا آباء لثورة 14 تموز. وأن 
نتاج المجتمع  القبلّية استمدت من قبلية األحزاب السياسية بوصفها  هذه 
وتحمل نزعاته نفسها. وأهم هذه النزعات الميل إلى تجسيد آلية »المناطق 
المقفلة« بحسب تعبيره. فالقبيلة »ال تعترف بالحياة الشخصية ألبنائها إاّل 
بها ال  أرضًا خاصة  تملك  للقبيلة، وهي  العامة  الحياة  باعتبارها جزءًا من 

)1)  املوجة السابقة:112.

)2)  املصدر نفسه: 112.

)3)  الروح احلية: 175.

)4)  املصدر نفسه: 176.
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تسمح للغرباء بالرعي فيها«)1). انطالقًا من هذا، ظهرت، بعد ثورة 14 تموز، 
بالقّوة  ما  حزب  »يفرض  أن  وهي  المقفلة.  المناطق  فكرة  العراق  كّل  في 
أو منافس  ينتمي إلى حزب مضاد  سيطرته على منطقة ما، ويطرد كّل من 
منها. وكان ذلك يتّم بطرق إرهابية دنيئة؛ االعتداء العلني، الشتائم، إشعال 

النار في أبواب البيوت لياًل، االغتيال في وضح النهار«)2). 

بعيد  إلى حّد  تنطبق  المقفلة  المناطق  فكرة  تكاد  دقيقين،  نكون  ولكي 
السلوك  هذا  أّن  إلى  نشير  أن  ولنا  سواه.  على  تنطبق  مثلما  العزاوي  على 
يستبطن عنفًا ثقافيًا ال يخفى، وممارسة استمرت حتى عقوٍد بعد الستينات. 
وكان مارسها العزاوي نفسه في سرديته ذاتها عدا ممارستها في مناسبات 
بـ»مثقفي  َسمي  من  اشتبك  التسعينات حين  نهاية  مثاًل  كما جرى  أخرى، 
الالحق، وذلك  العزاوي والجيل  الخارج« من جيل  الداخل« مع »مثقفي 

اقتتاالً على حيازة شرعية تمثيل األدب العراقي)3). 

القبلّية التي يوهم العزاوي بتفكيكها في سرديته لم تكن جديدة أو  إن 
باكرًا،  ُطرقت  كانت  إنها  بل  الشعر.  في  ابتدعه  بما  شبيهًا  عزاويًا  اختراعًا 
ومن بعض زمالئه أحيانًا. عام 1972، يدحض الشاعر سامي مهدي، على 

)1)  املصدر نفسه: 39.

)2)  املصدر نفسه:40.

)3)  عام 2000 يكتب فاضل العزاوي مثاًل يف جريدة »القدس العريب« عىل خلفية النقاش 

املحتدم الذي تىل تأسيس ما سميَّ بـ»برملان املثقفني« يف لندن. يكتب: » أنني أميل 
هل  هو:  السؤال  ولكن  العراقيني،  املبدعني  مجيع  عىل  االنفتاح  منتهى  إىل  شخصيا 
ينبغي لنا أن نفتح أبوابنا أيضًا ملن ظّل هيّرج طيلة عقود وينعم بخريات النظام ويربر 
القدس  جريدة  ينظر،  العراقيني؟«.  املبدعني  من  القمع  ضحايا  ويشتم  جرائمه  له 

العريب اللندنية، العدد 3351 الصادر يف 18 فرباير/شباط عام 2000.
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سبيل المثال بعض آراء زميله الناقد محمد الجزائري التي بّثها في مقالة له 
انطالقًا من »روح عشائرية، فعكس  كتبها  أن األخير  بالقول  »الكلمة«  في 
جعفر  علي  هو  وذلك  والشخصية«)1).  والسياسية  األدبية  خصوماته  فيها 
العاّلق يعترف في العام نفسه بوقوع أبناء جيله في فّخ العشائرية والتعّصب 
الرّواد قائاًل إنه لم يتهيأ له »قراءة السّياب الكبير إاّل  وهم يقرأون تجارب 
وعاطفيًا  نفسيًا  منه  واالقتراب  لقراءته  النزيه  المناخ  توّفر  حيث  وفاته  بعد 
وإنسانيًا بعيدًا عن هواجس النخوة والتعامالت المنحازة التي صنعت من 

جديد شعراء للقبيلة«)2).

تفكيكها  في  ويغرق  القبلّية  فكرة  العزاوي،  ينقد  الحية«،  في«الروح 
موهمًا بالخالص منها أو الندم على ارتهانه بها في فترة من مراحل حياته. 
غير أّن هذا الخالص غير ممكن نظريًا طالما احتفظت المروّية نفسها بالنسق 
نفسه الذي شّكل رؤى الستينات. نعني العنف الثقافي المّوجه للخصوم. 
ذلك أّن كثيرًا من أسس هذا العنف إنما يقوم على تحّزب العزاوي ألفكاٍر 
أيديولوجية ذات مظهر أدبي ونقدي، أفكاٌر تنزع إلى تقسيم الجيل تقسيمًا 
عامًا وفق ثالثة اتجاهات كتابّية متوازية هي:االتجاه الطليعي الراديكالي، 
التيار الطليعي فهو الممثل  أّما  التقليدي.  االتجاه التجريبي، وثّمة االتجاه 
لفكرة الحداثة الشاملة، ويتعاضد معه االتجاه الشكلي ذو المنحى األدبي 
الكتابي  النمط  التقليدي  باإلتجاه  المقصود  يكون  وقت  في  الصرف. 

المتواصل مع تجربة الرّواد. 

)1)  ينظر، سامي مهدي، جملة الكلمة العدد 4 ـ 5، مايس 99 :1972.

)2)  ينظر، عيل جعفر العالق، جملة الكلمة العدد الرابع، متوز 108 :1972.
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تعود هذه التقسيمة ذات الظاهر األدبي لتقسيمة سياسية. بل تبدو، في 
وجه من وجوهها، وكأّنها أثنّية أو جهوية قبل أن تكون سياسية، بقرينة قوله 
أن أبرز ممثلي االتجاهين األول والثاني كانوا من مجموعة »عرفوا باسم 
بعض  عن  فضاًل  ماركسية،  أصول  من  المنحدرين  ومن  كركوك  جماعة 
إنهم  أي  اإلنكليزية«)1).  اللغة  طريق  عن  الغربية  بالثقافة  المتأّثرين  الشبان 
تحديدًا كّل من مؤيد الراوي وأنور الغساني وسركون بولص وعبد القادر 
وشريف  حيدر  وجليل  الصائغ  صادق  عن  ناهيك  دمو.  وجان  الجنابي 
الربيعي الذين يستشهد بنصوص لهم للتدليل على تمثيلهم الروح الستينية 
ويرتبطون  الفكرية،  لمنطقته  ينتمون  أنهم  ضمنيًا  يعني  وهذا  الحقيقية)2). 
الثقافية  بالرؤى  معه  يرتبطون  مثلما  الطليعية،  للكتابة  واحدة  برؤية  معه 

والسياسية. ويتضح ذلك جليًا من مراجعة وثائقهم التي سنتوقف عندها.

أّما االتجاه الثالث، التقليدي المواصل لتجربة الرّواد، فكان عبارة عن 
»تشكيلة متنوعة من البعثيين السابقين والقوميين فضاًل عن المنحدرين من 
أصول ماركسية«)3). وعلى رأس هؤالء سامي مهدي وحميد سعيد وعبد 
األمير معلة وخالد علي مصطفى وحسب الشيخ جعفر. نقول ذلك ترجيحًا 
الشعراء  العزاوي  يصف  إذ  المروّية  طّيات  في  ترد  قرائن  على  معتمدين 
المذكورين بأنهم ابتعدوا عن روح الستينات، ولم ينتبهوا إليها أو يفهموها. 
بل إنه، قدر تعّلق األمر بسامي مهدي، خصمه األول، يذهب إلى القول إنه 
»صوت  جريدة  في  يحررها  كان  التي  الصفحة  خالل  من  الحركة  حارب 

)1)  الروح احلية: 177.

)2)  املصدر نفسه: 174 و175.

)3)  املصدر نفسه: 177.
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الذي  مهدي  بفضل  الستينية  للحركة  مضادًا  دورًا  لعبت  والتي  العرب«، 
محافظة  منطلقات  من  األعوام  تلك  طيلة  الحركة  »لمقاومة  جهوده  بذل 
متعّصبة«)1)، ولم يحاول االقتراب منها »إالّ بعد أن كانت قد فرضت نفسها 

على كامل الحياة الثقافية في العراق«)2). 

انعكاٌس  الصميم،  في  لكنه،  يبدو،  كما  ونقدي  أدبٌي  هنا  التحزب  إن 
التي  كركوك  بجماعة  يتعلق  فيما  السيما  جهوّية  أو  سياسية،  لتعارضات 
واليسارية.  البعثية  األساسيتين،  السرديتين  بين  تماس جوهري  نقطة  تبدو 
من  ويهّون  أعمالهم  ويزدري  بهم،  يعترف  وال  بأعضائها،  يطيح  فاألّول 
شخصياتهم)3). بينما يفعل الثاني العكس؛ يدافع عنهم ويجهد لتقديمهم بناًة 
للروح الستينية مع عرضه عن نفسه صورة الموّجه لتحركاتهم وأفكارهم. 
أي إّنه يرسم لنفسه صورة »المثقف المسيطر« بحسب تعبير جيرار لكريك. 
يتوّلى في مرحلة ما زعامة االنتجلنسيا، »أو يمّثل  الذي  المثقف  أي ذلك 
بشكل ما جملة المثقفين، سواٌء في أعين الجمهور أو في نظر المؤرخين 
بعد فترة معينة«)4). وهذا ما كان عليه فاضل العزاوي أو ما كان يشيع عنه، 

سواٌء بمنظوره الشخصي أم بمنظور بعض زمالئه. 

العنف من المجتمع إلى الثقافة 
في  العزاوي  يرسمها  التي  السوسيولوجية  اللوحة  تلك  من  انطالقًا 

)1)  املصدر نفسه: 212

)2)  املصدر نفسه: 212.

)3)  املوجة الصاخبة: من 78 ـ 83.

)4)  سوسيولوجيا املثقفني، جريار ليكريك، ترمجة د جورج كتورة، دار الكتاب اجلديد 

املتحدة 2008 ط 112 :1. 
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القسم األول من مرويته، يتوّقف بشكل مفّصل عند شيوع مزاج العنف في 
المجتمع العراقي، وانقسامه لفئتين مقتتلتين لفظيًا وفعليًا هما القوميون من 
قاسم.  الكريم  عبد  مشايعي  من  والشيوعيون  عارف  السالم  عبد  مشايعي 
في هذه المرحلة »فقد المجتمع العراقي وحدته السابقة بطريقة تكاد تكون 
شبيهة بما يحدث اآلن في بعض البلدان األفريقية، حيث كل قبيلة تسعى 
ناقدًا  المفصل  هذا  في  العزاوي  ويبدو  األخرى«)1).  القبيلة  على  للقضاء 
مبكرًا،  منها  الخالص  نفسه،  الوقت  في  وزاعمًا،  المرحلة،  لتلك  شرسًا 
الذي  الروحي  الخراب  وتلمّسه  8 شباط،  انقالب  إثر  اعتقاله  بعد  السيما 
ما  العسكرية)2). وهو  بالدكتاتوريات  واإليمان  العقائدي  االنتماء  له  يؤدي 
أيضًا  إنسانيتهم فحسب وإنما  العمى ونسيان  الى  برأيه »ليس  الناس  يقود 

الى الجريمة«)3).

يقوله  ما  هذا  الحرية.  هو  بعنوان  فرديًة  له  بالنسبة  المعركة  كانت  لقد 
بوضوح. فاالنتماء قيٌد، والفردية انطالق وتحرر. وفي أقصى وحدته، في 
ليواجه »الجدار  بآخر أوهامه  يتشبث  العزاوي أن  السجن وخارجه، جهد 
حّرًا  أكون  بأّن  بعد  جديرًا  أكن  لم  ألنني  ذلك  العالم،  ألوهام  اإلسمنتي 
حتى النهاية. كان ثّمة الكثير الذي ينبغي معي أن أهدمه بأظافري وأصابعي 
المدماة قبل بلوغ الضفة األخرى«)4). ما هي الضفة األخرى؟ إنها الحرية 
في الرؤية والكتابة، والتخفف من قيـد االنتماء العقائدي، والتخلص من 

)1)  الروح احلية: 52.

)2)  املصدر نفسه:47.

)3)  املصدر نفسه: 36.

)4)  املصدر نفسه: 20. 
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سجون مجتمع »متخلف مشطور سياسيًا، يعتبر فيه الفرد كّل من يخالفه في 
الرأي عدوًا بالضرورة يستحق القتل«)1). 

مجرد  تعّدى  المجتمع  في  الشر  قوى  فانفالت  حسب،  هذا  ليس 
ضد  رمزي  كعمل  آخر  شيء  أّي  قبل  »االنتقام  إلى  ليصل  الفعلي  العنف 
التاريخ، تتحول فيه الضحية نفسها إلى جاّلد«)2). هنا، كما يقول، ال يقتل 
عن  إعالني  كفعل  به  ُيمّثل  أن  ينبغي  وأنما  شّره،  إلنهاء  العدو«فحسب 
سلطة الضحية«)3). لكن على الرغم من ذلك. فإّن العزاوي المتأّمل مبكرًا 
في هذه الثقافة، والمنتمي لليسار، ما كان ليفقد قدرته »على النظر إلى ما 
هو أبعد من النظريات واأليديولوجيات، إلى مستقبل الحياة ذاتها«)4). لذا 
كان يعد نفسه حالمًا معبرًا عن آمال األنسان في بلده والعالم، فيقول »كنت 
العربي  والعالم  العراق  ما  يوم  في  يعّم  سوف  بفردوس  الحلم  إلى  أنتمي 
إلى  الوصول  ضريبة  هو  الحاضر  في  المدفوع  الثمن  أّن  معتقدًا  والعالم. 
في  انتقدها  طالما  برومانسية  تشي  نبرة  في  يضيف  ثّم  المستقبل«)5).  ذلك 
الجيل السابق: »كان يهّمني بطريقة ما أن أطمئن قبل رحيلي من الحياة على 

مصير البشرية«)6). 

لتقّبل  المّيالة  المتسامحة،  الرؤية  هذه  أّن  في  األساس  التناقض  يكمن 
الثقافي  للعنف  الدعوة  من  العزاوي  لتمنع  كانت  ما  المخلتف،  اآلخر 

)1)  املصدر نفسه: 59.

)2)  املصدر نفسه: 59.

)3)  املصدر نفسه: 59. 

)4)  املصدر نفسه: 78.

)5)  املصدر نفسه: 78.

)6)  املصدر نفسه: 78.
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والراديكالية في التعامل مع العالم القديم بدءًا من المؤسسات االجتماعية 
وانتهاًء بالمقوالت الفكرية. فهو يقول في عام 1966، أي بعد سنة من خروجه 
العالم  يدّمران  ألنهما  ذلك  تدميرية،  قوة  والشعر  »الشاعر  إن  السجن،  من 
من أجل عالم قد ال يكون أفضل من هذا العالم، ولكنه خاٌص وبدائي وذو 
خراطيم تجريدية«)1). وسيكرر العبارات نفسها فيما بعد قائاًل »إنني أنسف 
العالم شعريًا وأخالقيًا رغم أنني مضطٌر للمناورة أحيانًا بسبب قسوة العالم، 

ولكن النسف ليس غايتي النهائية، هذا يعني أنني أبحث عن عالم آخر«)2). 

أّما لماذا يريد نسف العالم وتحطيم أشيائه. فألّنه يريد إعادة بنائها من 
جديد، فقد »تتحول األشياء إلى مخلوقات غريبة، غير مألوفة أو حضارية، 
إاّل أّنها رغم كّل شيء صريحة جدًا وغامضة أيضًا«)3). ثم في آخر الرؤية، 
منتهى  »وإنما بشكل  إهانته  يعني  له، ال  بالنسبة  العالم،  أن هدم  لنا  يتّضح 
ُتعّد مرادفًا  التي  العاطفة«)4). وهذا يذّكر بجماليات الرفض  الحب، منتهى 
فكريًا لجماليات القتل االجتماعي السيما في منظور من يرى مهرجانات 
العنف المنفلتة في عراق 14 تموز وكأّنها عاطفية أيضًا، وال تقتل إاّل إلعادة 
في  نفسه  العزاوي  يكتب  والعاطفة.  الحب  بمنتهى  العالم من جديد،  بناء 
الستينات شيئًا قريبًا من هذا مضفيًا المشهد على الشعر، قائاًل أنه »عبر القتل 
والنفي يقف اإلنسان ويعانق الحرية المؤكدة ويعلن اشتراكه في المشروع 

الجماعي دون خيانة لشروطه، ويبدأ تغيير العالم في فرح أسود«)5).

)1)  املصدر نفسه: 78.

)2)  املوجة الصاخبة، شعر الستينات يف العراق: 146.

)3)  املصدر نفسه: 146.

)4)  املصدر نفسه: 146. 

)5)  املصدر نفسه: 147. 
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كان هذا في الشعر، أما في السرد، فإن فكرة جماليات الرفض وتحطيم 
العالم القديم تنسحب على التعامل مع الخصوم الثقافيين. لذا يعيد العزاوي 
إنتاج النسق العنفي ذاته، ولكن بشكل فكري وهو يتناول أولئك الخصوم. 
إنه، مثل ثوار 14 تموز، ومن شايعهم من الجمهور، يبني لنفسه منطقة عازلة 
الالحقين.  أم  المزامنين  أم  السابقين  من  معها سواٌء  مختلف  أّي  تتقبل  ال 
تراه يقسو عليهم لفظيًا، يحتقرهم ويزري بآرائهم. بل يتفنّن في الحطِّ منها، 
ثم  أحد«)1)،  نوايا  في  نشكك  أن  نريد  ال  أننا  »رغم  قوله:  دائمًا  والمنطلق 
الـ»ال نريد« تلك بفعل ما يعاكسها. تراه يقول مثاًل:  يأتي بعده بما ينقض 
»إنني ال أكتب هذا ألسيء إلى الصحاف«، ثم ما هي إال أسطر حتى يسيء 
إليه بالفعل مذكرا بتهديده له بالمسدس)2). كذلك قد يقول« »إنني إذ أذكر 
ذلك اآلن ال أستهدف حرمان سامي مهدي من حّقه في التوقيع على البيان 
الشعري«)3)، ثم ال يلبث حتى يجرده حتى مجرد فهم أفكار البيان. إن ذلك 
يتكرر فيقول: »رغم أننا ال نريد أن نحرم أحدًا من نواياه القومية والوطنية 
نواياهم  من  معه  المختلفين  يحرم  بالفعل  لكنه  الطيبة..«)4)،  واإلنسانية 

بتسفيهها وتحقيرها، بل وتحميلها كل ما جرى في العراق بعد 1958. 

إساءات جد شخصية  توجيهه  إلى  األمر يصل،  إن  بل  فقط،  ليس هذا 
لبعض الشعراء كأن يركز على منحداراتهم الطبقية أو الجهوية كقوله مثاًل 
عن حسب الشيخ جعفر: »كنت أكره ريفيته وسذاجته العاطفية وبكائياته«)5)، 

)1)  الروح احلية: 115. 

)2)  املصدر نفسه: 263.

)3)  املصدر نفسه: 258. 

)4)  املصدر نفسه: 71.

)5)  املصدر نفسه: 107.
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أو قوله عن حميد سعيد إّنه »لم يكن مؤهاًل لذلك بسبب ضيق أفقه السياسي 
واأليديولوجي ورؤياه الريفية«)1)، أو وصفه لفوزي كريم أنه »ارتعب« من 
تلك  من  البداية  منذ  »فّر  وأّنه  الستيني،  البيان  حول  أثيرت  التي  الضّجة 
المعركة القاسية«)2). بمعنى أنه يتعامل مع اآلخر المختلف معه أدبيًا بآليات 

تحيل لآلليات نفسها التي يعّريها في القسم األول من الكتاب. 
السجن،  في  جاّلديه  إزاء  يتساهل  العزاوي  أن  الصدد  بهذا  يالحظ  ما 
فهو  خصوصًا،  والجيل  عمومًا  الثقافة  في  رفاقه  إزاء  كذلك  يبدو  ال  لكنه 
هو  وغيرهما.  والبياتي  السّياب  إلى  األمر  ويصل  عليهم،  القسوة  شديد 
يقسو على السياب مثاًل واصفًا كيف رآه في مكتب الدكتور يوسف عبود 
ذات يوم: »كان من الواضح أنه يتابع وساطة ما، تلّقاه يوسف عبود ببشاشة 
يردد وراءه بطريقة فكاهية كّل  السّياب  به. كان  القيام  ينبغي  بما  إياه  مبلغًا 
أن  بدون  الوراء  إلى  انسحب  ثم  درسه.  يحفظ  طفل  مثل  بها  يتفّوه  جملة 
يدير وجهه وهو ال يكّف عن إبداء الشكر كما لو كان في حضور ملك من 
الوهاب  وعبد  الصائغ  يوسف  مع  يفعله  نفسه  األمر  الوسطى«)3).  القرون 

البياتي وسواهما)4). 

إنه يمارس معهم عنفًا لفظيًا يحاول من خالله تحطيم صورهم بالكشف 
يعيش  أن  »يريد  الصائغ  يوسف  هو  فها  الداخلي.  وخوائها  هشاشتها  عن 
لنفسه«)5) مستخدمًا األقنعة اآليديولوجية لـ»خداعنا«. وذاك هو عبد الرزاق 

)1)  املصدر نفسه: 

)2)  الروح احلية: 259.

)3)  املصدر نفسه: 107.

)4)  املصدر نفسه: 107. 

)5)  املصدر نفسه:87. 
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عبد الواحد في السجن نفسه الذي قبع فيه العزاوي منهار األعصاب يصرخ 
حينًا ويلقي مقاطع من قصائد يشتم فيها عبد الكريم قاسم حينًا آخر. لدرجة 
أنه أخرج الحّراس عن طورهم فلم يجدوا وسيلة إلسكاته سوى »إخراجه 

من الغرفة وضربه ثانية ثم إعادته إليها«)1). 

جميع  اآللية  هذه  في  ويشترك  له.  بالنسبة  ومجهول  محتقٌر  اآلخر  إنَّ 
على  العزاوي  قسوة  إلى  مشيرًا  لعيبي،  شاكر  الشاعر  يرى  كما  الستينيين 
»زعم  العزاوي:  يكتب  عنه.  مقالة  األخير  كتابة  بعد  شفيق  هاشم  الشاعر 
شاعر صحفي ظّل حتى انهيار االتحاد السوفيتي يسبح بحمد األيديولوجيا 
في مقالة له تعقيبًا على كتابي الذي يبدو أنه لم يفهمه أنني أبّشر باأليديولوجيا 
في زمن نهاية األيديولوجيا«)2). ويرى لعيبي أّن هذه النبرة القاسية الشرسة 
يتعارض مع دعاواهم  ما  الستينيين«)3). وهو  نقود  غالبية  »تسم  الودية  غير 

الناقدة لعنف جيل اآلباء الذين تمردوا عليهم. 

أبناء الجيل: شعراء، جالدون، ضحايا
اآلن، سوف تتضح ثيمة تبادل األدوار بين الجاّلد والضحية التي نّبهنا 
إليها في مدخل المبحث. فالعزاوي يبدو في مرويته مهجوسًا بتتبع صورة 
لقد  يروي.  به كما  الوطيدة  لعالقته  أفكاره. وذلك  في  الجاّلد وتحوالتها 
تعذيب  في  يتفننون  الجالدون  كان  كيف  بعينيه  وشاَهد  وُعّذب  اُعتقل 
عنه  المروي  الجاّلد  يبرز  لذلك  لإلعدام)4).  يقودونهم  وكيف  زمالئه، 

)1)  املصدر نفسه: 30. 

)2)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 30. 

)3)  املصدر نفسه: 30.

)4)  الروح احلية: 87.
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األغلب  »في  الجالدون  كان  القومي.  المثقف  ثقافي هو  كنايًة عن خصم 
أوهام  أيديولوجيتهم  بأوامر  يقمعون  رياضيين وموظفين،  طلبة جامعيين، 
التاريخ  تصنع  وسياطهم  قضبانهم  أّن  معتقدين  ضحاياهم،  أيديولوجيا 
التي  السردية  اللعبة  لفكرة  يشير  العزاوي  فإن  لذا  الجديد«)1).  العربي 
يمارسها الجاّلد والضحية، معتقدًا أنها لعبة مثيرة كونها تقوم على األيمان 
بالحق. بمعنى أّنه »ال تصبح الضحية ضحية إاّل العتقادها بّأن دمها ُيسكب 
تقود  سياطه  بأّن  إليمانه  إاّل  جالدًا  الجالد  يصبح  وال  الحقيقة،  أجل  من 
والضحية  الجالد  يتبادل  الكيفية  وبهذه  التاريخ«)2).  عربة  تجّر  التي  البغلة 
مكانيهما ووظيفتيهما بحيث »يمكن للجاّلد أن يتحّول بسهولة الى ضحية 

وللضحية إلى جالد« )3). 

حسب قراءة العزاوي، ثّمة في األول بعض طيبة الثاني، وفي الثاني بعض 
قسوة األول. لهذا ليس غريبًا أن يبدو الجاّلدون »غير شريرين في الواقع 
حتى أنهم كانوا يستشيروننا في الطرق التي نحّبذ تعذيبنا بها«)4). بل بالطريقة 
السردية ذاتها، أي باستعارة منظور الجالد من الضحية أو العكس، يرسم 
العزاوي مشاهد أقرب للخيالية في السجن، فيزعم مثاًل أّن بعض الجاّلدين 
»كانوا يلومون ضحاياهم متوسلين أذا ما رأوهم يفرطون في الصراخ أثناء 
التعذيب الذي كان يستمر حّتى يشعر الجالدون أنفسهم باألنهاك والتعب 
للبطل  ينبغي  إنكم تصرخون وتفسدون علينا عملنا. ال  أنتم!  ـ أي رجال 

)1)  املصدر نفسه: 25. 

)2)  الروح احلية: 24. 

)3)  املصدر نفسه: 25. 

)4)  املصدر نفسه: 25.
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أن يصرخ، الصراخ يفسد متعة اللعبة«)1). هنا ال نجد المشهد ينتمي لذاكرة 
الجاّلد الحقيقي الذي تعرضه وثائق العراق في الستينات. فالجاّلدون، في 
بعض تلك الوثائق، يحيلون لبيئات اجتماعية متدنّية، وال عالقة لهم بعوالم 
الثقافة من قريب أو بعيد. بعضهم كانوا لصوصًا ومرتشين، وبعضهم اآلخر 

شقاوات استثمرتهم األحزاب للعمل معها)2). 

بالطريقة نفسها، يروي العزاوي عن جاّلده قاسم، الجاّلد الذي يروي 
لضحاياه طرائفه ويصحبهم لمشاهدة األفالم. وبغض النظر عن مدى واقعية 
الوصف الذي يعرضه العزاوي لعالقة الجاّلد بالضحية، فإنه يبدو منهمكًا 
نفسه  منقسم على  بجدلية جيل  الرؤية  وتتعلق هذه  رؤيته سرديًا.  بصياغة 
إلى جاّلد وضحية، جيل يتكون من خصمين ثقافيين يرتبطان بعالقة حوار 
وتضاد في المنظور ووجهة النظر. ووفقًا لهذا، من الممكن أن »يحتاج كلٌّ 

)1)  املصدر نفسه: 25.

)2)  من املعروف أن أفراد احلرس القومي كانوا من سقط متاع املجتمع العراقي ويندر 

الوثيقة  بينهم من أكمل دراسته فضاًل عن كونه مثقفًا، وما يؤكد هذا هو  أن يكون 
من  »املنحرفون  بعنوان   1964 عام  العراقية  العسكرية  االستخبارات  أصدرهتا  التي 
تعرض  وفيها   »1963 الثاين  18 ترشين  أشعة  الشعويب..حتت  املد  يف  القومي  احلرس 
التشكيل ويستشف منها أن احلرس كانوا من  التي ارتبطت بذلك  كثري من املظاهر 
اغتصاب  قبل  من  املوبقات  أحط  ارتكاب  عن  تتورع  وال  متدنية  إجتامعية  بيئات 
النساء ورسقة السيارات وأخذ الرشى والتعذيب الوحيش للمواطنني بحجة كوهنم 
شيوعيني. ويف بعض الشكاوى واإليفادات التي تعرض يتضح أن بعضهم شاذون 
18 وبعضهم كان يتلقب بألقاب تيش بأهنم »شقاوات« كفاضل األعور  جنسيا ص 
ص 28 وفاضل ابن مريم ص 16. وترد يف الوثيقة تفاصيل وافية عن اغتصاب النساء 
158. للتوسع ينظر وثيقة »املنحرفون  124 وسلب سيارات املواطنني ص  101 ـ  ص 
من احلرس القومي يف املد الشعويب..حتت أشعة 18 ترشين الثاين 1963«، منشورات 
عربية متسلسلة العدد)1964 )1، حقوق الطبع حمفوظة هليئة الدليل الدويل، اجلمهوية 

العراقية، بغداد. 
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منهما إلى اآلخر ليتأّكد من نفسه«)1). وقد يصل األمر ربما إلى درجة الحّب 
المتبادل، حيث قاسم، الجاّلد المثقف، »يفّضل قضاء أوقات فراغه جالسًا 
على األرض مع الذين كان قد عذّبهم قبل ذلك متحدثًا عن غرامياته وراويًا 
لهم النكتة بعد األخرى. بل إن حّبه لضحاياه كان يدفعه للمبيت بينهم في 

نفس زنزانتهم الخانقة للنفس فوق بطانية مفروشة على األرض«)2). 

جيل  عن  صورة  سوى  ليسوا  وضحاياه  العزاوي  فاضل  جالدي  إّن 
جهة،  من  والبعثيون  القوميون  معسكرين؛  إلى  انقسم  الذي  الستينات 
واليساريون والشيوعيون، من جهة أخرى. وما صورة الجاّلد قاسم سوى 
ثم  الستيني،  المشهد  من  جزءًا  شّكلوا  الذين  البعثيين  المثقفين  عن  كناية 
دخلوا في صراع محتدم ضد زمالئهم اليساريين. لحادثة وضع المسدس 
والبطل، هذه  العزاوي،  يوازيها في مروّية  ما  السينمائي  المخرج  في ظهر 
المّرة، محمد سعيد الصّحاف الذي دخل في نقاش محتدم مع العزاوي، 
ثّم أشار لمسدسه في حزامه وقال ـ لماذا ال تنسون ما جرى في 8 شباط؟)3) 

لهم  وروايته  لهم،  وحّبه  ضحاياه،  بين  قاسم  الجالد  نوم  حادثة  أّما 
مفاصل  من  آخر  مفصل  في  أخرى  صورة  لها  تتكرر  كناية  فهي  غرامياته. 
عضو  الكمالي،  شفيق  لزيارات  العزاوي  استذكار  في  وتتجسد  الصراع. 

القيادة القطرية والوزير في حكومة البعث، لغرفته كما رأينا آنفًا. 

يصحُّ ما ينطبق على السّجانين على المخبرين السريين أيضًا. فقد أصبح 
الشاعر  لوجود  الزمًا  وجوده  وبات  الستيني،  المشهد  من  جزءًا  المخبر 

)1)  املصدر نفسه: 26.

)2)  املصدر نفسه: 26.

)3)  املصدر نفسه: 263.
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يتوّجب  ولعله  الشارع.  وفي  المقهى،  في  كثب  عن  والُمراَقب  الُمطاَرد 
من  كأثر  شاعت  كانت  الجاسوس  أو  المخبر  ثيمة  إّن  الصدد  بهذا  القول 
آثار المدينة الحديثة كما يرى رايموند ويليامز في »طرائق الحداثة«)1). لقد 
القرى  من  األديب  النتقال  انعكاسًا  األدب  في  جديدة  موتيفات  ظهرت 
المليئة بالغرباء)2). وأبرز تلك الموتيفات هو  المنعزلة إلى المدن المعقدة 

البوليس السري الذي يظهر بصورة المخترق ألحياء الجريمة المعتمة)3). 

عراقيا، راجت هذه الثيمة في الستينات السيما عند كّتاب القصة ممن 
البوليس،  ورجال  والجواسيس  المخبرين  أشباح  أعمالهم  في  ترددت 
وجمعة  الحيدري  ويوسف  كريدي  وموسى  بولص  سركون  ومنهم 
الالمي)4). بل إن فاضل العزاوي نفسه يشير في مقالة له إلى رواج هذه الثيمة 
في القصص ويضع مجموعة من نماذج األبطال الشائعين أدبيًا مثل البطل 
أّن  ويضيف  مطارديه،  هوية  يعرف  ال  الذي  المرصود  البطل  أو  العدمي 
»هذه الموضوعات الفكرية مقتبسة في جوهرها من الكّتاب البرجوازيين 

األوربيين الذين يعبرون بإنسانية يفتقدها كثيٌر من كتابنا«)5). 
السيرية،  الستينيين  كتابات  في  يظهرون،  المخبرين  أّن  الخالصة 
في  المثقفون  يتداوله  ما  لمراقبة  يتحركون  تراهم  الجيل.  لوازم  الزمة من 
ما  وهو  المتداولة.  واألسماء  لالصطالحات  فهمهم  عدم  رغم  المقاهي 
سمر  مقهى  في  جرى  ما  منها  طريفة  بحوادث  عليه  ويدلل  العزاوي  ينقله 

)1)  طرائق احلداثة: 60.

)2)  املصدر نفسه: 60.

)3)  املصدر نفسه: 60.

)4)  ينظر جملة الكلمة األعداد، ح 54 :4 و93.. 

)5)  جملة الكلمة، العدد الرابع، السنة الرابعة: 24. 
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حين اعتقل مجوعة من الستينيين وسألهم المفّوض في مركز الشرطة عن 
هويتهم إن كانوا شيوعيين أم بعثيين، فقال له أحدهم ـ إننا عبثيون، فسأل 
مفّوض الشرطة: »ما معنى عبثيون«، فرّد الستيني: »أي إننا لسنا شيوعيين 
وال بعثيين وال قوميين. هنا استغرب المفوض وقال: »إذا لم تكونوا من كّل 

هؤالء فالبد إنكم عديمي األخالق)كذا(«)1). 
الحق أن الزاوية المنقولة، في هذه الحادثة، متناقضة من الداخل، فهي 
ترى المخبر ومفوض الشرطة غبيين هنا بينما تبدو السلطة، من منظور آخر، 
العزاوي  ألم تصادر قصائد  الشعراء.  يفعله  ما  مثقفة وتعرف جيدًا  وكأّنها 

التي تّم العثور عليها بين أوراقه)2)؟ 
يعرف  وال  ساذجًا،  بالعموم،  يبدو،  الذي  الستيني  المخبر  فإّن  أخيرًا، 
أّي شيء عن عوالم من يراقبهم تناقض أيضًا صورة الجاّلد المثقف التي 
لدى  والجاّلد  المخبر  بين  الفرق  ولعّل  يروي.  فيما  العزاوي  يرسمها 
يحضر  حين  في  السلطة  عن  كناية  يحضر  األول  أّن  في  يكمن  العزاوي 
اآلخر كناية عن الخصم السياسي بكّل خزينه الرؤيوي والفكري. الخصم 
السياسي منهمٌك بتعذيب خصمه بينما ُيعرض المخبر بصفته موظفًا يمتهن 

التجسس على الخصوم دون أن يكون عارفًا بهم وبعوالمهم. 

لهذا قد تنشأ عالقة طيبة بين الشاعر والمخبر بعد أن يعتاد كٌل منهما على 
اآلخر، حتى أّن األمر ينتهي بأّن يدفع الشعراء حساب المخبرين في المقهى 
أو العكس. يقول العزاوي: »كان األكثر حيرة هم المخبرون السريون الذين 
بنا. أخذ بعضهم يكشف عن هويته  صاروا مع الزمن ال يخفون إعجابهم 

)1)  الروح احلية: 155. 

)2)  الروح احلية: 47. 
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أمامنا، ويلّح أحيانًا على دفع حسابنا السترضائنا وكسب وّدنا«)1). ثّم يقول 
يجلسون  المخبرون  كان  نرتادها  كنّا  التي  المقاهي  »في  آخر:  موضع  في 
قريبًا منا وينصتون الى مناقشاتنا أو يقدمون أنفسهم ببساطة لنا فنضطر إلى 

دفع حسابهم أيضًا«)2). 

اللعبة  ما يبدو وكأنه تناقض في الحالين هو، باألحرى، تكامل تحّتمه 
التي يقرر العزاوي خوضها في الكتاب. أي تبادله الدور، بوصفه ضحية، مع 
الجالد، فيكون جاّلدًا في بعض المفاصل وضحية في أخرى. آلية ذلك هو 
العنف اللفظي الذي يكون بمثابة سوط يستخدمه إليذاء جاّلديه السابقين 
الذين هم في الواقع رفاقه. ومع هذا، فإنه يعود دائمًا إلى اللعبة األثيرة، لعبة 
الحاصل في  الجانب اإلنساني في الخصوم، وهو  المرونة، وإظهار  إبداء 
مهدي  وسامي  سعيد  كحميد  البعثية  الشخصيات  بعض  عن  المرن  سرده 
ومحمد سعيد الصحاف وشاذل طاقة وصالح مهدي عماش وحتى طارق 

عزيز ولطيف نصيف جاسم)3). 

كانوا  إن  الجيل  في  رفاقه  تقييم  بصدد  ليس  هنا  العزاوي  أّن  األحرى 
ذات  سردية  بصياغة  معنيٌّ  هو  بل  بالكامل.  طيبين  أم  بالكامل  أشرارًا 
وجهين؛ األول شخصٌي يفترض العزاوي فيه أنه زعيم االتجاه الراديكالي 
في الجيل. والثاني جماعٌي، ويبدو فيه الستينيون وكأّن بعضهم يكمل بعضًا 

بما فيهم األشرار أو الجاّلدون. 

)1)  املصدر نفسه: 202. 

)2)  املصدر نفسه: 169. 

)3)  املصدر نفسه: 248 ـ 252، 
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المبحث الثاني 
سامي مهدي ونسق دونية اآلخر

مفتتح

وكان  انقطاع«،  دون  »الكتابة  بعنوان  كتاٌب  صدر   ،2011 العام  في 
األردني  الصحفي  أجراه  مهدي  الشاعر سامي  مع  حوار طويل  عبارة عن 
هشام عودة، وتطّرق لكّل شيء في حياة مهدي الثقافية. بداياته، محطاته، 
حكومة  سقوط  بعد  ما  بأيام  انتهائ  ثم  بها،  مّر  التي  المهمة  المنعطفات 

البعث التي كان أحد رموزها الثقافية منذ عام 1968. 

هم  من  الستينات،  شعراء  عن  عودة  هشام  يسأل  المفاصل،  أحد  في 
المقصودون، وكيف انتهى بهم األمر مع سامي مهدي بعد صراع أدبي دام 
أكثر من ثالثة عقود؟ فيجيب مهدي: »حين أتحّدث عن جيلنا فأّنما أتحدث 
عن شعراء بأعيانهم، فقد كان شعراء هذا الجيل ُيعّدون بالعشرات، ولكن 
ممثليه الحقيقيين قد ال يزيد عددهم على عدد أصابع اليد الواحدة«)1). ثم 
يبدأ في تسمية من يقصد بأصابع اليد الواحدة، فإذا هم كلٌّ من؛«حميد سعيد 

)1)  الكتابة بال انقطاع، سامي مهدي يتحدث، أمحد عبد احلميد عودة )هشام عودة(، دار 

دجلة، الطبعة األوىل 59 :2012.
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وفاضل العزاوي وحسب الشيخ جعفر وسركون بولص وأنا نفسي«)1). وال 
ينسى التنبية لصديقه الشاعر الفلسطيني خالد علي مصطفى إذ »كان له دور 

مشهود معنا« كما يقول)2). 

الجيَل  يختصر  مبرر  وبأيِّ  إذن؟  اآلخرين  مهدي  سامي  ينفي  لماذا 
يشّكل  الذي  النسق  عنهما  يجيب  سؤاالن  أحدها؟  هو  أسماء  ببضعة  كّله 
سرديته، أي ازدراء اآلخر والنظر له بدونّية، سواٌء جاء ذلك بدوافع قومّية 
جاء  أو  نقدّي  أم  فكرّي  بقناٍع  االزدراء  هذا  تقنّع  وسواء  آيديولوجية،  أم 
شيء  كّل  تبرير  يمكنه  المسّمى  وهذا  الشخصي،  االنطباع  مسّمى  تحت 
في أّي خطاب. يكفي أن يقول صاحب المروية إّن ما سيورده ليس سوى 
انطباعات شخصية ليتخلص من أّي تبعات فكرية كما يتوّهم)3). لكّن دارس 
هذه المروّيات لن يكون مضطرًا للتقّيد بهذا المعيار طالما هو أمام سردية 

تتشكل وفق أنساق ما.

في »الكتابة دون انقطاع«، الذي صدر بعد »الروح الحّية« بقرابة 13 عامًا، 
يختم سامي مهدي سرديته ويقفلها بطريقته، وفيها نكتشف أّن الصراع لم 
بل كان مجرد  الذي طال ثالثة عقود لم يكن جدالً  يكن صراعًا والجدل 

صراعات أيديولوجية وأحيانًا شخصية محض كما سنرى. 

سامي مهدي ومنظور الراوي التأليفي 
مقابل العنف الثقافي الذي يستبطن مرّوية فاضل العزاوي، هناك عنف 

)1)  املصدر نفسه: 59. 

)2)  املصدر نفسه: 59. 

)3)  املوجة الصاخبة: 5. 
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ينبثُّ في مروّية سامي مهدي يبدو وكأنه معادل موضوعي للعنف األّول. 
ومثلما ُيضاء نسق العزاوي الرئيس في مقدمة كتابه »الروح الحّية«، كذلك 
ُيضاء النسق نفُسه في مروّية مهدي متجسدًا في مقدمة هجومية تمّهد لما 
نشر  كان  الذي  العزاوي  فاضل  هو  المهاَجمين  وأبرز  كتابه،  في  سيرويه 
شهادة موسعة في عدد »فراديس« الخاص بالستينيين قبل صدور«الموجة 
الحّية« الصادر  لـ»الروح  الصاخبة« بعام. وهي شهادة ستشّكل مادًة خامًا 

بعد أربع سنواٍت من نشرها. 

ُكتبت  العزاوي،  شهادة  أي  المذكورة،  الشهادة  أّن  مهدي  سامي  يذكر 
سياسي  »دافع  وهما:  بالمسؤولية،  الشعور  روح  عن  بعيدين  بدافعين 
العزاوي  أّن  قائاًل  ذلك  في  يفّصل  ثّم  نرجسي«.  وآخر«ذاتي  عدائي«، 
»يفتري على كّل من يعارض موقفه السياسي المتشنّج وُينسب إليه بحجم 
ما يتصوره عن نفسه«)1). بمعنى أنه، في شهادة »فراديس«، ومن ثّم »الروح 
عن  الخاصة  نظره  ووجهة  اآلخرين  عن  هو  منظوره  يعكس  إنما  الحية«، 
األحداث، ما يؤدي بالضرورة إلى صياغة سردية يكون هو بطلها الوحيد. 
ولهذا »يضفي على موقفه مسحة زائفة من البطولة والشهادة« وهذا يعني 

مصادرة »أدوار اآلخرين لتضخيم دوره وتكريسه«)2). 

آخر  عدٌد  به  يشترك  بل  فقط،  مهدي  سامي  عن  الرأي  هذا  يصدر  لم 
من الرواة أحدهم فوزي كريم الذي يكاد الفصل األول من كتابه »تهافت 
الستينيين« مخصصًا لدحض المرويتين معًا كما سنرى. ويصح األمر، من 
تأوياًل  بدوره،  يضع،  الذي  لعيبي  شاكر  الشاعر  هو  سبعيني  راٍو  على  ثّم، 

)1)  املصدر نفسه: 9.

)2)  املصدر نفسه: 10.
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يستحّق التوّقف لكال السرديتين بوصفهما متكاملتين ال متعارضتين. ولئن 
قام دحض اآلخرين لسردية العزاوي على تفكيكها كمروّية عقائدية تمّثل 
إلى  يشير  اتجاه مختلف  تنطلق من  نظر مهدي  زاوية  فإن  الستيني،  الجيل 
تمثيلها  شرعية  حيازة  أجل  من  الصراع  أو  السردّية،  على  التنازع  مسألة 
في  المضاد  الطرف  يمّثل  مهدي  كون  إلى  أساسًا  عائٌد  وهذا  للجيل. 
الصراع على ما يسّميه بيير بورديو بـ»المجال األدبي«، وهو هنا أفٌق ثقافٌي 
متلبس بالسياسي كما يرى بورديو، أي إّنه »موقع صراعات« ويمّثل سلطة 

وعالقات قوة واستراتيجيات ومصالح)1). 

العزاوّية  الرواية  عن  موضوعيًا  بدياًل  يعّده  ما  مهدي  سامي  يقّدم 
ينطلق من دافعيه  الشاعر  فإذا كان ذلك  السياسي.  البعد  »النرجسية« ذات 
السابقين، العداء السياسي والنرجسّية، فإّن منافسه سيكون محايدًا بحسب 
»آراء  فيها  أّن  ونزيهة« رغم  نفسه، وستكون سردّيته »موضوعية  ما يصف 
وانطباعات شخصية، لكنها خالية من تلك األغراض والدوافع«)2). النتيجة 
شهادتين  إزاء  نحن  طالما  الثقافي  العنف  من  مناٌص  ثّمة  يكون  لن  أنه 
متعارضتين، كّل منهما تنفي األخرى، وتحاول تعريتها وتفكيكها من أجل 

إفقادها شرعية تمثيل الجيل الستيني. 

يضع سامي مهدي في مقدمة »الموجة الصاخبة«، عتبة لتفكيك السردية 
المعارضة، وآلية ذلك إفراغها من محتواها الجماعي بوصفها صوتًا للجيل 
ذي  شخصي  سرد  مجرد  إلى  ثّم،  من  وتحويلها،  منه،  كبير  لجزٍء  أو  كّله 

أمحد  ترمجة  بورديو،  بيري  انعكاسية،  سوسيولوجيا  باجتاه  حماوالت  أخرى،  بعبارة    (1(

حسان، خمتارات مرييث: 234.
)2)  املوجبة الصاخبة:14.
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راويها  دور  وتضخيم  اآلخرين  أدوار  لمصادرة  إاّل  كتبت  ما  فردية  نزعة 
ضرب  على  اعتمادًا  الثقافي  مهدي  سامي  عنف  سيتشّكل  وتكريسه. 
أسس تلك السردّية وتحطيم مصداقيتها والطعُن في خطاب صاحبها ومن 
يشايعه. نعني الشعراء اآلخرين المحسوبين على العزاوي كجماعة كركوك 
اآلخر  هو  يقّدم  واألخير  الجنابي.  القادر  كعبد  اآلخرين  والراديكاليين 
محملٌة  وهي  إاّل  تأتي  ال  مهدي،  برأي  الرواية،  لكّن  الجيل.  عن  روايته 
بـ»األحقاد السياسية الخالصة واألكاذيب والتلفيقات ما يزيد على شهادة 
فاضل العزاوي«)1). وهي قبل هذا وذاك، ال يعتدُّ بها وال شرعية لصاحبها 

باتفاق الستينيين جميعا كما يزعم. 
يتجسٌد  ظاهر  نسٌق  هناك  سيكون  المخفي  العنفي  النسق  هذا  بموازاة 
أقسام  معظم  في  الراوي،  ذات  الذات،  فيه  ُتحّيُد  موضوعي  سرد  بشكِل 
إنها تختفي تمامًا في أجزاء كثيرة منه مثل القسم المخصص  الكتاب. بل 
التحييد  الستينات. وليس هذا  بجيل  المتعّلقة  التفاصيل االجتماعية  لسرد 
إنه  تقول  تعريفية  بعبارة  يبدأ  الصاخبة«  »الموجة  كتاب  أّن  بقرينة  اعتباطيًا 
»مزيج من الذكريات واالنطباعات والتاريخ والنقد، أردت به رسم صورة 
العراقي الحديث«)2).  تاريخ الشعر  لحركة شعرية ذات أهمية جوهرية في 
أي أنه ليس مدّونة شاعر يحكي سيرته بوصفه »مثقفًا مسيطرًا«)3)كما يبدو 
األمر مع العزاوي، قدر ما هي سردّية جيل يجهد كاتبها أن تكون المرجعية 

)1)  املصدر نفسه: 14. 

)2)  املصدر نفسه: 25.

الذي  املثقف  أنموذج  به  ويعني  لكريك،  جريار  عند  يرد  مصطلح  املسيطر  املثقف    (3(

يتزعم مجاعة ما أو حركة، ينظر »سوسيولوجيا املثقفني« ترمجة د. جورج كتورة دار 
الكتاب اجلديد املتحدة، الطبعة األوىل، 112 :2008. 



176

التاريخية وانطماس دورها ومنجزها  المعتمدة »خشية من ضياع حقائقها 
في خضم الصراعات والخصومات واالدعاءات«)1). 

الغائب،  الضمير  بصيغة  األحداث  ُتروى  أن  المنطقي  من  يبدو  لذلك 
المنفصل، في بعض األجزاء، وبصيغة المتكّلم )األنا(، في أجزاء أخرى. 
الغائب عليمًا بكّل شيء في  أيضًا أن يكون ضمير  المنطقي  وسيكون من 
األجزاء التي يتسّيد فيها بينما يبدو المتكلم ضعيفا وغير مكّثف في األجزاء 
التي ُتوجب ظهوره. وفي الحالتين، سنجد إننا أمام تبئير ال ينفّك مسيطرًا 
على النص)2). فالرؤية الداخلية الخاصة لألشياء هي السائدة، وهذه الرؤية 
التي  الشخصية  أي  التأليفي«،  بـ»الراوي  يسّمى  ما  مصفاة  من  مستخلصة 

»كّل ما يسرد ويوصف نابٌع منها وملّوٌن بوجهة نظرها«)3). 
الحال أن هذه اآللية تتيُح للرواي إخفاء نسقه الذي هو العنف الثقافي، 
مقابل أظهار نسٍق مضاد يتمّثل في تلّبسه دور المؤرخ المحايد والموضوعي 
ال  الفكرية.  صراعاته  واستعادة  الجيل  لوحة  رسم  بمهمة  يضطلع  الذي 
باستنطاق  بل  العزاوي،  خصمه،  على  يعيب  كما  الذاكرة  على  اعتمادًا 

عشرات الوثائق المتبقّية من تلك الفترة. 
هنا تبدو مالحظة الشاعر شاكر لعيبي مبررة حين ُيلّمح إلى أّن المروية 
تستبطن جانبًا سلطوّيًا بدليل استثمار سامي مهدي إرشيف الدولة العراقية 
تهيؤه  ما  استثمار  خير  »يستثمر  مهدي  إّن  لعيبي  يقول  كتابه.  يكتب  وهو 
المؤسسات الرسمّية من مستلزمات مادية ودعم معنوي. إن قراءة عاجلة 

)1)  املوجة الصاخبة: 5.

من  رضب  هي  ما  مكان  يف  واقعة  بؤرة  أداته  الرسدية  للمعلومة  انتقاء  هو  التبئري    (2(

املصفاة ال يسمح إال بمرور املعلومة التي خيوهلا املقام. ينظر، معجم الرسديات: 65. 
)3)  معجم الرسديات:65. 
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الستيني  الجيل  نفسه عبر  الدفاع عن  إليه في  المشار  لكتاب سامي مهدي 
تبّين أّن الرجل قد استفاد من أرشيف الدولة العراقية في التوثيق والدفاع عن 
الجيل الستيني«)1). ما يؤيد هذا االستبطان وقوف سامي مهدي المطّول أمام 
اعتماد العزاوي على ذاكرته »أكثر من اعتماده على مراجع ووثائق«، وبناًء 

على ذلك يقع غريمه »في أخطاء كثيرة وهذا ما زاد في زيف شهادته«)2). 
األحرى أّن مهدي يريد تقديم بديل موضوعّي، محايد ومهني، عن ذلك 
الزيف. وهذا يشي بفكرة أنه بصدد كتابة تاريخ رسمي موّثق عن جيله. فمن 
الطبيعي أن نرى السارد الذاتي يلتبس بدور المؤرخ والناقد والمؤرشف، 
نتبين له على ظّل في بعض المفاصل رغم أن ما يكتب من آراء  فال نكاد 
وما يدّون من حكايات وما يستعيد من وثائق إنما يحيل إليه بصفته صاحب 
المنظور والبؤرة السردية. وال يقف األمر عند هذا إنما يتغلغل مهدي في 
بعض المفاصل فيما يطرأ على عقول رفاق جيله من أفكار، كاشفًا العلل 

الخفّية التي تقف خلف متبنياتهم ورؤاهم. 

على وفق ذلك، تصاغ السردية، السيما في القسم المعنون بـ»المشهد 
هذه  مثل  وفي  السيرذاتي.  وليس  التاريخي  للقّص  يحيل  بما  العام«، 
عند  وواقفًا  بأبطالها  عارفًا  األحداث  وسط  الراوي  يبدو  المروّيات، 
زمالئه  عن  منفصاًل  يظّل  هذا  مع  لكنه  أسرارهم.  على  ومتعرفًا  دواخلهم 
بمسافة قد تزيد وقد تقصر. وحتى هذه المسافة فإنها تبقى رهنًا بمنظوره، 
من ناحية أنه يتحّكم بكّل شيء تقريبًا، بالكاميرا التي يلتقط بها، بالمنظور 
وبكثافة الضوء المسلط على األحداث والشخصيات. وهو في هذا وذاك 

)1)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 40.

)2)  املوجة الصاخبة:14.
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المرات  بعض  في  ومتبنيًا  الستينات،  عن  َخفَي  ما  بمعرفة  أحيانًا  يوهم 
يتعّلق  فيما  سكناتهم  ويصف  حركاتهم  يسرد  إّنه  بل  مخالفيه.  نظر  وجهة 
بالعديد من األفكار مثل فكرة »الجنوح الفكري« مثاًل، وهي ظاهرة تشمل 
الراديكاليين، فاضل العزاوي وصالح فائق وسركون بولص ومؤيد الراوي 
وعبد القادر الجنابي وأنور الغساني، الواقفين في الضفة المقابلة لمهدي 

وزمالئه البعثيين. 

يستعرض مهدي أسباب ذلك الجنوح قائاًل أنهم »تأّثروا بأفكار تختلف 
احتفظوا  إنهم  قلنا  التي  الفكري  تكوينهم  أساسّيات  مع  تتناقض  وأحيانًا 
آمنوا  التي  اليسار  أفكار  الفكري  التكوين  بأساسيات  والمقصود  بها«)1). 
إلى  يعمد  إنما  بهذا  يكتفي  ال  ثم  بغداد.  إلى  مجيئهم  قبل  كركوك  في  بها 
استعمال لغة تأكيدية ترد على لسانه كراو كّلي العلم فيقول: »مؤّكد أّن ذلك 
يعود إلى انقطاعهم عن تنظيماهم الحزبية أوالً وإلى ما أصابهم من خيبات 
الوجودية  األفكار  متفاوتة  بدرجات  إليهم  تسللت  أن  فكان  ثانيًا  سياسية 

والعدمية والتروتسكية والفوضوية«)2). 

تنظيماتهم  عن  انقطاعهم  يحسم  الذي  اليقيني  التأكيد  هذا  يكون  قد 
الحزبية شائعًا في الستينات، لكّن سامي مهدي يؤكد ما يناقضه في مفصل 
آخر. فحين يصف خصائص أبناء جيله عمومًا يذكر إنهم ظهروا على شكل 
استقطابات ذات أبعاد آيديولوجية »ومن هنا كان كّل منهم ينشدُّ إلى رفاقه، 
فإذا  أمام غيرهم«)3).  أمامهم ما ال يقوله  يلوذ، ويقول  فإليهم يطمئن وبهم 

)1)  املصدر نفسه: 22. 

)2)  املصدر نفسه: 18. 

)3)  املصدر نفسه: 18. 
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كان األمر كذلك، كيف شاعت مسألة انقطاعهم عن أحزابهم طالما هم ال 
يقولون كّل شيء إاّل أمام رفاقهم؟ 

الحّق إن مسألة االنقطاع عن التنظيمات كانت نسبية، وال تنسحب على 
جميع الستينيين. ففاضل العزاوي يؤّكد أّنه كان مطلعًا على ما كان يدور في 
كواليس التنظيمات اليسارية والقومية على حّد سواء)1). وسامي مهدي نفسه 
يعود ليناقض معلومة اإلنقطاع ضمنيًا حين يبرر الجنوح الفكري الذي اتسموا 
به فيقول، في حديثه عن رّواد مقهى إبراهيم )المعقدين(، إنهم كانوا متقوقعين 
الغامضة.  عوالمهم  من  باالقتراب  لآلخرين  يسمحون  وال  أنفسهم،  حول 
فأغلبهم يتعاطون »أسرارًا خاصة تنطوي عليها وال ترغب في من يدسُّ أنفه 
فيها، وأظّن أّن تعّلق بعضهم بفكرة الكفاح المسلح واتصاله ببعض التنظيمات 

المنشّقة واتخاذه سمة المفكر كان كّل أو أهم ما لديها من أسرار«)2). 

المنظور،  اختالف  أّن  لفكرة  االنتباه  عبر  التضارب  هذا  تفسير  يمكن 
بالنسبة للراوي، هو ما يؤدي إلى ظهور ما يمكن اعتبارها تناقضات. فحين 
يزعم مهدي بيقين أّنه كان عارفًا بانقطــاع راديكاليي الستينات عن أحزابهم 
إنما كان يحاول وضع أساس لوجهة نظره حول اتسامهم بالجنوح الفكري. 
لكنه ما أن ينتقل إلى منظور آخر حتى يناقض تلك المعلومة فيزعم اعتمادًا 
على الظنِّ أنهم منّظمون سياسيًا ولهم عالقة ببعض المنظمات الراديكالية. 

الراوي.  نظر  لتبّين وجهة  عليه  المعّول  هو  المنظور  أن  إلى  ذلك  يقود 
أغلبهم  أيديولوجيًا، ألّن  المقهى  تلك  رّواد  فسامي مهدي مسبوق بخلفية 

)1)  الروح احلية: 158.

)2)  املوجة الصاخبة..شعر الستينات يف العراق: 73.
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يساريون متطرفون. إنهم، بالنسبة له، خصوٌم وليسوا مجرد شعراء. لذلك 
يرّكز على فكرة الكفاح المسلح أساسًا لتفسير انزوائهم. وفي الوقت نفسه، 
قد يصادفنا منظوٌر آخر مختلف، للمشهد نفسه، لدى الشاعر وليد جمعة، 
انزواء  اآلخر  هو  الحظ  فاألخير  كركوك.  جماعة  من  المقربين  أحد  وهو 
على  وحريصون  ومتباعدون  »باردون  إنهم  فقال  المذكور،  المقهى  رّواد 
إقامة جدار مع كّل البشر«)1). غير أّن وليد جمعة، ذا المنظور البغدادي، رأى 
التباعد نتيجة وليس سببًا. فهم لم يختاروا التقوقع بل كانوا ضحية عزٍل عرقي 
أو جهوي. يقول »كان شريف الربيعي يقسم بكّل القرائين طول الوقت أّن 
هؤالء التركمان خوش ولد، ونستطيع أن نقيم عالقة معهم وهم قريبون منّا 
على بعد بضعة أمتار. إاّل أّن الغربان الجّوالة لم تكن متفقة على تزكية شريف 

لهم، فهم بغداديون ينظرون إلى أبناء المدن األخرى نظرة استعالء«)2). 

ونالحظ من خالل ما أوردناه أّن نسق العنف الثقافي متوفر في الرؤيتين 
لكّن االختالف يكمن في منظور كّل راٍو على حدة. وهو ما يجري في حالة 
وفاضل  ـ  المروية، سامي مهدي، من جهة  األساسيين على  المتصارعين 

العزاوي، من جهة أخرى.

سردية »الموجة الصاخبة« والعنف الناعم)3) 
إذا كان عنف فاضل العزاوي يتجّلى في لغته القاسية والجارحة أحيانًا 

)1)  انفرادات، الشعر العراقي اجلديد، اجلزء األول: الستينيون، اختيار، توثيق وتقديم 

عبد القادر اجلنايب منشورات اجلمل، آيار 554 :1993. 
)2)  املصدر نفسه: 554. 

رمزية،  بطريقة  املامرس  العنف  ويعني  بورديو  لدى  يرد  اصطالح  الناعم  العنف    (3(

وغالبا ما يكون لغويا أو إشاريا، ينظر، اهليمنة الذكورية: 45.
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كما رأينا، فإن عنف سامي مهدي يتبدّى في لغة باردة وقد تستبطن سخرية 
وتهكمًا خفيين، حتى أّنه يبدو، وهو يصف بعض الستينيين، وكأّنه يتحّدث 
هو  يبدو  وقت  في  يفعلونه،  أو  يقولونه  ما  يفقهون  ال  سّذج  مراهقين  عن 
والمجموعة المنتمي لها أيديولوجيًا مثقفين راكزين، محصنين فكريًا وذوي 

حصافة، وذلك يعود النتمائهم الحزبي)1). 

يتعلق األمُر بحناح من الحركة يبدو مهدي، في عدد من فقرات كتابه، 
وكأنه بصدد كتابة هجاء سرديٍّ عنه. ويمتد الجناح المذكور ليضّم يساريين 
متطرفين وكّتاب قصيدة نثر ممن يقول عنهم إنه حين »تأّلق نجم الغيفارية 
مقاتلي  صور  وراحت  أغلبهم،  لدى  محببًا  بطالً  غيفارا  تشي  أرنستو  صار 
الجبال واألدغال تداعب مخيالتهم، بل كان بعضهم يحسد الكاتب الفرنسي 
ريجيس دوبريه على ما وصل إليه من شرف«)2). أّما حين يصل لألدب الذي 
وتحّدث  ميكانيكية  قصائد  كتب  من  »ومن هؤالء  فيقول ساخرًا:  يكتبونه، 
عن الشعر الكونكريتي وقصائد الرسم، وعن شّتى التقليعات التي يقرأ عنها 
أو يسمع، بل إن منهم من دعا إلى تكعيب الشعر وشغف بأدب الالمعقول 
وصار بيكيت ويونسكو ودورنيمات من أحبابه المفّضلين..صرنا نقرأ شعرًا 
يصنع فيه التالميذ الكرفس االصطناعي، ويتسّلق بقره أعمدة التلفون ويسافر 

جلده بالقطار من دون أن يقول للبروفيسور: نعم!« )3). 

أما الوجه اآلخر لعنفه، فيتجّلى في نبرته الباردة المّيالة إلى التهوين من 
الخصائص الشخصية لخصومه. إن مراجعة دقيقة لتراث سامي مهدي بهذا 

)1)  املوجة الصاخبة: 24. 

)2)  املصدر نفسه: 19. 

)3)  املصدر نفسه: 19. 
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الخصوص ستقودنا إلى مالحظة أنه يميل لهذا األسلوب، وغالبًا ما يستثمر 
ما تتيحه أساليب النثر إليصال هذه الدالالت مستعماًل آليات مثل الجمل 
االعتراضية وعالمات التنقيط واستعمال األسئلة االستنكارية التي توحي 
ابتداًء من  الثيم المرّكُز عليها فتتنوع  أّما  باالستهزاء من الخطاب المقابل. 
االستهانة بالخصم وتنكيره مرورًا بالتقليل من شأن آرائه، وانتهاًء بالطعن 
في موهبته. ويستوي في ذلك جميع خصومه عراقيين وعربًا. المّطلع على 
كتابه »أفق الحداثة وحداثة النمط« يلحظ ظهور كّل هذه اآلليات حول هذا 
الشاعر أو ذاك. وهو ما يجري مع األدباء العراقيين الذين يتفنّن في الحّط 
من آرائهم التي ال يتفق معها، ولو أظهر ذلك بإهمالهم بطريقة فيها تحقير 
أن  أوّد  كنت  »بصراحة  الجزائري:  محمد  الناقد  عن  قوله  في  كما  لهم، 
أناقش الجزائري في بعض ما ورد في مقالته إاّل أنني آثرُت أال أفعل بسبب 
أن النقاش ال يجدي نفعًا مع من اختار أاّل يكون موضوعيًا مع األسف«)1). 
ويستعيد في«الموجة الصاخبة« اآلليات ذاتها فيقول عن مؤيد الراوي إنه: 
»قد ال يكون في عداد الشعراء«)2)، في حين يصف عبد القادر الجنابي بأّنه: 
»لم يكن له أّي دور في الحركة الستينية، ولم يكن لديه ما يؤهله لتقديم أّية 

شهادة على حقائقها الداخلية«)3). ويصّح األمر على حميد المطبعي)4). 

عن  يتورع  ال  أنه  فسنرى  زمالئة  لبعض  وصفه  عند  توقفنا  إذا  أّما 
يكن  »لم  إنه  الراوي  مؤيد  عن  كقوله  القسوة  شديدة  عبارات  استخدام 

)1)  جملة الكلمة، العدد الرابع واخلامس 4 ـ 5 مايس 99 :1970.

)2)  أفق احلداثة وحداثة النمط، سامي مهدي، دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 19 :1989.

)3)  املوجة الصاخبة: 167.

)4)  املصدر نفسه: 75 و181. 
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يجدها  وشخصية  ناجحًا  صحفيًا  كان  بل  موهوبًا،  شاعرًا  وال  مهمًا  كاتبًا 
بعضهم مؤثرة«)1). ولعّل من يركن لتحليل هذه العبارات نسقيًا سيكشف 
أّن مهدي يسّرب نوعين من الداللة وفق نسقين متوازيين أحدهما ظاهر 
لوثائق  تستند  وصفية  كتابة  طريقة  في  الظاهر  يتجّسد  مخفي.  واآلخر 
في  فيتجّسد  المخفي  النسق  أّما  والحياد.  الموضوعية  من  شكاًل  تعطيها 
عبارات توحي باالستعالء والنظر بدونّية لخصيصة ما أو أسلوبًا أو فكرة 
البعض  ناجحًا يجدها  أنه »كان صحفيًا  الراوي  قوله عن  ينتمي  أو مهنة. 
إعالًء  مقابل  للصحافة  احتقارًا  يسّرب  فهو  المخفي،  النسق  لهذا  مؤثرة« 
للشعر والكتابة. وتجد هذا النسق فاعاًل بالطريقة نفسها مع أغلب خصومه 
مثل شعراء جماعة »شعر« اللبنانية السيما أنسي الحاج وشوقي أبي شقرا 
وعصام محفوظ، ناهيك عن سليم بركات وعقل العويط وعباس بيضون 

وبول شاؤول. 

يقول عن أنسي الحاج محاوالً التأكيد أن أعضاء الجماعة كانوا مغمورين 
إّبان ابتداء مشروعهم في الخمسينات »أاّل اذا استثنينا أنسي الحاج وخالدة 
)النهار(  الصفحة األدبية لجريدة  )يقصد خالدة سعيد( واعتبرنا عمله في 

اللبنانية على مستوى ما من األهمية«)2). 

الحركة  راديكاليي  إزاء  وهناك،  هنا  يتبّدى  بدونية  للصحافة  النظر  إّن 
الستينية، من جهة، وجماعة مجلة )شعر( من جهة أخرى. فهو ينطلق من 
تراتبية ُيوضع الشعر في أعالها والصحافة في أدناها، بقرينِة ما يورده عن 
شاعرًا  أو  مهمًا  كاتبًا  ليس  الراوي  مؤيد  أّن  تجزم  فالعبارة  الراوي.  مؤيد 

)1)  املصدر نفسه: 14. 

)2)  املوجة الصاخبة: 168.
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تراه يصطنع  موهوبًا. ثم تفّصل في األمر متخذًة أكثر من منحى أسلوب. 
إزاء خصيصة قدرة  لثيمة عجز مضاعفة  بين خصيصتين تشيران  مقابلة ما 
أفكاره  صوغ  في  يخيب  كان  ما  »بقدر  يقول:  الفعل.  ال  اإلحساس،  في 
قصيدة  كتابة  عن  يعجز  كان  ما  وبقدر  ومتماسكة،  واضحة  نظرية  صياغًة 
حقيقية بمعزل عن األالعيب التجريبية المصطنعة، كان يحّس بنبض جيله 
عمله  في  الحاجات  هذه  تلبية  إلى  ويسعى  والثقافية،  الفكرية  وحاجاته 
فيكون  وتناقضهما،  األوليتين  العبارتين  الثالثة  العبارة  تقابل  الصحفي«)1). 
أمامنا مثقٌف يترادف عنده العجز والخيبة مع القدرة على اإلحساس بنبض 

الجيل والسعي لتلبية حاجاته صحفيًا. 

إن األسلوب هذا يقوم على أساس يمكن تسميته »التمويه بالموضوعية« 
وذلك بإيراد عبارة مادحة، لكنها ال تصمد أمام سيل من العبارات العنيفة 
الناقمة والناقدة. فمؤيد الراوي كان منهمكًا بالسياسة، وكان االنهماك ذاك 
قد أخذ طابعًا فكرّيًا »فأصبحت شخصيته خليطًا من كّل ذلك من دون أن 
بالشاعر  هو  ال  بات  لقد  خاصًا«)2).  بروزًا  جوانبه  من  جانب  أّي  في  تبرز 
الموهوب وال بالكاتب المتميز، وكذلك ال بالفنان المشار إليه بالبنان كما 
يقول)3). ترى أال ينطبق هذا الوصف على حميد سعيد الذي يقول سامي 
كّل هذه  بعد  »فأنت  االستنكارية:  األسئلة  تتابع  أسلوب  مهدي مستخدمًا 
السنوات، ال تكاد تجد له عماًل أدبيًا أو فنيًا أو فكريًا مهمًا تنسبه إليه، وإاّل 
بقي  وماذا  الفنان؟  مؤيد  وأين  الكاتب؟  مؤيد  وأين  الشاعر؟  مؤيد  فأين 

)1)  املصدر نفسه: 168. 

)2)  املصدر نفسه: 168. 

)3)  املصدر نفسه: 168. 
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بعنوان  النثر  قصائد  من  1977مجموعة  عام  أصدر  لقد  مهم؟  عمل  من  له 
»احتماالت الوضوح« ولكنها مّرت بال صوت وال صدى«)1). 

من  قاٍس  لوصف  يتعّرض  الراوي  مؤيد  أّن  كله  هذا  من  والخالصة 
أحتقار  بفكرة  تشي  وقت  في  الموضوعية  وهم  بنفي  تنتهي  بفقرة  مهدي 
مؤيد  بقي من  ما  إن  يقول  أيضًا.  وفقره  لكنته وطريقة عيشه  بسبب  اآلخر 
أو  زاملوه  أشخاص  ذاكرة  تستعيدها  أن  تحاول  صورة  من  مشتتة  أجزاٌء 
عرفوه، وأهّم ما بقي من الصورة »شخصية يجدها بعضهم مؤثرة أو ربما 
مغرية بطريقتها المتمّردة في العيش، ولكنتها الخاصة في الكالم وأسلوبها 
في  ينفقه  الذي  الطويل  فراغه  ووقت  األفكار،  استعراض  في  الخاص 
الكالم، وهي  النبز بطريقة  إن  القريبة«)2). والحال  الفقيرة  أو شقته  المقهى 
له  الذي يرسم  المطبعي  إلى حميد  تنتقل  ثقافية،  خصيصة خلقية وليست 
صورة كاريكاتيرية شديدة السخرية قائاًل عنه: »من بين العديد من الجمل 
يتفّوه بها قد تلتقط جملتين أو ثالث جمل مفيدة ومنطقية فتستقبلها  التي 
منه وتتهيأ للرّد عليه، ولكن سرعان ما يقذفك بخرطوش من الجمل التائهة 
بلجاجة  التذكير  مهدي  ينسى  ال  الرسم  هذا  غضون  وفي  معها«)3).  فتتيه 
تحرير  في  أثناء عمله  له  انتباه سامي مهدي  في  كانت سببًا  التي  المطبعي 
واضح«)4)،  نشري  حصار  من  يعاني  فهو«كان  األدبية.  الصفحات  إحدى 
وكان يراسل الصفحات الثقافية كثيرًا لدرجة أّن المحرر األدبي في ملحق 

)1)  املوجة الصاخبة: 168.

)2)  املوجة الصاخبة: 149.

)3)  املصدر نفسه: 173.

)4)  املصدر نفسه: 75. 
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الجمهورية رّد عليه ردًا نابيًا ثّم »أعرض حميد على مثل هذا الرّد أكثر من 
مرة حتى اعتبر فكرة وجود البريد األدبي في الملحق ال مسوغ لها أصاًل«)1). 

الستينيات: مقاٍه ومقرات وبؤر 
قسمًا  لها  ويفرد  والتجّمعات،  المقاهي  على  كتابه  في  سامي  يرّكز 
على  القائمة  سرديته،  تحكم  التي  االستراتيجية  إلى  عائٌد  وهذا  مهمًا، 
يقّرب  ما  وهو  اآليديولوجي.  الخصم  من  وانتزاعها  الشرعية  احتكار 
يفهم  أن  يمكن  ميدان  أي  في  رحاه  تدور  رمزيًا  عنفًا  كونها  من  المعركة 
الميادين  هذه  أهم  المقهى  الحيازة.  على  صراع  ميدان  أو  تنازع  كمحل 
برأي الستينيين إذ هي«عرين الجيل« كما يعّبر سامي مهدي، و»من يحاول 
رصد الثقافة المعاصرة خارج المقهى فإنه يفقد عنصرًا هامًا ومركزيًا في 
يقول  باألساس«)2)، كما  ثقافة كهاوي  العراقية  الثقافة  المحاولة ألّن  هذه 

الشاعر وليد جمعة. 

في  بالمقاهي  الخاص  القسم  بداية  من  للمكان  األدلجة  هذه  وتتضح 
»الموجة الصاخبة«، فهو يبدأه بالحديث عن »جمعية الكّتاب والمؤلفين« 
الكتاب،  بموضوعة  له  عالقة  ال  أدبّي  تجّمع  بل  مقهى  تكن  لم  أنها  رغم 
ولم تؤثر في الحركة الستينية من قريب أو بعيد. يقول سامي مهدي: »لسنا 
نناقض أنفسنا إذا بدأنا الحديث عن المقاهي بالحديث عن جمعية الكتاب 
المقاهي  من  مقهى  ما،  بمعنى  الجمعية،  كانت  فقد  العراقيين،  والمؤلفين 

)1)  املصدر نفسه: 181.

)2)  انفرادات، الشعر العراقي اجلديد، اجلزء األول: الستينيون، اختيار، توثيق وتقديم 

عبد القادر اجلنايب منشورات اجلمل، آيار 522 :1993.
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أكثر منها جمعية«)1). ثم يخصص لهذه الجمعية مجااًل ال بأس به مستعرضًا 
الشاعر  ففيهم  المجاالت.  لشّتى  ينتمون  الذين  زمالئه  ونشاط  نشاطه 
والباحث والمؤرخ والقاص كشاذل طاقة ويوسف عز الدين وعبد الجبار 
نشاطات  أّما  العطية وسواهما.  وجليل  مهدي  فضاًل عن سامي  البصري، 
الجمعية، فكانت متنوعة ولم تشهد جداالت جوهرية سوى نقاش تقليدي 
يحتدم أحيانًا حول الشعر الحّر والعمودي. وكان طرفا النقاش شعراء شبان 
حينذاك كسامي مهدي وخالد علي مصطفى، من جهة، ونقاد محسوبون 
الدين  عز  ويوسف  البصري  داود  الجبار  كعبد  الكالسيكية  الثقافة  على 
إّنه قّدم أمسية واحدة،  وشاذل طاقة، من جهة أخرى. يقول سامي مهدي 
في تلك الجمعية، وكانت مخصصة للعروض الشعري، وانتقد فيها بعض 

فرضيات نازك المالئكة)2). 

»البلدية«  وأّولها  المقاهي  مع  يبدأ  الجمعية،  من  مهدي  ينتهي  وإذ 
فيكتب: »كنّا نقضي أماسي ممتعة ومفيدة في جمعية الكتاب والمؤلفين، 
ولكّن هذا لم يكن يكفينا ألّنه لم يكن كّل شيء في حركة الجيل الجديد. 
بل كان هامشًا من هوامشها، على الرغم من أهمية هذا الهامش وأثره. ذلك 
أّن ميدان الحركة الستينية الحقيقي لم يكن الجمعية بل المقاهي، فالمقاهي 

هي عرين الجيل الذي ال يدنو منه المحافظون«)3). 

ولكن لماذا يبدأ من الجمعية إذن طالما حركة الجيل الجديد بدأت من 
مخصٌص  الكتاب  أّن  يؤكد  هو  طالما  لهذا  المنهجي  المبرر  ما  المقاهي؟ 

)1)  املوجة الصاخبة: 38.

)2)  املصدر نفسه:38.

)3)  املصدر نفسه: 38.
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للجيل الستيني وظواهره؟ سؤال يستبطن تفكيكًا لمقاصد السردية إن كانت 
أدبيًة خالصة أم هي سردية سياسية تجاهد لوضع تاريخ رسمي للجيل بكّل 
ما يحتويه من مقوالت ومؤسسات اجتماعية وثقافية. ووفقًا لهذا، يمكن 
القول إّن ما حّتم على مهدي المرور بجمعية الكّتاب والمؤلفين هو طبيعة 
بدوافع   1959 عام  ُأسس  وكان  قومٌي،  المنبر  فهذا  اآليديولوجية.  سرديته 
أّن األدباء الشيوعيين وحلفاءهم كانوا قد  »سياسية أكثر منها ثقافية، ذلك 
فما كان من  التأسيسي،  اجتماعه  منذ  العراقيين  األدباء  اتحاد  هيمنوا على 
جمعية  تأسيس  إلى  ويتنادوا  يقاطعوه  أن  إاّل  والقوميين  البعثيين  األدباء 

يمارسون فيها نشاطهم األدبي«)1). 

إن ما حّتم المرور بهذا المنظور وتأسيس النص إيديولوجيًا هو السببب 
في المرور بتلك المؤسسة رغم أن ال عالقة لها بالجيل الستيني. ذلك أّن 
فصول  من  فصاًل  ليمّثل  األدبية  ومقوالته  الجيل  يتجاوز  الصراع  جوهر 
التي  الثقافية. نعني تلك المؤسسة  الصراع على إحدى مؤسسات السلطة 
يفترض بها احتكار شرعية تمثيل الخطاب األدبي، سواٌء كان اتحاد األدباء 
أم الجمعية)2). ثّمة ما يبدو وكأنه تناقض بهذا اإلطار، »فقد كانت الجمعية، 
»ميدان  فإّن  منها جمعية«. ومع ذلك،  أكثر  المقاهي  مقهى من  ما،  بمعنى 
يهّون  لهذا،  المقاهي«)3).  بل  الجمعية  يكن  لم  الحقيقية  الستينية  الحركة 
المقاهي  كان  للجيل  الحقيقي  العرين  أن  قائاًل  الجمعية  دور  من  مهدي 

)1)  املصدر نفسه: 38.

ينظر«جناية  العراقي،  لألدب  املمثلة  املؤسسة  عىل  الرصاع  موضوعة  يف  للتوسع    (2(

الشيوعيني عىل األدب العراقي«، هالل ناجي وحمي الدين إسامعيل، الكرنك 1961، 
من ص 35 ـ 62. 

)3)  املوجة الصاخبة: 38.
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أبي  لشارع  وصوالً  الرشيد  شارع  طول  على  مستقيم  خط  في  تمتدُّ  حيث 
نؤاس، القريب من المكان المتنازع عليه، أي اتحاد األدباء الذي أحتكره 
القوميين  أمٌر اضطر  الرمزي، وهو  الشيوعيون ومارسوا من خالله عنفهم 
لتكون  »الكّتاب«  مجلتهم  إصدار  ثم  ومن  المنافسة،  جمعيتهم  لتأسيس 

مضادا لمجالت اليساريين ومنابرهم كـ»الثقافة الجديدة«و«المثقف«. 

كان امتداد المقاهي في خٍط مستقيم واحد يبدو ذا داللة ويشير لمركزية 
حّتى  الرشيد  بشارع  مرورًا  الميدان  منطقة  من  المنطلق  المستقيم  الخط 
أبي نؤاس. وهو ربما يفّسر شعور األدباء القوميين بالفتور تجاه جمعيتهم 
البعيدة عن ذلك الخط المستقيم، فالجمعية تقع في األعظمية البعيدة عن 
مالك  لدى  فشيئًا.  شيئًا  الجمعية  في  يدّب  الخمول  بدأ  لهذا  الخط،  ذلك 
المطلبي، ذي العقلية البنيوية، رؤية طريفة عن االمتداد الخّطي لما يسميها 
إنه  والسعدون.  الرشيد  شارع  في  الممتدة  الست  المقاهي«  »أمبراطورية 
للشائعات،  أقرب  كانت  الخّط  ذلك  على  تقع  ال  التي  المقاهي  أّن  يعتقد 
يوم  في  المقهيين  نأخذ  »لم  يقول  و»التّجار«.  »المعقدين«  مقهيا  ومنها 
إاّل بكونهما يقعان خارج الخط  من األيام على محمل الجد، وما السبب 
الذي تسلكه امبراطورية المقاهي الستة: البلدية فالزهاوي فحسن عجمي، 

فالبرلمان، فالبرازيلية فالبيضاء«.

الوجوه،  متعدد  يبدو  الصراع  فإن  للمقاهي،  مهدي  لرؤية  بالعودة 
الثقافي  الخطاب  احتكار  مؤسسات  من  ابتداًء  واحد  باتجاه  يسير  لكنه 
تخص  استقطابات  رموز  باتت  التي  بالمقاهي  وانتهاًء  بالمجالت  مرورًا 
تشبه  به  خاصة  مقهى  استقطاب  لكّل  »صار  لقد  المتضادة.  الجماعات 
لغير  أو  لسبب  مقهاه  غير  مقهى  إلى  يذهب  أن  لبعضها  يلوح  وقد  المقر، 
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سبب، ولكنه غالبًا ما ُيستقبل بفتور فيبدو ضيفًا ثقياًل متطفاًل طارئًا غريبًا 
ال مكان له ااّل في سربه«)1). وبما إننا ندور في فلك صراع قومي ـ يساري 
وثانيهما مقهى  البلدية،  رئيسيان أحدهما مقره  »استقطابان  فقد كان هناك 
اآليديولوجي  الفهم  هذا  يفسر  الخيام«)2).  سينما  شارع  في  السمر  ليالي 
لدور المقهى اللغة التي يستخدمها سامي مهدي في الكتاب. فهو يصفها 
بالـ»مقّرات« والـ»مآوي« ذات الطبيعة االستقطابية، وهذه المفردات تبدو 
»كانت  مثاًل،  ياسين،  مقهى  الستينات.  في  السائدة  الحزبية  للرؤية  مناسبة 
التي  البرازيلية  مقهى  شأن  شأنها  سبقنا«)3).  الذي  الجيل  مآوي  من  مآوى 
يقول فاضل العزاوي إنها جوبهت بالنفور من لدن الجيل الجديد »بسبب 
الطابع البرجوازي لرّواده«)4). أّما مقهى ابراهيم بالنسبة لجناح سامي مهدي 
فقد كان مرفوضًا إذ »ذهبت طالئع منّا لها فترددت عليها عّدة أيام، ولكننا 
لم نأتلف معها وال مع جماعة مقهى ليالي السمر«)5). وبالمنظور الحزبي 
التي »يلتقي عليها  البرلمان باألرض المحايدة  نفسه، يصف مهدي مقهى 
ونزعاتهم  وانتماءاتهم  حساسياتهم  بمختلف  الستينيين  األدباء  جميع 

وأمزجتهم«)6). 

تيارين  بين  محتدم  ثقافي  عنف  بإضمار  تشي  »محايدة«  مفردة  إن 
مقفلة  مناطق  بعضها  باعتبار  المقاهي  لرّواد  يسمح  واقٌع  وهو  أساسيين، 

)1)  املوجة الصاخبة:51.

)2)  املصدر نفسه: 52.

)3)  املصدر نفسه: 67. 

)4)  الروح احلية:203.

)5)  املوجة الصاخبة: 67.

)6)  املصدر نفسه: 71.
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لهم كمقهى ياسين، بالنسبة لسامي مهدي، ومقهي المعّقدين لدى جماعة 
شيئًا  »كانت  إّنها  باسين  مقهى  عن  مهدي  يقول  منهم.  والمقّربين  كركوك 
وفاضل  وغازي  خالد  ومقهى  مقهاي  كانت  خصوصية،  أكثر  كانت  آخر، 
ـ  الراوي  مؤيد  باستثناء  اآلخرين،  كّل  ربما  ـ  اآلخرون  وكان  وموسى 
فهي  المقهى،  علينا« وليس على  »يترددون  يقول  يوميًا«)1).  علينا  يترددون 
بأنها  عنها  يعّبر  لذا  يحتكرونها.  التي  مقاهيهم  لآلخرين  كما  مقهاهم، 
راحت  فيومئذ  أجل  مقراتنا.  قلت:  مقراتنا.  من  رئيسيًا  مقرًا  »أصبحت 
المقّرات تتشّكل من جديد: رئيسيًة وفرعية، عاّمًة وخاصة«)2). ثم يذكر مقّرًا 
 ،1968 17 تموز العام  الثقافة واإلعالم بعد انقالب  عامًا تشّكل في وزراة 
في  آخر  عام  مقّر  العربي«)3). فضاًل عن  و»المثقف  ومقر مجلتي«االقالم« 
و»آخر  معًا،  والبعثيون  الشيوعيون  األدباء  يعمل  حيث  باء«  »ألف  مجّلة 
ُأعيد تأسيسه، ومقرٌّ خاص رئيسي في مقهى  الذي  اتحاد األدباء  في مبنى 
المعقدين، ومقرٌّ خاص رئيسي في مقهى ياسين، ومقّرات فرعية خاصة في 

الصحف اليومية وأقسامها الثقافية وهذه كّلها ملتقيات عامة«)4).
التي  األحزاب  ألدبيات  تنتمي  والفرعي  والرئيسي  العام  المقّر  لغة  إن 
الثقافة،  على  بظّلها  وألقت  والسبعينات،  الستينات  في  العراق  سادت 
في  تعبيراتها  تجد  واستقطابات  متناحرة  جماعات  إلى  األدباء  وحّولت 
المقاهي والتجمعات األدبية، وبمعزل عن النص أحيانًا، كما هو األمر في 
السرديات  صراع  جّسد  الذي  بل  عليه.  المتنازع  الشهير  المعقدين  مقهى 

)1)  املصدر نفسه: 71.

)2)  املصدر نفسه: 71.

)3)  املصدر نفسه: 72. 

)4)  املصدر نفسه: 72.
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ورواتها أكثر من أّي مقهى آخر. يقول مالك المطلبي إن تسمية المعقدين 
كانت »العالمة المالئمة على الصراع األدبي المفتوح وبناء الشخصية التي 
تقترح الحداثة، ال كانتاج نصي بل كمناخ للحياة«)1). وهو رأي تجده شائعًا 
عند أغلب من كتبوا عن المقهى باستثناء سامي مهدي الذي يلّمح إلى أن 
رّوادها كانوا مجموعة من المهووسين بفكرة الكفاح المسّلح. لذا هو لم 
الوقوع في الخطأ  الكتابة عنه »خشية  المقهى وقد تردد في  يكن قريبًا من 
أو المبالغة«)2). ثم يبرر ذلك بكون صلته بأهم روّادها كانت فاترة »وسبب 

ذلك اختالفاتنا اآليديولوجية والمزاجية«)3). 

على إن استهانة سامي مهدي بمقهى المعقدين ورّوادها لم تكن بسبب 
لمناهضة  قلعة  مّثلت  لكونها  بل  فقط،  واآليديولوجيا  المزاج  اختالف 
واألخير  جمعة،  وليد  الشاعر  يروي  كما  البعث  لحكومة  الفاشية  الثقافة 
يمّثل سردية لم ُتكتب ربما عن تلك المقهى بوصفها مقرًا لممثلي القيادة 
 ،1967 عام  الحاج  عزيز  قاده  الذي  العراقي  الشيوعي  للحزب  المركزية 
في  المسلحة  اليسارية  بالحركات  تأّثر  متطّرف  راديكالي  جناٌح  وهو 
للحزب  اليمينية  التوجهات  أسماها  ما  يعارض  وكان  الالتينية.  أمريكا 
المقهى  هذا  »كان  جمعة  يقول  النظرة  تلك  وبإزاء  الرسمي)4).  الشيوعي 
والثقافي،  السياسي  المستوى  على  البعث  أعداء  لكّل  حقيقيًا  مركزًا 
على  الرسمية  للثقافة  معاديًة  بؤرًة  العشرة  بتخوتها  ابراهيم  كهوة  وظّلت 

)1)  ذاكرة الوعي املهمل: 71. 

)2)  املوجة الصاخبة: 73.

)3)  املصدر نفسه: 73.

)4)  انفرادات..جيل الستينيات الشعري: 556.
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الرغم من هزيمة القيادة المركزية وسقوط الحزب الشيوعي في أحضان 
الفاشية بما ُيسّمى عرس الجبهة«)1). 

»مثل خالد محمود  للمقهى شهداءه  إن  قائاًل  األمر  هذا  في  يفّصل  ثم 
األمين وصباح المشهداني وأبناء البرزنجي العديدين، وقد بدأ الشيوعيون 
إلى  األمر  بهم  ووصل  المقهى،  ضد  شرسة  حملة  بإعالن  التحالف  عقد 
إقدام الشاعر يوسف الصائغ على الوشاية بنا إلى مديرية األمن العامة بمقالة 
بجريدة الحزب عن الوجوه الموشومة والنظارات السواداء«)2). ويضيف أن 
عزيز السيد جاسم تردد على المقهى وحاول »شراء الذمم لصالح النظام«)3)، 
وكان قد سقط العديد من المثقفين »في الفخ إاّل أن طبيعة المقهى وجذرية 
مشتعلة  الجذوة  أبقت  والرخيص  للمبتذل  واحتقارنا  الستيني  الموقف 

وهجومية ورافضة للسائد رغم المخاطر والمغريات«)4). 
العزاوي  فاضل  شأن  شأنه  هذا،  من  شيء  ألّي  مهدي  سامي  يشر  لم 
في«الروح الحّية«، رغم أنه كان في صلب المشهد الثقافي السيما بعد عام 
1968. وكان على صلة مباشرة ببعض رّواد المقهى من خالل عمله معهم 

مالك  أن  رغم  بل  حيدر.  وجليل  طهمازي  الرحمن  كعبد  باء«  »ألف  في 
المطلبي نفسه، المحسسوب عليه، كان يتردد على المقهى كما يذكر. كّل 
المخدرة،  العقاقير  يتعاطون  كانوا  »المعقدين«  رّواد  أن بعض  إليه  نقل  ما 

وكان بعضهم يصف نفسه بالمفّكر وما هو كذلك)5). 

)1)  املصدر نفسه: 556 

)2)  املصدر نفسه: 556. 

)3)  املصدر نفسه: 556.

)4)  املصدر نفسه: 256.

)5)  املصدر نفسه: 256.
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التخادم السردي وتكامل المنظور 
في الوقت الذي يطعن سامي مهدي بأدوار كثيرين من أبناء جيله كعبد 
بناة  كونهم  في  ويشكك  الغساني  وأنور  الراوي  ومؤيد  الجنابي  القادر 
بفاضل  يعترف  الصحفي،  جهدهم  إلى  باإلشارة  مكتفيًا  الستينية  للحركة 
أغلب  مستعيدًا  كتابه  من  جيدًا  جزءًا  له  فيفرد  اللدود،  خصمه  العزاوي، 

األفكار التي حاول ترسيخها ابتداًء من عام )1)1964. 

جيل  عن  روايته  في  لعيبي  شاكر  الشاعر  إليه  أشار  ما  عند  نتوقف  هنا 
مهدي  سردية  السرديتين،  في  عليه  مغضوٌب  أنه  يعتقد  الذي  السبعينات 
الراويين  قبل  من  وتواطئًا  تخادمًا  هناك  أن  لعيبي  يرى  العزاوي.  وسردية 
لدودان  أنهما خصمان  من  فبالرغم  ونفيهم.  اآلخرين  أدوار  استبعاد  على 
أيديولوجيًا، إال أنهما، طالما تعلق األمر بالسردّية الستينية، يجهدان لتشريع 
باآلخر  منهما  كلٌّ  يستشهد  بأن  ظاهريًا،  متناقضًا  كان  وإن  منها،  شكٍل 
للخروج بسردية تتفق في الجوهر وتتصارع في الظاهر. أما اتفاقهما فيعني، 
في األخير، نفي السابق عليهما والالحق لهما. وأّما تناقضهما وتصارعهما، 
يتوانى  »ال  إذ  والقومية  اليسار  هما  تمثيلهما  على  آيديولوجيتين  فلتنازع 
األكثر  خصومه  بنصوص  االستشهاد  عن  النقدي  العمل  هذا  في  مهدي 
عدوانية مدرجًا إياهم في ثنايا نّصه أو في هوامشه معيدًا بذلك االستراتيحية 
الدوافع  اختلفت  الجميع مهما  بالجمع  الجميع يستشهد  الجمع  الستينية: 

الفكرية والسياسية واألسلوبية«)2). 

)1)  املوجة الصاخبة: 74.

)2)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 58.
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عن  مغاير  موقع  من  يدافع  الذي  العزاوي  فاضل  على  األمر  ويصحُّ 
بقّضه  الستيني  الجيل  نفسه عبر  الحّية عن  الروح  فينافح »في  ذاته،  الجيل 
متبادل  اعتراف  أمام  إننا  ذاتها.  اللعبة  إلى أصول  وقضيضه كذلك مستندًا 
هدفه األساسي توطيد ثقل الستينات في الضمير الثقافي، من جهة، وغّض 
الطرف، من جهة أخرى، كليًا تقريبًا عن األهمية الشعرية للشعراء التالين«)1). 
ويخلص لعيبي إلى أن صراع السرديات، فيما يتعّلق بسامي مهدي وفاضل 
العزاوي، إنما هو صراع حول حيازة تمثيل الجيل. لذا فإن كّل سردية منهما 
أو  الوقت نفسه، تخفي  للظاهرة«)2). لكنها، في  تاريخ محايد  تزعم »كتابة 
جيل  وإطارات  محركات  خلق  في  لمؤلفيها  االستثنائية  »األهمية  تعلن 
ما  ثّمة  فإّن  اآلخرين،  إزاء  مشتركًا  ثقافيًا  عنفًا  هذا  أعتبرنا  ولئن  كامل«)3). 
يجب االنتباه له وهو إن تدقيقًا في الوثائق التي ينفض سامي مهدي الغبار 
عنها في كتابه يبّين أنه لم يكن فاعاًل في ذلك الجيل إاّل بكونه شاعرًا نشر 
ديوانًا واحدًا وعددًا مقاالت ال عالقة لها بالحركة الستينية، كمقاالته عن 
أو ترجمته لمقاالت  الرّواد ومهاجمته لجماعة مجلة »شعر«  شعراء جيل 
دعوته  أو  الصهيونية  لميوله  يشير  الذي  يفتشنكو  كالسوفيتي  شعراء  عن 
المشبوهة  عالقتها  بدعوى  العراق  دخول  من  )حوار(  مجلة  منع  إلى 
بالمخابرات األمريكية. عدا هذه المساهمات، كتب سامي مهدي عروضًا 

صحفية لبعض الدواوين ومقالة عن البناء الداخلي للقصيدة. 

بالعودة لما يقوله العزاوي عن مهدي ودوره في جريدة )صوت العرب( 

)1)  املصدر نفسه: 58. 

)2)  املصدر نفسه: 58.

)3)  املصدر نفسه: 58.
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التي كان يحررها. نجده يقول إنه »دأب على مهاجمة الجيل الستيني وبذل 
محافظة  منطلقات  من  األعوام  تلك  طيلة  الحركة  لمقاومة  جهوده  كّل 
متعصبة«)1). وهو ما يؤّكده سامي مهدي بقوله إّنه كتب عددًا من المقاالت 
وحيدة  مقالة  كتابته  إلى  نفسه،  الوقت  في  مشيرًا،  العزاوي،  فاضل  ضد 
بعنوان »الجيل الثاني من األدباء..هل استطاع أن يطّور ما بدأه الجيل األول 
ويتجاوزها«)2). في تلك المقالة، يطرح مهدي رأيه فيقول إّن »الجيل الثاني 
كثير االّدعاء والضجيج، ولكنه فقير العطاء. إنه يقرأ الكثير لكنه سريٌع في 
ما يقرأ وفي ما يكتب أيضًا«)3). ويضيف أنه جيل«يهّشم بسرعة، ولكنه ال 
يبني مكان ما يهّشم«)4). أّما ما كتبه بعد ذلك، أي بعد عام 1969، فال يمكن 
البناء عليه. ذلك أّن مفاهيم الكتابة الستينية كانت قد رسخت إلى حد بعيد، 
العزاوي  كفاضل  الراديكاليين  الشعراء  أيدي  على   ،1964 عام  من  ابتداًء 
التجريبيين  القصصاين  من  عدد  ومعهم  بولص،  وسركون  الراوي  ومؤيد 
كجمعة الالمي وموسى كريدي وعبد الرحمن مجيد الربيعي. وهو ما يوثقه 
مهدي  يكتب  لم  السنوات  تلك  خالل  بالتفصيل.  كتابه  في  مهدي  سامي 
تبدو  لذا  فيها.  يهاجمه  التي  الذكر  آنفة  هي  جيله  عن  واحدة  مقالة  سوى 
الحركة  العزاوي من أن خصمه لم يحاول »االقتراب من  مالحظة فاضل 
أاّل بعد أن كانت قد فرضت نفسها على كامل الحياة الثقافية في العراق«)5) 

لها ما يثبتها. 

)1)  املصدر نفسه: 58.

)2)  املوجة الصاخبة: 158.

)3)  املصدر نفسه: 158.

)4)  املصدر نفسه: 158.

)5)  املصدر نفسه: 158. 
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للمطالع  يمكن  نفسه،  مهدي  سامي  توثيق  على  واعتمادًا  هذا،  مقابل 
مالحظة أّن العزاوي كان األنشط من بين الستينيين. وكانت صفحته األدبية 
في جريدة )الثورة العربية( هي األكثر وفرًة بالمقاالت ابتداًء من عام 1965. 
أن  إلى  منها  ينتهي  مقاالت  تسع  من  أكثر  للعزاوي  يحصي  نفسه  ومهدي 
خصمه »ظهر لنا بوجه شاعر تجريبي صادم ومستفز، وكان البد من وجود 
شاعر مثله إلسقاط المفهومات التي رّوجها الرواد«)1). كانت صفحة فاضل 
ـ  »اإلنسان  صفحة  جانب  إلى  وهي،  مهدي،  يصفها  كما  مهمة  العزاوي 
الستيني،  الجيل  منابر  أبرز  من  ُتعّد  الراوي،  مؤيد  يحررها  التي  الفكر« 
الستينيون  ووجد  التقليدي  الشعر  وهوجم  األفكار  أهم  رسخت  ففيهما 
ينهي  ما  فإن سامي مهدي  يكتبونه فكرًا وشعرًا ونقدًا. مع هذا،  لما  مالذًا 
جولته الخاصة بصفحة )اإلنسان ـ الفكر( والتي انتهت بـ»انقالب« تقليدي 
الراوي عاد »إلى مكانه  إن  بنبرة تهّكم  الراوي، حتى يقول  أثره  أبعد على 
بين  »دوره«  مفردة  واضعًا  هناك«،  من  دوره  ليمارس  المعقدين  مقهى  في 

قوسين صغيرين ليسّرب تهكّمه واستهانته بذلك الدور. 

أخيرًا: ذهبوا مع الريح! 
2011 الجدل  قلنا في مدخل المبحث إّن سامي مهدي ينهي في العام 
حول المقصود بالجيل الستيني وحقيقة ممثليه. ويّتضح مما يقول أنهم سّتة 
الوقت إلنهاء كّل جدل آخر  أّما اآلن فحان  شعراء فقط على رأسهم هو. 
نعني  الثقافية،  تقوم عليها سيرة سامي مهدي  التي  المركزية  القضية  حول 
خالفه مع ذلك الخصم الذي أمّض حياته لثالثة عقود، أي فاضل العزاوي. 

)1)  املصدر نفسه: 158 و159.
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لنر كيف ينهي مهدي استراتيجيته المتعلقة بجيل الستينات فيمحو الجيل 
الطويل  الفكري  الخالف  ينهي  األمس،  لرفاق  محو  ومع  قاسية.  بممحاة 
مع العزاوي وغيره حتى لكأنه لم يكن. يسأله المحاور عن تلك األسماء 
التي يعّدها ممثلة وحيدة للجيل، فيقول إن عالقته ما زالت وطيدة بحميد 
سعيد وخالد علي مصطفى، »وقد زارني حسب الشيخ جعفر أكثر من مّرة، 
وهو اآلن يتفقدني بالهاتف في أوقات متباعدة، وينقل لي أحد األصدقاء 
تحّيات من فاضل العزاوي من مدة إلى أخرى بعد أن كان خصمي اللدود. 
أّما الراحل سركون بولص، فكان حتى وفاته يرسل لي نسخة من كل ديوان 

يصدره، أّما اآلخرون، فقد ذهبوا مع الريح«)1). 

فوزي  حيدر،  جليل  أنهم  مؤكد  يعنيهم؟  الذين  اآلخرون  هم  من 
مؤيد  الجنابي،  القادر  عبد  الصائغ،  صادق  المطلبي،  مالك  كريم، 
الربيعي جان دمو،  الرحمن طهمازيشريف  الغساني، عبد  أنور  الراوي، 
وتنظيرًا  شعرًا  الدنيا  مألوا  الذين  هؤالء  إنهم  وغيرهم.  جمعة  وليد 
يفتشنكو  لميول  بالتنبيه  منشغال  مهدي  سامي  كان  يوم  الستينات  في 
الصهيونية، والدعوة إلى منع مجلة )حوار( من دخول العراق لعالقتها 

األمريكية.  بالمخابرات 

هؤالء، بالنسبة لمهدي، »ذهبوا مع الريح« وتالشى أثرهم رغم أّن لهم 
عشرات الدواويين والكتب، وخّلفوا وراءهم مئات المقاالت. بل إن هذه 
الصاخبة«،  »الموجة  متن  من  األعظم  الجزء  تشّكل  واألفكار  المقاالت 
أي المروية التي يشرعُن بها سامي مهدي لنفسه وللعزاوي، رغم ما يبدو 

)1)  74 ـ املصدر نفسه: 58. 
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وكأّنه تأليف موضوعي، من جهة، أو ما يبدو وكأنه خصام فكري مع فاضل 
العزاوي، من جهة أخرى. 

ولكن ما هي الحقيقة يا ترى؟ الحقيقة أّن الخصام بين مهدي والعزاوي 
كان أيديولوجيًا، ولم يكن أدبيا أو نقديا. كانت قاعدة الخصام تقوم على 
عام  بعد  البعثيون  بها  انفرد  التي  السلطة  الثقافية.  السلطة  حول  الصراع 
حيازة  انتهت  أن  ما  فإنه  لهذا،  لهم.  رمز  أبرز  مهدي  سامي  وكان   ،1968

انتهى  بيته. حتى  إلى  2003 وعاد سامي مهدي  السلطة عام  لتلك  البعثيين 
صراعه »الفكري« مع فاضل العزاوي وسعدي يوسف. انتهى حتى لكأنه 

لم يكن يومًا. 

هذه هي الحقيقة.
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المبحث الثالث

تفكيك الجيل: مثاقفتان فرديتان

مدخل
تنقض  تفكيكية  سرديًة  نيازي  وصالح  كريم  فوزي  كتبه  ما  عّد  يمكن 
ال  أوالً،  فهي،  متعددة.  نواح  من  مهدي  وسامي  العزاوي  فاضل  سرديتي 
تزعم الحديث باسم تيار ستيني أو جماعة أو آيديولوجيا، كما ال تتحّدث 
بضمير الرواي التأليفي كّلي العلم، المحيط بأسرار الجيل، بالطريقة التي 
إعترافّي  طابع  ذات  نقدّية  بطريقة  تكتب  بل  اآلخرون.  الرواة  بها  يتحّدث 
وتأملي، وهي بذلك أقرب ألن تكون تعريًة للذات وتفكيكًا لها، ما يعني، 
بالضرورة، تقديمها سردية ثالثة. وهي ثانيًا ال تقف بموازاة السرديتين وال 
في  عنه  المسكوت  في  وتحفر  معًا  تقاطعهما  إنما  بهما،  فُتقارن  تنافسهما 
خطابهما، وتعاملهما بوصفهما تمّثالن شكاًل واحدًا من القول رغم ما يبدو 

من تعارضهما الظاهري.

لعلَّ هذا ينطبق على فوزي كريم أكثر من نيازي. لكن األخير ال يبعد 
كثيرًا فهو ينشغل بذاته أيضًا، ولكن انطالقًا من تثاقفها مع المنفى البرياطاني 
وتفكيكها للمظاهر التي تشّكل الثقافة العربية عبر مقارنتها بالمظاهر التي 
التي  نفسها  بالهموم  أيضًا  السردية مهمومًة  تبدو  وبذا  لندن.  في  بها  ُصدم 
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أثقلت فوزي كريم لجهة أن األخير يتأّمل في الكتابة والجيل الستيني، ال 
كردة فعل على ما يرويه سامي مهدي وفاضل العزاوي، كما يبدو للوهلة 
وّميال  السياسية  العقائد  من  ومتطيرًا  مستقاًل  مثقفًا  بوصفه  بل  األولى. 

للمضي بهدوء بعيدًا عن الحشد. 

فوزي كريم: رواية األفكار
بقراءة ما كتبه الشاعر فوزي كريم، سنجد أننا ننتقل من صورة المثقف 
السائدة.  األفكار  واثق من  بوصفه شّكاكًا وغير  إلى صورته  يقينيًا  بوصفه 
وبمعّية ذلك، سننتقل من كونه عنصرًا في حشد أو حزب أو آيديولوجيا. 
تأثيره في  يقينه في  إاّل لشكوكه في معارفه وعدم  منتٍم  فردًا غير  إلى كونه 
األحداث. ورغم أّن كريم كان في صلب حركة جيله بقرينة توقيعه على بيان 
الستينات. إاّل أنه لم ُيحسب على أّي من سرديتي فاضل العزاوي وسامي 

مهدي المار ذكرهما، بل اسُتبعد وُحطَّ من شأنه إن تلميحًا أو تصريحًا. 

عدا ذلك، سبق كريم زميليه بقرابة عشر سنوات في الكتابة عن جيله. 
فيها  وخاطب   1984 عام  اآلداب  مجلة  في  نشرها  مبكرة  مقالة  في  وذلك 
نفسه بوصفها كنايًة عن جيل الستينات، وجاء سرده بضمير متكّلم إعترافي 
التي  األستراتيجية  لتلك  تعميقًا  فكان  ذلك،  تبع  ما  أّما  بالخطيئة.  شاعر 

تشّكل بمجملها رؤيته الخاصة عن الجيل والشعر والمثقف في عصره. 

بضمير  »بورتريت«،  المعنونة  كتب شهادته  كريم  فوزي  أن  إذن،  لنقل 
المتكّلم )أنا ونحن(، وتوجه فيه لمخاطب يحتمل أن يكون الشاعر نفسه 
بعد انفصاله عن الراوي. القرينة على ذلك أّن الشهادة تحفل بأفكار تحيل 
مثل  وظواهرها  مقوالتها  بعض  وتستعيد  ومزاجها،  الستينات  لمرحلة 
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باآليديولوجيات  المثقفين  وارتهان  والجمهور،  الكاتب  بين  اإلنفصال 
وغير ذلك. غير أّن المالحظ، في الشهادة، هو أنها تنتهي من حيث تبدأ إذ 
يقّدم فوزي كريم في األسطر األولى خالصًة مكّثفًة لسيرته الثقافية بوصفها 
كنايًة عن سيرة جيله. وتأتي العبارات بصيغة نهي ال يقبل الجدال: »ال تقل 
لي أن بين لغة اليأس وبين لغة اإلحتجاج والرفض صفحة رقيقة. فأنا أعرف 
معك هذه اللعبة وأعرف أننا شاركنا فيها جميعًا وأننا مّوهنا كثيرًا على أنفسنا 
وعلى قواميس اللغة، وما زلنا: إرضاًء لسلطان، نطمع في بركته، ولشعب 
يقول ذلك مفترضًا وجود حوار ضمنّي محذوف  إنه  نطمع في غفلته«)1). 
أمام ذات منسلخة عن  أننا  إلى  إّن..«، وهذا يشير  بقرينة قوله »ال تقل لي 
الخطاب ومستعادة المقوالت بطريقة ومضية. فهي إذن موجودة وفاعلة، 

وما النص سوى محاكمة سريعة لها. 

أي إن فوزي عام 1984 يخاطب نفسه في الستينات كاشفًا عن دواخلها 
وقاطعًا عليها الطريق: »ال تقل لي أن... أعرف معك هذه اللعبة وأعرف أننا 

شاركنا فيها جميعًا ومّوهنا كثيرًا على أنفسنا«)2). 

أوهم  وأن  حتى  الستينيين،  لدى  معهودة  غير  االعترافية  اللغة  هذه  إن 
أّن  ذلك  رأينا.  كما  الحّية«  »الروح  فقرات  بعض  في  العزاوي  فاضل  بها 
بنية  مع  تتساوق  عنها  محيد  ال  استراتيجية  كريم  فوزي  لدى  اإلعتراف 
السردية التي يصنعها، بدءًا من اختياره طريقة الحكي، وانتهاًء باألفكار التي 
يفّككها ومالمح الذات التي تتحرك في نصه. إنه يكتفي بعرض مالمح هذه 
الذات فكريًا، ال شخصيًا أو اجتماعيًا. لذا فإننا نظّل جاهلين أّي شيء عن 

)1)  ينظر، جملة اآلداب، العدد 6 ـ 9 السنة احلادية والثالثون، 34 :1983. 

)2)  املصدر نفسه: 34.
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يومياته وعالقاته وهجراته وانتماءاته، كما هو األمر مع اآلخرين. ومقابل 
أنت  وها  متعارضان  طرفان  واليقين  »أنا  أحيانًا:  بالقول  يكتفي  قد  ذلك، 
اليقينية. أّني لست حرًا وال آمن الحرية  تشهد كم يزدحم الشارع بالعقائد 
كثيرًا ألّن كّل حرية ما إن تطلق جناحيها وتحّلق حتى تأسرها شباك العقائد 

المطلقة اليقين. تأسرها وتعطيها صبغتها وتطلقها ثانية«)1).

فاضل  يفعل  مثلما  نرجسية  ذاتية  بطريقة  روايته  كريم  فوزي  يصيغ  ال 
يصطنع  كما  بالحياد  الموهم  التأليفي  الراوي  بطريقة  يبنيها  وال  العزاوي، 
الفكرة  مع  تتماهى  بطريقة  ذاته  يعرض  أخرى،  جهة  من  وهو،  مهدي. 
أحداث  في  المثقفين  أثر  أن  عليها سرديته وملخصها  تقوم  التي  المركزية 
يوتوبيات«  »بناة  فهم،  المرويات.  أصحاب  يوهم  كما  ليس  عصرهم 
وضحايا أفكار كبرى تستلبهم وتغّربهم عن واقعهم. والدليل هو نصوصهم 

التي تزخر بالمفاهيم اليوتوبية)2). 

في الوقت نفسه، فإّن سردية كريم ال تشخّصن رؤيتها بأبطال تسمّيهم أو 
ضحايا تترسم مالمحهم. إنما تتبعهم بوصفهم أفكارًا ال شخوصًا ومفاهيم 
باستعارة  يقوم  التفكيكية هذه،  مهمته  في  ينجح  ولكي  وليسوا جماعات. 
أمثلة من ستينات روسيا القرن التاسع عشر وثالثينات القرن العشرين في 
تبّين  على  مركزًا  وأميركا،  باريس  بستينات  المرور  ينسى  ال  ثم  بريطانيا. 
المالمح الفكرية لبعض أبطال فيودور ديستوفسكي وإيفان تورغنيف، من 
ناحية، وعلى رؤى جورج أورويل حول جيله، من ناحية أخرى. في الوقت 
ذاته، يمّر بجيل باريس والواليات المتحدة كما تأملهما ميووش. في هذه 

)1)  يوميات هناية الكابوس، فوزي كريم، منشورات املدى، الطبعة األوىل 5 :2005.

)2)  املصدر نفسه 96. 
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مالمح  تضيء  كوزموبليتية  مقاربات  لمتابعة  كريم  فوزي  يجهد  الجولة، 
جيله الستيني بوصفه جياًل سحقته الفكرة المقّدسة، وجعلته أسير الهوى 
السياسي واإلنفعال الثوري. فالشاعر الستيني صار »بدل السعي للكشف 
حلول  فرض  إلى  النقيض  على  يسعى  االنساني  الشرط  التباسات  عن 
سحرية بقوة الكلمة داخاًل المعترك األرضي يدًا بيد مع المغامر السياسي 
أن يكون  إلى  ما يضطره  المثقف،  لتطبيقها«)1). ويفّسر ذلك بضعف حيلة 
»مع السياسي، أو تحت ظّله أو خلفه، يزّوده بدفق المشاعر التي يفتقدها 
األخير، ثم مع األيام يجد نفسه وقد تقّزم إلى مؤيد ومطّبل للسياسي الذي 

تسّلم زمام السلطة«)2). 

لتدوين سرديات  تاٍل  كانت هذه اإلشارة مبكرة وليست مجرد سجال 
الستينات. ففي نصه )بورتريت( ينّوه كريم لفزعه من معرفة أّن »هناك من 
ينتصر لهذا الجانب ضّد ذاك، وأّن هناك جوائز للمنتمين وغياهب مجهولة 
لغير المنتمين«)3). ثم ال ينسى، في غضون ذلك، تأّمل ذاته في تلك المرحلة 
وهي تنعزل عن أقرانه المنتمين إلى جيله. أولئك الذين كتبوا الشعر والقّصة 
والنقد ولم يتركوا فراغًا للتأّمل بينه وبين وحدة االتحاد وبينه وبين وحدة 

التوحيد واالنفراد)4). 

لتتبع  المخصص  الستينيين«،  في«تهافت  كريم  فوزي  ويتوقف 
كوزموبليتية مثقفي األفكار مطّوالً عند إنموذج من أبطال رواية »الشياطين« 

)1)  يوميات هناية الكابوس: 5.

)2)  املصدر نفسه: 5.

)3)  جملة اآلداب، العدد 6 ـ 9 السنة 31 عام 35 :1983. 

)4)  املصدر نفسه: 35.
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تتسّلط  ثوريٌّ  شاٌب  هذا  وشاتوف  شاتوف،  هو  ديستوفسكي  لفيدور 
يقول  وتبهره.  فتسلبه  وعيه،  على  كصخرة  وتسقط  القوّية  األفكار  عليه 
في  »أشرقت  متى  الذين  من  مثالي  روسيٌّ  شاتوف  إّن  راوي«الشياطين« 
يدوم  قد  تامًا  تسلطًا  عليهم  وتسّلطت  بها  بهروا  كبيرة  قوّية  فكرة  نفوسهم 
في بعض األحيان الى األبد، فال يصلون يومًا الى السيطرة على هذه الفكرة 
التي أصبحوا يعتنقونها اعتناقًا عنيفًا، فحياتهم كّلها تنقضي بعد ذلك فيما 
يشبه التشنّجات الكبرى تحت وطأة تلك الصخرة التي سقطت عليهم ذات 

يوم فحطمتهم نصف تحطيم«)1). 

بأبطال  المتمّثل  المثالي  الستيني  لوصف  عنده  األنموذج  هذا  يصلح 
الفكرة  أو  الفردوسي  للحلم  االنتماء  حيث  ومهدي،  العزاوي  سرديتي 
ذاهاًل  ليبدو  حّتى  واقعه  من  تمامًا  وتستلبه  المثقف  على  تتسلط  المقّدسة 
إنه  العزاوي  فاضل  بقول  الصدد،  بهذا  كريم،  ينّوه  سواها.  شيء  كّل  عن 
كان ينتمي الى الحلم بفردوس«سوف يعمُّ العراق والوطن العربي والعالم 
ذلك  الى  الوصول  ضريبة  هو  الحاضر  في  المدفوع  الثمن  أّن  معتقدًا 
المستقبل«)2). أي إن المستقبل عند الشاعر العقائدي الموقن بالثورة ليس 
سوى فكرة تعتمل في الذهن، وتنمو بمعزل عن الحياة الحقيقية. قد تكون 
ويغيب  بها  يؤمن  خالدة«  بـ»رسالة  القومي  الشاعر  لدى  مختصرة  الفكرة 
حول  تدور  بفكرة  اليساريين  لدى  تتكثف  هي  ولربما  حاضره،  عن  معها 
خرطوشة  بحجم  كبير  عقلي  جهد  بعد  الوطن  »ليختصروا  األممي  الخير 
في  البروليتاريا  قياصرة  بيد  تستقر  أن  الوحيد  وخالصها  سعادتها  صغيرة 

)1)  هتافت الستينيني:13.

)2)  هتافت الستينيني: 15.
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ألعابهم النارية الباردة مع واشنطن«)1) بحسب تعبير الكاتب عارف علوان 
في شهادته عن جيله. 

هنا يكمن التشابه بين ستينات روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر، 
وستينات العراق في القرن العشرين كما يعتقد فوزي كريم. »فالثقافة مسّيسة 
لدى الجيلين بصورة تاّمة، وهوية المثقف تكمن في انتمائه العقائدي«)2). 
ومثلما عّمت هناك الروح العدمية و»الضياع اإلرادي« بوصفهما نتاج خيبة 
نفسها،  الروح  العراقي  المثقف  عند  ستعّم  كذلك  قبله،  إرادي  انتماء  من 
وسترتبط بنزعة تدميرية للذات واآلخر المختلف. وهي أيضا سترتبط بميل 
إلى القسوة والتضحية باآلخرين من أجل تحقيق الفكرة المقدسة. لذلك 
تقوم استراتيجية فوزي كريم على تفكيك مظهر العنف الثوري الذي كان 
العنف الثقافي وجهًا من وجوهه. وال يتأّتى ذلك إاّل من خالل تعريته وفضح 
آليات اشتغاله عند المثقفين، أولئك الذين عززوا قداسة الفكرة وانطلقوا 
اإلنسان)3)،  تهميش  مباشرة  بصورة  تعني  الفكرة  قداسة  أّن  معرفتهم  من 
وهذا التهميش يحّول المثقف، عبر األفكار إلى مجرد أضحية. بمعنى أّن 
النتيجة الطبيعية لتقديس األفكار ستكون تضحية المثقف اليوتيوبي بمصير 

اآلخرين بغية الوصول إلى حلمه الفردوسي. 

هما  بطلين  إلى  الفكرة،  هذه  لتوضيح  كريم،  لدى  االستعارة  تذهب 
التي  ألودن  )إسبانيا(  قصيدة  وبطل  جهة،  من  ديستوفسكي،  بطل  ستيفان 
في  العنيف  الثوري  للمثقف  نقده  معرض  في  أورويل،  جورج  يحللها 

)1)  ينظر، جملة »فراديس« العدد 4/5 منشورات اجلمل 35 :1992.

)2)  هتافت الستينيني: 11.

)3)  يوميات هناية الكابوس: 37.
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بريطانيا، من جهة أخرى. والنتيجة أن ثمة منبعا مشتركا للعنف  ثالثينات 
هي األفكار المقدسة)1). كريم يرى أّن بعض المثقفين الستينيين العراقيين 
توّرطوا في ذلك. فاستالب الفكرة المقّدسة لهم لم يؤد فقط إلى اغترابهم 
التام عن واقعهم، إنما أّدى إلى تطّرفهم الفكري ودعوتهم لـ»نسف العالم 
القديم بالقنابل«. ومن ثّم، قادهم إلى التمرد حّتى على العائلة والعيش في 
الغائبين عن مجتمعهم حيث غارودي  المثقفين  عالم آخر مختلف، عالم 
يذهلهم وكولن ولسن يلهمهم. يقول شريف الربيعي«كنّا رغم عدم إتقان 
أو معرفة الكثيرين منّا للغة ثانية غير العربية للقراءة، مشدوهين ومنبهرين 
بالثقافة الغربية، وبين الشعارات والحدب على تجسيدها، كانت الثقافة هي 
التسييس،  هو  كّله  هذا  من  والنتيجة  التمرد«)2).  ذلك  إلى  قائدنا  أو  تمّردنا 
عدد  وانتماء  المسلح  الكفاح  فكرة  على  إقبالهم  بدليل  العنف،  واستمراء 
منهم إلى جناح القيادة المركزية الذي قاده عزيز الحاج. بل الدليل األوضح 
على هذا هو شعورهم بالصدمة بعيد فشل حركة الحاج وخروجه في التلفاز 
منهارًا. يستذكر شريف الربيعي ذلك فيقول: »أمام التلفزيون كنّا، في مقهى 
نجم  الحاج  منتظرين سطوع عزيز  1969 نجلس  ـ   4 ـ   3 يوم  نؤاس،  بأبي 
المرحلة أو كلمة السّر النتشاء النظام الجديد ممثاًل بسلطة البطش التي لم 
توّفر في وقت الحق فارسها عزيز الحاج حين طردته بقسوة عام 1992. كنّا 
أنا وقاسم حول وسعيد جواد، بكى قاسم حول وحاول سعيد أن يتماسك، 

ولكن تلك االشارة كانت واضحة«)3). 

)1)  هتافت الستينيني: 12.

)2)  جملة فراديس، العدد 4 ـ 5، منشورات اجلمل 63 :1992. 

)3)  املصدر نفسه: 63.
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الحال إننا ال نتوقع من فوزي كريم اإلنشغال بمثل هذه الشهادات قدر 
الفكرة  مثقف  تسّيد  ظاهرة  الظاهرة،  كوزموبوليتية  عن  بالبحث  أنشغاله 
المتعالية. لهذا تراه يتنقل من روسيا إلى وبريطانيا، ومن فرنسا إلى أميركا. 
نقد  عند  يتوّقف  مثاًل  بريطانيا  في  له.  المهمة  هي  الظاهرة  كوزموبوليتية 
ويتمثل  العراقي.  الستينات  بجيل  الشبيه  لجيله  الجذري  أورويل  جورج 
ذلك بأودن، الشاعر الشيوعي الذي حارب في أسبانيا مع عدد من المثقفين 

الثوريين. 

في واحدة من قصائد أودن، يترّنم البطل العقائدي بالمستقبل المثالي 
ثـّم يصف يوما عاديا  يتفّجر الشعراء«)1).  قائاًل: »الغد للشبيبة/ وكالقنابل 
اليوم  »لهذا  يكتب:  إنه  عنيف.  راديكالي  مقاتل  حياة  في  النضال  أيام  من 
في  بالذنب  الواعي  والرضا  الموت  فرص  فرض  في  المتعمد  المزيد 
العنفّية  للفكرة  التحليلي  الواجبة«)2). وهنا، يضع أورويل مبضعه  الجريمة 
الصباح بضعة  »في  المناضل:  لدى ذلك  كّل شيء عاديًا  فيبدو  المقّدسة، 
البرجوازي،  الندم  مشاعر  لخنق  دقائق  عشرة  فاصل  ثم  سياسية،  جرائم 
بعدها وجبة غداء سريعة وعصرية مشغولة، ثم مساًء ُيصرف بالكتابة على 
تكون  قد  هذه  الواجبة«)4)  »الجريمة  عبارة  المناشير«)3).  وتوزيع  الجدران 
غريبة على شاعر، لذا تستوقف أوريل ليقول إنه: »يمكن أن تكتب فقط من 

قبل فرد ال تبدو الجريمة بالنسبة له أكثر من كلمة«)5). 

)1)  هتافت الستينيني: 39.

)2)  املصدر نفسه: 39.

)3)  املصدر نفسه: 39.

)4)  املصدر نفسه: 39.

)5)  املصدر نفسه: 39.
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في خطوة الحقة شنعرف أّن لمظهر العنف وراديكالية الموقف الفكري 
القسوة  بروز  التبعات  هذه  ومن  عديدة.  تبعات  واآلخرين  العالم  تجاه 
يكون  أن  يفترض  هدف  أجل  من  اآلخرين  بمصائر  والتضحية  والتحّجر 
»يتخّلى  مثاًل  ديتوفشكي،  بطل  ستيفان،  األيديولوجي.  يعتقد  كما  أسمى 
عن أبسط مسؤولية إنسانية في العناية بصغيره بطرس الذي نشأ مهجورا. 
السبب أن هذه المسؤولية تنتمي للواقع األرضي الذي يحتقره«)1). واألمر، 
من ثّم، ينطبق على المثقفين العراقيين الذين »يشاطرون ستيفان هذا الفعل 

المتسامي بشأن المسؤولية تجاه أطفالهم والعناية بهم«)2).

ورغم أن فوزي كريم ال يبدو مهتمًا بإيراد أمثلة تشخيصة لهذه الظاهرة 
كونها قد تضّيق من رؤيته وتحّولها إلى ردِّ سجالي، إاّل أن القرائن على فكرة 
واستمراء  اآلخرين،  بمصائر  بالتضحية  دائما  ينتهي  األفكار  تقديس  كون 
مشاهد العنف واعتبارها ضرورة للتغيير، وفيرة جدا في مدونات الشعرا، 
»لم  فيقول:  تموز   14 ثورة  عنف  مشاهد  يتذّكر  العزاوي  فاضل  هو  فهذا 
أحزن عندما سمعت بمقتل الملك فيصل الثاني وعبد اإلله وأفراد العائلة 
النتصار  ضروريًا  شرطًا  عليهم  القضاء  اعتبرت  فقد  اآلخرين.  المالكة 
السياسية  الخبرة  أو  النقدي  الوعي  ما يكفي من  أملك حينذاك  لم  الثورة. 

ألفهم ما يحدث أمامي«)3). 

وكريم.  العزاوي  جيل  عن  جيدًا  نعرفه  ما  نتذكر  ودعونا  يهم،  ال  لكن 
الجيل.  ذلك  عند  النقدي  الوعي  ذروة  يمّثل  كان  العنف  إن  نقول  دعونا 

)1)  املصدر نفسه: 14.

)2)  املصدر نفسه: 14.

)3)  الروح احلية: 146. 
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ذلك  تدميرية  قوة  والشعر  »الشاعر  أن   1966 عام  يكتب  نفسه،  فالعزاوي 
العالم،  هذا  من  أفضل  يكون  ال  قد  عالم  أجل  من  العالم  يدّمران  ألنهما 
العنف والتفّرج  إن  ولكنه خاٌص وبدائٌي وذو خراطيم تجريدية«)1). ال بل 
عليه بتلذذ كان مزاجًا ستينيًا باعتراف سامي مهدي. فهو يؤكد أن الذهاب 
إلى السينما أصبح تقليدًا يوميًا لهم، هو وفاضل العزاوي وموسى كريدي 
أفالم  ثّمة  تكون  حين  »السيما  مصطفى  علي  وخالد  العبادي  وغازي 
تستحّق المشاهدة، وأّي األفالم ال تستحّق المشاهدة إذا كانت جميعها من 

أفالم الكاوبوي وأفالم الجريمة والرعب، مزاج!«)2). 

الفكرة  من  ابتداًء  بالستيني،  يتعلق  ما  كّل  في  تمّثل  المزاج  ذلك  إن 
العائلة  باالنفصال عن  انتهاًء  وليس  المجتمع،  مع  بالعالقة  مرورًا  والنص 
الحلم  لتحقيق  المسيرة  لمواصلة  ضروريًا  ذلك  كان  إذا  بها  والتضحية 
اآليديولوجي. يروي عزيز الحاج في مذكراته أنه نادٌم على التضحية بأخيه، 
بأنني لم أبكه عندما علمت بمصرعه، إذ  ويقول: »وأقول أيضًا وأنا متأّلٌم 
كانت الهموم الحزبّية هي الطاغية، وكان انشغالنا الكلّي هو بمحاربة حزب 

البعث«)3). 

إن األمر أوضح من أي أمر آخر؛ كانت رموٌز مثل عزيز الحاج وحسن 
تحّولت  أنها  لدرجة  اليساريين  المثقفين  عند  كبير  باحترام  تحظى  سريع 
فاضل  الواقعية.  دفقة من  العنف وتعطيه  نسق  تجّسد  أيقونات محلّية  إلى 

)1)  املوجة الصاخبة..شعر الستينات يف العراق: 146. 

)2)  املصدر نفسه: 69.

)3)  مع األعوام..صفحات من تارخ احلركة الشيوعية يف العراق بني 1958 ـ 1969، عزيز 

احلاج، املؤسسة العربية للدراسات والنرش الطبعة األوىل 117 :1981.
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تفاعلها  عدم  من  خيبة  يستبطن  لوما  القيادة  لتلك  يوّجه  نفسه  العزاوي 
الحزبي  »العمل  على  اعتادت  فهي  انغالقها.  إلى  أّدى  ما  المثقفين  مع 
التغييرات  رؤية  »عن  عجزها  إلى  أّدى  وذلك  القديمة«)1)،  الوسائل  بنفس 
إن  القول  المهم  المجتمع«)2). ومن  داخل  قد حدثت  كانت  التي  الجذرية 
الالئمة التي يلقيها العزاوي على قادة تلك الحركات لم تكن تمثل رفضًا 
أنه  يعتقد  ما  بالخيبة جرائ  لشعور  تلّمح  ما  قدر  الثوري  العنف  ألساليب 
إبعاٌد للمثقفين. بمعنى أّنه كان األحرى بتلك القيادات االستنارة باألفكار 
الجذرية ونظريات التدمير المنهجي للعالم القديم التي عّبر عنها المثقفون 
وتداولوها في كتاباتهم ونصوصهم، ال أن تهمل كل ذلك وتطرحه ظهريًا. 

واعية  غير  »دعوة  إلى  الثقافة  تحـّولت  فقد  النهائية،  المحصلة  في  أّما 
لإلبادة الجماعية. دعوة بمكبرات صوت تسهم فيها قصائد الشعراء الثوريين 
والبيانات األدبية والسياسية«)3) كما يقول كريم. ولهذا لن يكون من الغريب 
أن يذهب الرجل إلى استحضار إيفان تورغنيف بقراءة إزيا برلين ثم يقارنه 
للخالف  عقله  يصغ  ولم  أيضًا،  شكوكيًا  تورغنيف  كان  بديستوفسكي. 
السياسي، بل إنه صيغ لفهم الطبيعة، ولهم العالقات اإلنسانية بين األفراد، 
لفهم »طبيعة المشاعر البشرية وكيفية التعبير عنها عن طريق الفن«)4). كان، 
كما يقول برلين، »ال يرتاح كثيرًا داخل أّي مبدأ أو نظام أديولوجي، كانت 
تلك المبادئ بالنسبة له تجريدًا يثير استنكاره«)5). وهو ما أّدى بالمتطرفين 

)1)  الروح احلية..شعر الستينات يف العراق:189.

)2)  املصدر نفسه: 189. 

)3)  الروح احلية: 60. 

)4)  هتافت الستينيني: 28.

)5)  املصدر نفسه: 30. 
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الثوريين إلى مهاجمته ووصف موقفه باالنتهازي أو الهروبي أو »ما شاءت 
لهم ثقافتهم التجريحية من تسميات«)1). 

إلى  وتلميحه  الروسية  بمثيلتها  العراقية  الحالة  كريم  فوزي  مقاربة  إن 
الحياة،  بوصف  وانشغاله  بالثورة،  إيمانه  عدم  ناحية  من  بتورغنيف  شبهه 
سعيد  أدوارد  تناول  من  ُيستشف  ما  وهو  األخرى.  الحاالت  مع  تصلح 
يشير،على  إّنه  المثقف«.  »صور  كتابه  في  يناقشها  التي  المثقفين  لنماذج 
لوحة  واألبناء«  »اآلباء  روايته  في  يرسم،  تورغنيف  أّن  إلى  المثال،  سبيل 
لروسيا الريفية في ستينات القرن التاسع عشر، وكأنها أنشودة رعوية بسيطة 
وهادئة: »شبان ذوو أمالك يتوارثون عاداتهم الحياتية عن آبائهم يتزوجون 
وينجبون، وتتقّدم الحياة على نحو أو آخر، وتبقى الحالة على هذا المنوال 
إلى أن يقتحم حياتهم فجأة شخص فوضوي لكنّه مع ذلك يمتلك شخصية 
شديدة التركيزهو بازاروف«)2). وبازاروف هذا شخصية صنعت نفسها ذاتيًا، 
اإلبتذال  درجة  إلى  المكررة  واألفكار  التفاهة  تهاجم  الروتين،  »تتحدى 
بازارف  عدمية  أّن  ويبدو  عاطفة«)3).  وغير  علمية  جديدة  قيم  عن  وتدافع 
وشخصيته الممزقة كانت وسطًا يشابهه ما جرى في ستينات العراق على 
أيدي مثقفين كفاضل العزاوي، الشاعر المنغمس بالشأن العام، والساخر 
والكتاب  الشعراء  أولئك  أي  كريم.  بفوزي  الشبيهين  أقرانه  موقف  من 
بمناجاة  السياسة في كتاباتهم مكتفين »ربما  بابتعادهم عن  يتباهون  الذين 

)1)  املصدر نفسه: 28. 

دار  أدوارد سعيد، ترمجة غسان غصن،   ،1993 املثقف..حمارضات ريث سنة  )2)  صور 

النهار:30.
)3)  املصدر نفسه: 30. 
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أّي شيء  يقول  أن  الكاتب  أو  للشاعر  ينبغي  إنه ال  باعتبار  والقمر  النجوم 
يهم الناس«)1). هؤالء برأي العزاوي يصبحون عبئًا على الثقافة نفسها، ألّنه 
الجديدة داخل  للثقافة اإلنسانية  تاريخيًا  يصعب عليهم أن يكونوا ضميرًا 
ابتعد  فهو  ُيسّمى.  أن  دون  بهذا  مقصودًا  كريم  فوزي  وكان  مجتمعهم)2). 
باكرًا عن أقرانه، وأعرب عن خوفه من الثورة، وآمن مثل تورغنيف بالتطّور 
»أقّلب  فعلها،  ويرتاب  الثورة  مفهوم  يخشى  إنه  يقول  للحياة.  البطيء 
صفحات التاريخ الحديث وال مهرب من الدم الذي خلفته على سطوره، 
البطيء، فهو  التطّور  إلى  المحن أن أطمئن  الضفة األخرى، علمتني  وفي 
رفيق الحاضر، والثورة رفيقة المستقبل الذي يسكن الغيب«)3). كان ذلك 
محلّية  ظروف  من  أفاد  لكنّه  الستينيون،  يقول  كما  عالميًا  الثوري  المزاُج 
شديدة الخصوصية برأي فوزي كريم. فالمفهوم »ارتفع كفاية في سماوات 
ثّم بتداخل  اليسار هو العنوان العريض له.  الثقافة العراقية«)4)، وصار فكر 
األعداء وتعّقد صراعاتهم، بدأت الحياة تتحّول، فيكون المعترك العقائدي 
مثير  ولكن  مّيت،  رمز  إلى  تحّول  حّي  شي  كّل  المعاش.  لمعترك  »بدياًل 

للجدل. بلغ األمر باإلنسان أن صار ُيعرف باللون الذي يمّثله«)5). 

إن ما يكتبه فوزي كريم هنا يكاد يكون مطابقًا لما يكتبه فاضل العزاوي 
مذر  »شذر  تشتتوا  العراقيين  إن  أيضًا  يقول  فاألخير  الحّية«،  »الروح  في 

)1)  هتافت الستينيني: 31.

)2)  الروح احلية: 348. 

)3)  يوميات هناية الكابوس: 115. 

)4)  هتافت الستينيني: 46.

)5)  املصدر نفسه: 46. 
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وانشطر المجتمع الى طائفيتن ال تتوانى أحداهما عن الفتك باألخرى«)1). 
ويضيف وكأنما يستقي أفكاره من منبع واحد يربطه بفوزي كريم: »إذا كان 
األدب  في  متجلية  العاّمة،  الروح  هذه  أن  حقيقة  ينكر  أن  ألحد  يمكن  ال 
في  فإّنها عجزت  الثورة،  عليه  قامت  الذي  المناخ  هيأت  قد  أيضًا،  والفن 
نفسها  هي  إنها  بل  المنتصرة،  للثورة  عون  أّي  تقّدم  أن  عن  ذاته  الوقت 
الثقافية  الرؤية  راديكالية  يقصد  إّنه  الثورة«)2).  آلية هالك  صارت جزءًا من 
ومسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة في التهيئة للثورة والسقوط بعد ذلك 

في حبائلها. 

ضمنيًا،  ولو  ويعترفون،  ذلك  على  مّتفقون  الستينيين  أغلب  إن 
بين  الجوهري  الفرق  لكّن  بعد.  فيما  األمور  إليه  آلت  عما  بمسؤوليتهم 
الرؤية التي تقّدمها السرديات العقائدية، من جهة، وما تقّدمه سردية فوزي 
أّن تلك السرديات ترى الماضي بحدود الماضي  كريم، من جهة أخرى، 
نفسه. وهي إذ تقّدم رؤاها عن األحداث واألفكار فإّنها تفعل ذلك انطالقًا 
التي تشيطن اآلخر دائمًا وتجعله مسؤوالً عن كّل سوء لحق  من عقيدتها 
للحرية  يأمن  ال  ألّنه  ذلك  من  متحررًا  فيبدو  كريم،  فوزي  أّما  بالعراق. 
بمفهومها الستيني الشائع، ويعتقد أّن كّل حرية ما إن تطلق جناحيها حّتى 
متناقضان«)3)،  اليقين. ألنه »واليقين طرفان  المطلقة  العقائد  تأسرها شباك 
بـ»نثر  النفس  وإجهاد  ومراجعتها،  األفكار  في  الشكِّ  إلى  يقود  ما  وهذا 

)1)  الروح احلية: 53. 

)2)  املصدر نفسه: 120.

)3)  يوميات هناية الكابوس: 8.
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من  نوع  أّي  عن  بعيدًا  حدث«)1)،  ما  وتأّمل  النفس  ومكاشفة  االعتراف 
وال  شكّية،  تبدو  هنا  السردية  وتبدو  فكرة.  أي  تجاه  األخالقي  االلتزام 
تميل لمعاملة النصوص والمقوالت والذوات بذلك التقديس الذي يمكن 
مالحظته في السرديات األخرى. إّنه يدعو لمراجعة كّل شيء يتعّلق بتلك 

المرحلة بما في ذلك النصوص وأفكار العنف المغذّية لها. 

حسب  الستينات  سرديات  حول  بخالصة  الخروج  عسيرًا  يكون  لن 
تموز   14 لثورة  بنّوته  يختصر  وتاريخه،  الجيل  يختصر  فهو  كريم.  فوزي 
وأبّوته، من ثّم، لكّل ما خرج بعده من ظواهر، بالقول إّن الجيل طلع »على 
بستان تمّكنت منها أشجار الشّر تمامًا، أسهم في تغذيتها هو اآلخر ورعاية 
المذاق  مّرة  بثمار  فاجأته  القطاف  ساعة  ولكن  ثمارها.  وقطاف  أغصانها 
حقًا. ما كان أحٌد من أطفال الليل الحمقى ليتوقع أن يكون صدام حسين 

واحدًا من األشجار التي أكلت الغاب جميعا«)2). 

في األخير، يمكن القول إن سردية فوزي كريم تبدو وكأّنها تمّثل تلك 
أّما  الستينات.  في  العقائدية  الصراعات  غيبتها  التي  الفردية  األصوات 
خالفها الجوهري مع تلك الصراعات فيكمن في أنها تفّكر برؤية شديدة 
الفردية وشديدة التباين مع الرؤى الجماعية المقصودة والمرصودة. ولئن 
فإّن رؤى  الصوت ومتحمسة، وأحيانا »طائشة«،  الرؤى عالية  تلك  كانت 
الفرديين تأتي دائمًا، بعد انجالء المعارك، هادئة، وأقرب أن تكون هامسة. 

وكان فوزي كريم، برأينا، من أبرز عيناتها. 

)1)  املصدر نفسه: 45. 

)2)  املصدر نفسه: 44.
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فوزي كريم: رواية األفكار
بقراءة ما كتبه الشاعر فوزي كريم، سنجد أننا ننتقل من صورة المثقف 
السائدة.  األفكار  واثق من  بوصفه شّكاكًا وغير  إلى صورته  يقينيًا  بوصفه 
وبمعّية ذلك، سننتقل من كونه عنصرًا في حشد أو حزب أو آيديولوجيا، 
تأثيره في  يقينه في  إاّل لشكوكه في معارفه وعدم  منتٍم  فردًا غير  إلى كونه 
األحداث. ورغم أّن كريم كان في صلب حركة جيله بقرينة توقيعه على بيان 
الستينات. إاّل أنه لم ُيحسب على أّي من سرديتي فاضل العزاوي وسامي 
مهدي المار ذكرهما، بل اسُتبعد وُحطَّ من شأنه إن تلميحًا أو تصريحًا )1). 

عدا ذلك، سبق كريم زميليه بقرابة عشر سنوات في الكتابة عن جيله. 
فيها  وخاطب   1984 عام  اآلداب  مجلة  في  نشرها  مبكرة  مقالة  في  وذلك 
نفسه بوصفها كنايًة عن جيل الستينات، وجاء سرده بضمير متكّلم إعترافي 
التي  األستراتيجية  لتلك  تعميقًا  فكان  ذلك،  تبع  ما  أّما  بالخطيئة.  شاعر 

تشّكل بمجملها رؤيته الخاصة عن الجيل والشعر والمثقف في عصره. 

بضمير  »بورتريت«،  المعنونة  كتب شهادته  كريم  فوزي  أن  إذن،  لنقل 
المتكّلم )أنا ونحن(، وتوجه فيه لمخاَطب يحتمل أن يكون الشاعر نفسه 
بعد انفصاله عن الراوي. القرينة على ذلك أّن الشهادة تحفل بأفكار تحيل 
مثل  وظواهرها  مقوالتها  بعض  وتستعيد  ومزاجها،  الستينات  لمرحلة 
باآليديولوجيات  المثقفين  وارتهان  والجمهور،  الكاتب  بين  اإلنفصال 

التلميحات يف كتبه دون اعتبارها مناسبة لصياغة  )1)  يرد فوزي كريم عىل بعض هذه 

سجال جديد. يف كتاب »أنسنة الشعر« يرد عىل عبد القادر اجلنايب بحدة عىل توصيفه 
له بـ»املحافظ« فيقول: »أما يف حواره املطول الذي حرره حسن ناظم »إضاءة التوت 

وعتمة الدفىل« فريد عىل فاضل العزاوي بالقول«.
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تبدأ  تنتهي من حيث  أّنها  الشهادة، هو  في  المالحظ،  أّن  غير  ذلك.  وغير 
إذ يقّدم فوزي كريم في األسطر األولى خالصًة مكّثفًة لسيرته الثقافية كنايًة 
عن سيرة جيله. وتأتي العبارات بصيغة نهي ال يقبل الجدال: »ال تقل لي إن 
بين لغة اليأس وبين لغة اإلحتجاج والرفض صفحة رقيقة. فأنا أعرف معك 
أنفسنا  على  كثيرًا  مّوهنا  وأننا  جميعًا  فيها  شاركنا  أننا  وأعرف  اللعبة  هذه 
وعلى قواميس اللغة، وما زلنا: إرضاًء لسلطان، نطمع في بركته، ولشعب 
نطمع في غفلته«)1). يقول ذلك مفترضًا وجود حوار ضمنّي محذوف بقرينة 
قوله »ال تقل لي إّن..«، وهذا يشير إلى أننا أمام ذات منسلخة عن الخطاب 
النص  وما  وفاعلة،  موجودة  ذات  ومضية.  بطريقة  المقوالت  ومستعادة 

سوى محاكمة سريعة لها. 

أوهم  وأن  حتى  الستينيين،  لدى  معهودة  غير  االعترافية  اللغة  هذه  إن 
أّن  ذلك  رأينا.  كما  الحّية«  »الروح  فقرات  بعض  في  العزاوي  فاضل  بها 
بنية  مع  تتساوق  عنها  محيد  ال  استراتيجية  كريم  فوزي  لدى  اإلعتراف 
السردية التي يصنعها، بدءًا من اختياره طريقة الحكي، وانتهاًء باألفكار التي 
مالمح  بعرض  يكتفي  إنه  نّصه.  في  تتحرك  التي  الذات  ومالمح  يفّككها 
هذه الذات فكريًا، ال شخصيًا أو اجتماعيًا. لذا فإننا نظّل جاهلين أّي شيء 
عن يومياته وعالقاته وهجراته وانتماءاته حتى عام 1995 حين كتب كتابه 
السردي »مدينة النحاس« واضعًا »بورتريت« مقدمة له)2). منذ ذلك الكتاب 
والثقافة  الشعر  في  أفكاره  من  ابتداًء  كّل شيء  استعادة  في  فوزي  سيشرع 
غامض  باألسى  المبكر  بشعوره  انتهاًء  وليس  بالوجود،  بعالقته  مرورًا 

)1)  ينظر، جملة اآلداب، العدد 6 ـ 9 السنة احلادية والثالثون، 34 :1983. 

)2)  صدر كتاب مدينة النحاس عن دار املدى عام 1995.
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ناظم.  حسن  مع  مطول  حوار  بداية  في  ذلك  قال  يقول)1).  كما  المصدر 
وكانت لحظة األسى منطلقًا لسيرته، لكنه سرعان ما ينتقل منها إلى عزلته 
في الكلمات، ثم إلى ما بقي من انطباعات عن األيام األولى النقالب 1958 

حين تعّرت المفاهيم والشعارات أمام عينيه وأعين أبناء جيله)2). 
األمر كذلك بالفعل، كان عري مبكر جعله واليقين طرفين متعارضين 
فيما بعد. يكتب فوزي في بورتريت«: »أنا واليقين طرفان متعارضان، وها 
آمن  وال  حرًا  لست  أّني  اليقينية.  بالعقائد  الشارع  يزدحم  كم  تشهد  أنت 
الحرية كثيرًا ألّن كّل حرية ما إن تطلق جناحيها وتحّلق حتى تأسرها شباك 

العقائد المطلقة اليقين. تأسرها وتعطيها صبغتها وتطلقها ثانية«)3).

ال يصيغ فوزي كريم روايته لألفكار بطريقة ذاتية نرجسية مثلما يفعل 
كما  بالحياد  الموهم  التأليفي  الراوي  بطريقة  يبنيها  وال  العزاوي،  فاضل 
مع  تتماهى  بطريقة  ذاته  يعرض  أخرى،  جهة  من  وهو،  مهدي.  يصطنع 
المثقفين  أثر  أن  وملخصها  سرديته  عليها  تقوم  التي  المركزية  الفكرة 
»بناة  فهم،  المرويات.  أصحاب  يوهم  كما  ليس  عصرهم  أحداث  في 
يوتوبيات« وضحايا أفكار كبرى تستلبهم وتغّربهم عن واقعهم. والدليل 
من  فوزي  هرب  كيف  اليوتوبية)4).  بالمفاهيم  تزخر  التي  نصوصهم  هو 
يسأله  اتجه؟  وأين  قالعها  في  أصدقاءه  أسرت  التي  اليوتوبيات  تلك 
إلى  أهرع  أن  »يفترض  فيجيب:  الهرب  ذلك  من  عقود  بعد  ناظم  حسن 

)1)  ينظر، إضاءة التوت وعتمة الدفىل، حوار مع فوزي كريم، حسن ناظم، دار املدى 

للثقافة والنرش، بريوت، الطبعة االوىل: 2013:25. 
)2)  املصدر نفسه:25. 

)3)  يوميات هناية الكابوس، فوزي كريم، منشورات املدى، الطبعة األوىل 5 :2005.

)4)  املصدر نفسه 96. 
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وعيا  أقل  كنت  لألسف  ولكنني  وأراقب  قمته  على  أقف  مرتفع،  أقرب 
من ذلك ومفرط الحساسية، فهرعت إلى اللذة. كانت الخمرة، الصحبة، 

واستثارة الوعي بالجدل لذائذ حسّية«. 

مع هذا، ورغم أن الهرب من سجون اليوتوبيا واآليديولوجيا تم بطريقة 
جد شخصية، فإّن سردية كريم ما كانت لتشخّصن رؤيتها بأبطال تسمّيهم 
أو ضحايا تترسم مالمحهم. إنما تتبعهم بوصفهم أفكارًا ومفاهيم وليسوا 
يقوم  هذه،  التفكيكية  مهمته  في  ينجح  ولكي  أفراد.  من  مكّونة  جماعات 
القرن  وثالثينات  عشر  التاسع  القرن  روسيا  ستينات  من  أمثلة  باستعارة 
العشرين في بريطانيا. ثم ال ينسى المرور بستينات باريس وأميركا، مركزًا 
وإيفان  ديستوفسكي  فيودور  أبطال  لبعض  الفكرية  المالمح  تبّين  على 
ناحية  من  جيله،  حول  أورويل  جورج  رؤى  وعلى  ناحية،  من  تورغنيف، 
أخرى. في الوقت ذاته، ال ينسى المرور بجيل باريس والواليات المتحدة. 
وفي هذه الجولة، يجهد فوزي كريم لمتابعة مقاربات كوزموبليتية تضيء 
مالمح جيله الستيني بوصفه جياًل سحقته الفكرة المقّدسة، وجعلته أسير 
السعي  »بدل  صار  الستيني  فالشاعر  الثوري.  واإلنفعال  السياسي  الهوى 
فرض  إلى  النقيض  على  يسعى  االنساني  الشرط  التباسات  عن  للكشف 
المغامر  مع  بيد  يدًا  األرضي  المعترك  داخاًل  الكلمة  بقوة  سحرية  حلول 
إلى  ما يضطره  المثقف،  ويفّسر ذلك بضعف حيلة  لتطبيقها«)1).  السياسي 
المشاعر  بدفق  يزّوده  خلفه،  أو  ظّله  تحت  أو  السياسي،  »مع  يكون  أن 
إلى مؤيد ومطّبل  تقّزم  نفسه وقد  األيام يجد  ثم مع  يفتقدها األخير،  التي 

)1)  يوميات هناية الكابوس: 5.
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المثقف  إن  بل  حسب،  هذا  ليس  السلطة«)1).  زمام  تسّلم  الذي  للسياسي 
الثوري يبدو تحت كّشاف فوزي كريم نقيضًا لما يطرحه عن نفسه، ذلك 
أن معظم الشعراء والمفكرين المتطرفين في حماساتهم الثورية »الجذرية 
عادة، والذين عرفناهم عن قرب في حياتنا الثقافية هم األكثر أنانية واألكثر 

انتفاعًا على مستوى المصلحة الشخية واألكثر منأى عن المخاطر«)2). 

التالي  السجال  بنت   ،2010 عام  المكتوبة  اإلشارة،  هذه  تكن  لم 
لتدوين سرديات الستينات في التسعينات كما يتبادر إلى الذهن. ففي نصه 
)بورتريت( ينّوه كريم لفزعه من معرفة أّن »هناك من ينتصر لهذا الجانب 
المنتمين«)3).  ضّد ذاك، وأّن هناك جوائز للمنتمين وغياهب مجهولة لغير 
ثم ال ينسى، في غضون ذلك، تأّمل ذاته في تلك المرحلة وهي تنعزل عن 
ولم  والنقد  والقّصة  الشعر  كتبوا  الذين  أولئك  جيله.  إلى  المنتمين  أقرانه 
التوحيد  وحدة  وبين  وبينه  االتحاد  وحدة  وبين  بينه  للتأّمل  فراغًا  يتركوا 

واالنفراد)4). 

لتتبع  المخصص  الستينيين«،  في«تهافت  كريم  فوزي  ويتوقف 
كوزموبليتية مثقفي األفكار مطّوالً عند إنموذج من أبطال رواية »الشياطين« 
تتسّلط  ثوريٌّ  شاٌب  هذا  وشاتوف  شاتوف،  هو  ديستوفسكي  لفيدور 
يقول  وتبهره.  فتسلبه  وعيه،  على  كصخرة  وتسقط  القوّية  األفكار  عليه 
في  »أشرقت  متى  الذين  من  مثالي  روسيٌّ  شاتوف  إّن  راوي«الشياطين« 

)1)  املصدر نفسه: 5.

)2)  إضاءة التوت: 43. 

)3)  جملة اآلداب، العدد 6 ـ 9 السنة 31 عام 35 :1983. 

)4)  املصدر نفسه: 35.



221

يدوم  قد  تامًا  تسلطًا  عليهم  وتسّلطت  بها  بهروا  كبيرة  قوّية  فكرة  نفوسهم 
في بعض األحيان الى األبد، فال يصلون يومًا الى السيطرة على هذه الفكرة 
التي أصبحوا يعتنقونها اعتناقًا عنيفًا، فحياتهم كّلها تنقضي بعد ذلك فيما 
يشبه التشنّجات الكبرى تحت وطأة تلك الصخرة التي سقطت عليهم ذات 

يوم فحطمتهم نصف تحطيم«)1). 

بأبطال  المتمّثل  المثالي  الستيني  لوصف  عنده  األنموذج  هذا  يصلح 
الفكرة  أو  الفردوسي  للحلم  االنتماء  حيث  ومهدي،  العزاوي  سرديتي 
المقّدسة يتسلط على المثقف ويستلبه تمامًا من واقعه حّتى ليبدو ذاهاًل عن 
كّل شيء سواه. ينّوه كريم، بهذا الصدد، بقول فاضل العزاوي إنه كان ينتمي 
الى الحلم بفردوس »سوف يعمُّ العراق والوطن العربي والعالم معتقدًا أّن 
الثمن المدفوع في الحاضر هو ضريبة الوصول الى ذلك المستقبل«)2). أي 
إن المستقبل عند الشاعر العقائدي الموقن بالثورة ليس سوى فكرة تعتمل 
في ذهنه، وتنمو بمعزل عن الحياة الحقيقية. قد تكون الفكرة مختصرة لدى 
الشاعر القومي بـ»رسالة خالدة« يؤمن بها ويغيب معها عن حاضره. ولربما 
تتكثف لدى اليساريين بالدوران حول الخير األممي ليختصر »الوطن بعد 
أن  الوحيد  وخالصها  سعادتها  صغيرة  خرطوشة  بحجم  كبير  عقلي  جهد 
واشنطن«)3)  مع  الباردة  النارية  ألعابهم  في  البروليتاريا  قياصرة  بيد  تستقر 

بحسب تعبير الكاتب عارف علوان في شهادته عن جيله. 

هنا يكمن التشابه بين ستينات روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر، 

)1)  هتافت الستينيني:13.

)2)  هتافت الستينيني: 15.

)3)  ينظر، جملة »فراديس« العدد 4/5 منشورات اجلمل 35 :1992.
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وستينات العراق في القرن العشرين كما يعتقد فوزي كريم. »فالثقافة مسّيسة 
لدى الجيلين بصورة تاّمة، وهوية المثقف تكمن في انتمائه العقائدي«)1). 
ومثلما عّمت هناك الروح العدمّية و»الضياع اإلرادي« بوصفهما نتاج خيبة 
نفسها،  الروح  العراقي  المثقف  عند  ستعّم  كذلك  قبله،  إرادي  انتماء  من 
وسترتبط بنزعة تدميرية للذات واآلخر المختلف. وهي أيضًا سترتبط بميل 
إلى القسوة والتضحية باآلخرين من أجل تحقيق الفكرة المقّدسة. لذلك 
تقوم استراتيجية فوزي كريم على تفكيك مظهر العنف الثوري الذي كان 
العنف الثقافي وجهًا من وجوهه. وال يتأّتى ذلك إاّل من خالل تعريته وفضح 
آليات اشتغاله عند المثقفين، أولئك الذين عززوا قداسة الفكرة وانطلقوا 
اإلنسان)2)،  تهميش  مباشرة  بصورة  تعني  الفكرة  قداسة  أّن  معرفتهم  من 
وهذا التهميش يحّول المثقف، عبر األفكار إلى مجرد أضحية. بمعنى أّن 
النتيجة الطبيعية لتقديس األفكار ستكون تضحية المثقف اليوتيوبي بمصير 

اآلخرين بغية الوصول إلى حلمه الفردوسي. 

تذهب الكناية لدى كريم، لتوضيح هذه الفكرة، إلى بطلين هما ستيفان 
يحللها  التي  ألودن  )إسبانيا(  قصيدة  وبطل  جهة،  من  ديستوفسكي،  بطل 
ثالثينات  في  العنيف  الثوري  للمثقف  نقده  معرض  في  أورويل،  جورج 
بريطانيا، من جهة أخرى. والنتيجة أّن ثمة منبعًا مشتركًا للعنف هي األفكار 
توّرطوا في  العراقيين  الستينيين  المثقفين  أّن بعض  المقّدسة)3). يرى كريم 
التام عن  اغترابهم  إلى  فقط  يؤد  لم  لهم  المقّدسة  الفكرة  فاستالب  ذلك، 

)1)  هتافت الستينيني: 11.

)2)  يوميات هناية الكابوس: 37.

)3)  هتافت الستينيني: 12.
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القديم  العالم  لـ»نسف  الفكري ودعوتهم  تطّرفهم  إلى  أّدى  إنما  واقعهم، 
بالقنابل«. ومن ثّم، قادهم إلى التمّرد حّتى على العائلة والعيش في عالم 
آخر مختلف، عالم المثقفين الغائبين عن مجتمعهم حيث غارودي يذهلهم 
وكولن ولسن يلهمهم. يقول شريف الربيعي«كنّا رغم عدم إتقان أو معرفة 
بالثقافة  ومنبهرين  مشدوهين  للقراءة،  العربية  غير  ثانية  للغة  منّا  الكثيرين 
الغربية، وبين الشعارات والحدب على تجسيدها، كانت الثقافة هي تمّردنا 

أو قائدنا إلى ذلك التمرد«)1). 

والنتيجة من هذا كّله هو التسييس واستمراء العنف، بدليل إقبالهم على 
القيادة المركزية الذي  فكرة الكفاح المسلح وانتماء عدد منهم إلى جناح 
قاده عزيز الحاج. بل الدليل األوضح على هذا هو شعورهم بالصدمة ُبعيد 
الربيعي  شريف  يستذكر  منهارًا.  التلفاز  في  وخروجه  الحاج  حركة  فشل 
ذلك فيقول: »أمام التلفزيون كنّا، في مقهى بأبي نؤاس، يوم 3 /4 / 1969 
السّر النتشاء  أو كلمة  المرحلة  نجم  الحاج  منتظرين سطوع عزيز  نجلس 
التي لم توّفر في وقت الحق فارسها  البطش  الجديد ممثاًل بسلطة  النظام 
وسعيد  حول  وقاسم  أنا  كنّا   .1992 عام  بقسوة  طردته  حين  الحاج  عزيز 
االشارة  تلك  ولكن  يتماسك،  أن  سعيد  وحاول  حول  قاسم  بكى  جواد. 

كانت واضحة«)2). 

الحال إننا ال نتوقع من فوزي كريم اإلنشغال بمثل هذه الشهادات قدر 
الفكرة  مثقف  تسّيد  ظاهرة  الظاهرة،  كوزموبوليتية  عن  بالبحث  أنشغاله 
المتعالية. لهذا تراه يتنقل من روسيا إلى وبريطانيا، ومن فرنسا إلى أميركا. 

)1)  جملة فراديس، العدد 4 ـ 5، منشورات اجلمل 63 :1992. 

)2)  املصدر نفسه: 63.
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يتوّقف  مثاًل  بريطانيا  له. في  بالنسبة  المهمة  الظاهرة هي  إن كوزموبوليتية 
العراقي.  الستينات  بجيل  الشبيه  لجيله  الجذري  أورويل  جورج  نقد  عند 
ويتمثل ذلك بأودن، الشاعر الشيوعي الذي حارب في أسبانيا مع عدد من 

المثقفين الثوريين. 

في واحدة من قصائد أودن، يترّنم البطل العقائدي بالمستقبل المثالي 
ثـّم يصف يومًا عاديًا  يتفّجر الشعراء«)1).  قائاًل: »الغد للشبيبة/ وكالقنابل 
من أيام النضال في حياة مقاتل راديكالي عنيف. يكتب: »لهذا اليوم المزيد 
الجريمة  في  بالذنب  الواعي  والرضا  الموت  فرص  فرض  في  المتعّمد 
الواجبة«)2). وهنا، يضع أورويل مبضعه التحليلي للفكرة العنفّية المقّدسة، 
جرائم  بضعة  الصباح  »في  المناضل:  ذلك  لدى  عاديًا  شيء  كّل  فيبدو 
سياسية، ثم فاصل عشرة دقائق لخنق مشاعر الندم البرجوازي، بعدها وجبة 
الجدران  على  بالكتابة  ُيصرف  مساًء  ثم  مشغولة،  وعصرية  سريعة  غداء 
على  غريبة  تكون  قد  هذه  الواجبة«  »الجريمة  عبارة  المناشير«)3).  وتوزيع 
شاعر، لذا تستوقف أورويل ليقول إنه: »يمكن أن تكتب فقط من قبل فرد 

ال تبدو الجريمة بالنسبة له أكثر من كلمة«)4). 

في خطوة الحقة سنعرف أّن لمظهر العنف وراديكالية الموقف الفكري 
القسوة  بروز  التبعات  هذه  ومن  عديدة.  تبعات  واآلخرين  العالم  تجاه 
يكون  أن  يفترض  هدف  أجل  من  اآلخرين  بمصائر  والتضحية  والتحّجر 

)1)  هتافت الستينيني: 39.

)2)  املصدر نفسه: 39.

)3)  املصدر نفسه: 39.

)4)  املصدر نفسه: 39.
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أسمى كما يعتقد األيديولوجي. ستيفان، بطل ديتسيوفسكي، مثاًل »يتخّلى 
عن أبسط مسؤولية إنسانية في العناية بصغيره بطرس الذي نشأ مهجورًا. 
السبب أن هذه المسؤولية تنتمي للواقع األرضي الذي يحتقره«)1). واألمر، 
من ثّم، ينطبق على المثقفين العراقيين الذين »يشاطرون ستيفان هذا الفعل 

المتسامي بشأن المسؤولية تجاه أطفالهم والعناية بهم«)2).
ورغم أن فوزي كريم ال يبدو مهتمًا بإيراد أمثلة تشخيصة لهذه الظاهرة 
كونها قد تضّيق من رؤيته وتحّولها إلى ردِّ سجالي، إاّل أن القرائن على فكرة 
واستمراء  اآلخرين،  بمصائر  بالتضحية  دائمًا  ينتهي  األفكار  تقديس  كون 
مشاهد العنف واعتبارها ضرورة للتغيير، وفيرة جدًا في مدونات الشعراء، 
»لم  فيقول:  تموز   14 ثورة  عنف  مشاهد  يتذّكر  العزاوي  فاضل  هو  فهذا 
أحزن عندما سمعت بمقتل الملك فيصل الثاني وعبد اإلله وأفراد العائلة 
النتصار  ضروريًا  شرطًا  عليهم  القضاء  اعتبرت  فقد  اآلخرين.  المالكة 
السياسية  الخبرة  أو  النقدي  الوعي  ما يكفي من  أملك حينذاك  لم  الثورة. 

ألفهم ما يحدث أمامي«)3). 
وكريم.  العزاوي  جيل  عن  جيدًا  نعرفه  ما  نتذكر  ودعونا  يهم،  ال  لكن 
الجيل.  ذلك  عند  النقدي  الوعي  ذروة  يمّثل  كان  العنف  إن  نقول  دعونا 
ذلك  تدميرية  قوة  والشعر  أن«الشاعر   1966 عام  يكتب  نفسه،  فالعزاوي 
العالم،  هذا  من  أفضل  يكون  ال  قد  عالم  أجل  من  العالم  يدّمران  ألنهما 
العنف والتفّرج  إن  ولكنه خاٌص وبدائٌي وذو خراطيم تجريدية«)4). ال بل 

)1)  املصدر نفسه: 14.

)2)  املصدر نفسه: 14.

)3)  الروح احلية: 146. 

)4)  املوجة الصاخبة..شعر الستينات يف العراق: 146. 
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عليه بتلذذ كان مزاجًا ستينيًا باعتراف سامي مهدي. فهو يؤكد أن الذهاب 
إلى السينما أصبح تقليدًا يوميًا لهم، هو وفاضل العزاوي وموسى كريدي 
أفالم  ثّمة  تكون  حين  »السيما  مصطفى  علي  وخالد  العبادي  وغازي 
تستحّق المشاهدة، وأّي األفالم ال تستحّق المشاهدة إذا كانت جميعها من 

أفالم الكاوبوي وأفالم الجريمة والرعب، مزاج!«)1). 
إن ذلك المزاج تمّثل في كّل ما يتعلق بالستيني، ابتداًء من الفكرة والنص 
مرورًا بالعالقة مع المجتمع، وليس انتهاًء باالنفصال عن العائلة والتضحية 
بها إذا كان ذلك ضروريًا لمواصلة المسيرة لتحقيق الحلم اآليديولوجي. 
يروي عزيز الحاج في مذكراته أنه نادٌم على التضحية بأخيه، ويقول: »وأنا 
متأّلٌم بأنني لم أبكه عندما علمت بمصرعه، إذ كانت الهموم الحزبّية هي 

الطاغية، وكان انشغالنا الكلّي هو بمحاربة حزب البعث«)2). 

إن األمر أوضح من أي أمر آخر؛ كانت رموٌز مثل عزيز الحاج وحسن 
سريع تحظى باحترام كبير عند المثقفين اليساريين لدرجة أنها تحّولت إلى 
أيقونات محلّية تجّسد نسق العنف وتعطيه دفقة من الواقعية. يوجه فاضل 
العزاوي نفسه لتلك القيادة لومًا يستبطن خيبة من عدم تفاعلها مع المثقفين 
الوسائل  بنفس  الحزبي  على«العمل  اعتادت  فهي  انغالقها.  إلى  أّدى  ما 
التي  الجذرية  التغييرات  رؤية  »عن  عجزها  إلى  أّدى  وذلك  القديمة«)3)، 

كانت قد حدثت داخل المجتمع«)4). 

)1)  املصدر نفسه: 69.

)2)  مع األعوام..صفحات من تارخ احلركة الشيوعية يف العراق بني 1958 ـ 1969، عزيز 

احلاج، املؤسسة العربية للدراسات والنرش الطبعة األوىل 117 :1981.
)3)  الروح احلية..شعر الستينات يف العراق:189.

)4)  املصدر نفسه: 189. 
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على أّن الالئمة التي يلقيها العزاوي على قادة تلك الحركات لم تكن 
تمثل رفضًا ألساليب العنف الثوري قدر ما تلّمح لشعور بالخيبة جراء ما 
القيادات  بتلك  األحرى  كان  أّنه  بمعنى  للمثقفين.  متعّمد  إبعاٌد  أنه  يعتقد 
االستنارة باألفكار الجذرية ونظريات التدمير المنهجي للعالم القديم التي 
كّل  تهمل  أن  ال  ونصوصهم،  كتاباتهم  في  وتداولوها  المثقفون  عنها  عّبر 

ذلك وتطرحه ظهريًا. 
واعية  غير  إلى«دعوة  الثقافة  تحـّولت  فقد  النهائية،  المحصلة  في  أّما 
الشعراء  قصائد  فيها  تسهم  صوت  بمكبرات  دعوة  الجماعية.  لإلبادة 
الثوريين والبيانات األدبية والسياسية«)1) كما يقول كريم. ولهذا لن يكون 
إزيا  بقراءة  تورغنيف  إيفان  استحضار  إلى  الرجل  يذهب  أن  الغريب  من 
يصغ  ولم  أيضًا،  شكوكيًا  تورغنيف  كان  بديستوفسكي.  يقارنه  ثم  برلين 
العالقات  ولفهم  الطبيعة،  لفهم  صيغ  إنه  بل  السياسي،  للخالف  عقله 
اإلنسانية بين األفراد، لفهم »طبيعة المشاعر البشرية وكيفية التعبير عنها عن 
أو  مبدأ  أّي  داخل  كثيرًا  يرتاح  »ال  برلين،  يقول  كما  كان،  الفن«)2).  طريق 
يثير استنكاره«)3).  له تجريدًا  بالنسبة  المبادئ  أديولوجي، كانت تلك  نظام 
وهو ما أّدى بالمتطرفين الثوريين إلى مهاجمته ووصف موقفه باالنتهازي 

أو الهروبي أو »ما شاءت لهم ثقافتهم التجريحية من تسميات«)4). 
إلى  وتلميحه  الروسية  بمثيلتها  العراقية  الحالة  كريم  فوزي  مقاربة  إن 
الحياة،  بوصف  وانشغاله  بالثورة،  إيمانه  عدم  ناحية  من  بتورغنيف  شبهه 

)1)  الروح احلية: 60. 

)2)  هتافت الستينيني: 28.

)3)  املصدر نفسه: 30. 

)4)  املصدر نفسه: 28. 
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سعيد  أدوارد  تناول  من  ُيستشف  ما  وهو  األخرى.  الحاالت  مع  تصلح 
يشير،على  إّنه  المثقف«.  »صور  كتابه  في  يناقشها  التي  المثقفين  لنماذج 
لوحة  واألبناء«  »اآلباء  روايته  في  يرسم،  تورغنيف  أّن  إلى  المثال،  سبيل 
لروسيا الريفية في ستينات القرن التاسع عشر، وكأنها أنشودة رعوية بسيطة 
وهادئة: »شبان ذوو أمالك يتوارثون عاداتهم الحياتية عن آبائهم يتزوجون 
وينجبون، وتتقّدم الحياة على نحو أو آخر، وتبقى الحالة على هذا المنوال 
إلى أن يقتحم حياتهم فجأة شخص فوضوي لكنّه مع ذلك يمتلك شخصية 
نفسها  صنعت  شخصية  هذا  وبازاروف  بازاروف«)1).  هو  التركيز  شديدة 
درجة  إلى  المكررة  واألفكار  التفاهة  تهاجم  الروتين،  »تتحدى  ذاتيًا، 

اإلبتذال وتدافع عن قيم جديدة علمية وغير عاطفة«)2). 

ما  يشابهه  وسطًا  كانت  الممزقة  وشخصيته  بازارف  عدمية  أّن  ويبدو 
الشاعر  العزاوي،  كفاضل  مثقفين  أيدي  على  العراق  ستينات  في  جرى 
المنغمس بالشأن العام، والساخر من موقف أقرانه الشبيهين بفوزي كريم. 
في  السياسة  عن  بابتعادهم  يتباهون  الذين  والكتاب  الشعراء  أولئك  أي 
كتاباتهم مكتفين »ربما بمناجاة النجوم والقمر باعتبار إنه ال ينبغي للشاعر 
العزاوي  برأي  الناس«)3). يصبح هؤالء  يهم  أّي شيء  يقول  أن  الكاتب  أو 
عبئًا على الثقافة نفسها، ألّنه يصعب عليهم أن يكونوا ضميرًا تاريخيًا للثقافة 
اإلنسانية الجديدة داخل مجتمعهم)4). وكان فوزي كريم مقصودًا بهذا دون 

دار  أدوارد سعيد، ترمجة غسان غصن،   ،1993 املثقف..حمارضات ريث سنة  )1)  صور 

النهار:30.
)2)  املصدر نفسه: 30. 

)3)  هتافت الستينيني: 31.

)4)  الروح احلية: 348. 
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أن ُيسّمى. فهو ابتعد باكرًا عن أقرانه، وأعرب عن خوفه من الثورة، وآمن 
مثل تورغنيف بالتطّور البطيء للحياة. 

يقول إنه يخشى مفهوم الثورة ويرتاب فعلها، »أقّلب صفحات التاريخ 
الحديث وال مهرب من الدم الذي خلفته على سطوره، وفي الضفة األخرى، 
علمتني المحن أن أطمئن إلى التطّور البطيء، فهو رفيق الحاضر، والثورة 
عالميًا  الثوري  المزاُج  ذلك  كان  الغيب«)1).  يسكن  الذي  المستقبل  رفيقة 
كما يقول الستينيون، لكنّه أفاد من ظروف محلّية شديدة الخصوصية برأي 
فوزي كريم. فالمفهوم«ارتفع كفاية في سماوات الثقافة العراقية«)2)، وصار 
فكر اليسار هو العنوان العريض له. ثّم بتداخل األعداء وتعّقد صراعاتهم، 
المعاش.  لمعترك  »بدياًل  العقائدي  المعترك  فيكون  تتحّول،  الحياة  بدأت 
كّل شي حّي تحّول إلى رمز مّيت، ولكن مثير للجدل. بلغ األمر باإلنسان 

أن صار ُيعرف باللون الذي يمّثله«)3). 

إن ما يكتبه فوزي كريم هنا يكاد يكون مطابقًا لما يكتبه فاضل العزاوي 
مذر  »شذر  تشتتوا  العراقيين  إن  أيضًا  يقول  فاألخير  الحّية«،  »الروح  في 
وانشطر المجتمع الى طائفيتن ال تتوانى أحداهما عن الفتك باألخرى«)4). 
ويضيف وكأنما يستقي أفكاره من منبع واحد يربطه بفوزي كريم: »إذا كان 
ال يمكن ألحد أن ينكر حقيقة أن هذه الروح العاّمة، متجلية في األدب والفن 
أيضًا، قد هيأت المناخ الذي قامت عليه الثورة، فإّنها عجزت في الوقت ذاته 

)1)  يوميات هناية الكابوس: 115. 

)2)  هتافت الستينيني: 46.

)3)  املصدر نفسه: 46. 

)4)  الروح احلية: 53. 
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عن أن تقّدم أّي عون للثورة المنتصرة، بل إنها هي نفسها صارت جزءًا من 
آلية هالك الثورة«)1). إّنه يقصد راديكالية الرؤية الثقافية ومسؤوليتها المباشرة 

أو غير المباشرة في التهيئة للثورة والسقوط بعد ذلك في حبائلها. 

ضمنيًا،  ولو  ويعترفون،  ذلك  على  مّتفقون  الستينيين  أغلب  إن 
بين  الجوهري  الفرق  لكّن  بعد.  فيما  األمور  إليه  آلت  عما  بمسؤوليتهم 
سردية  تقّدمه  وما  جهة،  من  العقائدية،  السرديات  تقّدمها  التي  الرؤية 
بحدود  الماضي  ترى  السرديات  تلك  أّن  أخرى،  جهة  من  كريم،  فوزي 
تفعل  فإّنها  واألفكار  األحداث  عن  رؤاها  تقّدم  إذ  وهي  نفسه.  الماضي 
عن  وتجعله مسؤوالً  دائمًا  اآلخر  تشيطن  التي  عقيدتها  من  انطالقًا  ذلك 

كّل سوء لحق بالعراق. 

أّما فوزي كريم، فيبدو متحررًا من ذلك ألّنه ال يأمن للحرية بمفهومها 
تأسرها  حّتى  جناحيها  تطلق  إن  ما  حرية  كّل  أّن  ويعتقد  الشائع،  الستيني 
شباك العقائد المطلقة اليقين. ألنه »واليقين طرفان متناقضان«)2)، وهذا ما 
االعتراف  بـ»نثر  النفس  وإجهاد  ومراجعتها،  األفكار  في  الشكِّ  إلى  يقود 
االلتزام  من  نوع  أّي  عن  بعيدًا  حدث«)3)،  ما  وتأّمل  النفس  ومكاشفة 
لمعاملة  تميل  وال  شكّية،  هنا  السردية  وتبدو  فكرة.  أي  تجاه  األخالقي 
النصوص والمقوالت والذوات بذلك التقديس الذي يمكن مالحظته في 
السرديات األخرى. إّنه يدعو لمراجعة كّل شيء يتعّلق بتلك المرحلة بما 

في ذلك النصوص وأفكار العنف المغذّية لها. 

)1)  املصدر نفسه: 120.

)2)  يوميات هناية الكابوس: 8.

)3)  املصدر نفسه: 45. 
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جناية األيديولوجيا
اآلن ربما يمكن وضع خالصة لفهم سيرورة سيرة فوزي كريم الثقافية 
من أول شعوره باألسى الغامض وتعبيره عنه بالشعر حتى فهمه علل ذلك 
األسى وترجمتها في كتبه النقدية ومقاالته. الخالصة هي تعويله على فضح 
المقصود  ليس  والثقافة.  الشعر  بحق  اآليديولوجيا  ارتكبتها  التي  الجناية 
بالجناية ما عناه هالل ناجي مثاًل حين كتب عن الشيوعيين عام 1961 من 
القوميين  قاموس  من  مستلة  إليهم شتائم  كال  ثم  األدب،  أنهم جنوا على 
المقصود  كريم.  يفّككه  الذي  الصراع  من  جزءًا  كان  ذلك  كال،  آنذاك)1). 
الحشدية  من  بالخشية  مهجوس  شاعر  ذهن  في  ترد  أخرى  جناية  تحديدًا 
لم  اللذين  والتأمل  بالنقد  مأخوذ  شاعر  الفوضوية.  والثورية  والعقائدية 

تعتدهما الثقافة العربية في الشاعر.

فهم  من  الذهن  في  يخطر  ما  الحشود  عن  االبتعاد  بفكرة  نعني  ال 
التعاطي  في  وسلبية  الحياة  عن  منعزلة  فردية  إلى  الركون  أي  لها،  شائع 
حشود  عن  االبتعاد  حصريًا  ويعني  تمامًا،  العكس  على  األمر  إن  معها. 
واضحًا  تفريقًا  يفّرق  كريم  وفوزي  الناس،  من  أكثر  واالقتراب  الجماهير 
بين الجماهير والناس. الجماهير برأيه صناعة آيديولوجية تخص األحزاب 
شيء  آخر،  شيء  الناس  الناس)2).  تتقدم  طليعة  وهم  السياسية،  والعقائد 
أن  رغم  الفكرة  على  يتقدم  عنده  واإلخير  اإلنسان،  في  مفهوميًا  يتجّسد 
جوهر الشعر الذي يكتبه يقوم على مرتكز نقدٌي كما يرى سعدي يوسف. 
كان سعدي قد عجب بهذا الخصوص من شأن قصيدة فوزي إذ هي »دائمة 

)1)  ينظر، جناية الشيوعيني عىل األدب، مصدر سابق.

)2)  إضاءة التوت: 38.
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اإلقبال على الحياة« خالفا لموقف الشاعر النقدي الذي ينأى به عنها، أي 
الحياة. وإذ يذكر سعدي »الحياة« هنا فإنه يفهمها بوصفها تاريخًا، كما هو 

شأن اآليديولوجيين عمومًا)1). 

األيديولوجيا،  أسر  من  الخشية  هاجس  باألحرى،  الهاجس،  هذا  إن 
ينطلق مما يسميه فوزي  نفسه. هو روحي ألنه  الوقت  روحٌي وعقلٌي في 
التجربة  على  االنطواء  أي  الشاعر.  في  واإلنبساطية  اإلنطوائية  النزعة 
التجربة خارج  ناحية، مقابل االنبساط بحثًا عن  فيها، من  النفسية والنبش 
النفس وتلّمسها، من ناحية أخرى)2). أما كون الهاجس عقليًا، فألنه ينبّث 
األفكار  الشكلية وال تخدعه  األالعيب  تأخذه  نقدي صارم ال  من موقف 
اإليهام بحداثتها،  بالثورية عبر  الموهمة  أو  الثورية في عمومها  المخاتلة، 
تارة، أو مالمستها لمزاج العصر سياسيًا، تارة ثانية. والمثال األشهر لهذين 
عراقيًا،  العزاوي  وفاضل  عربيًا  أدونيس  في  يتجّسد  اإليهام  من  الشكلين 

ومعهما عشرات الشعراء المتفاوتين في مواهبهم وشهرتهم وتأثيراتهم. 

العقيدة  الرؤية بشأن مخاطر   يقول كريم بهذا الخصوص إن »وضوح 
واأليديولوجيا على الشعر ازداد عمقًا مع األيام. صرت أراه في القصيدة 
لعبة  أّن  في  عّلة ذلك  الطليعية«)3). وتكمن  القصيدة  في  أراه  التقليدية كما 
الشكل عادة ما تكون مخاتلة، وهي في هذا ال تختلف في شيء عن »لعبة 

الفكرة في موضوع الحرية«)4). 

)1)  املصدر نفسه: 45. 

)2)  املصدر نفسه: 46.

)3)  املصدر نفسه: 44. 

)4)  املصدر نفسه: 44. 
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من هذا التوازي في التوهم واإليهام، ينتهي فوزي إلى أن شعراء النزعات 
العقائدية ال ينتسبون إلى الشعر، إال في الظاهر الخادع)1). هم ليسوا شعراء 
تجارب يأنسون بالحياة، بل ال يمكن لهم أن يأنسوا بالحياة. والسبب أنه 
غالبًا ما تتولد في داخل األديب هّوة تفصل شعره عنه، ما يؤدي إلى انفصال 
عن  النصوص  تنفصل  آخر،  وبمعنى  شعرائها.  عن  الشعرية  النصوص 
الحياة والحقيقة)2)، وتبدو، في توصيف طريف، وكأنها »بالونات معّلقة في 
الهواء«)3). وكالعادة، يمكن أن نعثر على تعليل دقيق لهذه الصورة في مكان 
آخر، ففي »يوميات نهاية الكابوس« يؤكد فوزي كريم متحدثًا بلسان جيله 
أن »أكثر قصائدنا اعتمدت قاعدة مقلوبة فهي ال تبدأ من قاعدة المحلي إلى 
المحلي  إلى  العالمي ثم تحاول االنحدار  تبدأ من قاعدة  العالمي بل  أفق 

ولكن هيهات، فمن يبدا محّلقًا لن تتحقق قاعدة لجذوره«.)4)

إذن، ما الذي يكفل ردم الهّوة بين الشاعر ونّصه، وبين النص والحياة؟ 
من  قليل  عدد  في  توفر  ما  وهذا  بالتأكيد)5)،  الروحية  التجرية  فردية  إنها 
»إلى  أشعارهم  في  انشداد  ثّمة  فكان  اآلخرون،  أّما  فوزي.  منهم  الشعراء 
)6)في وقت  الستينية واقعًا معيشًا وواقًعا فكريًا وسياسيًا مضطربًا«  اللحظة 
حزبية  معالجة  والسياسي  الفكري  للواقع  معالجته  من  فوزي  يجعل  لم 

)1)  املرص نفسه: 46. 

املركز  ناظم،  الشعر، مدخل إىل حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجا، حسن  أنسنة    (2(

الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة األوىل: 19 :2006. 
)3)  املصدر نفسه: 19.

)4)  يوميات هناية الكابوس: 18 

)5)  املصدر نفسه: 20. 

)6)  املصدر نفسه: 45. 
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أوالً، وكان ترك شعره مهيمنًا عليه من الذاكرة ثانيًا)1)، وهذا ما غّلب التأملية 
والغنائية عليه وأبعده عن الحاضر المفهوم من قبل العقائديين بوصفه حياة 

ملتبسة بالتاريخ. 

»صار  بعدها،  واستمر   1958 تموز   14 أيام  منذ  معهم  األمر  بدأ  كان 
التاريخ عندهم قطارًا  لها«)2). يشبه  الحياة بل يخططون  الشبان ال يصفون 
يراد إجباره على المسير على سّكة بعينها، وإذ تفهم الحياة كذلك، يمكن 
لكّل شيء أن يتحّول إلى آيديولوجيا. ُتقتل الموهبة إن وجدت، وتستلب 
روح الشاعر. يتحول األخير إلى جندي في ثقافة اإلعالم سواٌء كان إعالم 

سلطة أم معارضة، وهو ما جرى في السبعينات. 

يقول فوزي متذكرُا توزع الشعراء آنذاك بين اآليديولوجيتين، اليسارية 
والبعثية، إن »العقيدة معتقل مهما اتخذت من شكل أو لون، والشعر حرية 
التوفيق  إجابة،  وال  حيرة.  والشعر  يقين  العقيدة  المتاهة.  عن  تختلف  ال 
مستحيل«)3). ال يمكن للعقائدية في الثقافة أن تقود إلى االندماج بالطبيعة 
الداخلية لإلنسان. إنها معنية بالخارج، ولهذا نادرًا ما يكون اآليديولوجيون 
يقول  فوزي.  أمثال  مع  األمر  هو  كما  اإلنسانية  النفس  في  بالنبش  معنيين 
إن شيئًا ال تفسير له دعاه إلى االتجاه للحفر في الطبيعة الداخلية لإلنسان 
واالنطواء على أسرارها حّد أنه، حتى خارج الشعر والثقافة، تحّول إلى بئر 

أسرار ألصدقائه)4). 

)1)  املصدر نفسه: 45. 

)2)  املصدر نفسه:102. 

)3)  إضاءة التوت: 44. 

)4)  أنسنة الشعر: 103. 
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وفي مقابل ذلك، كانت الحزبية والحشدية تنهش ببطء في أرواح كثيرين 
من زمالئه، بعثيين وشيوعيين. كانت تحّولهم إلى جنود في فيلق إعالمي 
أجل  من  الصراع  على  مجبولون  ألنهم  ونظرًا  مهرجان.  في  طبول  كبير، 
إلى مشروع مهرجان  الثقافة  فقد حّولوا  إلى سكتهم،  التاريخ  قاطرة  قيادة 
يصنعونه  الذي  بالتاريخ  يتعلق  فيما  ومواقفهم  أفكارهم  لتسويق  جماعي 
والخصوم الذين عليهم دحرهم. هنا ارتكبت الجناية األكبر وتعّدت مجرد 
تشويه الروح الفردية لتصل إلى تشويه أفراد الجماعة األخرى المعروضة 
األدب  لتاريخ  معين  وجه  ُصنع  أن  النتيجة  وكانت  آيديولوجيًا.  خصمًا 

وُغّيب عشرات الشعراء وضاعت مالمح مشاريعهم عن المتلقي والناقد. 
الثقافي  مشروعه  البعث  بدأ  حين  ذلك  جرى  لقد  ذلك؟  جرى  كيف 
ذلك  لتسويق  األساسية  اآللية  هي  المهرجان  ظاهرة  وكانت  القومي، 
جملة،  العرب  »الشعراء  على  البعثي  المهرجان  اعتمد  لقد  المشروع. 
لهيمنة  السياسي  انتفاعه  مادة  العرب خاصة، فهم وحدهم  والستينيين من 
ذلك  وازى  كان  القومية«)1).  الوحدوية  دعواه  ومادة  العربي،  العالم  في 
ُإهمال متعمد للشعراء العراقيين الذين هاجروا في ما بعد إلى بيروت، ثم 
إلى منافي العالم. لقد أهملوا ألنهم ينتسبون إلى اليسار أو إلى المعارضة. 
السلطة،  كرسي  حسين  صدام  تسّلم  بعد  السيما  والسنين،  األيام  مع  ثم 
البعث ممن  المريعة ضدهم، وكان شعراء  اإلعالمي  التعتيم  بدأت حملة 
عّول عليهم النظام كممثلين منفردين للشعر العراقي رسل ذلك التعتيم إلى 

العالم العربي)2). 

)1)  إضاءة التوت: 90.

)2)  املصدر نفسه: 90. 
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لقد أغووا العرب بالمال المجاني وحذروهم بشكل مبطن من التعاطي 
مع شعراء اليسار المهاجرين، والنتيجة أنه منذ منتصف السبعينات صارت 
العالم  في  و»شبحية  العراق،  في  محّرمة  وشبة  ممنوعة  اليساريين  أسماء 
العربي، ثم صار هذا المنع والتحريم عرفًا لدى العرب وتقليدًا حتى اليوم«)1). 

الصعب  ومن  ملموسة  تزال  ال  آثارها  ألّن  األكبر،  الجناية  كانت  تلك 
أن تمحى بعد كل هذه العقود. فالثقافة تأسيٌس، والتأسيس يسهم في صنع 
الرأي النسقي، وقد يصل إلى صنع الذائقة. واألخطر من هذا وذاك أّن آثار 
دائمًا،  تبريرها  في  المراوغة  يمكن  فوزي  قبل  من  المشّرحة  الجناية  هذه 

نقديًا وثقافيًا، بحيث يتحّول النقاش حولها إلى عبث محض. 

العقائديين على الشعر والثقافة جلية في  في كل االحوال، تبدو جناية 
كل وقت يقّلب المرؤ نظره في السرديات التي كتبت أو تم تخّيلها عن ذلك 
الجيل. وكانت هذه السرديات مادة لتأمالت فوزي كريم في كّل ما كتب 
حول الموضوع. إنه يختصر الجيل وتاريخه، يختصر بنّوته لثورة 14 تموز 
وأبّوته، من ثّم، لكّل ما خرج بعده من ظواهر، بالقول إّنه جيل طلع »على 
بستان تمّكنت منها أشجار الشّر تمامًا، أسهم في تغذيتها هو اآلخر ورعاية 
المذاق  مّرة  بثمار  فاجأته  القطاف  ساعة  ولكن  ثمارها.  وقطاف  أغصانها 
حقًا. ما كان أحٌد من أطفال الليل الحمقى ليتوقع أن يكون صدام حسين 
شخص  هنا  المقصود  ليس  جميعا«)2).  الغاب  أكلت  التي  األشجار  من  واحدًا 
وتدمير  واآلخر  الحياة  وقمع  والدكتاتورية  الطغيان  إنما  حصرا  حسين  صدام 
الروح الداخلية لألدب وهو ما جرى في العراق بعد السبعينات برأي فوزي كريم. 

)1)  املصدر نفسه: 90. 

)2)  يوميات هناية الكابوس: 44.
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 صورة فوزي كريم
بحسب قراءة حسن ناظم، فإن أفضل من رسم صورة لفوزي كريم قريبة 
األخير  يختصر  يوسف.  الشاعر سعدي  هو  بقلمه  نفسه  فوزي  مما رسمه 
بهم  فإذا  القديس،  ليروا  الشاعر  بيت  الناس  »يدخل  بقوله  فوزي  صورة 
أمام الساحر«)1). والصورة هنا مضمونية، صورة داخلية ُيرى فيها فوزي، ال 
خارجية توهم القارئ باألالعيب. بعد ذلك، يردف سعدي الصورة األولى 
بأخرى فيقول: »يكفيك أن ترتدي بدلة ذات ثالث قطع وتطيل من لحيتك، 
وتحمل عصا )كما فعل فوزي كريم في بغداد( حتى تدخل معادلة القديس 

والساحر، كأبهى ما تكون، وحتى يغدو الفصل بينهما أمرًا مستحياًل«)2). 

كان فوزي كذلك برأي سعدي؛ لحيٌة وعصا وبدلة ساحر. وقبل هذا، 
وترّنم  إيقاع  كتابة.  ال  إنشاٌد  الشعر  أصل  أن  في  ويقين  للموسيقى  إنشداد 
باألفكار والصور. يقول فوزي: »كان الشاعر منشدًا في األصل، الكلمات 
واأللحان يكفيانه للتعبير عن مشاعره. ثم أصبحت المشاعر أكثر تعقيدًا، 
وحده،  للتطريب  ال  الكلمات،  بموسيقى  فاكتفى  للغناء.  تصلح  تعد  فلم 
الخارجية  الخبرة  وليد  الفكر،  استيقظ  ثم  ونبشها.  مشاعره  الستثارة  بل 
مع  المفتقد  االنسجام  خلف  لهاٌث  األمر  إن  أي   .(3( لإلنسان«  والداخلية 
تتعلق  داخلية  أو  الوجود  تخّص  خارجية  الطبيعة  كانت  سواء  الطبيعة، 
الداخل،  في  وتعّمق  وحفر  نبش  أمام  نحن  طالما  ذلك  يضير  ال  بالنفس. 
الشمولية  واألفكار  العقائد  رايات  إلى  المشدودون  يتمكن  ال  ما  وهذا 

)1)  أنسنة الشعر: 66. 

)2)  املصدر نفسه: 66. 

)3)  إضاءة التوت: 34. 
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وهذه  الشعر،  في  األنسنة  فكرة  عن  بعيدون  أولئك  أن  السبب  فعله.  من 
الفكرة تتطلب حرية للذات واستقالالً لها. تتطلب رهافة في مراقبة الذات 
وتجنيبا لها من الوقوع في صنمية النسق الثوري التي سادت في الستينات 

والسبعينات. 

يقول فوزي إنه منذ السيتينات أصبحت كلمات التمرد والتجاوز والثورة 
ينبش  الحديث »بحيث صار أحدنا  النص  النقدي ومعيار  الموقف  أعمدة 
في نّصه خشية الوقوع على بقايا شوائب تحول بين البصيرة ورؤية تمردنا 

وتجاوزنا واضحة المثول واالنصات فهذه لحمة حداثتنا وسداها«)1). 

المراد هنا أن تتيح الحرية للذات إمكانية أال تكون في خدمة شيء آخر 
غير إنساني. وهذا األمر ال يمكن تحقيقه إال بأن تقطع الذات تلك الروابط 
التي تشدها لألفكار والعقائد، أن تتحرر من سلطة ثقافة اإلعالم. وهذا لم 
يكن متاحًا إال على أضيق نطاق. وكيف يكون ذلك متاحًا في وقت »صار 
الشاعر، بدل السعي للكشف عن التباسات الشرط اإلنساني، يسعى على 
النقيض إلى فرض حلول سحرية بقوة الكلمة داخاًل المعترك األرضي يدًا 

بيد مع المغامر السياسي لتطبيقها«)2). 

هذا هو الحاصل في الستينات، ليس في بغداد حسب، بل في عواصم 
الحداثة األخرى من بيروت إلى القاهرة إلى دمشق. غابت الحرية الداخلية 
الذي  الوقت  القيم. ففي  للنسق وازوداج في  للشاعر وحل محلها تصنيم 
ترسيخ  ثّمة  كان  مثاًل،  والشعارات  بالثوريات  يضج  المثقف  خطاب  كان 

)1)  يوميات هناية الكابوس: 93. 

)2)  هتافت الستينيني: 5. 
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المثقف  »يبدو  فوزي:  يقول  األبوية.  الدولة  على  االتكاء  لقيمة  مستمر 
يولد  فهو  مفزعة  انفصام  حالة  في  الستينات  بعد  ما  مرحلة  أنضجته  الذي 
بصورة هستيرية مبادئ للحرية والثورة والتمرد والجنون والتفرد والتجاوز 
والتغيير بقدر ما يسيطر على أرض الواقع أن يكون االبن المدلل لمؤسسة 
المحترف  بحساسية  يكشف  المثقف  ذلك  كان  المتردي«)1).  الواقع  هذا 
مألت  التي  باليوتوبيا  لتبالي  كانت  ما  المتردي  الواقع  ذلك  مؤسسة  أّن 

النصوص بمفاهيمها طالما »هذه اليوتوبيا تقطع كل خيط مع الواقع«)2).

ليس األمر غريبًا أبدًا، فالحرية الداخلية الموصى بها هنا تبدو ترياقًا مضادًا 
النرجسية  ذلك  في  بما  الشعرية،  الحداثة  خطاب  نخرت  التي  العلل  لكل 
وطغيان اللغة النبوية اليقينية. ناهيك عن روح االعتراف بالخطيئة، الغائبة 
بأنهم  اآليديولوجيون  يؤمن  ما  عادة  الطهرانية.  بصالدة  والمستبدلة  دائمًا 
مبرأون من الخطايا، أقوياء وأنبياء في رؤاهم. ال يطوون بين جوانحهم أي 
يغتني  ال  كيف  كريم:  فوزي  أمثال  يتساءل  وهنا  الخطيئة.  لوجود  إمكانية 
الشاعر بمشاعر الذئب ويناشد من أجل الغفران؟ »كيف ال يشغله اإلنشاد 

حول ضعفه وزواله، ال حول جبروته وأبديته؟«)3) 

أمثال  العقائدية من  السرديات  يفرق فوزي كريم عن أصحاب  ما  هذا 
والذنب.  بالخطيئة  الدائم  الشعور  إنه  مهدي.  وسامي  العزاوي  فاضل 
الشعور بالحيرة المستمرة والتشكك من قوة األفكار وصدقيتها. ال جواب 
جاهز طالما الشاعر متحرٌر من القيم النسقية والسجون الفكرية الشمولية. 

)1)  يوميات هناية الكابوس: 96.

)2)  املصدر نفسه: 96.

)3)  أنسنة الشعر: 31. 
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سامي  عنه  ُسأل  الذي  نفسه  السؤال  كريم  فوزي  ُيسأل  حين  مثاًل،  لهذا 
بقي  عمن  مهدي  سامي  ُيسأل  تمامًا.  مختلفة  إجابة  يجيب  فإنه  مهدي، 
من جيل السيتينات فيذكر خمسة أسماء فقط ويزعم أن سواهم ذهبوا مع 
الريح. لكن فوزي كريم ال يفعل ذلك. ال يسّمي في البدء »أصفياءه« من 
معاصريه، إنما يقول: » ليس من السهل علّي أن أعرف عن يقين. في الشعر 
العراقي أعرف عددًا من األصوات من جيلي وآخرين تالين، يتمتعون بصبر 
لم  للشعر.  ونقدًا  شعرًا  ثقافتنا،  اجتاح  الذي  الطوفان  احتمال  على  رائع 
ينقادوا مرغمين لقطيع الموضات التي وّلدها النسغ األعمى، غير العارف، 
بعينهم  لشعراء  تسمية  »أي  أن  يستدرك  ثم   .(1(« الغرب«  في  يحدث  عما 
أراها إفسادًا لمحاولة تحديد جذور المحنة، والتي أفلت منها أنا شخصيًا. 
وبالرغم من هذه الحيطة أذكر لك من األسماء التي أقرؤها بجدية: حسب 

الشيخ جعفر، ياسين طه حافظ، سركون بولص«)2).

مع فوزي كريم، لن يكون هناك شيٌء ثابت أبدًا، ولن ُيفلت من تشككه 
أحٌد، ويصل األمر إلى نفسه. كل شيٌء قابل لألهتزاز، كل شيء.

صالح نيازي بين االغتراب والتثاقف 
»المغترب  بسردية  تسميتها  يمكن  ما  نيازي  صالح  الشاعر  يقدم 
المتثاقف«، ال بمعنى كونها تحكي عن قلع المثقف لذاته من بيئته ودمجها 
انعزال  فكرة  عن  آخر  فهم  تقديم  بمعنى  بل  فقط،  غريبة  أخرى  بيئة  في 
المثقف العراقي وهربه من السياق الذي يجد نفسه فيه، إذ الصراع العقائدي 

)1)  املصدر نفسه: 120

)2)  املصدر نفسه: 120. 
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بالضرورة.  الصراع  ذلك  في  أطرافًا  يكونون  ال  قد  وضحاياه  محتدم، 
المثقف  مفهوم  حول  السرد  يتمحور  السرديات،  من  النوع  هذا  مثل  في 
إليها  ينتمي  التي  الجماعة  داخل  المغترب  المثقف  أي  ميتافيزقيًا،  المنفي 
أو الجماعة الغريبة التي يجد نفسه وسطها، حسب أدوارد سعيد،)1)وبذلك 
يحايث مفهومين معًا هما اإلغتراب، من جهة، والتثاقف، من جهة أخرى.

يعّرفه  ما  إلى   )entfremdung( alienation األغتراب  مفهوم  ويشير 
هيغل بـ»حالة الالقدرة أو العجز التي يعانيها اإلنسان عندما يفقد سيطرته 
على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته فُتوّظف لصالح غيره بدل أن يسطو هو 
نوقش  أن  فبعد  كّل شيء،  ليس  ذلك  أّن  الخاص«)2). على  لصالحه  عليها 
المفهوم ماركسيًا ووجوديًا، انتهي عالم االجتماع األمريكي ملفين سيمان 
عام 1959 الى وضع خمسة مفاهيم مختلفة لالغتراب أطلق عليها تسميات 
»العجز powerlessness وفقدان المعايير normlessness وغياب المعاني 
meanglessness والالانتماء sooation وما يسمى االغتراب الذاتي self ـ 

estrangement «)3)، وهي ذاتها التي يحددها روبرت بلونر عام )4)1964.

الثقافيين  الباحثين  تساؤالت  بعض  عن  نتجت  فنظرية  التثاقف  أما 
الظواهر  »مجموع  المفهوم  كوش،)5)ويعني  دينيس  يرى  كما  األمريكيين 

)1)  ينظر، صور املثقف..حمارضات ريث: 50 ـ 70. 

بركات،  حليم  والواقع،  احللم  بني  اإلنسان  العربية..متاهات  الثقافة  يف  االغرتاب    (2(

مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 37 :2006. 
)3)  املصدر نفسه: 36.

)4)  ينظر موسوعة النظرية الثقافية املفاهيم واملصطلحات األساسية،اندرو ادجار وبيرت 

سيدجويك، ترمجة هناء اجلوهري، املرشوع القومي للرتمجة القاهرة 95 :1357.
)5)  مفهوم الثقافة يف العلوم اإلجتامعية، ترمجة: 93. 
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ثقافات  ذوي  أفراد  مجموعات  بين  ومباشر  موصول  تماس  من  الناتجة 
مختلفة تؤدي إلى تغيرات في النماذج الثقافية األولى )patterns( الخاصة 
وضعتها  التي  المذكرة  وبحسب  كليهما«)1).  أو  المجموعتين  بإحدى 
مجموعة باحثين، يجب التمييز بين التثاقف و»التغّير الثقافي«، وهو التعبير 
إاّل  يمّثل  إن »هذا ال  إذ  البريطانيين،  االنثربولوجيا  المستعمل لدى علماء 
بمفاهيم  تأثرًا  بعد،  فيما  المفهوم،  تطوير  تّم  ثم  ذاك«)2).  أوجه  من  وجها 
أدوارد سابير اللسانية ليصاغ منه مصطلح »النزوع tendance«، الذي يعني 
أن »التثاقف ليس اعتناقًا غير مشروط لثقافة أخرى«)3)، بل هو انتقاء عناصر 
الثقافة اآلخذة«)4)،  ثقافية مفترضة يتم »من تلقاء ذاته وفق نزوع عميق في 

وحسب أنساقها الداخلية ومدى قابليتها على التغّير. 

إن ذلك يتأّتى من حقيقة أّن »كّل ثقافة هي كٌل، نسق«)5)، أي إن كّل ثقافة 
وحدة منظمة ومبنينة بحيث تكون عناصرها مترابطة. بذلك ال يمكن ادعاء 
إمكانية انتقاء جوانب مفترضة، إيجابية، في ثقافة ما وترحيلها لثقافة معينة 
نيازي  صالح  الشاعر  أّن  يعني  وهذا  أفضل«)6).  ثقافي  نسق  »بلوغ  بهدف 
انطالقًا من  تكّونه  التي  المفاهيم  تفكيك  يحاول  إنما  مغتربًا  مثقفًا  بوصفه 
لحظة التالقي الصدامي مع اآلخر. وبذا يبدو أنموذجًا للمثقف المتثاقف 

الذي يرجع لذاته ويشّذبها من مكوناتها وخصائصها. 

)1)  املصدر نفسه: 93. 

)2)  مفهوم الثقافة يف العلوم اإلجتامعية: 93.

)3)  املصدر نفسه: 93.

)4)  املصدر نفسه: 95. 

)5)  املصدر نفسه: 95. 

)6)  املصدر نفسه: 95. 
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الغربة وتناقض الظواهر 
يبدو مفهوم االغتراب، لدى صالح نيازي، أبعد من كونه شعور الذات 
يتحّول  إنه  بل  األفكار.  من  وغيرها  والالانتماء  المعايير  وفقدان  بالعجز 
نفسه  الراوي  يرى  حيث  الذات  داخل  المشتغل  الثقافي  بالنسق  أشبه  إلى 
عنه  غريبين  وعقلّية  تراث  من  جزٌء  إّنه  أي  غريبة.  بشجرة  مطّعمًا  غصنًا 
كغريب  وضعيته  إلى  الحالة،  هذه  في  النسق،  يتجه  ال  لهما.  انتمائه  رغم 
االجتماعية.  وثقافته  وتراثه  بلده  في  سابق  كغريب  بل  فحسب،  لندن  في 
لكـأنه يكتشف أوهامًا كانت عنده حقائق وطرائق تفكير شفاهية كان يتوهم 
التي  والتراتبيات  القديمة  أنساقه  قسر  يكتشف  باألحرى  بدأ  تدوينية.  أنها 
النثر  يعتبر  كان  لندن،  إلى  قبل مجيئه  دائما،  إنه  يقول  تشكل عقله وفقها. 
أقل مرتبة من الشعر ولهذا هو لم يهتم به جديًا. تعرفه على النثر االنكليزي 
جعله ينتبه لتلك التراتبية، يقول« هذه مسألة لم تكن موضع نقاش من قبل. 
لكن انكبابي على النثر االنكليزي لتعلم اللغة فتح عيني على أشياء كانت 
خافية عني«)1). ومن هذه األشياء الخافية أن النثر هو العقل بينما الشعر هو 
العاطفة، ولئن كانت هذه حقيقة ال تقبل حتى النقاش سابقًا، إال أنها اتخذت 
منحى جديدًا مع نيازي اللندني. ولهذا يتساءل في نهاية مذكراته، أي بعد 
التراث  عن  غريبًا  كنت  »هل  لعقله:  المشكلة  المفاهيم  بتفكيك  يقوم  أن 
من  خارج  لساني  سومريًا؟  وظللت  فيه  َنمْوت  غيره؟  أعرف  ولم  العربي 
الحقيقية  فاقٌد لجذوره  أنه  إلى  بأور؟«)2). وينتهي  خيمة صحراوية وقدمي 

و»ثمة شيء مفقود في كّل ما كنت أقرأ من تراثيات«)3). 

)1)  غصن مطعم بشجرة غريبة: 140. 

)2)  املصدر نفسه: 184. 

)3)  املصدر نفسه: 184. 
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يجهد  ثقافته،  في  غربته  لتبّين  أو  المفقود  الشيء  ذلك  على  وللعثور 
لغته  لديه وتشّكل  تشتغل  التي  الثقافية  القيمية  المنظومة  في كشف  نيازي 
تنطوي  ما  واستكشاف  الذات  تعرية  عبر  وذلك  واآلخر.  للعالم  ورؤيته 
شخصية.  وعقد  قيمية  واختالالت  نسقية  وعيوب  تناقضات  من  عليها 
والعنف،  والخيالء  كالكبر  خصائص  الصدد،  بهذا  تطالعنا،  ولسوف 
لدى  تبرز  عيوٌب  وهي  الشخصية.  وازدواج  الداخلي  كالتناشز  وظواهر 
نيازي بفعل محاولة اندماجه في المجتمع اإلنكليزي المختلف في القيم 
الثقافية، ما يسمح له بصياغة نص »تثاقفي« فردي الطابع، لكنه يشتغل على 

الذاكرة الجماعية. 
يبدأ نص نيازي عمليًا من لحظة القلع الذاتي التي تبدأ بعد فشل ثورة 
كانت  يقول  ـ كما  الصمت«)1). حينها  وانهار  التأّمل  »انقطع  14تموز حين 

االجتماعي  النظام  ألّن  الخائفين،  بوشوشة  تختلط  بدأت  قد  الضوضاء 
يتآكل باإلشاعات أوالً، كما يرى »ألّنها تمتزج باألنفاس، تشربها مع الماء، 
ناحية والتشنج  بالنفس من  الثقة  نتائجها زعزعة  وتزدردها مع األكل، من 
وانفتاح األوداج من ناحية اخرى«)2). ويضيف أّن الثورة تشنّجت وانتفخت 
نبشته  ثم  فعبد،  دفن  قتل،  قاسم،  الكريم  عبد  قتل  أخي،  »قتل  أوداجها، 
وراج  البشر  توّحش  األيام،  تلك  وفي  النهر«.  في  جثته  وألقت  الحكومة 
الرعب؛ »فنون منّوعة من التعذيب، وقصُّ األلسن واالغتصاب وتغطيس 

الموقوفين إلى حّد الفم ببرك البول والخراء«)3). 

)1)  املصدر نفسه: 37.

)2)  املصدر نفسه: 38. 

)3)  املصدر نفسه: 38. 
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كان نيازي، حينئذ، »بال لغٍة وال فلوس وال حتى فضول«)1). وليس في 
ذهنه سوى »الهروب بالجلد، النجاة، االبتعاد عن الكابوس«)2). كان أقصى 
حلمه أن يموت بإرادته بعيدًا عن العراق؛ »شيٌء لم أقّله لزوجتي؛ إن حياتي 
المعنى  بدا  ولئن  كريم«)3).  موت  عن  للتفتيش  ذاهب  وإنني  حقًا  انتهت 
تتعقب  السردية  فإّن  السياق،  يوحي  كما  بالجسد  متعلقًا  للموت  المباشر 
أشكاالً أخرى له تتعدد بتعدد القيم التي تكّون الشخصية المقتلعة وتصوغ 
مالمحها السيكولوجية والثقافية. ثّمة أفكاٌر يجب أن ُتجتثُّ ومنظور ينبغي 
أن يتبدل وقيٌم اجتماعية عميقة يجب أن تزول أو على األقل تحّيد وُتوقف 

عن االشتغال. 

العراق.  عن  »االنقالع«  بعد  شاماًل  االغتراب  مفهوم  يظهر  سوف 
بالشجرة  المطّعم  الغصن  فكرة  حول  تدور  مظاهر  بثالثة  وسيتجسد 
وجوده  كانت  أم  كعربي  وعقليته  تراثه  الشجرة  تلك  كانت  سواٌء  الغريبة، 
المادي بوصفه شخصًا له جسد وغرائز، يعيش في لندن. سيكون المظهر 
لندن، يعيش في غرفة  األول لمفهوم االغتراب مكانيًا، فالشاعر مقيٌم في 
بمنزل زوجين إنكليزيين، وال تربطه عالقٌة بكائن آخر. يقول إّنه كان: »في 
الحدائق العامة وحيدًا، في المقاهي وحيدًا، في االزدحام وحيدًا، تنعمت 
حقًا بكوني نكرة، ال يعرفني أحد وكأن على رأسي طاقية االخفاء«)4). لكن 
فيها  أياٌم تمنّى  إذ مّرت عليه  الخط،  نعمته تلك لم تكن سائدة على طول 

)1)  املصدر نفسه: 39. 

)2)  املصدر نفسه: 39. 

)3)  املصدر نفسه: 39. 

)4)  املصدر نفسه: 56. 
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أن يدخل المستشفى لتمتد إليه يد التحنان ويناديه أحد باسمه: »كم كنت 
بحاجة إلى من يناديني باسمي صالح أو مستر نيازي، وإن كان شفقة«)1).

في هذه الوضعية، ينسحب االغتراب من الخارج إلى الداخل. أي من 
الداخلي  الوجود  إلى  ورؤى،  ومفاهيم  لغًة  المختلف  المكان  في  الوجود 
المرّمز والمختزل بكناية االسم »صالح«. ليس المقصود هنا هو االسم بذاته، 
بل بما يدّل عليه من وجود رمزي مكّثف. إن »مستر نيازي« هنا كناية عن ذات 
عربية وعراقية تبدو ضائعة بين عالمين. فهو، بوصفه ذاتًا، غير موجود بالنسبة 
مسّمى،  غير  الجسد  هذا  لكنَّ  جسد،  شكل  على  سوى  اإلنكليزي  لآلخر 
وال شيء يدّل على هويته. أي إن وجوده الخارجي ال يعني شيئًا أمام غيابه 
النداء  نيازي«. ذلك  يناديه: »مستر  الداخلي بقرينة تمنّي صاحبه سماع من 
الرمزي اعتراف بالوجود الداخلي. وهنا تحديدًا يكمن االغتراب الكامل، 

ويأتي كصراٍع بين الداخل والخارج، أي داخل الذات وخارجها. 

االغتراب  أي  لالغتراب،  الثاني  المظهر  هو  المأزق  هذا  يرّسخ  ما 
في  أنها  غير  أوربا،  قلب  في  فعليًا  تعيش  الموصوفة  الذات  ألّن  الزماني. 
الحقيقة، ال تزال مقيمة في الصحراء، مأسورة بعقليتها ومفاهيمها، وواقعة 
تحت أنساقها الفحولّية والنرجسية ولغتها العربية اليقينية اإلنشائية. يفّصل 
الشخصي  تراثه  بمعناه هذا من خالل محاكمة  تعرية األغتراب  نيازي في 
والجماعي، وانتباهه إلى أنه، ثقافيًا، ال يعيش في الحاضر إنما في الماضي، 
عليه،  ومفروض  مقولب  لغوي  بمنطق  بل  الشخصي  بمنطقه  يتكلم  وال 
ويحمل رؤية مخصوصة للعالم. ويبرع نيازي في طرح أمثلة يومية يصادفها 

)1)  املصدر نفسه: 56. 
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على هذا المظهر االغترابي. من ذلك أنه شعر ذات يوم بالضيق في غرفته، 
فجّرب قراءة أّي كتاب عربي يقع تحت يديه، فكان«الحماسة« ألبي تمام. 

وإذ يفتح الصفحة عشوائيًا تطالعه قصيدة وّداك بن ثميل المازني: 
 تاقــوا غــدًا خيلــي علــى ســفوانرويدًا بنـي شـيبان بعـض وعيدكم
ــي تاقـوا جيـادًا ال تحيـد عـن الوغى ــأزق المتدان ــا غــدت فبالم إذا م

يقول: »قرأت األبيات عّدة مرات وبصوت إيقاعي. حاولت في البداية 
من  حّقا  أنا  هل  مازن.  وآل  شيبان  ببني  كانت  مهما  لي  عالقة  أّية  أجد  أن 
أولئك الذين يهّبون ألّي حرب وبأّي مكان؟ قلت لنفسي لماذا لم يفتحوا 
واألطفال  وجماالً  وغناًء  خصبًا  األرض  فيزيدوا  سفوان  نهر  على  الترع 
عافية؟«)1) ثم يضيف: »لقد خذلتني يا وّداك بن ثميل المازني وحّق الكعبة، 

ما الذي أفعله بشعرك في هذا البلد الغريب؟«)2)
إن االغتراب يبدو هنا ذا عالقة بماضي الذات وتراثها. واالنقطاع عن 
ذلك التراث ال يتعّلق بمستواه العملي، بدليل أّن نيازي نفسه يستخدم خزينه 
في النحو واألدب العربي القديم في بعض المهام التي تدّر عليه المال بلندن. 
بل إنه بصدد عملية تثاقف بطيئة مع الغرب تصبح ثقافته القديمة على محك 
تغيير جوهري بتغّير األنساق أو تخلخلها. إّنه ال يسخر أو يعيد تقييم ذلك 
رغم  الذات  تكّون  وقيم  ومواقف  لرؤى  موّلدًا  بوصفه  يفككه  إنما  الشعر 
بعدها الزمني عن المصادر والجذور. وال يتوقف الشأن في الشعر فحسب 
بل يتعّدى ذلك ألنظمة اللغة العربية التي يشرع بتأويل اجتماعيتها مقارنة 
اجتماعيتها  بتحليل  يبدأ  األخيرة  وهذه  لتعّلمها.  يضطر  التي  باإلنكليزية 

)1)  املصدر نفسه: 71. 

)2)  املصدر نفسه: 72. 
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وطريقة تعاطيها مع الزمن والطابع االحتمالي الذي يمّيزها، وعدم ركونها 
التكثيف وخلوها من الحشو والزوائد. وهو ما  لليقين، وكذلك اعتمادها 
ال يتوّفر في العربية المّيالة لليقين، والقائمة أساسًا على منطق الحشو التي 
تشي برؤية الذات لنفسها ولآلخر. ويضرب على ذلك العديد من األمثلة 
كسماعه لصاحب البيت يقول لزوجته »سأذهب الى شركة التأمين بالباص 
هذه المرة«)1)، فبعد أن تثيره الجملة يعكف على تحليلها ليتبّين رؤية العقل 
إّنها »يقينية،  اللغة. يقول عن الجملة  اليقين في  اإلنكليزي للزمن، وفكرة 
مقبولة لدى الذهنية العربية، ولكنها غفٌل عن االحتماالت الالمتوقعة«)2)، 
ثم يربط ذلك بالتفكير الغيبي والالعقالني المكّون للعربية إذ »قد يلحقها 
رجل الدين بـ»إن شاء اهللا« ألّن اإلنسان في نظره مسّيٌر بقوة غيبية، أي إّن 
أموره ليست بيده، وهكذا يسهل عليه التنّصل منها أن لم يذهب ألى شركة 
التأمين«)3)، ومقابل ذلك ال تعنى الجملة اإلنكليزية »بالجانب الغيبي وأنما 

بالجانب القانوني، وبالمنطق في آن واحد«)4).
إن التثاقف مع اآلخر في نظامه المعرفي المترسخ باللغة يبدأ من هنا، أي 
عن  بمعزل  ذلك  يفعل  ال  فإّنه  اإلنكليزية،  نيازي  يتعّلم  الذي  الوقت  في  إنه 
التخّلص من شوائب  الغربي، ما يعني  اللغوي  المنطق  التدّرب على  محاولة 
العربي  العقل  مظاهر  كّل  يشمل  تفكير  وهو  وشظاياه،  العربية  باللغة  التفكير 
التي يحملها أي عربّي معه إلى لندن. وتصلح الوقائع التي يرويها صالح نيازي 
لتكون محاولة في تفكيك اليقينية، لكّن التفكيك ال يظهر بوصفه عمالً ثقافيًا 

)1)  املصدر نفسه: 67.

)2)  املصدر نفسه: 67.

)3)  املصدر نفسه: 67.

)4)  املصدر نفسه: 67.
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فقط، إنما يظهر بوصفه ممارسة تطهيرية الستكمال فعل القلع الثقافي للذات 
الذي يجهد الستكماله. لهذا يتوقف نيازي عند مالحظة ثيمة التبّجح في اللغة 
العربية، وإطالق الكالم على عواهنه، فيكتب أنه قال يوما لصاحب البيت حين 
سأله عن جهوده في تعّلم اإلنكليزية: »لي القابلية أن أحفظ بسهولة مائة كلمة 
إنكليزية كل يوم«)1). فيرّد عليه الرجل باستغراب مهّذب »ـ  كّل يوم؟ بسهولة؟«، 
وهنا يشعر نيازي باإلهانة ويقول«يكذبني وجها لوجه، تغّيرت سحنتي وظهرت 

روحيتي العراقية المجبولة على المبارزة، قلت له: هل تشك في قابليتي؟«)2). 

لكنه بعد ذلك، ينفرد مع نفسه ويكتب الجملة على ورقة ويحاول تفكيكها 
اللغوي  نتيجة تربك نظامه  إلى  ينتهي  ثم  فيها.  أفزع اإلنكليزي  ما  الكتشاف 
العربي، فالرجل »كان محقاًّ، فلو قالها لي شخٌص آخر لشعرت بقرف أكبر 
مما شعر به سيد البيت«)3). فمن حيث المعنى اإلجمالي تبدو الجملة مزهوة 
بنفسها، متغطرسة ومغرورة، كما يقول. ثم إنها غير دقيقة الصدق، وتسّرب 

إهانة لقابلية السامع.

إن تحلياًل لهذه المحاوالت والتركيز على استعادتها في سردية نيازي 
أّن الشاعر كان يمّر بمرحلة تحّول في منظومته الفكرية التي  يكشفان عن 
تمّثل  األولى  بعضًا؛  بعضهما  مواجهة  في  ذاتين  يضع  فهو  معه.  يحملها 
ذات الراوي العربي العراقي، واألخرى تمثل ذات محلل منذهل تصادفه 
لحظة صدمة وحراك بغية تقّبل المختلف واإلنصات الفكري له. وإذا كان 
األخير، مُمّثاّل باإلنكليزي، ال يعتّد بنفسه، وال يقول ما ال يقدر على القيام 

)1)  املصدر نفسه: 66. 

)2)  املصدر نفسه: 66. 

)3)  املصدر نفسه: 66. 
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»سوبرمانية«  بذات  يّتسم  إنه  تمامًا.  عكسه  يبدو  العراقي  الراوي  فإّن  به، 
في تصوراتها عن نفسها، تقول ما ال تفعل، وتتعامل مع اآلخر أو السامع، 
بعدائية واستعالء. ذاٌت تشكو وتنابز في الوقت نفسه، وهي لذلك متناقضة 

ومتعارضة داخليًا. 

العديد  إذ عرضها  االجتماع  علم  تراث  في  جديدة  الفكرة  ليست هذه 
من الباحثين والكّتاب. وال تبدو تجربة صالح نيازي أكثر من تأّمل تجريبي 
لها ينطلق من الذات. يقول عالم االجتماع علي الوردي وهو بصدد دراسة 
أو  يتشامتون  حين  العراقية  المدن  سكان  إّن  العراقي  الرجل  خصائص 
يتفاخرون »يسلكون سلوك األشقياء الذين اعتادوا على التحدي والمغالبة، 
ولكنهم ال يكادون يشرعون بالغناء حتى ينقلبوا إلى مساكين مستضعفين 
أناخ عليهم الدهر بكلكله«)1). ويعتقد أن هذا يظهر واضحًا »في الحانات، 
فإذا سكر أحدهم فيها بدأ يميل إلى أغاني النواح والتأّلم ـ خايب يا قلبي ـ 
ولكنه ال يكاد يشعر بشيء من اإلهانة ُتوّجه إليه حتى ينتفض سبعا ضاريا«)2). 

اآلالم  استعراض  خصيصة  على  نيازي  يرّكز  الرؤية،  هذه  من  قريب 
الشخصية، من جهة، وظاهرة االستعالء على اآلخر، والميل لجرجرته كي 
يكون  بأن  اآلخر  ذلك  على  يتفّضل  وكأنه  ومآسيه،  وآالمه  ضعفه  يعرض 
وحوارات  عاشها  وقائع  نيازي  ويستحضر  أخرى.  جهة  من  له،  مشكّوًا 
خاضها مع إنكليز يراهم للمرة األولى. ذات مساء حدث أن ضّمه مجلس 
مع بضعة رجال ونساء. وألّن معرفته بهم عابرة، فقد صار يصطنع األسئلة 
لردم الهوة بينه وبينهم. وبما إنه مّياٌل بطبعه إلى التركيز على طابع المأساة 

)1)  دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي: 307. 

)2)  املصدر نفسه: 115. 
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لتفسير  محاولته  في  ثم  حزينة؟«.  تبدين  ـ»  الجالسات  إلحدى  قال  فقد 
هذا الفعل فيما بعد يرّجح فكرة أنناـ ويقصد العرب ـ نبدأ الصداقة دائما 
وأكدار  أحزان  نسمع من  بما  نتلذذ  بالتعاطف،  نتظاهر  نقطة ضعف،  »من 
وأسرار  إحباطات  من  نتبادل  ما  بقدر  صداقتنا  تقوى  بالتعاطف،  ونتظاهر 

غير الئقة«)1). 

أنه  إاّل  قيمه.  تجّذر  بفعل  التعامل  من  الطريقة  لتلك  مدفوع  أنه  ورغم 
سرعان ما ينتبه باحثًا عن اإلنفعال الحقيقي الذي انتابه بعد سؤاله المذكور. 
فيقول »حين قلت لها يبدو عليك الحزن، شعرت على الفور بذنب، بخّسة 
على  طرأت  الفكرة  هذه  لكنَّ  حزنها«)2).  من  يهمني  الذي  ما  ما،  نوع  من 
ذهنه أثناء التحليل الالحق لذاته، وليس أثناء الحوار مع المرأة اإلنكليزية. 
أثناء الحوار، كان الرجُل مأخوذًا ومسيطرًا عليه من مجموع القيم المشّكلة 
أو  المستهجنة  اإلنكليز  أفعال  ردود  من  يتعض  ال  هو  لذلك،  لشخصيته. 
أخرى  مناسبات  في  فيعود  معهم،  اللغوي  تعامله  طريقة  من  المستغربة 
عجوز  مع  يوم،  ذات  له،  جرى  ما  ذلك  من  نفسها.  الظاهرة  ليمارس 
اهتمام  عدم  من  التذّمر  ودائم  مريضًا  العجوز  كان  محطة.  في  إنكليزي، 

الحكومة به. متشّكيًا وشاتمًا

الحرب التي سرقت عمره. هنا يستثمر نيازي الفرصة ليسأله عن أحواله 
وأوالده، إن كان له أوالد، مفترضًا أّن عليهم مساعدته. يقول: »سألته ـ هل 
يساعدك ولداك؟ إلتفت إلّي بكّل رأسه، صّب عينيه الناريتين كاللحم النيء 
في عيني، وقال بغضب ـ هل أنت مجنون؟ لهما حياتهما الخاصة، يجب 

)1)  غصن مطعم بشجرة غريبة: 109. 

)2)  املصدر نفسه: 112.
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عليهما أن يرعياها ليتمتعا بها كما تمتعت أنا أيام شبابي، حياتي مسؤوليتي 
وليست مسؤولية أحد غيري«)1). 

في  الغرور  نزعة  بتجّذر  تشي  اآلخر  مع  التعامل  في  الطريقة  هذه  إن 
القيم االجتماعية العربية.إنه نسٌق خفّي في الذات يتحول إلى قسوة تجاه 
أن  يمكن  وال  افتراضها.  أو  فيهم  الضعف  لمظاهر  واستقصاء  اآلخرين 
بل  المتعافي  جانبهم  اآلخرين  في  يرى  ال  معين  منظور  وفق  إاّل  ذلك  يتّم 
المنقوص والمتهالك. لهذا يتساءل نيازي مستغربًا، بعد تذّكره حديثًا جرى 
مع فتاة إنكليزية أخرى،«لماذا أسهبت بالحديث عن نفسي وكأنني بضاعة 
للبيع؟«)2). وهو هنا يقصد حديثه عن نفسه وتبّجحه بمطامحه الشخصية، 
في  مثيل  األمر  لهذا  يوجد  ال  الحضارات.  أعرق  من  قادم  أنه  وتأكيده 
المجتمع االنكليزي، كما يؤكد. فهم ال يميلون لثقافة الثناء إاّل ما ندر. وإذا 
ما صادف أن مدح شخص شخصًا آخر يكتفي األخير بالقول »طيبة منك..
كذلك،  المديح«)3).  هذا  إيقاف  يريد  وكأنه  خجاًل  يحمّر  منك..وهو  طيبة 
لم يعتد اإلنكليزي الحديث عن طموحاته الشخصية بطريقة مبالغ بها قدر 
مع  ذاك  أو  الموضوع  هذا  في  نجاحه  احتماالت  الحديث عن  إلى  ركونه 

توّقع الفشل. 
ألن صالح نيازي لم يفهم هذه الفروق فورًا، فقد دأب على التصرف 
معهم بخصائصه العربية التي حملها معه. فهو يبالغ ويكثر من الحديث عن 
نفسه وعن وطنه ويتغنّى بأرثه الحضاري دون مبرر بالنسبة لإلنكليز. يقول 

)1)  املصدر نفسه: 112. 

)2)  املصدر نفسه: 133. 

)3)  املصدر نفسه: 119. 
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عن تلك الفتاة اإلنكليزية؛ »نظرت إلى يدي حين أخبرتها بأنني بيدي هاتين 
لمست حجارة بابل فازدادت وداعة. كنت أجعل هذه الدوزنات التاريخية 
تمهيدا للحديث عن نفسي، عن آالمي خاصة وما عانيت، وحين تترقرق 

أهدابهما أردفها بمشاريعي، بتلذذ، ومطامحي وكأنها واقعة ال محالة«)1). 
من  عقود  بعد  بطريقته،  ويفككها  الذكرى  لتلك  يعود  ذلك،  بعد  ثم 
حدوثها، أي بعد تكّشف عيوبه النسقية أمام ناظريه. يعود لتلك الفتاة ليقول 
أناس  نحن  متنكرًا.  إنسانًا  أعيش  أن  علمتني  التي  بيئتي  ضحية  »أنا  لها: 

متنكرون نتخّفى حّتى عن أنفسنا، نحن غرباء حّتى عن أنفسنا«)2). 
أّما المظهر الثالث لمفهوم االغتراب فيتّمّثل في استماتته لقلع ذكرياته 
العراقية التي حملها معه إلى لندن. كانت تلك الذكريات مسؤولة عن قرار 
أنه،  بيد  بداية كتابه.  الموت في مكان آخر كما يقول في  الهرب بحثًا عن 
وفاعلة  موجودة  فهي  باألعياء،  يشعر  الذكريات،  تلك  لقلع  يجهد  وهو 
أن  المنطقي  من  يبدو  لذلك،  لياًل.  تناتبه  التي  الكوابيس  في  حّتى  وتظهر 
ترخر السردية بتلك الذكريات، فُتعرض في لحظاٍت معينة على أنها قرائن 
باستالب  التحّكم  عن  الذات  تعجز  إذ  النوع،  هذا  من  اإلغتراب  على 

ذكرياتها لها.
مقابل  جسديا  لندن  في  العيش  التقابل؛  هذا  وفق  نيازي  سردية  تبنني 
حّد  التجاذب  يصل  وقد  العراقي.  الماضي  من  كابوسّية  حياة  انبعاث 
عودته  كابوس  على  يصحو  ليلة  ذات  المنام.  أثناء  العنف  أجواء  استعادة 
لبغداد؛ كان عائدًا إلى بغداد في زورق وبدا له ماء دجلة أسود، »األشجار 

)1)  املصدر نفسه: 169. 

)2)  املصدر نفسه: 119. 
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صياح  كالبراكين،  مشتعلة  تنانير  فيه  واسع  كهف  وثمة  مخيفة  مسخمة 
الموقوفين يصمُّ االذان«)1). فجأة، يصعد ثالثة عساكر يفتشون عن هاربين 
الحقيقي  يذكر اسمه  أن ال  فيقرر  منه ويسأله عن اسمه،  يتقدم أحدهم  ثم 
دفعًا لشر متوقع. يقول«أجبت بسرعة وثقة اسمي: ناجي عبد اهللا. قال: قم، 

أنت الذي كنّا نفتش عنه، اقتادوني بعنف، لسعتني نار أول تنور«)2).

مناسبًا  يبدو  الكابوس  في  يختاره،  الذي  »ناجي«  اسم  أن  الحال 
8 شباط وصرخ به معّلٌم في مركز »قم  لمثقف اعتقل في أحداث ما بعد 
انزع بنطلونك من اآلن، حّضر نفسك سنشقك شقا هذه الليلة«)3). فيتصل 
ببعثي يعرفه وينقذه في اللحظة األخيرة من االغتصاب وربما الموت. أّما 
لصورة  الالوعي  من  استعادة  مجرد  كونه  من  أبعد  فيبدو  نفسه  الكابوس 
إنه قد يشير، هنا، إلى ثيمة تغيير األسماء والثقافة واللغة  المكان األول. 
أكثر  مضينا  وإذا  والثقافي.  القيمي  ماٍضيه  من  الهارب  للمغترب  بالنسبة 
النهر  وماء  المسّخمة  واألشجار  كالبراكين  المشتعلة  التنانير  صورة  مع 
األسود ودالالتها في المتخيل، فإننا سنقارب فكرة العودة العكسية التي 
القيم  إنه ضغط  الظاهري.  يريد وعيه  إلى حيث ال  المغترب  تمّض ذهن 
للواقع  مناقضًا  الكابوس  فيه  يبدو  نحو  على  الفعالة  ولكن  المختزنة، 
يتوارى في  نفسه  ليجد  يعود  الحالم  نفسه. فمثلما  الوقت  له في  ومكماًل 
اسم آخر، كذلك هو في واقعه في المغترب، يتوارى في ثقافة أخرى تبدو 

له منجية من اسمه القديم. 

)1)  املصدر نفسه: 119. 

)2)  املصدر نفسه: 115. 

)3)  املصدر نفسه: 78. 
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الصراع النسقي جليٌّ إذن، وهو يتجّسد على طول الكتاب. ترى الشاعر 
ينتقل لبغداد بين الفقرات وكأن نوبات من الهستيريا المجنونة تنتابه. تارة 
يتذّكر تلك الريفية التي زّوقت ابنتها ولم يتجاوز عمرها العاشرة، ثم قالت 
للضابط »جئت بها هدية لك. إفعل بها ما تشاء، هدية لك، دلني فقط أين 
بينما  يستحضر،  حينا،  وهو  أرملة«)1).  وأنا  ولدي،  الوحيد،  معيلي  أخذوا 
موسيقى«الفصول األربعة« لفيفالدي تنطلق في الراديو، فصول مقتل أخيه 
الصور  تأتيه  وتلك،  الفقرة  هذه  وبين  لقاتله.  الفاسدة  والمحاكمة  ودفنه 
تبدأ  نازفة  مشاهد  الباطن  العقل  عليه  فيعيد  والبعيد،  القريب  ماضيه  من 
بمشهد الفالحين الجياع »كالجراد أيام الفرهود في الناصرية وهم يقطعون 
األصابع بالمسحاة من أجل خاتم، إلى صراخ السجناء الذين ُيصب الماء 
المغلي بأذانهم، يعترفون بكل ما يريده السجانون، ومع ذلك ُيصب الماء 

المغلي بآذانهم)2).

إن االغتراب واضح. فرغم عيش نيازي في لندن. إال أنه ال يزال رهين 
ذكرياته العنيفة. هي موجودة معه، ليس بوصفها مجرد ذكريات بل بوصفها 
منبعًا للقيم القديمة تثنيه عن االنسالخ واالنقالع والتماهي مع اآلخر. يبدو 
الماضي هنا أقوى من الحاضر، فتلك الذكريات لم تكن تقبع في الالوعي، 
بل هي موجودة في قشرة الوعي الخارجية وقريبة زمنيًا من لحظة الكتابة 

نفسها، واللغة والمنطق العربي كّله ال يقيم حدودًا واضحة للزمن.

)1)  غصن مطعم بشجرة غريبة: 129. 

)2)  املصدر نفسه 123.
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الفصل الثالث

الثقافة المضادة: مرويات الهامشيين وأبناء 
الجماعات الفرعية

مفهوم الهيمنة وثقافة الهوامش 
يعد مفهوم الهيمنة hegemony أحد المفاهيم المركزية التي اشتغل عليها 
مفكرو الدراسات الثقافية وما بعد الكولينيالية وما بعد الحداثة. وهو يعني، 
ابتداًء  اتحاد كونفدرالي«)1)، لكنه سيفهم،  في األصل، »تسّلط دولة بداخل 
من أنطونيو غرامشي، على أّنه »السيطرة بالقبول«)2). أي أّنه »النجاج الكبير 
للطبقة الحاكمة في تعزيز مصالحها في المجتمع«)3). فالهيمنة، بحسب ما 
بأن  الطبقات األخرى  إقناع  الحاكمة في  الطبقة  بقوة  تتعلق  يرى غرامشي، 
مصالحها هي مصالح الجميع، وبالتالي فإّن السيطرة ُتفرض بالقوة، ال باإلقناع 
العملي. غير أنه يجب أن تكون السيطرة »أكثر براعًة وشمولية على االقتصاد 

وبيرت  ادجار  اندرو  األساسية،  واملصطلحات  املفاهيم  الثقافية،  النظرية  موسوعة   (1(

سيدجويك ت هناء اجلوهري املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة: 707.
املصدر نفسه ص707.  (2(

املصدر نفسه ص 707.  (3(
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وعلى أجهزة الدولة مثل التعليم واإلعالم«)1). وبذا يتّم تقديم »مصلحة الطبقة 
الحاكمة كمصلحة عامة، وبالتالي يؤخذ هذا من المسلمات«)2). 

لقد تطّور المصطلح المندرج تحت هذا الفهِم الحقًا على أيدي باحثي 
مدرسة فرانكفورت ومركز برمنجهام مثل تيودور أدرنو وهربرت ماركيوز 
تحليل  النظرية  هذه  يّسرت  فقد  هوغارت.  وريتشارد  وليامز  ورايموند 
الفّعال، وكذلك في  الخاضعة في تجاوبها  الجماعات  تتبعها  التي  الطرق 
مقاومتها الفعالة للسيطرة السياسية واالقتصادية، و»بهذا الشكل ال تحتاج 

الطبقات الخاضعة إلى أن تبدو وكأّنها مسلوبة اإلرادة«)3).
هذه  فإّن  جديدة«،  اصطالحية  »مفاتيح  قاموس  واضعي  وبحسب 
خالل  من  المقاومة  »تصف  إذ  شين  بالُمهمَّ ترتبط  المقاومة  من  األشكال 
ُتظهره  ما  كثيرًا  الذي  االبتكاري  والتضامن  الرمزي  الثراَء  الطقوس 
هذه  تكاد  وبذا  تمزيقية«)4).  اجتماعية  ممارساٍت  في  المهّمشة  الجماعات 
بوجه  اإلنسانيين  والكرامة  االستقالل  »معقل  بأّنها  ُتوصف  أن  المقاومة 
اإلذالل القهري االنتقاصي مهما يكن محتواها«)5). وهي ال تشمل الفنون 
الوشوم  واستخدام  الطقوس  تشمل  بل  فقط،  واآلداب  واللفظية  األدائية 
على الجسد وانتقاء نوٍع من األزياء وغير ذلك من اإلشارات التي درسها 

الباحثون الثقافيون. 
في بحثها عن »تكوينات الطبقة والنوع« مثاًل، تعرض بيفرلي سكينغز 

املصدر نفسه ص 707.  (1(

املصدر نفسه ص 707.  (2(

املصدر نفسه: 708.  (3(

مفاتيح اصطالحية جديدة: 649.   (4(

املصدر نفسه: 649.  (5(



259

وعلى  الجسد  على  االجتماعية  الطبقة  مؤشرات  بها  تحمل  التي  الطرق 
ثقافة  أشكال  من  شكاًل  ُيعد  الوشَم  أّن  إلى  وتنتهي  الجسدية  الصفات 
المقاومة وتعبيرًا عن عالقة الموالة والسلطة إذ أّن ما يبدو على إّنه »وشٌم 

باإلرادة الذاتية غالبًا ما يظهر أّنه استجابة آلخرين«)1). 

سراويل  ارتداء  إلى  للعامالت  ركون  من  الباحثة  هذه  تالحظ  ومثلما 
كما  اهتمامًا  الجسد  إيالء  وعدم  السمنة  ثقافة  على  والتركيز  البولستر 
تفعل الطبقة الراقية)2)، كذلك يؤكد الباحثون البريطانيون المهتمون بثقافة 
التي  للظروف  إبداعيٍّ  بشكٍل  يستجيبون  العاديين  »األفراد  أنَّ  الهوامش 
أن  تفيد  نتيجة  يؤّكدون على  بهذا  مواجهتها«)3)، وهم  في  أنفسهم  يجدون 
والثقافة  التابعة  الثقافة  بين  عالقات  هي  والصراع  والمقاومة  »التفاوض 
باتجاهات  المفكرين  الفكرة عند عدد من  المهيمنة«)4). وقد تطّورت هذه 
متنوعة، ومنهم جورج زيميل الذي طّبقها على أنساق الهيمنة التي تمارسها 
الثقافة  على  الموضوعية  للثقافة  هيمنة  فثّمة  األفراد.  على  الكبرى  المدن 
تركيز  هي  الكبرى  أن«العاصمة  بما  إذ  ضاّرة«.  »سيطرة  عنها  ينتج  الذاتية 
توحيد  الفرد لضغوط شديدة من جّراء  ُتخضع  فإنها  الموضوعية،  للثقافة 

المقاييس والتسطيح«)5).

األجساد الثقافية..اإلثنوغرافيا والنظرية، مقالة، بيفريل سكينغز، حترير هيلني توماس   (1(

ومجيلة أمحد، ترمجة أسامة الغزويل، املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة 60 :2010. 
املصدر نفسه: 60.  (2(

مدخل إىل سوسيولوجيا الثقافة، ترمجة ملا نارص، ديفيد إنغليزـ  جون هيوسون، املركز   (3(

العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت 153 :2013. 
املصدر نفسه: 154.  (4(

النظرية الثقافية، وجهات نظر كالسيكة ومعارصة، تيم ادواردز، ترمجة حممود أمحد   (5(

عبد اهللا، املركز القومي للرتمجة، الطبعة األوىل 86 :2012. 
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يرى  الثقافوية كما  الضغوط أجندًة محورية في منهج  لهذه  لقد أصبح 
ريتشارد هوغارت. وهو يعني أّن التحّول من االفتراضات النخبوية للتقليد 
السابق في التحليل الثقافي إلى تبنّي نظرة شعبوية يلّخص الهدف األساسي 
لعالقات  المقاومة  هذه  مثل  تظهر  كيف  توضيح  وهو  الثقافي.  للتحليل 

القوة حتى على أبسط المستويات)1).
أّما طريقة مقاومة السلطة فتتفاوت من وضع آلخر. فمجموعات مثل 
»تيدي بويز« و»مدز« في بريطانيا، ُنظر إليها بوصفها »تطرح حلوالً خيالية 
العمل  إلى  مثل اضطرارهم  العاملة  الطبقة  يواجهها شباب  التي  للمشاكل 
كان  فرعية  ثقافٍة  الى  االنتماء  إّن  أي  ممّلة وغير مجزية«)2).  بمهن صناعية 
الباحثون  ويضرب  إمتاعًا«)3).  وأكثر  محتملة  الحياة  تجعل  وسيلة  »بمنزلة 
على هذا أمثلة كثيرة منها ارتداء ا6لـ»تيدي بويز« في الخمسينات مالبس 
العصر  من  المستلهم  النبيل  الرجل  معطف  مثل  تفاصيلها  في  يتفننون 
خياليًا  »حاًل  الثقافة،  دراسو  طرحه  ما  بحسب  ذلك،  وكان  اإلدواردي. 
االرتباط  فسروا  وقد  مواجهتهما«)4).  عليهم  كان  اللذين  والملل  للكآبة 
الثقافي واالجتماعي المتين الذي يربط المنتمين الى الثقافات الفرعية مثل 
بأنه طريقة شبه  العشرين  القرن  انتشرت في ستينات  التي   »mods »الجدد 
واعية »الستعادة شكٍل من أشكال المجتمعات المحلية للطبقة العاملة التي 
تّم التخّلص منها بطرق مختلفة مثل تدمير مناطق السكن القديمة التي كانت 

)1)  مدخل إىل سوسيولوجيا الثقافة: 153. 

املصدر نفسه: 153.   (2(

املصدر نفسه: 154.  (3(

املصدر نفسه: 153.   (4(
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تعيش فيها هذه الطبقة«)1). وقد انتقل فهم مصطلح الهيمنة هذا، فيما بعد، إلى 
نطاق جديد مع باحثي مابعد الكولونيالية حين تعامل هؤالء مع المفهوم وفق 
استراتيجيتين؛ األولى تجسدت في عمل إدوارد سعيد »االستشراق« وما تاله 
من دراسات كـ»تغطية اإلسالم« و»اإلسالم واألمبريالية«. وتتركز في تبّين 
الهيمنة في الخطاب االستعماري دون تتبعه في خطاب المهيَمن عليهم، أي 
بااللتفات  الفجوة  ردم  فحاولت  األخرى،  االستراتيجية  أّما  المستعَمرين. 
لتتبع المفهوم أو النسق في الخطابين. أي في الخطاب المهيِمن والخطاب 

المهيَمن عليه. 
انطالقًا من ذلك صاغ هومي بابا مفهومًا عن االستدماج أو التمّثل يتماهى 
فيه المهيَمن عليه في خطاب المهيمن أو العكس. ويجّذر بابا مفهومه في 
إاّل  يأتي  أن  يمكن  ال  المسّيس  الحقيقة  من  »النصيب  أّن  تفيد  سابقة  فكرة 
المزيحة  القوة  تلك  على  والتغّلب  الذهنية،  الخصم  لحالة  فعليِّ  بانتحال 
والنازحة للمركز التي تسم الصعوبة الخطابية«)2). ويأتي ذلك من افتراض أنَّ 
الهيمنة تقتضي«تكرارًا وتغايرًا كي تكون فّعالة منتجة لمواطنين مسّيسين«)3). 
واستنادًا إلى ذلك، يبني هومي بابا مفهومه الخاص عن االغتراب الكولونيالي 
المستلهم من مفهوم اختالل اآلنية epersonalization الفرويدي الذي يعني 
حالة ذهنية تنتاب الفرد، »يفقد خاللها الشعور بحقيقة ذاته كشخص واقعي 

أو يفقد اإلحساس بجسده، وربما شعر أنه ميت«)4). 

موقع الثقافة، هومي بابا، ترمجة ثائر ديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة   (1(

األوىل، 75 :2006. 
املصدر نفسه: 75.  (2(

املصدر نفسه: 72.   (3(

موقع الثقافة: 72.   (4(
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يرى  الذي  الشخص  هو  الكولينيالي  المغترب  المفكر،  هذا  بحسب 
نفسه في مرآة الكانية وكأنه )اآلخر( فـ»المستعِمر والمستعَمر يمثاّلن من 
خالل صورة المرآة طرفين لعالقة جدلية«)1)، عالقة ُتسقط الثنائيات القديمة 
هجينة  هويًة  عنها  بدالً  لتظهر  المستعَمر،  والمستعِمر/  العبد،  كالسيد/ 
يغدو  عليه  والمهيَمن  عليه  مهيَمنا  المهيِمن  يصبح  الرؤيتان؛  فيها  تتداخل 
األعلى  الموقع  »للمستعمر  أّن  تصّور  الخطأ  من  يكون  ثّم،  ومن  مهيِمنًا. 
األخرى  األعراق  يضع  ال  المظلم  االنعكاس  ألّن  ومباشر،  حاسم  بشكل 
ملتبسة  عالقة  الى  معًا  الطرفين  يجّر  بل  فحسب  اآلخر  موضع  السوداء 

تتأرجح بين الرغبة والخوف أشبه بصورة المرآة لدى الكان«)2).

قريب من هذا الطرح، يقّدم بعض الباحثين الهنود من أتباع مدرسة التابع 
subaltem studies مفاهيم جديدة مستمّدة من تاريخ مجتمعهم الذي كانت 

الباحثين، في هذا  أبرز  بادية فيه. ومن  آثار الخطاب االستعماري  ال تزال 
المجال، فراناجيت جوها الذي يحاول تأسيس قطيعة »مع التركيز النخبوي 
الذي يّتصف به التاريخ الرسمي الهندي، وذلك لكي يختبر تاريخ تشّكل 
األّمة الهندية من وجهة نظر مجموعات التابع«)3). وتتركز رؤية جوها على 
فكرة تغييب »الشعب«، موضحا أّن الكتابة التاريخية التقليدية »تفشل في 
أن تعترف، ناهيك عن أن تؤول، اإلسهامات التي قام بها الشعب اعتمادًا 
تشكيل  في  اإلسهامات  هذه  ودور  النخبة،  عن  بعيدًا  أي  أنفسهم،  على 

مفاتيح اصطالحية جديدة: 120.  (1(

موقع الثقافة: 80.  (2(

اىل  مدخل  كتاب  من  الثالث  الفصل  أيضا  ينظر  جديدة:80،  إصطالحية  مفاتيح   (3(

سوسيولوجيا الثقافة ـ من ص 99 اىل 130. 
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يمكنها  التابع  دارسات  أّن  جوها  ويؤكد  الهندية«)1).  القومّية  هذه  وتطوير 
اختبار األمم والمجتمعات ما بعد الكولينالية لجهة كشف ما في داخلها من 

التمّزقات والتصدعات)2). 

التابع  دراسات  مشروع  تقرأ  وهي  سبيفاك،  جياتري  تسأل  جهتها،  من 
من الداخل، السؤال الجوهري التالي الذي ينطبق على كّل أنواع المهيمن 
عليهم، وهو: هل يستطيع التابع أن يتكلم؟، مؤكدة أّن وعي التابع يخضع 
للتأثيرات النفسية القوّية للنخبة، وأّنه وعي ال يستعاد على نحو كامل. كما 
للمحو  يتعرض  قد  وبذا  عليه.  تدّل  التي  األشياء  عن  ينحرف  ما  دائمًا  إنه 
والطمس في اللحظة التي يتبدى فيها. وهذه الفكرة تقّرب دراسات التابع، 

بل تماثلها مع الرؤى التي تدرس مفهوم الهيمنة الثقافية)3).

بالعودة لمفهوم الخصاء الذي سبق أن وجدنا له تمظهرات أخرى في 
الجماعات  على  والهيمنة  التهميش  أّن  الزعم  يمكن  السابقين،  الفصلين 
والحضاري  االجتماعي  الخصاء  أشكال  من  شكاًل  يمّثالن  واألفراد 
الفحل  فالمهيمن هو  الخطاب،  مّتجهًا نحو  الخصاء هنا  ويبدو  والثقافي. 
المالك لسلطة تشريع الخطاب، ولإلبقاء على هيمنته، عليه أدامة الخصاء 
وتلبس صورة األب. وبمواجهة هذا المهيمن، يقف المهيَمن عليه مقموعًا 
إلى تشكيل خطاب  ثّم،  به، من  يؤدي  ما  الشرعية، وهو  ومجردًا من هذه 

القرن العرشون، املداخل التارخيية والفلسفية والنفسية، موسوعة كمربدج يف النقد   (1(

القومي  املرشوع  مرتمجني،  جمموعة  وج.أوزبورن،  وك.نوريس  نلووف  ك.  األديب، 
للرتمجة 343 :2005. 
املصدر نفسه: 343.  (2(

املصدر نفسه: 343.   (3(
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مع  التماهي  بطريقة  ولو  سرديتها  صياغة  تحاول  مختلفة  بأنساٍق  مضاد 
أنساق الخطاب السائد.

الثقافة المضادة عند الجماعات الفرعية
discourd ألول مرة في  ـ   counter تم صّك مفهوم الخطاب المضاد 
ألبناء  الشبابية  الحركات  ظهور  على  فعل  كردة  العشرين  القرن  ستينات 
الطبقة الوسطى مثل الهيبز. وأّول من استخدمه هو ريتشارد تيردمان ليصف 
به نظرية المقاومة الرمزية وتطبيقها. ويتناول تيرديمان بالبحث تلك الوسائل 
التي يتمخض عنها تغييرًا شاماًل وأصياًل ضد سلطة الخطابات الوطيدة، أي 
إلى تقويضها)1). ولئن كان  ثّم،  الرسمية. ما يؤدي، من  الثقافات  خطابات 
في  طبقيًا،  شين  للمهمَّ المناهض  الخطاب  عن  للتعبير  ظهر  قد  المصطلح 
أوربا، فإنه سوف يأخذ اتجاهات أكثر راديكالية في البلدان التي تتصارع بها 
العامة أو العالمة. وسيبرز ذلك في الواليات  الثقافة  الفرعية مع  الثقافات 
بـ»دراسات  يسمى  وما  النسوية،  الدراسات  تظهر  تحديدًاحين  المتحدة 
السود/ وعي السود black studieies _ black consciousness «)2). وهو 
تناولت  التي  الثقافات  متعددة  للدراسات  األولى  النماذج  من  ُيعدُّ  مجال 
أو  نقلوا  ممن  األفارقة  على  وترّكزت  باالستعمار،  تأثرت  التي  الشعوب 

ُأجبروا على العيش في الشتات بسبب الكولونيالية والرّق«)3). 

يتتبع  وهو  الحركات  تلك  ليتش  فنسنت  الثقافي  الباحث  يجمل 

موسوعة النظرية الثقافية: 120.   (1(

مفاتيح اصطالحية جديدة: 80.   (2(

املصدر نفسه: 80.  (3(
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تاريخ النقد األمريكي من الثالثينات إلى الثمانينات، فيمرُّ بالتاريخانيين 
ونقاد اليسار الجديد والنسويين والنقاد السود. وُيستشف من تتبعه أّنها 
المقاومة«)1)،  بـ»الهويات  كاستلز  مانويل  يسّميه  ما  حول  جميعًا  تدور 
المختلفة.  هويتها  لتأكيد  السائدة  الثقافة  مع  الفرعية  الثقافة  تتصارع  إذ 
المكتوب  األسود  للتراث  جيمس  لويس  هنري  رؤية  به  تشي  ما  وهو 

باللغات األوربية. 

يعتقد جيمس أّن التراث المعّقد لألدب األسود المكتوب بلغة أوربية، 
ونسقًا،  وتراثًا  لغًة  يرث  برتغالية،  أم  إسبانية  أم  فرنسية  أم  انجليزية  سواء 
ـ  اليونانية  الثقافات  من  ومستمدًة  معياريًة  بوصفها  المصنفة  األعمال 
الرومانية واليهودية ـ المسيحية واألوربية، من جهة، واألعمال المصمفة 
ـ  واألفرو  والكاريبية  األفريقية  الثقافات  من  وقادمة  عاميًة  بوصفها 
للخطاب  األبيض  »الميراث  أّن  ويؤكد  أخرى)2).  جهة  من  أمريكية، 
على  العرق،  حول  متمركز  قاهر  استعماري  نظام  من  جزٌء  هو  المكتوب 
على  وأّن  المحلي«)3).  الشفاهي  للخطاب  األسود  التراث  من  العكس 
التقاليد  في  والغوص  ومفارقتها،  العامة  التقاليد  على  االعتماد  الناقد 
للمالحة  يسعى  إنه  أي  منها.  والممارسات  المبادئ  واستمداد  الهامشّية 
ممّيز  ملمح  أهّم  أن  إلى  ويذهب  بانقسامهما،  االحتفاظ  مع  التراثين  في 
لألدب األفروـ أمريكي هو مجازيته، قائاًل »كان التراث األفرو ـ أمريكي 

القبيلة والقبائلية..هويات ما بعد احلداثة: 51.  (1(

القد األديب األمريكي من الثالثينيات إىل الثامنينيات، فنسنت ب ليتش، ترمجة حممد   (2(

حييى، املرشوع القومي للرتمجة ـ القاهرة 358 :2011.
املصدر نفسه: 358.  (3(
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دائمًا  السود  لقد كان  البقاء؟  بداياته، وإاّل كيف كان يستطيع  مجازيًا منذ 
سادة المجاز، يقولون شيئًا ليعنوا به شيئًا آخر تمامًا وهذا هو الجوهر في 

بقائهم وسط الثقافات الغربية القاهرة لهم«)1).

للهوّية  المالمح األصيلة  لتبين  لويس جيمس تجهد  إن فرضية هنري 
بآليات  داخلها،  في  تحتفظ،  لكنها  ظاهريًا.  عليها  تهيمن  التي  المقاومة 
ويشبه  الغالبة.  للثقافة  معادلة  تبدو  الحيوية  من  دفقة  وتعطيها  تمّيزها 
الفرعية  الهويات  أصحاب  حديث  هنا،  األفريقي،  المجاز  عن  حديثه 
التي قد تكون شفاهية لكن أثرها يضارع أثر  في كّل مكان عن هوياتهم، 
المتمردين  الشعراء  تتبعه في سرديات  الرسمية، وهو ما سنحاول  الثقافة 

والمهاجرين من الجنوب، وكذلك في سردية شعراء جماعة كركوك. 

تصحُّ  الهوامش  وثقافات  الهيمنة  مفاهيم  أّن  هنا  القول  الممكن  من 
والجماعات.  األمم  سرديات  على  تصحُّ  مثلما  المثقفين  سرديات  على 
المهيِمن  فالخطاب  مباشرة.  إحالة  األنساق  بين  الصراع  إلى  تحيُل  وهي 
يقوم في هيمنته على قسر المهَمشين على اإلندماج به عن طريق مؤسسات 
المهمشين  اعتبار  إلى  يقود  ما  وهو  الثقافي.  والتسّلط  الرمزي  العنف 
ومن  المهمشين.  فئات  بتنوع  يتنوع  ثقافي  خصاء  لممارسة  يتعرضون 
في  مضمرًا  نسقًا  بصفته  يتّجسد  الخصاء  نسق  أّن  نعتقد  األخيرة  الفكرة 

شين.  الخطابين، خطاب السلطة وخطاب المهمَّ

وممنهج  متعّمد  ثقافي  إخصاٌء  ثّمة  المهيمن،  الخطاب  جهة  فمن 
شين يأخذ صورًا عديدة. وبإزاء ذلك، هناك تمرٌد يقوم به المهيمن  للمهمَّ

املصدر نفسه: 358.  (1(
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عليهم من أجل صياغة سردياٍت خاصة بهم. وعلينا أن نأخذ بنظر االعتبار 
ما يمكن مالحظته من استمرار عمليتي اإلدماج واالستدماج اللتين يقوم 

بهما الخطابان، خطاب المهين وخطاب المهيمن عليهم. 
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المبحث األول
حسين مردان وعبد القادر الجنابي: من اإلخضاع إلى التمرد

شاعران من طينة واحدة
ينتميان  ال  الجنابي  القادر  وعبد  مردان  حسين  الشاعرين  أن  رغم 
فهما؛  اجتماعيًا.  أم  ثقافيًا  سواٌء  بينهما  يربط  ما  ثمة  أّن  إاّل  نفسه.  للجيل 
في  والثاني  بغداد  في  األول  اجتماعيًا.  وتصعلكا  التشّرد،  جّربا  أوالً: 
لندن، وكانت الدوافع متشابهة إن لم نقل متماثلة، وتتلخص في إيمانهما 
بالثورة على القيم واألعراف، وانتهاكهما خطاب الثقافة السائدة)1). وهما 
في ذلك جّسدا، كاٌلً بطريقته، ظاهرة المثقف المأزوم داخليًا والثائر على 

نظام الخطاب الراسخ. 

التمّرد االجتماعي والثقافي، فراهن  بين  الشاعران توحدًا  ثانيًا: أظهر 
مردان  السائد.  اإليقاعي  الشعر  نظام  خارج  الكتابة  على  منهما  كلٌّ 

مرغوب  هو  بام  تتعلق  البرشية  اجلامعات  أو  األفراد  يتعتنقها  أفكار   :values القيم   (1(

ومناسب وطيب أو يسء ويمثل االختالف يف القيم جانبا رئيسيا من جوانب التباين 
يف الثقافة اإلنسانية، كام يتاثر ما يثمنه األفراد بشدة برؤية الثقافة اخلاصة التي يعيشون 
فيها. أنتوين جيدنز، مقدمة نقدية يف علم االجتامع، ترمجة أمحد زايد وحممد حمي الدين 
وعديل السمري وحممد اجلوهري، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتامعية 

ـ كلية اآلداب، جامعة القاهرة الطبعة الثانية 251 :2006.
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قصيدة  على  بمراهنته  والجنابي  المركز«،  »النثر  يسّميه  ما  كتابة  بترويجه 
التشابه الجلي في السيرة االجتماعية  النثر والكتابة السوريالية. ومع هذا 
أّن  في  ذلك  تلخيص  ويمكن  اآلخر.  عن  الواحد  يمّيز  ما  ثّمة  والثقافية، 
مردان لم يؤّطر تمّرده سياسيًا، وكان ال يؤمن باالنتماء لحزب أو تنظيم)1). 
بل كان يمارس تمرده بشكٍل شبه فطري، وبفهم وجودي يتفق بعض من 

عرفوه أّنه كان فهمًا غير معمق)2). 

نظري  بشكل  وتمّرده  صعلكته  أّطر  فقد  الجنابي  القادر  عبد  أما 
الشيوعي  للحزب  المركزية  للقيادة  بغداد  في  انتمى  أن  فكان  وعملي، 
الرابعة  إلى حركة األممية  انضم  لندن حتى  إلى  العراقي. ثم ما إن هاجر 
اإلنضمام  إلى  سارع  باريس  وفي  تروتسكي)3).  ليون  أفكار  تتبع  التي 

من يفرك الصدأ أو حسني مردان يف مقاالت له ـ نثر مركز وشعر 1968 ـ 1972، د.عيل   (1(

جواد الطاهر، الطبعة األوىل 1988، دار الشؤون الثقافية العامة: 146.
كان  التي  بالوجودية  ادعاءاته  »ورغم  مردان:  حسني  عن  العزاوي  فاضل  يقول    (2(

يفهمها عىل طريقته اخلاصة فإن فهمه للوجودية كفلسفة كان حمدودًا جدًا. فطريقته 
ختتلط بخياالته عن حياة الفنانني البوهيميني ورومانسيته متنحه الرغبة يف أن يكون 

مدهشًا وحمبوبًا من قبل اآلخرين«، ينظر، الروح احلية: 106.
)3)  ليون تروتسكي، سيايس رويس كان الشخصية الثانية يف احلزب الشيوعي السوفيتي 

بعد لينني، وضع نظرية الثورة الدائمة عام 1905 وكان من قياديي ثورة أكتوبر 1917، 
مسؤولياته  من  وُجّرد  الزعامة  ستالني  استالم  بعد  احلزب  قيادة  مع  اختلف  لكنه 
عام  الرابعة  األممية  تشكيل  عن  أعلن  النمسا.  إىل  ثم  سيبرييا،  إىل  ُنفي  ثم  واعتقل، 
أّثرت  وكانت  واحدة،  يافطة  حتت  العامل  يف  الرتوتسكية  األحزاب  مجع  حيث   1938

هذه األحزاب يف رشحية الشباب السيام يف أمريكا الالتينية وقادت انتفاضة الطالب 
عرف   .1940 عام  املكسيك  يف  لالغتيال  تروتسكي  تعرض   .1968 عام  باريس  يف 
الثقافة  بنظرته املنفتحة للفن واألدب ومعارضته للنظرية املاركسية وإيامنه بانفصال 
مع  تروتسكي  وقف  التقليديني  املاركسيني  من  لغريه  وخالفا  األيديولوجيا.  عن 
املستقبليني. يقول: »كان النضال ضد املعجم الشعري القديم والنحو القديم، رغم 
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لحركة السورياليين، وأصدر مجلتين تتحدثان باسم السوريالية العربية هما 
»الرغبة اإلباحية« و»النقطة«.

حسين مردان: سردية النرجسي المطرود
ُيعدُّ الناقد الدكتور علي جواد الطاهر أفضل من كتب عن مردان وحّلل 
شخصيته إذ أنصفه وأضاء مقاالته وشعره وكتب عنهما دراسة هي المصدر 
األوفى عنه. يقول الطاهر إن مردان »أديب وإّنه شاعر وإنه عنصر في حركة 
أدبية فذلك معروف ال نقاش فيه«)1). وهو ـ أي مردان ـ »ليس صحيحًا أن 
يبقى خارج القوس، يعترف به قوم ويتجنبونه وال يعترف به قوم فيظلمونه، 
إنه دكتاتور  ثّم  أكبر من األخرين، عبقري،  كبير،  نفسه فشاعر  أّما هو عند 
األدب«)2). أّما كونه دكتاتورًا في األدب، فلصراحته »ومهاجتمه من يشاء، 
من يكون، من دون تردد وتحّفظ، يفعل ذلك صادقًا مع نفسه حتى لو كان 

في القرار شيٌء من الضيق إن لم يكن الحسد«)3). 

لم يكن رأي الطاهر انطباعًا عابرًا. بل هو خالصة بحث دائب في طريقة 

انطباعية  املغلقة..ضد  اللغوية  املصطلحات  ضد  تقدميا  متردا  الشاذة،  مبالغاته  كل 
ترشب احلياة بواسطة قشة وضد رمزية تضيع يف فراغ ساموي..كان عمل املستقبليني 
الكثري من الكلامت والتعابري  الناحية خصبا وتقدميا..لقد اقىص عن الشعر  يف هذه 
يف  ونجح  أخرى،  وتعابري  أخرى  كلامت  إىل  احلياة  نبض  وأعاد  فارغة،  غدت  التي 
بعض احلاالت يف خلق كلامت جديدة وتعابري جديدة وهذا ال ينطبق اال عىل الكلامت 
»النبي  ينظر  ذلك،  يف  للتوسع  النحو«  عىل  كلمة،  كل  مكان  عىل  كذلك  بل  فقط، 
األعزل..تروتسكي 1921ـ 1929«، أسحق دويترش، ترمجة كميل قيرص داغر، املؤسسة 

العربية للدراسات والنرش بريوت ـ الطبعة األوىل 1982 ص 186  
من يفرك الصدأ: 15.  (1(

املصدر نفسه: 15.  (2(

املصدر نفسه: 15.  (3(
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التي  المقاالت  لروح  خالصة  ذلك  وقبل  الثقافية.  ورؤاه  الشعرية  مردان 
جملتها،  في  »سليمة  مردان  قناعات  أن  إلى  منها  وانتهى  ودرسها  جمعها 
تشّربها وابتدع بعضها، خالل تأمل طويل«)1)، في الحياة والكتب وأعماق 
الذات. وهو ما ينطبق على أشعاره التي تصفها سلمى الخضراء الجيوسي 
وفيها  الرمانسي«)2)،  الشعر  في  تطرفّا  األشّد  »للمواقف  مثاالً  كانت  بأنها 
مع  المعاصرين  العرب  شعراء  من  غيره  عند  لها  مثيل  ال  »إبليسية  ظهرت 

رفض مطلق للقيم االجتماعية والمواقف األخالقية«)3).

إدراك  »عن  يتناوله،  وهو  العراقي،  النقد  قصور  إلى  الجيوسي  تشير 
وما  العراق  في  الحر  الشعر  عليها حركة  التي غّطت  تجربته  في  الشجاعة 
األعراف  بإزاء  وتطّرفه  حّدته  على  وتستدل  عنيف«)4)،  جدل  من  خلقه 

االجتماعية والقيم السائدة بأبياته التي يقول فيها: 
تّبـــــــــت ولكنــــــني لكفرانــي كم مرة  عــدت  مــا  ســرعان 
ــوي ــشر ال ترت ــة للـــــــ ــي رغب ــيب ــك حرمان ــا للفت ــحدو به يــــ
ــحظة  ــي لـــ ــتطع ف ــو اس الفانـي)))وددت ل العالـم  تحـــــطيم هـذا 

لكّن هذه األبيات وغيرها ليست أكثر صدمًا للقارئ من المقدمة التي 
المفترض:  قارئه  يقول مخاطبًا  لديوانه األول »قصائد عارية« حيث  كتبها 
»ثْق أنك ال تفضلني على الرغم من قذارتي إاّل بشيء واحد هو أني أحيا 

املصدر نفسه: 18.   (1(

مركز  اجليويس،  اخلرضاء  سلمى  املعارص،  العريب  الشعر  يف  واحلركات  اإلجتاهات   (2(

دراسات الوحدة العريب، بريوت، الطبعة األوىل 2007، ترمجة عبد الواحد لؤلؤة: 497. 
املصدر نفسه: 497.  (3(

املصدر نفسه: 498.  (4(

املصدر نفسه: 498.  (5(
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على  تقدم  ال  أن  مني  فنصيحة  قناع.  بألف  ذاتك  ساترًا  تحيا  بينما  عاريًا 
قراءة هذا الديوان إذا كنت تخشى حقيقتك وتخاف رؤية الحيوان الرابض 
مردان  بأّن  التقديم  هذا  من  الطاهر  جواد  علي  ويستدّل  أعماقك«)1).  في 
فهو  يقول)2).  بما  وعي  على  »وكان  بنفسه،  مطلقة  ثقة  ولديه  نرجسيًا  كان 
»دكتاتور األدب« كما يصف نفسه في حوار صحفي)3). ال يعبأ بأحٍد حّتى 
العرب  الشعراء  عادة  على  جريًا  إنه،  بل  الجواهري.  أو  الرصافي  كان  لو 
النرجسيين، يصّرح أنه »لعلى مجد كبير«، ويعد بوضع رجله فوق الجميع. 
بعد مجيئه  الطابوق على صدره  نقل  أنه عمل في  يذّكر  يقول هذا،  وبينما 
لبغداد. تلك المدينة »الغامضة والمغلقة« التي فرغ جيبه فيها بعد وصوله 

بيومين فاضطر للعمل في البناء)4). 

كثير  في  جلّي  بشكل  وتتوّضح  ظاهرية،  هنا  النرجسية  خصيصة  تبدو 
كتب:  لقد  لنفسه.  عارية«  »قصائد  ديوان  إهداؤه  مثال  منها  العبارات.  من 
بثياب  الملتفٌّ  الجّبار  المارد  فإلى  نفسي،  أحببت  مثلما  شيئًا  أحّب  »لم 
أن  إلى حسين مردان«)5). غير  الحر،  الثائر والمفّكر  الشاعر  إلى  الضباب، 
الخطاب وفي  يعتمل في  نسقًا خفيًا  تواري  الظاهرة كانت  النرجسية  تلك 
الممارسة االجتماعية كما سنرى. ويمكن وصفه، اعتمادًا على آليات التحليل 
النفسي، بأنه نتاج شعور بالنقص يعاضده شعور بالكبت اجتماعيًا وجنسيًا 

من يفرك الصدأ: 221.  (1(

املصدر نفسه: 15.   (2(

أهيل  أن  األدبية..باستطاعتي  احلركة  دكتاتور  »أنا  مردان  يقول   353 نفسه:  املصدر    (3(

اجلبل عىل شاعر كام أن باستطاعتي أن أضعه فوق ناطحة السحاب«. 
املصدر نفسه: 79.   (4(

املصدر نفسه: 221.  (5(
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واقتصاديًا وثقافيًا. ويمكن أن تكون النرجسية هذه رّدة فعل على ما يسميه بيير 
بورديو بالتبخيس الذاتي hotoـ  denigrement أو التحقير الذاتي الممنهج)1)، 
إذ تنتفض الذات بطريقة مرضية على مضطهديها والمسيطرين عليها فتركن 
النتهاك الخطاب المؤسس من قبل أولئك المهيمنين مع الحفاظ على نقطة 

تداخل تجعلهم متماهين معه أي الخطاب المهيمن. 

بمعنى أن المتمّرد هنا يبني خطابه بطريقة يتمأسس بها مع العنف الرمزي 
الذي هو ضحية له، فيكون جزءًا منه ومتمردًا عليه في الوقت نفسه. ذلك أّن 
واحدة من زوايا النظر للعنف الرمزي ترى أّنه يتمأسس بواسطة االنتساب 
يتحّصل  ال  حين  ذلك  ويحدث  للمهيمن،  عليه  المهيمن  يمنحه  ال  الذي 
أمام المهيمن عليه إاّل التوّفر على أدوات المعرفة المشتركة بينهما، وهذه 
األدوات ليست سوى الشكل المستدمج لعالقة الهيمنة التي ُتظهر العالقة 

على أّنها طبيعية)2). 

إلى  ينظر  فهو،  النسقي.  التعارض  من  النوع  هذا  مردان  مروّية  تعكس 
ذات  عن  يسرد  جانب،  من  تراه  متناقضين؛  منظورين  من  حياته  تفاصيل 
شديدة الضعف، تشعر بالنقص والكبت، وتشكو من آليات هيمنة خطاب 
يسيطر عليها. لكنه، من جانب آخر، يسرد من منظور ذات متمردة، قوية، 
ال تعترف باألعراف وال بالقيم، تحتقر القوانين وتجهد في تحطيم أسس 
الخطاب السائد الذي يبدو مردان جزءًا منه ومتمردًا عليه في الوقت نفسه. 
كانت هذه الذات قد رأت القحط واليباس وأنشّدت »من جميع الجوانب 

اهليمنة الذكورية: 62.  (1(

املصدر نفسه: 62.  (2(
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سيكونون  وبعضهم  ـ  الرأسماليون  كان  حين  في  الحفاة«)1)،  أقدام  إلى 
أصدقاء مردان فيما بعد ـ يشربون العسل من أفئدة الفقراء من أخوته)2). مع 
النرجسي  هذا، ال يكاد مردان يترك هذا الجانب حتى يلتفت إلى منظوره 
مشاهدة  يستطيعون  »ال  بلده  في  الناس  أّن  قائاًل  بـ»القمة«،  نفسه  واصفًا 
كي  البطالة  وفّضلت  الغيوم  إلزاحة  المظلومين  مع  أسير  وبقيت  القمم، 

أحتفظ بحريتي واستقاللي«)3). 
الشخصية  في  يتوافر  كونه  متوارثًا  النرجسية  من  النمط  هذا  عّد  يمكن 
مع  أّنها  غير  وحديثه.  قديمه  العربي  الشعر  في  نفسها  دّونت  التي  العربية 
منذ  الشاعر  له  تعّرض  إخضاع  نسق  فعٍل على  ردة  تكن سوى  لم  مردان، 
العاشرة،  في  وهو  أهله  خاصم  أنه  يذكر  فهو  وفاته.  حتى  ورافقه  طفولته 
فتركهم وربما تّم طرده، »ولكن إلى أين؟ أنا ال أملك غير رأسي وأّنه لرأس، 
وإني لقادر على أن أشّق الصخر بإصبعي«)4). نعم، يقسم المنبوذ الذي ال 
يملك مكانًا يأوي إليه أّن بمستطاعه شّق الصخر بأصبعه، وأنه يملك رأسًا 
معاندًا وصلبًا. لكّن هذا يظل مجرد بيان لغوي يناقض ما نقرأه من تفاصيل. 
فنسق اإلخضاع يتجسد باطّراد في مرويته عن نفسه. إنه مضطهد، مشّرد، 
يقضي نهاره في المقاهي، وليلة في الشوارع منتقاًل من بؤرة إلى بؤرة. ماّدًا 

أصابعه، كما يقول، في كّل حفرة اجتماعية يصادفها)5). 

اآلخرين  من  ووحشة  للمباهج  مزمن  لجوع  يتعرض  ذلك،  وخالل 

من يفرك الصدأ: 147.   (1(

املصدر نفسه: 147.  (2(

املصدر نفسه: 81.  (3(

)4)  املصدر نفسه: 79. 

املصدر نفسه: 173.  (5(
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ثم  االنفراد«)1).  متى سيستمر هذا  »إلى  مّرة  فيتساءل  وفاته،  تزول حتى  ال 
يقول حينًا إن »الوحدة تسحن عقلي«)2). وما بين الوحدة واالنفراد ال يجد 
الرجل ضيرًا من التصريح أنه، بقدر حّبه للناس فإنه ال يرتاح لالقتراب من 
يفقدني  أجسامهم)3)، وأن مجرد اإلحساس »بأن هناك من يجلس بجانبي 
حريتي«)4). لهذا السبب يصف نفسه بالغراب الذي »ال يجد االطمئنان إالّ 

فوق القباب«)5). 

من  وتطّيرًا  اآلخرين  عن  ممضًا  وانعزاالً  وتوحدًا  تفردًا  يبدو  ما  إن 
مالمستهم كان، في جوهره، أشبه بردة فعل الواعية لنسق الطرد واإلقصاء 
الواقع تحت وطأته اجتماعيًا وثقافيًا. نعني النسق الذي يتسّرب في أكثر من 
طبقة وشكل. فإلى جانب السرد، ثّمة الشعر. هنا يتوجه مردان لالنتفاض 
على الشكل فيجهد لكتابة الشعر المنثور. ثم يتمّرد على الموضوع فينهمك 
ديوانيه »قصائد عارية« و»اللحن األسود«. وفي  الجنس عبر  بثيمة تحرير 
الشكلين، يعّبر مردان عن استبعاد خطابه وتهميشه من قبل المقّدس اللغوي 

واالجتماعي السائد في عصره. 

بالجو  ديوانيه  كتابة  تجربة  يربط  مردان  حسين  أن  هنا  التفاصيل  تفيد 
السياسي الذي ساد العراق بعد انتفاضة عام 1948 التي شارك فيها بشكل 
عارض في مدينته بعقوبة. يقول إنه عندما اشترك في المظاهرات في شوارع 

املصدر نفسه: 88.  (1(

املصدر نفسه: 88.  (2(

املصدر نفسه: 355.  (3(

املصدر نفسه: 355.   (4(

املصدر نفسه: 355.   (5(
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تلك المدينة لم يكن يشّده أّي خيط عملي بالتنظيمات السياسية. بل كان 
ذلك  الهيبيين«، وكان  »يشبه شعور  ذا شعر طويل  اجتماعي  متمرد  مجرد 
ذلك،  مع  السواء«)1).  على  والصغار  الكبار  قبل  من  وسخرية  »نقمة  محل 
الضفة  شكل  اكتشفت  أن  »بعد  الحقد  عن  بمعزل  يعد  لم  عام،  بعد  فإنه، 
التي يقف عليها العدو ونوع المعطف الذي يتدثر به واألسلحة الدنيئة التي 
يستعملها لتعميم السكوت«)2). لذا قرر طبع ديوانه »قصائد عارية« واإللقاء 
به في الشارع ليهتز »كّل عمود في بغداد«)3). ثم لتالحقه الشرطة، فيهرب 
الشتائم«..ثم  من  »بزّخة  أّمه  تستقبله  سوف  هناك،  بعقوبة.  في  بيتهم  إلى 
كّله  العالم  أصبح  »لقد  فيقول:  وجهه  على  به  وتنزل  التنور  محراث  ترفع 
المجتمع  تأديب  النسر في أعصابي وقررت عندئذ  ضدي..ليكن، وتحّفز 

والدولة معًا«)4). 

إّن الطرد الثقافي يكمن في أن السلطة ال تقرر محاكمته هو، بل النسق 
كّله.  مردان  جيل  انتابت  غضب  نوبة  في  اللغة  عبر  التحرر  أراد  الذي 
الضياع  مشاعر  بين  األولى  العالمية  الحرب  حطام  فوق  ولدنا  يقول«لقد 
نفترق  نكد  الموروثة..ولم  والقيم  التقاليد  كافة  من  واالستهزاء  والتمّزق 
الغيوم  استقبلتنا  حتى  لهامسن)5)  )الجوع(  كتاب  إلى  ونتعرف  نفوسنا  عن 

املصدر نفسه: 164.  (1(

املصدر نفسه: 166.  (2(

املصدر نفسه: 80.  (3(

املصدر نفسه: 80.  (4(

)5)  »اجلوع« رواية للكاتب النروجيي كنوت مهسون، صدرت عام 1890، تقوم عىل تعرية 

املجتمع املعارص بطريقة ساخرة، وكتبت بعد عودة مهسون من جولة غري موفقة يف 
يف  وتدور  الفقرية  الشخصية  الكاتب  حياة  عىل  وعواملها  أحداثها  وتستند  أمريكا. 

أوسلو أواخر القرن التاسع عرش. 
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مع طالئع الحرب العالمية الثانية، وكان التراث الذي وضع بين أصابعنا هو 
عصارة تافهة ويابسة لفترة مظلمة طويلة«)1). 

أّدى  الجنس،  بلغة  المستعار  السائد،  للخطاب  الخضوع  نسق  لعل 
إلى تمّرد حسين مردان وتطّرفه في »األبليسية« كما تعّبر سلمى الخضراء 
الجيوسي. ولم تكن حركته تلك فردية، في جوهرها. فهذا هو ألبير كامو 
حركة  أّن  قائاًل  المتمّرد  اإلنسان  فلسفة  عن  مهمتين  مالحظتين  في  يتأّمل 
التمّرد ليست في جوهرها حركة أنانية، رغم أنه قد يكون فيها ما هو أناني، 
»ولكننا نتمّرد ضد الكذب مثلما نتمّرد ضد االضطهاد«، والمتمّرد »يطالب 
طبيعية«)2)،  جماعة  مع  يتوّحد  ما  بمقدار  ولكن  ذاته،  أجل  من  باالحترام 
ومنشأ هذا أّن »التمّرد ال ينشأ فقط وبالضرورة لدى المضطهد، بل قد ينشأ 

أيضًا لدى مشاهدة االضطهاد الذي يتعّرض له شخص آخر«)3). 

أّما حسين مردان فقد عّبر عن هذه الفكرة بقوله إنه »لم تعد المرأة البغي 
االجتماعي  النظام  لنقد  رمز  إلى  تحّولت  بل  خاصة  لّذة  أو  متعة  محراب 
القائم الذي كان يدفع بهذا الكائن الجميل إلى اقتراف مهنة الفسق ألجل 
شهيدة  إلى  اإلنساني  اللحم  بائعة  انقلبت  وهكذا  الخبز،  على  الحصول 
وعلى  شعري«)4).  في  وأنتقام  ثأر  مصدر  صارت  فشيئًا  وشيئًا  وضحية 
الرغم من عدم توفر الدليل أن مردان قد اطلع على أفكار البير كامو، إاّل أن 

املصدر نفسه: 154.   (1(

)2)  اإلنسان املتمرد، البري كامو، ترمجة هناد رضا، منشورات عويدات، بريوت ـ الطبعة 

الثالثة 22 :1983. 
)3)  املصدر نفسه: 22. 

)4)  من يفرك الصدأ: 168. 
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فهم التمّرد بالنسبة له ال يختلف كثيرا عما هو عند الفيلسوف الوجودي. 
أّنه  ذاته،  مجاوزة  على  ويساعده  »الكائن  التمّرد  يصدع  األخير،  فبحسب 
يريد  »المتمّرد  أّن  ويضيف  عاتية«)1).  فصارت  ساكنة  كانت  أمواجًا  يحرر 
الذي  الخير  هذا  مع  كلّيًا  ذاتيًا  توحّدًا  يتوحد  أن  يريد  كّل شيء،  يكون  أن 
أّما عند حسين مردان  به في شخصه«)2).  يحيا ويعترف  به فجأة وأن  شعر 
في  تحّوالً  مّثل  األعراف  سجن  من  الجنسّية  اللغة  لتحرير  االلتفات  فإن 
إلى  السلب  من  التحّرك  »بداية  التحّول  هذا  وُعّد  الجنسي)3).  شعره  مسار 
نسقها  وجدت  تكون  قد  االجتماعية  الثورة  أن  يعني  وهذا  اإليجاب«)4). 
الثقافي عنده وتحّولت من مجرد مشاركة عابرة وغير واعية في مظاهرة، 
ما  وهو  الليل«)5).  أحشاء  في  عميقًا  »التوّغل  مرحلة  بداية  إلى  يقول،  كما 
أفرده عن جميع الشعراء بما فيهم الجواهري. يقول: »ُقّدمت الى المحاكم 
وهنا جاء الجواهري، كنت أعرف ما يريد.. يريد خليفة له.. ال..أنا شيء 
آخر، ولعل الجواهري ال يعرف إلى اآلن أّنه وحده جادة تصل إلى القمر، 

وأنا أروم الهبوط إلى باطن األرض«)6). 
تختلف  كبرى  لمهمة  منذور  فالرجل  يؤول،  أن  من  أوضح  المعنى 
باالتجاه عن مهمات غيره ولو كانوا من حجم الجواهري. إنه يريد النزول 

لباطن االرض بينما هم يريدون الصعود إلى القمر. 

)1)  املصدر: 22.

املصدر نفسه: 22.  (2(

من يفرك الصدأ: 168.  (3(

املصدر نفسه: 168.  (4(

اإلنسان املتمرد:23.  (5(

املصدر نفسه: 23.  (6(
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حسين مردان: المرأة وثقافة الجسد
نسقين؛  على  ينطوي  أن  يمكن  بتعبير  المرأة  مع  مردان  حسين  يتعامل 
والثاني  واضح.  فحولي  بعد  ذي  متصعلك  تمردّي  بخطاب  يظهر  األول 
ينبثُّ في مضمر الخطاب بوصف األخير مهيمنًا عليه من نسق عرفي وقيمي 
وثقافي عنيف، نسق تتحول معه المرأة إلى صيد ال سبيل إلى التحّصل عليه 

إاّل بعقد اجتماعي وميثاق عرفي. 

اللغة  طريق  عن  اآلخر،  أحدهما  ويزيح  مقاالته  في  النسقان  يتنازع 
ومظاهرها البالغية تارة، وعن طريق تشكيل رؤاه االجتماعية والسياسية 
يبّث  الذاتية  مقاالته  من  كثير  في  تراه  الفحولي،  جانبه  في  أخرى.  مرة 
ارتباطه العضوي بالمرأة وال ينفك يسّرب ذلك من خالل المنظور الذي 
التي  المدن  في  موجود،  هو  حيثما  موجودة  فهي  األشياء.  عبره  يرى 
أو  السيارة  نافذة  خلل  من  يصفها.  التي  اليومّية  المشاهد  وفي  يزورها، 
على  تهيمن  إنها  األحالم.  في  وحتى  الشارع  في  الفندق.  في  شرفة  من 
تأتي هكذا،  إذ  الجوع. وهي  بثيمة  مرتبطة  الخطاب وتحضر في منظوره 
األكل  مع  تترادف  مشتهاة  وليمة  تغدو  بحيث  رمزيًا  متحولة  تأتي  فإنها 
للطعام.  النظرة  مردان،  لدى  ترادف،  للمرأة  النظرة  أّن  بمعنى  والشرب. 
ذلك  من  بتحريرها  يوهم  الذي  الخطاب  ظاهر  رغم  غريزية  حاجة  فهي 

النسق وإضفاء طابع مثالي عليها. 

باص  في  »محاورة  مقالته  في  كما  الواحد  المشهد  في  الزادان  يتكامل 
واألنساق  المفاهيم  بعض  لظهور  مثالي  إنموذج  وهي  المصلحة«، 
والمثالية.  األمان  بفقدان  والشعور  السلطة  لخطاب  والخضوع  كالفحولة 
يتجّول  باص  عبر  أخرى  إلى  مدينة  من  الراوي  يتنقل  المقالة،  هذه  في 
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أمكنة  وآخر على  محدودة،  أرض  واحٌد على  تجواالن؛  التجوال  ببغداد. 
»توقف  يقول«  حيواني.  بجلد  تتلفع  امرأة  بظلِّ  المشهد  يبدأ  حلمية. 
كوم  وكأنها  جلست  ثم  قلياًل  تأرجحْت  طويلة،  أعرابية  وصعدت  الباص 
وهي  وآكل،  صّياد  شهوة  للمرأة  النعجة  استعارة  تسّرب  الصوف«)1).  من 
استعارة ُتعّضد بعبارة تأتي بعدها ويشّبه فيها الراوي مجموعة صبايا بسرب 
طيور قائاًل: »عبرنا بيوت صغار التّجار وجسر القناة وانحدرنا إلى منطقة 
في  إحداهن  ومزهريات..سأضع  ورد  الفتيات..باقات  من  الغدير..سرب 

رأسـي..تلك المفروكة بالزنبق كمفرش عرس«)2). 

لدى  طعام  لطبق  معادالً  أو  مأكوالً  جسدًا  بوصفها  المرأة  رؤية  تتكرر 
في  الداخلي  عذابه  عن  يعرب  فهو  منظوره.  على  وتسيطر  كثيرًا،  مردان 
بالفتسق  المفعمة  المرأة  أّيتها  فيك  »يالعذابي  المرأة:  مناديًا  أخرى  مقالة 
»كالخّفاش  االلتصاق  ومتمنيًا  السّكر«،  بـ»فّص  ثغرها  واصفًا  والهيل«)3)، 
حرارة  وتسري  تالقي  أن  قبل  الساق..  نهاية  في  الالمتناهية  النعومة  فوق 

الدارسين من أناملك الى دمي البارد«)4). 

يتحّول الجسد عند مردان إلى وليمة مفعمة بالفستق والهيل والدارسين، 
حيث  بالسكين  مأكول  إلى  أخرى،  مقالة  في  نفسه،  الجسد  يتحّول  مثلما 
عن  شيئًا  يعرف  ال  سكين  األربعين،  في  امرأة  وجه  يأكل  الشباب  »أحد 

من يفرك الصدأ: 134.  (1(

املصدر نفسه: 134.   (2(

األزهار تورق داخل العاصفة: 82.  (3(

)4)  املصدر نفسه:82.
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النصل المدفون في علبة العسل«)1). وبذا تبدو كثيٌر من االستعارات محيلة 
ألفق األكل واالفتراس. بالترادف مع ذلك، يحضر الطعام مرتبطًا بالطيور 
خصوصًا، وهو ما يحيل لفضاء الصيد. فمن كوبنهاغن يعبر في المقالة آنفة 
الذكر إلى حدائق فيينا واصفًا ذلك الطائر الذي دّس منقاره في راحتيه يومًا: 
فوق  واستقر  ريشه  من  تجّرد  وقد  الصمون..وتخيلته  لّب  يبحث عن  »إنه 
ماعون من الرز الحار..يالصدره السمين!«)2)ـ ثم يخاطبه »أنا لم أر مثلك 

من قبل ومع ذلك فإن منظرك يستفز أسناني«)3). 

إن المقاربة ليست اعتباطية هنا. فالمرأة بوصفها جسدًا ُمفتَرسًا ترتبط 
لدى الصعلوك بالطائر الفريسة. وهما معًا يحيالن لغرائز بدائية أصلية وغير 
مشذبة حتى لو قدمت أو أوِهمت بأنساٍق ظاهرية مناقضة. ثّمة نسق خفي 
يعمل بدأب، ويتسرب بهذه الطريقة أو تلك. والنسق هذا عائد إلى حقب 
بربرية مغرقة في القدم، وقد تعود لمرحلة التصعلك في الصحراء بحثًا عن 

الصيد وتطمين الغرائز. 

التعارض  من  حيرته  عن  معربًا  ما،  امرأة  جسد  بهره  وقد  مردان  يقول 
لها  دراستي  في  تعّمقت  »لقد  بالروح:  بالجسد وشغفه  هيامه  بين  النسقي 
لحمًا وعظامًا حتى اكتشفت روعة التكوين وهمت به..ولكنّي ال أستطيع 
كمجموعة  لها  حّبي  وبين  لروحها  عبادتي  بين  مضبوطة  معادلة  ابتكر  أن 
أعضاء جميلة وهذا التناقض هو مصدر حيرتي«)4). نداء البربرية جلٌي هنا 

من يفرك الصدأ: 134.   (1(

املصدر نفسه: 134.   (2(

املصدر نفسه: 134.   (3(

األزهار تورق داخل العاصفة:82.  (4(
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وهو يذّكر فورًا برؤى نوربرت إلياس عن ثقافة الجسد، السيما فكرته حول 
التحّول في التعبيرات الجسدية والعاطفية، والتي حدثت »نتيجة لعمليات 
التحضر طويلة المدى التي مّر بها الفرد والمجتمع«)1). حينئذ كانت تمت 
فردنة الجسد المتحضر في المجتمعات الغربية الحديثة من حيث أن ثقافات 
تلك المجتمعات تعزل األجساد »عن بيئتها الطبيعية واالجتماعية«، وتنمّي 
الضبط  من  عالية  درجة  وممارستها  لنفسها،  وعقلنتها  المتحضرة  قابليتها 

على مشاعرها، وعلى مراقبة أفعالها وأفعال اآلخرين)2). 

الذي  المتحضر  غير  والجسد  المتحضر  الجسد  بين  )إلياس(  ويقابل 
كان موجودًا في العصور المبكرة حين كان اإلنسان قد عّبر بشكل مباشر 
عن عواطفه »وعمل على إشباع رغباته الجسدية دون قيود أو اعتبار لرفاهية 
اآلخرين«)3). لقد كانت بنية الجسد المطروحة هنا، في ثقافة بداية القرون 
ودائما  متوقع  غير  السلوك  وكان  االستثارة،  وسريعة  »متقلبة  الوسطى، 
متأرجحًا بين النقيضين«)4). والعلة في ذلك أّن »الحياة كانت قصيرة والغذاء 
اليومية ولم يكن استثناًء  غير متوفر غالبًا كما كان العنف جزءًا من الحياة 
أو حتى مستهجنًا. كان الناس يجدون متعة في التعذيب والتشويه والقتل 
والتحرر  أنفسهم  للدفاع عن  يكونوا مستعدين  ان  الناس  لزامًا على  وكان 
من عواطفهم بغية حماية أرواحهم وممتلكاتهم«)5). لقد وجدت مثل هذه 
الرؤية التطورية في الثقافة العربية وبشكل أحّد مما هي في أوربا وأفضل 

اجلسد والنظرية االجتامعية:200.   (1(

من يفرك الصدأ: 200.  (2(

املصدر نفسه: 200.  (3(
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املصدر نفسه 204:   (5(
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قرينة على هذا هي الخياالت التي تتسرب من رؤية مردان للمرأة والطيور، 
ينقر لّب الصمون على أصابع مردان، بوصفه منتوف  الذي  الطائر  فتخّيل 
الريش مستقرًا على صحن رز بصدره السمين إنما يسّرب نسقَا بربريَا شبه 
منسي في أوربا التي كان الشاعر في زيارة لها. ثّمة استقرت الحداثة على 
نسق جديد ينّظم عالقة الناس بفكرة الجسدية »بشكل معارض ألّي شيء 
يشعرون إنه حيواني أو طبيعي«)1). يقول نوربرت إلياس أنه أصبح »كّل ما 
الخلفية،  المناطق  في  باستمرار  يخفى  للجسد  الطبيعية  بالوظائف  ّيذّكر 
حّتى الحيواني في الطعام يتم اخفاؤه«)2). فبعد أن كانت رؤية تقطيع حيوان 
مّيت على مائدة طعام تسبب السعادة »أّدت عمليات النمو في تدّبر الجسد 
أنها  أساس  على  اللحم  أطباق  الى  تنظر  الناس  جعلت  أخرى  معايير  إلى 
تذكرهم بقتل الحيوان. فحاول الناس تجنّب ذلك بشكل واضح«)3). وذلك 
يتذّكر  ما  نادرًا  يأكله  اإلنسان عندما  أطباق حديثة من طعام يجعل  بأعداد 

أصوله، أي الطعام)4).

حسين  لدى  مفهومًا  الجسدّية  إلى  النظر  في  الحداثي  التغيير  هذا  كان 
المخفي  النسق  اإلبقاء على  مع  معه ظاهريًا  التماهي  يحاول  لهذا  مردان، 
إنه  الطعام والحيوانات.  مثلما يصّح على  المرأة  شّغاالً. ويصّح األمر مع 
حديثه عن  تماثل  حسّية  وبنزعة  تشّرده،  أثناء  للمرأة  مثاًل مالمساته  يتذكر 
التعارف  الليل ال تتعّدى  الطعام. يقول: »كانت طريقتي في معاشرة بنات 

املصدر نفسه: 204.  (1(

املصدر نفسه: 207.   (2(
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الجسدي، ولمرة واحدة فقط، ولقد التقيت بعدد هائل منهن، مائة..خمسمائة..
اليوم أصبت بذلك  العدد الحقيقي يتجاوز ذلك. ومنذ ذلك  أّن  ألف..أظن 

الداء الوبيل..داء الملل والهرب من أّي جسم جميل أقوم بخدشه«)1). 

من  مستلهمًا  بوصفه  المفصل،  هذا  في  الجسد،  مع  التعامل  يتجّلى 
»الخدش«  مفردة  فاختياره  الحيواني.  بالطعام  المتعّلق  نفسه  المنظور 
تحيل لفعالية الصيد وليس مجرد المالمسة الجسدية. وأيراد رقم الفرائس 
والتشبيهات  اللغة  في  متنفسه  يجد  مكبوت  الوعي  من  متسرٌب  تصاعديًا 
من  إنها  جميلة  فتاة  يصف  وهو  النسق،  هذا  مسربّا  يقول،  واالستعارات. 
نفس الطين الملّون..: فارفع قامتك أّيها الرخ ثم ضع قدمك فوق كّل شفة 
ال تفهم العبقرية..والجمال! أنها لجميلة هذه الفرخة الرائعة«)2). بمعنى أن 
تحبط  لكنها  مردان،  خطاب  تحتوي  باللذة  المتخم  الصّياد  الرجل  صورة 
باإلضافة  الملل  هو  خبيث  »بمرض  مصاب  ملول،  رجل  بمزاج  دائمًا 
الملل  من  هروب  سلسلة  كّله  فيومي  بالوحدة.  ومرعب  مركز  شعور  الى 
والعزلة، ومن الحرية، وقد دفعني كّل ذلك الى البحث عن لذائذ وألعاب 
مختلفة للتخّلص أو لالبتعاد بين فترة وأخرى عن جهنمي هذه«)3). لذلك 
إّن  أي  ثانية.  منها  يتقّرب  وال  صيدها  بعد  الفريسة  ترك  إلى  أحيانًا  يسارع 
فكرة التخمة تأتي معادالً ظاهريًا لفكرة الجوع والكبت التي يمكن التقاطها 

في مفاصل أخرى من السرد. 

من جهة أخرى، فإّن نسق الفحل الصعلوك ال يكتفي بتسريب منظوره 

من يفرك الصدأ: 175.  (1(

األزهار تورق داخل العاصفة،: 21.  (2(
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واستعاراتها  اللغة  ليحتوي  يمضي  بل  األنثى  باتجاه  دائمًا  ينحرف  الذي 
ومجازاتها. فالمدن عبارة عن نساء بالنسبة له: »بيروت دمية ترفع ساقها«)1)، 
و»دمشق طفلة«)2). ومع هذا، ال يكاد يسهو عن هذا المنظور الذي تقف فيه 
المرأة بؤرًة للمشهد، بصفتها فريسة، حتى يحضر نسق اإلخضاع ليسّرب يأسًا 
تبدو  ثيمة  إلى  النهائي  التخريج  عميقًا من تملّكها بشكل حقيقي. ويذهب 
المالذ  فالثورة هي  فيها حسين مردان.  التي عاش  الثورية  للمرحلة  مناسبة 
والمهرب دائمًا. يقول: »من خالل كّل هذا أعود فأنظر إلى جسمي الملقى 
فأشعر بالتقزز والنفور، فمتى تتحرك لوالب الماكنة الباردة في أعماقي؟ متى 
أخرج هذا الطين الذي يكّفن وجهي. متى أمّد بقامتي فأقدم لشعبي ولإلنسانية 

مثل هذه الخدمات التي قدمها جيفارا وسيدا وبايرون..متى«)3). 

كّل  في  بها  تظهر  التي  الصورة  يناقض  نسقيًا  مضادًا  الرؤية  لهذه  إن 
مكان كاستعارة كلية كما رأينا. نعني التركيز على المرأة ومالحقتها بعدسة 
السارد  فيخاصم  وهناك  هنا  متناثرًا  سيظهر  النسقي  والمعارض  جائعة، 
الحي  الشعب  لحم  إلى  وااللتفات  جسدًا،  عنها  لإلشاحة  ويدعو  المرأة 
في  اصطناعية.  بطريقة  الملموم  والثغر  الكستنائي  الشعر  من  بدالً  لتقبيله 
الباص  به  المصلحة، تمضي  باص  في  نفسها، محاورة  الذكر  آنفة  المقالة 
الشجرة.  »أبي فوق  فيلم  النصر حيث يعرض  قريبًا من سينما  نفسه  فيجد 
يقول »وابتسمت بحزن، قيل لي إّن فيه مائة قبلة«)4). هنا يتوّقف الراوي عن 

املصدر نفسه: 187.   (1(
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السرد ليقوم بوظيفة ثانوية فيخاطب قارئه الضمني ويتحّول ضمير المتكلم 
المفرد عنده إلى ضمير جماعة قائاًل: »إننا بحاجة إلى أفالم تحّول لحمنا 
يقفون  الذين  بالنار..إلى  المسربلين  للرجال  حديد..تحّية  إلى  الرخيص 

بعيدًا عن األشجار للحصول على قبلة المجد في جبهات القتال«)1). 

والهث،  مرير  صراع  في  هنا  يتجّسدان  المتنازعين  الراوي  نسقي  إن 
بين صّياد عاجز، من جهة، وفرائس يظهرن على شكل أناث أو على شكل 
طيور، من جهة ثانية. وأثناء هذا اللهاث، يتسّرب عجز الراوي فيلجأ إلى 
المتكلم  وضمير  حديد،  إلى  الرخيص  اللحم  معها  يتحّول  ثورّية  فحولة 
مقالة  في  يقول  بالثورة.  األنثى  يستبدل  جّبار  جماعي  ضمير  إلى  الفرد 
إلى  مطلقة  طواعية  عن  وانحزت  ـ  المرأة  ـ  فراقها  اخترت  »لهذا  أخرى: 
حملة المشعل ألرفع من قدرتي على الخلق وتكريس كّل القوى التي في 
حوزتي لخدمة المضطهدين في كل مكان«)2). ويعلل ذلك، بأّن »الدوران 
اصطناعية سوف  بطريقة  ملموم  ثغر  أو  كستنائي  خصلة شعر  حول  الغبي 
يستنزفان الوعي في إرهاصات رخيصة بالنسبة للظرف الثوري الذي يمرُّ 
به األدب العربي«)3). وعّلة ذلك »أننا ال نبني عالقتنا مع المرأة كرفيقة حّرة 

وإنما نحن نلوذ بها هربا من التوّحد«)4). 
عزلته،  إلى  دائمًا  بالضجيج  تأتي  المرأة  أن  إلى  كله  هذا  من  وينتهي 
وبأنها تمنعه من »تقبيل اللحم الحي لحياة الشعب«)5). غير أن األمر رغم 

املصدر نفسه: 135.  (1(
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اإلخالص  بين  »المقارنة  أّن  ذلك  له.  بالنسبة  بالمحاولة،  جدير  صعوبته، 
لطفل بائس وفقير ال يجد القوت وبين التلذذ بتفسير الغنج في كلمات امرأة 
جميلة نحبها، أّن األول يستدر دموعي ويزّجني في حومة النضال من أجل 
السعادة لكّل البؤساء في العالم، والمنظر الثاني ينيم جسمي فوق تيار من 

المشاعر الهزيلة«)1). 

الخالصة من هذا كله: في خطاب حسين مردان، ثّمة تحريك لألنساق 
تراه ثوريًا جّبارًا في لغته  إلى آخر، والموقعان متعاكسان دائمًا.  من موقع 
حينًا، ثم تكتشف إنه عاجز عن الفعل وشاعر بالمرارة في حين آخر. تارًة 
يتوسل  وهو  حين  بعد  بِه  تفاجئ  ثم  والعالم،  خصومه  يتوّعد  قاسيًا  تراه 

بأولئك الخصوم كي يفهموه.

إلى كونِه قدرة، ومن  الجدلية، من كونه عجزًا  العجز، في هذه  يتنقل 
كونه تلذذًا بالحسّيات إلى كونه انغماسًا في المثاليات الثورية. ينظر للمرأة 
يراقب فريسة. لكنه، في حين آخر، يسّرب شعورًا  فيتشهاها وكأّنه صياد 
مريرًا بالعجز عن اإلمساك ولو بظلها. مرًة يعرُب عن جوعه المزمن لها، 
الرومانسية في  إلى أخر حدود  يعّبر عن ملله منها. تجده رومانسيًا  ومرة 

لحظة، ثّم تجد له جانبًا واقعيًا إلى أبعد مدى يمكن أن تصله الواقعية. 

فقيرة  شريحة  من  فهو  تعبير.  خير  عصره  عن  عّبر  مثالي،  متمّرد  إنه 
 ، قويٌّ تراه  لهذا  واقتصاديًا.  وثقافيًا  واجتماعيًا  سياسيًا  مقهور،  وجيل 
تجده  حتى  دواخله  في  تتمعن  إن  ما  لكنك  الخارج،  من  المظهر  صلب 

ضعيفًا مستضعفًا يوشك أن يبكي كطفل خوفًا من العالم. 

املصدر نفسه: 107.  (1(
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عبد القادر الجنابي: الالمنتمي العنيف في عصر االنتماء 
عائلة  إلى  جيله،  أبناء  أغلب  مثل  الجنابي،  القادر  عبد  الشاعر  ينتمي 
بسيطة.  حياة  وعاشت  بغداد،  في  القرية«  »راس  محلة  سكنت  متواضعة 
كان أبوه يملك مقهى صغيرًا في »شريعة السمك« ويعيل األسرة المكّونة 
من ثمانية أفراد)1). وكان من بينهم الجنابي الذي ستتفاوت تقييمات زمالئه 
الستينات كسامي مهدي)2)،  في حركة  أثر  ذا  يعّده  بين من ال  بعد،  فيما  له 
وبين من يعّده ذا انتماء حقيقي لروح الجيل كفاضل العزاوي. األخير يؤّكد 
أنه كان مثقفًا ناقمًا على انتماءاته االجتماعية والثقافية، ويضيف أنه »كان 
متمردًا من دون أن تفارقه وداعته تجاه أصدقائه. كان يتنقل من مكان إلى 

آخر كما لو أن شيئًا ينتظره دائمًا«)3).

»الهروبي«،  أو  »القميء«  المنتمي،  غير  الغريب  المثقف  صورة  إن 
بحسب وصف سركون بولص. كانت هي السائدة في جيل الستينات. لكّن 
الصورة مع عبد القادر الجنابي ستكون مختلفة عن زمالئه اآلخرين لجهة 
شاعرًا  بوصفه  مسيرته  وسيكمل  مردان  حسين  لظاهرة  امتدادًا  سيمثل  أنه 
مشّردًا اجتماعيًا، ومتمردًا على النوع الشعري عبر تركيزه على قصيدة النثر. 
التروتسكي،  اليسار  هي  سياسية  بآيديولوجيا  التمرد  ذلك  سيربط  أنه  غير 
وفي  السوريالية.  وهي  الشعر  صلب  في  تقع  بفكرة  لها  ومبررًا  متعاضدًة 

تربية عبد القادر اجلنايب، عبد القادر اجلنايب، دار اجلديد ـ لندن 11 :1995.   (1(

يقول سامي مهدي عن اجلنايب: »مل يكن له أي دور يف احلركة الستينية ومل يكن لديه   (2(

ما يؤهله لتقديم أية شهادة عىل حقائقها الداخلية والستينيون أينام كانوا ومهام كانت 
انحيازاهتم يعرفون هذه احلقيقة«، املوجة الصاخبة،: 14.

فاضل العزاوي، شهادة، جملة »فراديس«، العدد 4 ـ 5 منشورات اجلمل 29 :1992.  (3(
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خضم هذا، ستختصر استراتيجيته بشعار تروتسكي ـ بروتون الداعي إلى 
»استقالل الفن ـ من أجل الفن ـ الثورة ـ من أجل التحرير النهائي للفن«)1). 
وفي صلب هذه االستراتيجية، سوف يتجه إلى صدم القارئ وإرباك ذائقته 
الجمالية، من جهة، ومنظومته القيمية ذات البعد األخالقي من جهة أخرى. 
التزام  باستثناء  االلتزام  واحتقار  االنتماء  رفض  فكرة  يستبطنان  والجانبان 

استراتيجية الهدم، هدم األفكار واألشكال. 

منذ  والطائفي  الديني  لالنتماء  الجنابي  رفض  يتبّدى  اجتماعيًا، 
لي  تكون  أن  لي وعلّي  وقّدر  متمردًا  يقول »ولدت  فهو  الباكرة،  طفولته 
النفس الوحش«)2). ويّتضح ذلك رمزيًا من خالل منظوره لفكرة االنتماء 
إنه  فيقول  االبتدائية  المدرسة  في  أيامه  عن  يتحدث  عليها.  تعّرفه  منذ 
كان يبّكر في طريقه أحيانًا فيمّر بكنيسة الكلدان: »أمّد أصبعي في جرن 
الماء المقّدس الموضوع عند مدخل صحن الكنيسة وأرسم على وجهي 
وفي  مسيحي«)3).  طفل  وكأنني  اآلخرين  مع  أدخل  ثم  الصليب  إشارة 
حين آخر، يذكر أنه عمل في طفولته عند رجل شيعي لّفافًا للسجائر في 
محلة سيد سلطان علي. وكان الجنابي الطفل يماشي الرجل الذي كان 
كيف  ـ  المذهب  بتلقيني  يتصّور  »كان  الجعفري:  المذهب  أصول  يلّقنه 
في  الجعفرية  نشر  داعيًا في حركة  ألخ..أرتّد  آكل، أغسل يدي، أصلي، 

العالم«)4).  أنحاء 

تربية عبد القادر اجلنايب: 44.  (1(

املصدر نفسه: 54.   (2(

املصدر نفسه: 16.  (3(

املصدر نفسه: 13.  (4(
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التي أخبرت عائلته أن ال  في غضون ذلك يتذّكر نبوءة تلك »الماّلية« 
خير يرتجى منه وال فائدة »ال للوطن، وال للدين، وال حّتى للعائلة«)1). لذا 
البيت، االنتماء األول، »باتجاه جيل  نافذة  كان من الطبيعي أن يهرب من 
من  كثيرة  عائالت  آمال  مخّيب  جيل  والتقاليد،  القيم  على  متمّرد  ضائع 
المجلة«)2).  تلك  أو  الجريدة  هذه  في  تنشر  مقالة  أو  قصة  أو  قصيدة  أجل 
وكان ذلك الجيل، كما يقول هو وباقي زمالئه، منحدرًا من مدن أخرى، 
وسيعرف فيما بعد بجيل الستينات)3). إن صورة المثقف الغريب أو المنفي، 
السائر في الحشد وغير المنتمي له في الوقت نفسه، كانت الصورة األشهر 
التي ارتبطت بمثقفي الحداثة في العالم العربي والعالم آنذاك. ويعود األمر 
مدن  كوزموبوليتي.  بعد  ذات  كبرى  مدن  ظهور  شهد  جديد  سياق  إلى 
أختصرت فيها الجماعات وذابت في بوتقة واحدة، بوتقة سيتبدى فيها أثر 
المدينة على الفرد من ناحية كون المدينة عبارة عن حشد من الغرباء ظهر 

وبدا أنه سيستمر كما يقول رايموند ويليامز)4). 

بغداد  سكنة  من  كونه  الجنابي  على  ينطبق  ال  التفصيل  ذلك  أّن  على 
لكنه، مع  مثاًل.  الكركوكيين  أقرانه  مثل  قادمًا من هامش  يكن  أصاًل، ولم 
بالتبّدالت  والمأخوذ  القلق،  الغريب،  المثقف  صورة  من  يسلم  لم  هذا، 
يندمج في  أبناء جيله، لم  إنه، مثل أغلب  الجوهرية الحاصلة في محيطه. 
المجتمع، وكان أقرب أن يكون دخياًل عليه. كان المجتمع منفاه كما هو 

املصدر نفسه: 12.  (1(

املصدر نفسه: 17.   (2(

املصدر نفسه: 17.  (3(

طرائق احلداثة: 61.   (4(
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أمر مثقفي حقبة الحداثة كما يقول إدوارد سعيد. وبذا فهو مثلهم لم يكن 
قادرًا »على التحّرر من القلق أينما كان، متيّقظًا باستمرار«)1). 

ومؤيد  فائق  وصالح  بولص  سركون  الشعراء  أقرانه  مع  حدث  ومثلما 
إلى  الميتافيزيقي  المنفى  من  الجنابي  انتقل  ما  سرعان  وسواهم،  الراوي 
سيحاول  وهناك   .1970 عام  بريطانيا  إلى  هاجر  أن  فكان  الفعلي،  المنفى 
عما  والباحث  شعريًا،  الثائر  المضاد،  للمثقف  الخاص  إنموذجه  تحقيق 
شعريًا  أناضل  »كنت  يقول:  حوله.  من  األشياء  نظام  في  الفوضى  ُيحدث 
النقدي  األدب  كّل  كثب  عن  أتابع  وكنت  الحياة،  ـ  العالم  تغيير  أجل  من 
الماركسي«)2). ويضيف »كنت مأخوذًا بكّل ما يقوى على  شبه الفوضوي 

إحداث فوضى على النظام وخلق فضائح عبر التاريخ«)3). 

هاجر  أغلبهم  إن  إذ  بأخرى  أو  بطريقة  اآلخرين،  مع  عينه  األمر  جرى 
كابراهيم  الفلسطينية  بالمنظمات  بعضهم  فالتحق  المضادة  بالثورة  حالمًا 
زاير ومؤيد الراوي، في حين رحل البعض اآلخر إلى الغرب، حيث منبع 
األفكار والحركات الملهمة. األمر مع عبد القادر الجنابي أخذ منحى مختلفًا 
للحزب  المركزية  القيادة  مع  الراديكالية  التجربة  فمن  التطّرف.  وشديد 
الشيوعي العراقي، التيار المنشّق عام 1966، الناقم على الستالينية والتحّجر 
على  الناقمين  المشردين  الشّبان  أي  لندن،  في  التروتسكيين  إلى  الثوري، 
والعرب  الفرنسيين  السورياليين  إلى  األخيرين  هؤالء  من  ثم  الرأسمالية. 
في باريس. المدينة التي شهدت قبل أربع سنوات من وصوله ثورة طالبية 

ألهمت الراديكاليين في أوربا وأميركا الالتينية. 

صور املثقف:66.   (1(

تربية عبد القادر اجلنايب:58.   (2(

املصدر نفسه: 58.   (3(
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الراديكالية ونسق العنف الفعلي 
لكّن  والمتمّرد.  الصعلوك  المثقف  صورة  الجنابي  القادر  عبد  مّثل 
ذلك  معه.  مختلفة  ستبدو  الستيني  المشهد  اعتادها  التي  الصورة  هذه 
عبر  فعليًا  تجسيده  وأراد  العنيف،  الثوري  المثقف  بانموذج  آمن  أنه 
وجد  حيث  بغداد،  من  ابتداًء  متطرفة  راديكالية  تنظيمات  في  االنضواء 
في  ألفكارها  داعيا  الشيوعي،  للحزب  المركزية  القيادة  في  عضوًا  نفسه 
معظم  يرتاده  كان  الذي  ابراهيم  مقهى  السيما  الشباب،  الشعراء  مقاهي 
االنجذاب  ذلك  الجنابي  ويفسر  الرسمية)1).  للثقافة  المعادين  الستينيين 
بتأّثره، وأبناء جيله، بأجواء التغّيرات الفكرية الحاصلة في العالم، وبروز 
»أخذت  أسماء  وهي  وجيفارا،  تروتسكي  مثل  جديدة  ماركسية  أسماء 
المحّرض  دور  تلعب  نقّية  ماركسية  عن  التشويهي  الستاليني  اللثام  تميط 

على سالح األحداث«)2).
 وترافق ذلك مع حدث محلي مهم تجّسد بانشقاق عناصر من حزب 
الثورية.  العمالية  المنظمة  في  وتجمعهم  أخرى)3)،  منظمات  ومن  البعث 
أحد  السامرائي  قيس  ليلى(  )أبو  كان  الذي  الجديد  التنظيم  ذلك  أي 
مؤسسيه. يقول إّنه »كان للمنظمة في مرحلتها األولى، أي قبل انصهارها 
في القيادة المركزية، ميول تروتسكية. كما حدث االنشقاق المنتظر لطرد 
الشيوعي  للحزب  مؤقتة  مركزية  قيادة  تأسيس  وإعالن  المركزية  اللجنة 

 .(4(»1967 باعالن أيلول سبتمبر 

املصدر نفسه: 37.  (1(

املصدر نفسه: 37.  (2(

املصدر نفسه: 44.  (3(

املصدر نفسه: 44.   (4(
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يقول  كما  مرحبًا  االنشقاقات  تلك  من  الستيني  الجيل  موقف  كان 
الجنابي)1). وإذ نقول الجيل الستيني فإننا نعني التيار الراديكالي »المنتفض 
على كّل القيم التقليدية من أجل إحداث ثورة ثقافية تسمو بالمخيلة العراقية 
الى آفاق متفتحة على اإلبداع الحّر«)2). وكان ذلك حدث بتأثير من الفكر 
الغربي الذي لهث الستينيون خلف مصادره رغم شّحتها. لكن هذا لم يكن 
وكانوا  الجنابي.  يقول  كما  الممحي«)3)،  »يقرأون  كانوا  فالستينيون  مهمًا، 
مدفوعين لذلك بفعل المحنة التي زّودتهم »بحاسة شم ذئبية«)4)يستطيعون 
الجريدة  أو مقال صغير نشرته هذه  التواصل »عبر خبر صغير  من خاللها 
لو سمعنا  بحيث  في مكتبة كورينت  تباع  التي  الدورية  تلك  أو  اإلنكليزية 

المؤلف الندهش من معرفتنا العميقة بكتابه«)5).

الراديكاليين  لحركة  رسمها  في  الجنابي  يجهد  التي  الخلفية  إن 
من  إاّل  العزاوي  فاضل  يرسمها  التي  بتلك  شبيهة  تبدو  ال  الستينات  في 
اطالع  على  كانوا  وكأنهم  األمر  يصّور  فالعزاوي  الموّجه.  النسق  حيث 
مشهدًا  الجنابي  لنا  ينقل  حين  في  وأميركا،  أوربا  في  يجري  بما  تام  شبه 
آخر من منظور مختلف يبدو فيه المؤثر المحلي أقوى وأكثر حسمًا. هذا 
االختالف في المنظور عائد إلى اختالف جزئي في النسق المضمر الذي 
يحّرك الشاعرين، أو لنقل الشطرين المكونين للتيار الراديكالي الستيني. 
فثّمة، في هذا التيار، شطٌر اتجه إلى التنظير والكتابة ولم يرتبط بالحركات 

املصدر نفسه: 43.   (1(

املصدر نفسه: 43.   (2(

املصدر نفسه: 47.   (3(

املصدر نفسه: 47.   (4(

تربية عبد القادر اجلنايب: 47.   (5(
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السياسية الفعلية، بل احتقرها ونظر إليها بنرجسية واستعالء. وأبرز ممثل لهذا 
الشطر هو فاضل العزاوي. بالمقابل، هناك شطٌر آخر ذو صلة تنظيمية باليسار 

المتطّرف، ومن ممثليه عبد القادر الجنابي وابراهيم زاير وصالح فائق. 
الحال إنه حتى لو تحّرك الشطران انطالقًا من النسق الرايكالي العنيف 
ذاته، فإن أحدهما عرف بطابع مثالّي وانفصال عن الشارع السياسي، فكان 
عنفه لفظيًا. في وقت تجّسد الشطر اآلخر عمليًا، على األرض، فكان عنفه 
فعليًا، مضادًا للبؤسوية كما يقول عبد القادر الجنابي)1). إنه يقول عن تأّصل 
السلطة  الى  يعود  والفضل  نفسي  في  أضمر  »لم  عنده:  البؤسوية  مناهضة 
االستجداء  واحد:  لشيء  إاّل  شديدًا  بغضًا  البيت  في  المتحّكمة  األمومية 
واستدرار الشفقة«)2). ويذكر، بهذا الخصوص، إعجابه بالمشهد األخير من 
الفيلم األميركي »أنا هارب من جين كانغ« الذي أخرجه ميرفين ليروي)3) 
سنة 1932 حيث نرى بطل الفيلم »بول موني«)4) في رواق مظلم يجيب عن 
سؤال زوجته له ـ كيف تعيش؟ »بنبرة تنم عن عّزة نفس وهو يتوارى في 

الظالم وفي يده مسدس: أسرق«)5).

املصدر نفسه: 20.   (1(

املصدر نفسه: 20.   (2(

)3)  مريفن لريوي خمرج أمريكي ولد عام 1900 وتويف عام 1987 بدأ حياته بائعا للصحف 

بعد  اإلخراج  إىل  الصامتة  األفالم  يف  التمثيل  من  وتدرج  هوليوود،  إىل  ذهب  ثم 
دخوله استوديو وارنر براذرز عام 1927،من أبرز أفالمه »جرس واترلو« و»احلصاد 

العشوائي«.
بول موين اسمه األصيل ميشيليم ماير فايسنفرويند ولد عام 1895 وتويف عام 1967،   (4(

ممثل مرسحي وسينامئي أمريكي من أصل نمساوي. واعترب أحد أبرز نجوم استوديو 
وارنر براذرز. ورث موهبة التمثيل من أبويه وأميض سنواته األوىل يف املرسح اليدييش 

يف نيويورك. 
املصدر نفسه: 20.   (5(
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لم يكن هذا الفهم للتمّرد بوصفه ممارسة فيها فروسية ونبل وبعيدة عن 
البؤس والشحاذة واالعتياش على فضالت اآلخرين سوى انعكاس لفكرة 
الكفاح المسلح التي آمن بها تيار في جيل الستينات ومارسها. يقول الجنابي إن 
مرد إعجابه بمارلون براندو مثاًل ال يعود إال لهذه الفكرة، فكرة البطل المتمرد 
الذي يخلق أوضاعًا مضادة للسائد ويتدّفق منها هاجس بأن يتسّلم الفرد دوره 
في خلق تلك األوضاع)1). بل إنه يذهب أبعد من هذا حين يعد السرقة السلوك 
الوحيد الذي »يميط اللثام عن حقيقة الملكية في هذا المجتمع«)2). وهي فكرة 
تعود ألندريه بريتون كانت استهوت الجنابي ومارسها منذ وجوده في بغداد، 

وأطلق عليها تسمية »تأميم الكتب«، أي سرقتها ومن ثم بيعها. 

يرى الجنابي أنه ليس أمام من اختار التمرد لمواصلة كفاحه لتغيير العالم 
أو  »التسّول  يقول:  كما  طريقتين،  سوى  وأعرافه،  تقاليده  بكل  والمجازفة 
واستنشاق  الخنوع  على  قدرة  لهم  أناس  إلى  يحتاج  التسّول  لكّن  السرقة 
اآلخرين، أنا شخص ال تلين قناته لغامز، ولدت متمردًا وقّدر لي وعلّي أن 
تكون لي النفس الوحش أو كما تقول أغنية born to be wild ..ال جلد على 
تملق أحد من أجل باوند. يستحيل، الصراع من أجل البقاء السليم بفرديتي 
يقتضيني أن أسرق لكن ليس من صديق أو من صاحب محل صغير«)3). ومن 
هذا الباب الذي يقود للصعاليك، رأى أن عليه سرقة الكتب التي تضجُّ بها 

المكتبات الرأسمالية)4). 

املصدر نفسه: 54.   (1(

املصدر نفسه: 54.   (2(

املصدر نفسه: 54.  (3(

املصدر نفسه 54.   (4(
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مع  لكنها  المشردين،  المثقفين  على  جديدة  الممارسة  تلك  تكن  لم 
فكري  تسويغ  أمام  أننا  أي  الرابعة«)1).  األممية  أجل  »من  ستكون  الجنابي 
وثقافي لممارسة اجتماعية وليست كتابية. يقول: »كنت أناضل في صفوف 
لها  واجهة  مكتبة  نفتح  أن  هو  لصالحها  بمشروع  فكرت  العرب.  الطلبة 
في بيروت، فعملت مع الرفيق فارس على تأميم ما يقارب 600 كتاب في 
أسبوع واحد وقد أرسلناها عن طريق البحر لبيروت ظلت ألشهر مصدر 
الذراع األيمن في تأميم مئات  إقامته في بيروت. كان  عيش فارس خالل 
الكتب وعلب المخلالت الهندية الحاّرة وال أعرف كم من شريان لنا تمّزق 

آنذاك«)2). 

التلفيق واالختطاف
كان النمط الذي اتخذه عبد القادر الجنابي للتعبير عن راديكاليته سلوكيًا 
إذًا ولم يظهر كتابيًا حتى وصوله إلى فرنسا بعد ثالث سنوات من هجرته. 
منشغاًل  ذلك  قبل  وكان   1973 عام  باريس  في  الشعر  كتابة  بدأ  إنه  يقول 
والتشّرد،  بالجنس  انشغل  لندن،  في  األرض)3).  على  التطّرف  بممارسة 
بنايات  أعلى طوابق  الذين عاش معهم في  الهيبز  الحدائق وعاشر  نام في 
مهجورة على وشك أن تنهدم. كان أولئك الشبان »اتخذوها مأوى يحرق 
فيه كّل مساء بخور ذو رائحة طيبة حتى مطلع النهار مشبع بدخان الحشيشة 

ـ l s d والماريجونا«)4).  وملغوم بحبوب ال

املصدر نفسه: 57.  (1(

املصدر نفسه: 57.   (2(

املصدر نفسه: 55.   (3(

املصدر نفسه: 55.  (4(
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فوق  تتألأل  خارقة.  شعرية  مواضيع  له،  بالنسبة  األجواء،  تلك  كانت 
تنسى  لكنها  الذهن  في  مطبوعة  كتبًا  الذهن  في  وتتمثل  الدماغ،  ذؤابات 
الجنابي ألنه  سريعًا. كانت عبارة عن قصائد موت وكوابيس ضاعت من 
كتبها فقط في ذهنه »وعندما حاولت أن أتذكرها في اليوم التالي لم أدري 
الراديكالية  اتخذ  لكونه  أي  السبب،  لهذا  أنتهي«)1).  أين  وال  أبدأ  أين  من 
السلوكية طريقًا، فإنه انحاز لنماذج ستينية تنتمي لنسقه نفسه، ومنهم مؤيد 
الراوي وجان دمو وابراهيم زاير. وليس من قبيل المصادفة أن هذه النماذج 
في  أم  الشعر  في  سواٌء  الستينات،  في  الكثير  تكتب  ولم  منتجة،  تكن  لم 
التنظير. وهذا ما أخذ عليهم فيما بعد ونظر إليهم، على أساسه، بوصفهم 

غير ذوي أثر في حركة الجيل)2). 

كانوا  أنهم  الجنابي  يدّونها  التي  الفعلي  التطرف  سردية  من  يّتضح  ما 
لذلك  الكتابة.  عبر  وليس  اليومي  الفعل  عبر  الشعرية  ثوريتهم  يمارسون 
يرشح عنده ميٌل لرسم صورة للمثقف بوصفه ممارسًا للثورة المضادة في 
سلوكه اليومي. ويتجسد هذا في احتقار زيف األشكال المحتفى بها ثقافيًا 
والتهّكم منها ومن مقّدسيها والملتزمين بها. وأفضل قرينة على تبني هذا 
الفهم هو أن وقفات الجنابي عند الممارسة السلوكية للشعراء ال تقّل أهمية 

لديه عن التوقف عند نصوصهم المكتوبة. 

حين يمرُّ بالشاعر وليد جمعة مثاًل، تراه يرّكز على هذا الفهم، معتقدًا 
الثقافية، رغم  الزيف االجتماعي واألكاذيب  تهّكمه من  ثوريًا في  أنه كان 

املصدر نفسه: 62.  (1(

ينظر مثال، املوجة الصاخبة: 14.  (2(
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أنه لم ينشر الكثير في الستينات)1). يقول إنه اسُتضيف في مرة وحيدة باتحاد 
األدباء، فكانت استضافته أشبه بالفضيحة بالنسبة لمعايير تلك المؤسسسة، 
فحسب،  هذا  ليس  عفطة«)2).  كلمة  الفقري  »كان عمودها  قرأ قصيدة  لقد 
ففكرة أن يتعمد الشاعر الراديكالي خلخلة يقين اآلخر في تراثه ومنظومته 
الجنابي.  لدى  أساسية  تعد فكرة  والمعيارية  النصوصية  الجمالية وذاكرته 
لهذا يتوقف عندها مشيرا للسخرية من المقدسات والبديهيات وزعرعتها 
األخير  شاعرية  كانت  دمو.  جان  يفعل  كان  كما  مجلجلة  بضحكة  ولو 
القصائد  في  ال  تتجسد،  وهي  الجنابي.  يقول  كما  السبب،  لهذا  حقيقية، 
المتناثرة التي كتبها، بل في«مظهره، قرفه من الشعراء المعتبرين الذين تنهار 

ثقتهم بأشعارهم ما أن يحضر، تشّرده وقصائده القصيرة والجد غريبة«)3). 

أو  الجنابي يحايث فكرة اختراق  القادر  المنّظم لسردية عبد  النسق  إن 
انتهاك سلطة نظام الخطاب التي حددها ميشيل فوكو. فالشاعر الراديكالي 
برأي الجنابي هو من يجهد في انتهاك وتعرية المعايير التي تؤسس لسلطة 
الخطاب. وهذه السلطة متفق عليها بين األدباء، وال يسمح بالخروج على 
نظامها ومعاييرها المشرعة لهذا، ألّن ذلك يعني إحداث فوضى تفقد معها 
المؤسسة كّل سلطتها. يقول فوكو إن »إنتاج الخطاب في كلِّ مجتمع هو في 
نفس الوقت إنتاج مراقب ومنتقى ومنّظم ومعاد توزيعه من خالل عدد من 
االجراءات التي يكون دورها هو الحّد من سلطاته ومخاطره، والتحّكم في 

تربية عبد القادر اجلنايب:37.  (1(

لقصائد  القبيل:  هذا  من  يشء  القصيدة  يف  جاء  مما  »كان  يقول   .37 نفسه،:  املصدر   (2(

الشعراء الومهني عفطه/ لعيون أطفال العامل عفطه«.
املصدر نفسه: 59 .  (3(
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حدوثه المحتمل«)1). ويشير بهذا الصدد إلى إجراء االستبعاد والمنع، وهذا 
بالضبط ما يشير إليه الجنابي وهو يتناول الصعاليك في الجيل الستيني ممن 

يخلخلون البنى القارة والمعايير السائدة. 

ثّمة، في حدود هذا الفهم، ظاهرة أخرى يبرزها الجنابي وتبدو تمثياًل 
المتعارف عليها وخلخلًة  انتهاكًا للمعايير  لفكرته عن السوريالية بوصفها 
للمقّدس. ففي أثناء وجوده في باريس وإصداره مجلتي »الرغبة اإلباحية« 
و»النقطة«، كان اختلق آلية التلفيق والتدليس، أي تلفيق النصوص والتدليس 
على القّراء لغرض ثقافي معين. يقول في كتابه إنه لّفق شخصية أطلق عليها 
اسم »لطف اهللا راتب«، ونشر عنها في مجلة »النقطة« تقريرًا زاعمًا أنه شاعر 
»اختلقت ألسباب  الشخصية  أن  نيويورك)2). ويضيف  انتحر في  سوريالي 
األولى  الصفحة  على  الطهطاوي،  رفاعة  إلى  ننسب  جعلتنا  كالتي  لعبوية 
من العدد نفسه، هذه الجملة التي لم يقلها قط: الفرق بين الحضارة الغربية 
بعض  أن  فوجيء  مدة  وبعد  نقطة«)3).  من  لها  ويا  نقطة  العربية  والحضارة 
اهللا  لطف  أن  لبنانية،  صحف  في  نشروها  مقاالت  في  كتبوا،  الصحفيين 
راتب هو »التعبير األعمق عن تجربة المنفى، مشعرن الفكر يتآكله الجوع، 

مسافرًا في ليل المعنى، الصوفي الصامت«)4). 

ويضع الجنابي ذلك بوصفه تجسيدًا عمليًا لفكرة ُشغل بها السورياليون 
بهاالت  ينخدع  ذهنه  وضآلة  الحياتي  بؤسه  نتيجة  القارئ  أن  وهي  طوياًل 

ميشيل فوكو، نظام اخلطاب، ترمجة حممد سبيال، التنويرـ بريوت: 4.   (1(

تربية عبد القادر اجلنايب:122.  (2(

)3)  املصدر نفسه: 122. 

املصدر نفسه: 122.   (4(
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الثقافة الراحلة، و»يفّضل كّل ما يمّت بصلة الى مّيت«)1). ولذا، فقد فّضلوا 
العدد  في  ساهموا  الذين  نصوص  على  المختلقة  الشخصية  هذه  »نتاج 
نفسه«)2). ويسّمي الجنابي هذه النزعة بالـ»موتوية« التي يجب أن تحارب 
لتحطيم النظام كّله)3). وما الميل الي الكتابة اللعبوية إالّ جزء ال يتجزأ من 
بهو،  اللغة  حيث  اللعبوية  »الكتابة  أّن  ذلك  و»النقطة«،  اإلباحية«  »الرغبة 
غادة في حفلة تنكرية، مرآة يتشخصن في جرمها الكاتب متلبسًا اآلخر في 

خدمة المعاني وهو تترجل عن المالك والمملوك«)4). 

سليم  لقمان  وزميله  هو  اختلق  كان  نفسه،  التحطيمي  االتجاه  في 
قصيدة لجبران خليل زعموا أنهم عثروا عليها في العدد 15 من مجلة القلم 
الحديدي التي كان يصدرها الجناح السوري من »جماعة الفكر الحر« في 
سان باولو البرازيل عام )5)1914. وبالفعل مّرت اللعبة بسالم، وانطلت على 
أن  األمر  ووصل  الثمينة«)6).  »اللقية  على  هنأتهم  التي  »المستقبل«  مجلة 
أخبر الشاعر محمد بنيس صديقه الجنابي في باريس سنة 1988 أنه »كتب 
مالحظات تحليلية بصددها في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه عن الشعر 

العربي الحديث«)7). 

املصدر نفسه: 122.   (1(

املصدر نفسه: 122.  (2(

املصدر نفسه: 122.   (3(

املصدر نفسه: 125.   (4(

املصدر نفسه: 123.   (5(

املصدر نفسه: 123.   (6(

الويل  القصيدة بعنوان »قطيع الكالب« ومنها »الويل لقافلة تسري وكالهبا تعوي/   (7(

جلثة ال يقرهبا الدود/ الويل ألفعى ال متوت من سّمها/ الويل لساحر يثق بام تقدمه 
يمينه..الخ(: 123.
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يتحدث  الفوضى.  وإشاعة  النظام  لتحطيم  والتدليس  التلفيق  آلية  عدا 
الفعل  آليات  بآلية »االختطاف«. وهي من  الجنابي عما يسميه  القادر  عبد 
المثقف أن يختطف األشكال ويحطمها  الثوري نفسه حيث على  الثقافي 
السيما من الماضي المقّدس. ال لبعثه من جديد كما يفعل الحداثيون، بل 
لالستحواذ عليه وإجباره على تغيير روحه وعالقاته وطريقة نظره لألشياء. 
بها  قام  اختطاف  لمحاوالت  الكتاب  في  يعرضها  عينات  الجنابي  ولدى 

لنصوص من الجاحظ وغيره)1). 

في  الراديكالية  اليسارية  الحركات  ممارسات  إلى  اآللية  هذه  تحيل 
سيطرة  وإنهاء  التغيير  إلحداث  المسلح  الكفاح  بفكرة  والممثلة  العالم 
األممية الثالثة التي انطبعت بطابع ستاليني)2). بمعنى أن عبد القادر الجنابي 
الراديكالي  التيار  رموز  من  آخر  عدد  شأن  شأنه  السياق  لذلك  نتاجًا  كان 
للتنظير  وسعًا  يّدخر  لم  أنه  اآلخرين  عن  الرجل  اختالف  لكّن  الستيني. 
فهو  واضحة.  بصالت  للسوريالية  يمّت  فكريًا  قالبًا  وأعطائه  النسق  لهذا 
الموروثة من  العليا  بالمثل  يدعو بشكل صريح إلى قتل األب والتشكيك 
الثقافة  في  حقيقية  سوريالية  وجود  من  يأسه  عن  معبرًا  ويقول  األسالف. 
ومتحرر  متجدد  شباب  »الى  تحتاج  التيار  هذا  إلحياء  الرغبة  أّن  العربية 
التي ناضل  العليا  المثل  بالمبادئ ومستعد للشك في  الديني  التمسك  من 
أسالفنا من أجلها«)3). بل إنه يحتاج لشّبان قادرين »على قتل األب« و»أكثر 

املصدر نفسه 123 .  (1(

املصدر نفسه: 125.   (2(

أصدر اجلنايب كراسا بعنوان »أقوال الرّشاحة يف النقض واإلباحة« ونسبها للجاحظ   (3(

ومنها »حدّثنا األحنف عن القرمطي األول فقال: الشهوة الفاضحة خري من التقوى 
فقال:  بالدين.  عليك  له:  فقالوا  قومًا،  يسأل  قرمطي  وقف  بعضهم:  قال  الفادحة. 
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يشكر  الذي  الجنابي  عليه  كان  ما  البشر«)1). وهذا  آكلي لحوم  افتراسًا من 
يقول »كم من أب  قتل األب.  أوديب، أي حاسة  أنه منحته عقدة  الطبيعة 
أخلقه ألقتله«. فكما على الحضارة التي شفيت من عقدة الماضي ووهم 
الحر أن  الفرد  لتفكيكه، »كذلك على  المعاصر  أمجاده أن تخلق مرجعها 

يخلق أبًا له لقتله«)2).

أما األب الذي أوجده عبد القادر الجنابي لنفسه، ومن ثّم راح يحاول 
الذين  الستينيين  راديكاليي  أفكار  على  خيم  الذي  ذاته  األب  فهو  قتله، 
تمردوا على المجتمع ومنظوماته وعلى األدب ومفاهيمه، فكان أن قدموا 

مرويتهم الهامشية سواء بلسان الجنابي أم بلسان أقرانه اآلخرين. 

دعوا املنابر فإهنا مقابر. وسئل القرمطي مّرة عن احلب، فقال: كل ما هو شاذ يف نظر 
األبوين«، تربية عبد القادر اجلنايب: 82.

ينظر هبذا الصدد، عزيز احلاج، مع األعوام، حيث يذكر بالتفصيل وبالوثائق كيفية   (1(

االستيالء  احلاج  عزيز  حاول  حيث  العراقي  الشيوعي  احلزب  داخل  العنف  تفّجر 
عىل احلزب بالقوة لتنفيذ شعاراته القائمة عىل الكفاح املسلح. يقول احلاج أن انفجار 
الرصاعات ابتدأ عام 1966 »بني قيادة احلزب ومنظمة بغداد«. ثم تفاقم إىل أن وصل 
الستخدام العنف واختطاف شيوعي بارز يف اللجنة املركزية بصفة »استضافة مؤقتة 
التأزم مرات عديدة، غري أن  ملنع اآلخرين من االحتامء وراءه كام فعلوا يف حاالت 
أحد املدافعني تصدى لرفاقنا وترصف ترصفات شاذة كان من شأهنا تعريضه وإياهم 
إىل خماطر الوقوع يف يد العدو فاضطروا لرضبه 340. ويف تلك األجواء تم استخدام 
يف  العنف  إىل  بالركون  اجلانبان  واعرتف   340 البوليسية«  »واألساليب  الشقاوات 
أدبياهتم سواء من خالل آلية االختطاف أو استخدام الشقاوات. ينظر »مع األعوام«: 
340 وما بعدها، وينظر أيضا، تاريخ احلزب الشيوعي العراقي، سمري عبد الكريم، 

دار املرصاد، بريوت: 221. 
تربية عبد القادر اجلنايب: 103.  (2(
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المبحث الثاني

متون وهوامش: من جماعة كركوك إلى شعراء مدينة الثورة

مدن ومهاجرون وأنساق هيمنة
يركز يوري لوتمان في »سيمياء الكون« على المكان بوصفه نسقًا رمزيًا 
لثقافة ما ويربط هذا النسق بالمدينة كمكان حيث يمكن لمنطقة المدينة أن 
تنقسم إلى منطقتين مركزيتين، األولى هي منطقة المدينة المفهومة فضاًء 
رمزيًا، والثانية هي منطقة المدينة بوصفها اسمًا رمزيًا)1). ويضيف أّن هناك 
سبيلين يسمحان لمدينة أو مكان ما أن تدخل في عالقة مع المجال الذي 
يحيطها وهما: أن تكون »متماثلة مع الدولة لكنها تجّسدها أيضًا«)2). أي أن 
تكون ذات معنى مثالي كروما التي هي مدينة وهي العالم أيضًا. غير أنها 

يجب أن تكون مناقضة للعالم المجاور)3). 
هنا تبدو المدن عناصَر متنافسة في صراع حضاري. ففي إقليم الحداثة 
قد  وبيروت  بيروت،  بغداد  تنافس  قد  وهوامش،  كمتون  المفهوم  العربية 
، بالطريقة ذاتها، بغداد ربما تنافس كركوك، والبصرة قد  تنافس القاهرة. ثمَّ

)1)  سيمياء الكون، يوري لومتان، ترمجة عبد املجيد نويس، املركز الثقايف العريب ـ بريوت 

.2011: 185

)2)  املصدر نفسه: 185.

)3)  املصدر نفسه 185.
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تنافس بغداد، في صراع الهوّية بين المحّلية والوطنية، أو الفرعية والعامة. 
ُتعّد المدينة مثل مركز ما، القدس مثاًل أو روما أو موسكو،  لذا يمكن أن 
و»يتمُّ التعامل معها كّلها بصفتها مركزًا لعالمها، أو بصفتها تجسيدًا مثاليًا 
لبلدها«)1). غير أّن هذا كّله لن يحدث ما لم تكن المدينة آليًة سيميائية مرّكبة، 
تفهم بوصفها موّلدًا للثقافة. لكنها ال تقوم بهذه الوظيفة إاّل في الحالة التي 

تمّثل فيها بودقًة لنصوص وسنن مختلفة وغير متجانسة)2). 
الهويات  بصراع  لوتمان  له  يشير  الذي  الصراع  هذا  مقاربة  ويمكن 
أوالًـ  هي:  أنواع  ثالثة  وفقه  ويمّيز  كاستلرز  عنه  يتحّدث  الذي  المتنازعة 
الهوية المشرعنة، أي التي تنتجها المؤسسات االجتماعية المهيمنة من أجل 
إدامة هيمنتها وعقلنتها، وثانيًا؛ الهوّية المقاومة، أي التي تنتج عن النشطاء 
الواقعين في موقع أو في حال التقليل أو التصنيف الدوني كنتيجة لسلوك 
للمقاومة  خنادق  الهامشيون  يبني  هنا  »ومن  المهيمنة،  العناصر  ومنطق 
عند  هو  لما  مضادة  أو  مغايرة  ومبادئ  قواعد  على  وجودهم  عن  والدفاع 
القوى المهيمنة«)3). أّما النوع الثالث فهو الذي يسّميه بـ»الهوية المصممة«، 
يتوّفر لهم من وسائل  التي يتصّورها »الفاعلون في المجتمع وفقًا لما  أي 

ثقافية تعيد تعريف مكانتهم في المجتمع«)4). 
إن ذلك ينطبق على الصراع بين بغداد، من جهة، وباقي المدن الفاعلة 
بغداد تصنّف  فالهوّية في  أيدينا، من جهة أخرى.  بين  التي  السرديات  في 
من  المنحدرين  هوية  تصنّف  بينما  مشرعنة  وطنية  لهوية  تكثيفًا  بوصفها 

)1)  املصدر نفسه 186.

)2)  املصدر نفسه: 194.

)3)  القبيلة والقبائلية..هويات ما بعد احلداثة:51.

)4)  املصدر نفسه: 51.
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يمكن  التي  المحلية  للهويات  الثقافيين كاختصار  األخرى بحسب  المدن 
تنزع عادًة لمقاومة  الهويات  أو مشتّقة. ومثل هذه  اعتبارها هويات فرعية 

المتن باستخدام أنساٍق مخفّية. 
سرديات  في  تحتدم  التي  النسقّية  الصراعات  في  واضحًا  هذا  يتجّسد 
في  والمقاومة،  المشرعنة  المذكوران،  الهوية  نوعا  يتنازع  إذ  الشعراء 
ثقافية  أشكاالً  متخذين  عليهم،  المهيَمن  ينتجه  الذي  الواحد  الخطاب 
يهاجر  التي  للمدينة  المهيمن عليه  ما يرشح هو رؤية  أهّم  أّن  عديدة. غير 
إليها. فالمنظور مع هذا األخير يختلف عما هو عليه في الخطاب المشرعن، 
أو المهيمن، إذ يرى السارد المدينة بوصفها بوتقة تكّثف رمزيًا هوّية الدولة 
وتشرعنها، ومن المنطقي وفق هذا أن يعرض النازحون كعابرين إليها من 

مختلف المحافظات.
لذلك، سيرى الشاعر القادم للمدينة المكان بشكل مختلف، وسيعكس 
سيرذاتي  نص  في  كثيرة.  ذلك  على  واألمثلة  عليه،  المهيمن  منظور  فيه 
عند  العمارة،  مدينة  من  المهاجر  المطلبي،  مالك  الشاعر  يتوّقف  تأّملي، 
الفندق الذي اعتاد النزول فيه قبل أن يستقر ببغداد نهائيًا. كان اسم الفندق 
ناحيتين؛  من  المطلبي  منظور  يستثار  وهنا  الدولي«،  العمارة  »فندق  هو 
األولى من ناحية تجّسيد الفندق التعارض بين الكوزموبوليتية والمحلّية. 
المدينة،  في  اندراجًا  الظاهر،  في  يعني،  فيه  السكنى  أّن  جهة  من  والثانية 
في  يتعارضان  نسقين  هناك  أّن  أي  الجوهر.  في  عنها  انعزاالً  يسّرب  لكنّه 
النص، أحدهما مرده الخطاب المهيمن، واآلخر مرده الخطاب المهيمن 
عليه. يقول عن اسم الفندق: »)العمارة الدولي(، يعكس دراما دولّية ليس 
العالم  في  المحشورة  الزاوية  بين  بل  حسب،  والفندق  العمارة  مدينة  بين 
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السفلّي لشارع الرشيد واإلحاطة الكونّية. والذي يبدو أّن أيَّ فندق آنذاك 
كان يحسُّ بالكوزموبوليتية )الكونية( ويعّبر عنها«)1). 

إّن المخفي في الخطاب هو أّن الشاعر القادم لبغداد، الساكن في فندق 
ضّيق  محلّي  هامش  من  قادم  فهو  جيدًا،  المأزق  يتلّمس  الدولي،  العمارة 
إلى مدينة كوزموبوليتية تمّثل متنًا بالنسبة له. لكن سكنه فـي ذلك الفندق 
يقول  المستمر.  النسقي  التعارض  أو  العميق،  التناقض  يفّجر  ينفّك  ال 
المطلبي: »تندلع حرٌب داخل العنوان، وبين التجارة )التسمية باسم مدينة 
الفندق، وهذا جزٌء من سايكولوجية اإلعالن(  اختيار  يرغم سّكانها على 
أقول بين التجارة والشعر. اذ تعكس تسمية الدولي الالمحدود، المطلق، 

وهو نفس ما يفعله الشعر!«)2). 
ليس هذا فحسب، فالتعارض النسقّي يتضّمن جدلية اإلنتماء والالانتماء 
لغاته  بتنوع  المدينة  يختصر  الفندق  أّن  فرغم  الفنادق.  لسكنة  بالنسبة 
بالنسبة  الفارقتان  العالمتان  هما  داخله  والعزلة  الصمت  أّن  إاّل  ولهجاته، 
للساكن فيه. لذلك يقول المطلبي »انتهيت إلى أّن الفندق هو أحد مكّونات 
المكان  إّنه  لغوي.  هرج  سوق  كأّنه  يبدو  الذي  ظاهره  برغم  الصمت 
األنسب للعزلة والتأّمل ومكان الذات ال اآلخر. على الضّد من التعريف، 
الذي يضعه أحد العّزاب األذكياء؛ الفندق هو اآلخر«)3). ثم يختصر النص 
التعارض النسقي في مشهد يرسمه للنوم على سطح الفندق صيفًا، ففي هذا 
النوم »الذي يواجه السماء بعناقيد نجومها المشتعلة يراودك الشعور بأّنك 

)1)  ذاكرة الكتابة.. حفريات يف الالوعي املهمل: 55. 

)2)  املصدر نفسه 56.

)3)  املصدر نفسه: 66.
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الحلفاية حيث ال يوجد سوى كون سماوي هائل  إلى  عدت من سورك، 
الوهمي هذا  العودة  يقطع تسلسل  ما  أن  نتوءات! غير  يحتضن خليقة من 
أصوات ليل شارع الرشيد والشوارع المنضوية تحته: كما لو إّن عمليات 
مونتاج تحدث في الرأس: بين فطرّية الطبيعة في سطح الفندق واألصوات 

المصنّعة التي تهّب من الجوانب«)1). 
التأملي،  السيرذاتي  كتابه  في  المطلبي  يكتبه  الذي  النص  يستعيد 
باألبطال  تزخر  التي  الستينات  مزاج قصص  بنيوي،  ناقد  بوعي  المكتوب 
الضائعين في الفنادق الرخيصة، المتوّحدين مع مشاعر العزلة والصمت. 
وكان أغلبهم مثقفين منحدرين من المدن الهامشّية كموسى كريدي القادم 
من النجف والذي نقرأ له في إحدى قصصه: »مللت الطواف في الشوارع 
وعدت لفندقك، عدت متعبًا لم تغتسل ألّن جسمك كان ثقياًل ونظرت إلى 
صفقة الكتب، كتب بأثمان رخيصة فوجدتها على حالها تحت السرير«)2). 

ويتكرر األمر في عدد ال بأس به من األعمال والقصص. 
مجازي،  بشكل  ومّيت  مدينته  في  غريب  أّنه  الستيني  المثقف  يشعر 
الثيمة  هذه  وتشّكل  يسمعونه.  وال  يسمعهم  ال  اآلخرين،  عن  معزول 
بعدًا  يأخذ  المطلبي  مع  األمر  أّن  غير  األيام.  تلك  كتابات  في  سائدًا  نسقًا 
مكانيًا صرفًا وينحو منحى تحليليًا بنيويًا فيعطي تفسيرًا للموت في سطح 
العمارة  فندق  »سطح  إن  فيقول  عليه،  المهيمن  خطاب  يلّخص  الفندق 
الدولي ميدان تطبيقي لنوع من أنواع الموت، فوسط هذه المنبهات )أبواق 
التي تخاطب األذن ـ  السيارات، سماعات المالهي، راديوهات المقاهي، 

)1)  ذاكرة الكتابة.. حفريات يف الالوعي املهمل:72.

)2)  جملة »الكلمة«، احللقة الثانية، السنة األوىل، مارت 38 :1967. 
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الصرخات المّتصلة بفصائل المنادين.. وسط هذه المنبهات الغليظة وغيرها 
ال تسمع شيئًا!«)1)

 ال يعني هذا الموت المجازي سوى أننا أمام تعارض نسقي متواصل 
أكثر من  الفندق« ال يوجد  فراغًا. ففي  الضجيح سكونًا والكثرة  فيه  يغدو 
الناس، ولكن مع ذلك كّله تحّس أنك فيه تنعم بوحدة عجيبة. في أّية لحظة 
تشاء تترك اآلخر هناك وتنزل الى أعماقك«)2). ال بل إن الالنتماء يغدو الهوية 
الوحيدة السائدة حيث »ال أحد، وهذا هو أحد قوانين الفندق، يسألك من 
أنت؟ ولماذا أتيت؟ وماذا تفعل؟«)3). مع هذا، يمكن للنسق المخفي الذي 
ينّظم رؤية مالك المطلبي لفضاء الفندق أن يتحّرك على سطح النص بشكل 
ظاهر مستمّدًا من اإلشكالية نفسها، إشكالية االندراج في المركزية الممّثلة 
بالعاصمة. تتحّول المنّبهات وأصوات المدينة التي ال يسمعها الراقد على 
سطح الفندق بفعل الموت الرمزي إلى مبتغى، أو حلم. بل إن بغداد نفسها 
كانت حلمًا كما يقول الشاعر سركون بولص وهو يتأّمل مجيئه من كركوك. 
بالنسبة  بغداد  إلى  المجيء  بعد عقود، كان  التي يستعيدها  فبحسب رؤيته 
له خروج من أحالم وسقوط في حلم آخر أكبر، »فبغداد هي الحلم وكنّا 
المليئة  الروضة  بتلك  كركوك،  كمدينة  النائية  المدن  شعراء  نحن  نحلم، 

بالنيون والمليئة بالملّذات كما كنّا نتخيلها نحن القرويون تقريبا«)4). 

فيها  تترادف  التي  المركزية،  المهيمنة،  الثقافة  خطاب  متلبسًا  يقول  ثم 

)1)  ذاكرة الكتابة: 66.

)2)  املصدر نفسه: 72. 

)3)  املصدر نفسه:72.

)4)  رسكون بولص، حوار، جملة »اللحظة الشعرية«، العدد 14 :2009 ،14. 
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الهوامش مع األرياف، إن«الكركوكي بالنسبة للبغدادي في الفترة التي أتحّدث 
عنها، وهي فترة الستينات، كان نوعًا من القروي، وهو يمّثل التفكير الريفي 
الحانات  العاصمة حيث  يجّسده رجل  كان  الذي  المديني  للتفكير  بالنسبة 

وحيث االنفتاح من الناحية االجتماعية في الجنس والنساء والحّب«)1). 

وغالبًا ما يلجأ المهمشون إلى محاولة التماهي مع الخطاب المركزي 
الذي  االستدماج  أنواع  نوعًا من  ُتعّد  الباحثين ألّنها  العديد من  يقول  كما 
يفهم بوصفه متولدًا عن قهر الخطاب السائد. يقول بيير بورديو إّن المهيمن 
نظر  وجهة  من  مبنية  مقوالت  الهيمنة  عالقات  »على  يطّبقون  عليهم 
المهيمنين فتجعلها، تبعًا لذلك تبدو وكأنها طبيعية«)2). بهذا الفهم يستعير 
نفسها  التراتبية  مستعيدًا  ويحّقرها  ذاته  فيبخس  المهيمن  خطاب  سركون 
كتبها  التي  السرديات  أغلب  في  يتوّفر  وهذا  الهيمنة.  ثقافة  أنشأتها  التي 
تبدو بغداد مجرد حلم فحسب، بل اختصاٌر لكلِّ شيء  إذ ال  المهاجرون 

بما في ذلك مدنهم نفسها. 

نستطيع أن نتلّمس ذلك واضحًا لدى الشاعر صالح نيازي، فهو حين 
يقارب الناصرية ببغداد التي هاجر إليها مع عائلته، يبدو مسحورًا باألولى 
من كّل النواحي. لكنّه مع هذا يلتمس للثانية موقعًا تراتيبيًا يناسب الخطاب 
المهيمن عليه. في الوقت الذي تبدو الناصرية مدينة الوحدة واالنسجام، 
كانت بغداد مدينة التعّدد والتناقضات، هكذا يرى. أي إنه يبدو كمن ينتقل 
من البرّية إلى المدنّية، ومن الهامش إلى المتن، معّبرًا عن مرحلة اضطراب 

في هويته. 

)1)  املصدر نفسه: 14. 

)2)  اهليمنة الذكورة: 62. 
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نهر  من  وتحّضرًا  وأنوثة  وداعًة  »أكثر  دجلة  كان  بغداد  في  إن  يقول 
اختلفت  أيضًا  بغداد  وفي  الجانبين.  من  به  البيوت  إلحاطة  الفرات«)1)، 
وما  بيتية  حدائق  الشّواكة  بيوت  في  »ليس  إذ  له  بالنسبة  والروائح  الجهات 
من رائحة راسقي«)2)، كما في بيتهم القديم في الناصرية. لذلك سرعان ما 
متعايشة  مادية،  آجرّية،  »مدينة  فبغداد  واالنقباض،  بالضيق  شعور  يخامره 
في الظاهر، إال أنها متنافسة عضلية، لهجتها متفخمة ذات إيقاع عضلّي«)3). 
ويلخص نيازي، بوصفه عينًة عن مثقف الهوامش، هويته الجديدة بأّنها عبارة 
ثم  كونكريتية.  واألخرى  برّية  إحداهما  متضادتين،  هويتين  بين  صراع  عن 
يتساءل »كيف التوفيق بينهما؟ ال بد من دخول بغداد من معترك ثالث«)4). ولم 
يكن المعترك الثالث سوى االندراج في النسق والعثور على ما يجّمله ثقافيًا. 
هنا ُيستدمج منظور المهيمن عليه بمنظور الخطاب المهيمن، فُتستعار فكرة 
المدينة الكوزموبوليتية الكبرى التي تبدو عزاًء عن الضياع بين الهويتين أو 
مخرجًا منهما. يندمج في المدينة الكوزموبوليتية الطلبة والطالبات »من شّتى 

المدن واألرياف، وجوٌه مختلفة، أزياء مختلفة، لهجات مختلفة«)5). 
ال تبدو إذًا شرعنة الهوّية في القيمة الجديدة المكتشفة بتمدين الثقافة 
واالنتهاء من ثقافة العزل الجنسي، بل تتعلق بمركزّية مطلقة وهوية تصنعها 
في  يوجد  للدولة  الرمزي  الرأسمال  تصنيع  مركز  حيث  القومّية  الدولة 
العاصمة وليس في مدن الهوامش. بمعنى أّن بغداد مركز لصنع كّل ما يثبت 

)1)  غضن مطعم بشجرة غريبة:31.

)2)  املصدر نفسه:31.

)3)  املصدر نفسه: 32.

)4)  املصدر نفسه: 32.

)5)  املصدر نفسه: 32.
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أّنك تنتمي إلى الهوّية المشرعنة، وعلى المهاجر أن يندرج في نسقها، إذا 
ما أراد الحصول على اعتراف بانتمائه لها. 

استدماج النسق المهيمن عند جماعة كركوك
لجماعة  تعريفه  في  الربيعي،  شريف  عن  جمعة  وليد  الشاعر  ينقل 
كركوك، أّن »هؤالء التركمان خوش ولد ونستطيع أن نقيم عالقة معهم«)1). 
»على  مّتفقين  يكونوا  لم  البغدادي  المنحدر  ذوي  من  الستينيين  أّن  إاّل 
نظرة  األخرى  المدن  أبناء  إلى  ينظرون  بغداديون  فهم  لهم  شريف  تزكية 
استعالء«)2). ويضيف أنه تسلل لمقهى المعقدين لرؤية مؤيد الراوي ورفاقه 
الكركوكيين من باب الفضول، فُأصيب بخيبة أمل أول األمر. إذ الحظ أن 
ومتباعدون  باردون  برجوازية،  وعاداتهم  مضحكة  التركمان  هؤالء  لهجة 
بجو  لتأّثرهم  ذلك  ويعود  البشر)3).  كّل  مع  جدار  إقامة  على  وحريصون 
دائمًا  إنهم  منها.  َقدموا  التي  العراق بكركوك  نفط  ـ ipc في شركة  ال بيوت 
عما  البعد  كّل  وبعيدين  اإلنكليزية  باللغة  كتب  بقراءة  »مشغولين  يبدون 
القرآن  يعرفون  كونهم  في  الشّك  خامره  وقد  العربية«)4).  الثقافة  نسّميه 
والمتنبي والتراث عمومًا »لكنني لمحت تحت هذا القناع السنوبي وخلف 
ذلك الجدار البارد ثقافة من نوع آخر ال خوف منه أن لم يكن على يسار 

تمّردنا، رغم أّن أنور الغساني يتناول طعامه بالشوكة والسكين«)5). 

)1)  انفرادات، الشعر العراقي الستيني، شهادة لوليد مجعة: 525.

)2)  املصدر نفسه: 525.

)3)  ينظر، املصدر نفسه: 525.

)4)  املصدر نفسه 525.

)5)  املصدر نفسه 525.
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الجماعة  عن  مهدي  سامي  الشاعر  رؤية  مع  الخطاب  هذا  يتماثل 
نفسها، ليس من ناحية انطالقه عن منظور بغدادي يرى أّي قادم من خارج 
التراث  عن  الكركوكيين  ابتعاد  ناحية  من  بل  فحسب،  هامشيًا  العاصمة 
العربي، ووجود مصادر أجنبية في ثقافتهم. فضاًل عن وجود تأثير محلّي 
واضح في شخصياتهم. يقول مهدي إّنهم »كانوا أبناء بيئة اجتماعية وثقافية 
البيئة خصائصها فأّثرت عليهم. فكركوك مدينة تتعدد  واحدة، وكان لهذه 
اللغات. لذا كان كّل أديب من هؤالء يعرف أكثر  القوميات وتختلط  فيها 
إاّل في حاالت  بها خارج كركوك  يتحّدث  لم يكن  لغة محلّية. ولكنه  من 
نادرة وبيئات خاصة. وكان لكّل منهم ميٌل إلى تعّلم اللغة اإلنكليزية، وله 
محاوالت جاّدة أو مّدعية في الترجمة عنها في مقابل جهله الملموس في 
التراث العربي ونفوره منه وتعاليه عليه«)1). والمالحظ أّن مهدي يتحّدث 
من منظور بغدادي انطالقًا من آيولوجيا قومية عروبية النزعة. لذلك يرّكز 
متن  بموازاة  يقف  هامشًا  بتمثيلهم  موحيًا  والدينية  العرقية  أصولهم  على 
عروبي يمثله هو ومن يتحدث باسمهم. يقول إّن بعضهم ذهب »إلى اتخاذ 
لقب عربي وما هو بعربي، فهم بين كردي وتركماني وآثوري، ومنهم من 

يجمع نسبين في آن واحد أحدهما عن أبيه واآلخر عن أمه«)2). 

أّما سبب أطالق تسمية »جماعة كركوك« عليهم فال يرجع النطالقهم 
من موقف أدبي واحد أو خيار رؤيوي متماثل. بل ألّن مثقفي بغداد أرادوا 
للكركوكي  القومية  ـ  البغدادية  الرؤية  هذه  أن  الحال  فقط)3).  تمييزهم 

)1)  املوجة الصاخبة..شعر الستينات يف العراق: 81.

)2)  املصدر نفسه: 79.

)3)  ينظر، املصدر نفسه: 79.
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أدمجت رؤية سركون بولص لنفسه فيها فاستعارها قبل أن ينقضها الحقًا، 
في الخطاب نفسه، عبر تشغيل نسقه المضمر. فهو يقّر أوالً برؤية الخطاب 
المهيمن الممّثل برأي سامي مهدي فيندمج فيه، ومن ثم ينقضه بمنظوره 
هو لهويته. أي إّنه في الوقت الذي يركن للهوية المشرعنة ويعترف بها ال 
ينفّك، وبعبارات عاطفية، عن بعث هويته المحلية، بوصفها هوية مقاومة. 
هم  العرب  بغداد  »كّتاب  إّن  مهدي  سامي  يقوله  ما  مكررًا  سركون  يقول 
كما  البقّية،  عن  ليميزوننا  ربما  كركوك،  جماعة  لقب  علينا  أطلقوا  الذين 

أرى، ويفردوننا باعتبارنا غير عرب«)1). 

قائاًل  بغداد  مدينة  عن  وتباينها  كركوك  الختالف  ينّبه  ذلك  بعد  لكنه 
التركيب  »غريبة  مدينة  فكركوك  وبغداد،  كركوك  بين  كبيرًا  فرقًا  ثمة  أن 
من حيث األجواء االجتماعية، ومن حيث األقوام التي تسكن فيها، ذلك 
الخليط العجيب المتكّون من العرب واآلشوريين واألرمن والصابئة، ومن 

األجناس العتيقة التاريخية التي وجدت نفسها في الشمال«)2). 

كركوك  أن  مقاوم  بخطاب  المشرعن  الخطاب  يعادل  وكأنه  ويضيف 
»كانت دائما منبعًا إنسانيًا متنّوع اللون والشكل، وهو منبٌع ال ينتهي لغرابة 
اللغات المتبادلة بين تلك األقوام بينما بغداد هي بغداد وهي شيٌء آخر«)3). 

اللون  متنّوع  إنسانيًا  منبعًا  بوصفها  كركوك  بين  التمييز  بهذا  وعي  ثمة 
والشكل وبين بغداد التي هي »شيٌء آخر«. والمقصود بالشيء اآلخر هو 
التلميح بامتالك بغداد سلطة تشريع الهوّيات وتذويبها. وهذا ما يّتفق عليه 

)1)  رسكون بولص، حوار، جملة »اللحظة الشعرية«، العدد 14 :2009 ،14.

)2)  جملة »اللحظة الشعرية«، العدد 14 عام 14 :2009.

)3)  املصدر نفسه: 14.
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أغلب الستينيين بما فيهم المقاومون للخطاب المهيمن. القرينة على هذا 
كركوك  من  القادم  الغساني،  أنور  الشاعر  عند  يتكرر  بولص  يقوله  ما  أن 
تاريخ طويل  أنسلخت عن  »العصبة جاءت من كركوك،  إن  فيقول  أيضًا، 
الدوام  على  كانت  أّنها  يبدو  التي  المدينة  لتلك  والفكري  الفني  للتطور 

ألناس معتوهين بالفن والغناء والفقر والحب«)1). 

غير أنه سرعان ما ينفي هذه الميزات بفعل اندماجه في المتن، فيرى في 
شهادته نفسها أنه لم يكن هناك تأطيٌر فكري واضح أليِّ شيء يتعّلق بهم، 
قيم؛ »لم  أزمة  يعيشون  أنهم كانوا  يعني بشعراء جماعة كركوك. ويضيف 
نكن نريد تكريس أّي قيمة، عذوبة كركوك، عذوبة بغداد، عذوبة العراق، 
يكن  لم  وحركتهما،  تجلياتهما  أفضل  في  العراقيين،  والحّس  العقل  كان 

هناك بعد أدٌب وفٌن بالمعنى الصحيح لهذين المفهومين«)2). 

واضح أن ما يتوارى خلف النسق يتضح في حقيقة أّن رؤية الكركوكي 
ليس  ما،  شيء  إلنجاز  ذاهبًا  كونه  في  تكمن  نفسه  حول  الستينات  في 
عن  عبارة  بغداد  سيجد  وحيث  كونيًا.  مثقفًا  بوصفه  بل  كركوكيًا  بوصفه 
جزر، سيكون عليه القبول بالنسق المهيمن والتعامل معه على أنه الفضاء 
الشرعي الوحيد. لهذا يقول الغساني »لم نكن نرفض جزر بغداد واعترفنا 
الجوادين  األمامين  مرقد  السراي،  سوق  المكتبات،  التسكين.  بفضيلة 
رؤية  عن  »الجزر«  مفردة  وتكشف  زاير«)3).  إبراهيم  مع  الكاظمية  في 
كـ»التمرد«  ثقافية  مقوالت  خلف  مواراتها  الراوي  محاولة  رغم  مضمرة 

)1)  جملة »فراديس«، العدد 4 ـ 59 :1992 5.

)2)  املصدر نفسه: 59.

)3)  املصدر نفسه: 59.
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و»الرفض« و»العمل الجبار اآلتي«. فهو يرى بغداد جزرًا ثقافية وطائفية 
الجزر  هذه  اختصار  فكرة  المهيمن  الخطاب  من  يستعير  لكنه  وعرقية. 

برمز مركزي هو بغداد. 

من  القادمين  الستينيين  أغلب  أّن  نجد  السردّيات،  في  برز  ما  بإزاء 
أن  النادر  من  بدا  لذلك  المركزية.  تلك  حول  يدورون  كانوا  الهوامش 
المدينية.  وانحداراتهم  الفرعّية  هوياتهم  عن  نصوصهم  في  يتحّدثوا 
في  باالندماج  ويقمعونه  خطابهم  يستدركون  كانوا  فإّنهم  تحدثوا،  وإن 
الخطاب المهيمن. بعنى أن الحديث عن الهوية الفرعية يبدو غير مفّضل 
في سياق الخمسينات والستينات، ألّنه ُيخرج النص عن سنن سائدة مبنّية 
وفق نسق ما يمكن أن ُيعرف بـ»الوطني«؛ بقدر ما تحّيد هويتك الفرعية، 
وأولهم  الستينيين  أغلب  يفهمه  ما  هذا  ومشرعنًا.  »وطنيًا«  ستكون 

القادمون من الهوامش. 

يبدو سركون بولص وفاضل العزاوي عينتين مثاليتين لهذا الوهم، وهم 
تحييد الهويات الفرعية وتناسيها. فحين يقّيم بولص رواد الحداثة الشعرية 
الفرعية،  ينعتق نسقه المضمر فيشير للهوية  بلند الحيدري  ويصل للشاعر 
لكنه سرعان ما يقمعها فيندرج في الهوية المشرعنة. يقول عن بلند »كان 
كان  أّنه  من  بالرغم  في شعره،  يؤّثر  لم  العرقي  االنتماء  هذا  ولكّن  كرديًا، 
يشير إلى ذلك أحيانًا«)1). وهو ما ينطبق عليه أيضًا، أي على سركون بولص 
الذي يعّد اللغة العربية وطنه األساس، »وهي الحبل السري الذي يربطني 

بشعبي وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك«)2). 

)1)  جملة »اللحظة الشعرية«، العدد 14، عام 14 :2009.

)2)  املصدر نفسه: 14.
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الفرعّية  الهوّيات  أّن على أصحاب  تفيد  نعم، وهي  ثمة خالصة؟  هل 
تقديم  إلى ذلك سبياًل. ثم عليهم  ما استطاعوا  الهويات  التخّلي عن تلك 
وأّنهم  أنفسهم.  العرب  من  ثقافتهم  في  عروبة  أكثر  كونهم  على  القرائن 
في  عروبيًا،  مثاًل  العزاوي  يبدو  لذلك  ولغته.  ورموزه  بالتراث  متشّربون 
جهة، وغير عروبي في أخرى. كركوكي أصيٌل في السكن واالنتماء، لكنّه 
عربي وله عالقة دم مع حبيب الخيزران)1). وإذ يجهد إلثبات ذلك، يعود 
دعواته  فحوى  مع  نسقيًا  تتعارض  ألّنها  جميعا  القيم  هذه  فيرفض  ثانية 

الكوزموبوليتية األوسع من العرق والمكان.

إنه يجهد للتأكيد أّن لعائلته جذورًا عربيًة أصيلة قائاًل إن أقارب والده 
جاءوا يومًا وعرضوا عليه الحصول على حّصته في األراضي التي وزعتها 
العالقات  تلك  أن  يؤّكد  ثم  الخالص.  منطقة  في  عشيرته  على  الحكومة 
انتهت تمامًا مع جيل األبناء  أّي قيمة خاصة  الواهية »التي لم تعد تمتلك 
وقت  أي  في  ُتعنهم  لم  والتي  األبوين،  بماضي  صلة  كّل  فقدوا  الذين 

مضى«)2). 

لدائرة  بانتمائه  التذكير  العزاوي  يكّرر  الكتاب،  من  كثيرة  فقرات  وفي 
ينتمي  فيها. فهو مثاًل »أمتلك شعورًا عميقًا بكونه  العربية وأصالته  الثقافة 
الى أمة ذات حضارة عظيمة«)3)، مع حّب عميق للتركمان واألكراد الذين 
كان يعيش بينهم)4). بمعنى أنه أصيل في انتمائه لجانبي الخطاب، المهيمن 

)1)  الروح احلية: 33. 

)2)  املصدر نفسه: 32. 

)3)  املصدر نفسه: 32.

)4)  املصدر نفسه: 32.
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والمهيمن عليه. يقول: »لم تكن عائلتنا طارئة على المدينة ـ كركوك ـ فقد 
جقور  محلة  في  الجبور  عشيرة  من  تنحدر  التي  والدتي  عائلة  تاريخ  كان 
يمتد إلى ما قبل مئة عام على األقل. أّما والدي المولود في كركوك أيضًا 
والعامل في شركة النفط فكان ال يزال يمتلك بعض العالقة مع أقاربه في 
عشيرة العّزة التي كانت تقيم في منطقة الخالص في ديالى، مدعيًا القرابة 

مع الشيخ حبيب الخيزران«)1).

السؤال الذي يجيب عنه النسق هو أّن مجرد الحرص على إبراز المحتّد 
العربي وأصالة االنتـــماء لعشيرة الجبور والعّزة، من جهة الوالدة والوالد، 
دليل على قّوة تحّكم النسق المهيمن في الخطاب. فالعزاوي كان مهجوسًا 
»الموجة  في  بها  التذكير  على  مهدي  سامي  يحرص  التي  الطعون  بتلك 
إّن  كّلها.  كركرك  جماعة  بخصوص  بل  فقط،  بخصوصه  ال  الصاخبة«، 
كونه  بمعنى  ال  المهيمن،  للخطاب  رسميًا  ممثاًل  هنا  يأتي  مهدي  خطاب 
الثقافة  خطاب  لسلطة  مجّسدًا  لكونه  بل  حسب،  سياسية  لسلطة  ممثاًل 
بكّل ما يخرج  المحتّد، والطاعنة  المتمركزة حول أصالة  السائدة،  العربية 

عنها، ومن ذلك تبني الكتابة بالنثر. 

قصيدة النثر: الهوية المقاومة 
عدا طريقة استدماج الهوية المشرعنة، كانت ثّمة طبقة أخرى تبدو مثالية 
لتجسيد الهوية المقاومة كون األخيرة ذات قابلية على التشّكل بشّتى أنواع 
بوصفها  اإلثنّية  المركزية  إن  كوش  دينيس  يقول  والممارسات.  الخطاب 
الثقافي  الالتسامح  من  قصوى  أشكاالً  تتخذ  أن  »يمكن  مهيمنة  ثقافة 

)1)  املصدر نفسه: 32..
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والديني ويمكن أن تتخذ أيضًا أشكاالً مخاتلة وعقالنية«)1). ويصّح األمر 
على الثقافة الُمهيمن عليها، فهذه األخيرة يمكن أن تقاوم باتخاذ أّي شكل 
مناسب للسياق الذي تجد نفسها فيه، فهي قد تتجسد في النص المكتوب 
وفي الممارسة االجتماعية والطقوسية، ناهيك عن الرؤية النقدية والثقافية. 
وبما إن السياق كان يشهد صراعًا بين نوع الشعر الموزون، كناية عن هيمنة 
ثقافة عربية تقليدية، من جهة، وقصيدة النثر كناية عن ثقافة مهيمن عليها، 
الميدان  النثر  قصيدة  تكون  أن  المناسب  من  كان  فقد  أخرى،  جهة  من 
األساسي للصراع النسقي بين بغداد وكركوك. والمقصود تحديدًا أن تكون 
ناحية  من  الرسمي  الخطاب  لمقاومة  المناسب  الشكل  هي  النثر  قصيدة 

كونها خطابًا هامشيًا. 

مع هذ النوع، سيجد الهامشيون شكاًل إلدارة الصراع وخرق الخطاب 
والمثقفون  الراديكاليون  يتفق  أن  المصادفة  قبيل  من  يكون  ولن  السائد. 
القادمون من الهوامش على اتخاذ هذا النوع قناٍعًا للمقاومة، بدءًا من شعراء 
جماعة كركوك مرورًا بحسين مردان وحميد المطبعي وعبد القادر الجنابي، 

وليس انتهاًء ببعض شعراء السبعينات وغالبية شعراء جيل الثمانينات)2). 

)1)  مفهوم الثقافة يف العلوم اإلنسانية: 39.

وُربط  النثر،  قصيدة  جمال  يف  العراق،  يف  جرى  ملا  مماثل  يشء  لبنان  يف  جرى  كان    (2(

العربية  الثقافة  املسيحية اخرتاق مركزية  اهلوامش  الباحثني بمحاولة  قبل بعض  من 
من  الشعري،  النوع  جمال  يف  أشّده  عىل  الرصاع  وسيربز  وتراثها،  اللغة  يف  املتجذرة 
الشاعر سامي مهدي رؤية  بالعربية، من جهة أخرى. لدى  الكتابة  جهة، ويف جمال 
حول هذه املسألة يطرحها يف كتابه »أفق احلداثة وحداثة النمط«، ويفرتض فيها أّن 
أو  العربية  األمة  تراث  »معاداة  عن  تصدر  إنام  اللبنانية  »شعر«  جملة  مجاعة  دعاوى 
االنقطاع عنه«، ينظر أفق احلداثة وحداثة لنمط: 41، وهو موقف ينبع برأيه »نتيجة 
للمعتقدات السياسية واآليديولوجية التي يؤمن هبا شعراء جتمع شعر أو قل نتيجة 
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سياسية  مجاالت؛  ثالثة  في  المشرعنة  الهوية  مقاومة  تنشط  سوف 
وجتماعية وأدبية. وسوف يصّر المثقفون المضادون على المناداة بقصيدة 
المركزي  النوع  ممثلي  قبل  من  مستميت  دفاع  مقابل  لها  والتنظير  النثر 

السائد، الشعر الموزون. 

تبدو هذه الرؤية، وإن صيغت بمنظور قومي عروبي ينزع إلى التخوين، 
مناسبًة لمفهوم الصراع النسقي في الخطاب بين الُمهيِمن والُمهيَمن عليهم 
ويبدو  عرقّية،  أو  دينية  فرعّية  لهويات  ينتمون  عليهم  الُمهيَمن  أن  لجهة 
ركونهم إلى تحطيم مركزية اللغة والنوع ليس سوى آلية مقاومة يعّبرون من 
خاللها عن اختالفهم وهامشيتهم. ويرى سامي مهدي أّن جماعة كركوك 
»الميل  فيها  ما  أبرز  راديكالية  بنزعة  المحافظات  أدباء  سائر  عن  تميزوا 
الى التغريب وكتابة الشعر المحرر من األوزان، ولهذا رأينا األسباب هي 
أسباب اغترابهم نفسها زيادة على جهلهم، باستثناء العزاوي، بأوزان الشعر 
العربي، وتواضع مستوياتهم التعليمية وغربتهم عن التراث العربي«)1). من 
مجلة  من  مهدي  أخذه  الذي  المتشدد  الموقف  فهم  يمكن  المنظور،  هذا 
لتسفيه  الصاخبة«،  »الموجة  كتابه  من  صفحة   17 وتخصيصه  »الكلمة«، 
دورها وإظهارها كمطبوع يمّثل حميد المطبعي فقط وليس جيل الستينات 

أو السبعينات أو كّتاب قصيدة النثر)2).

لتكوهنم الثقايف اخلاص«، املصدر: 41،. ذلك أهنم ال يؤمنون باالنتامء اىل األمة العربية 
ويعتربون تراثها »جزءا من واقع لغوي ليس هلم خيار فيه«، املصدر: 41. مقابل ذلك 
يؤمنون، كام يرى، »برتاث املراحل الوثنية واملسيحية التي مرت عىل املرشق العريب 

بل اهلالل اخلصيب عىل وجه التحديد« املصدر:41.
)1)  املوجة الصاخبة: من ص 173 إىل ص 190. 

)2)  املصدر نفسه: 181.
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في تلك الصفحات، تتوضح بعض المظاهر التي تحّرك خطاب سامي 
مهدي إزاء خصومه من األدباء الهامشيين، فتراه يصفهم تارة باألقالم الهّشة 
والمواهب الكاذبة)1)، وطورًا بأن مستوى كتاباتهم »يتفوق على ما كان ينشر 
في بريد الصحافة األدبية«)2). بل إنه يعّرُض بمنحدرات أصحاب المجلة، 
األولى  الحلقة  إن  فيقول  كريدي،  وموسى  معلة  األمير  وعبد  المطبعي 
في  مقيمين  وآخرين  نجفيين  ألدباء  »أنها  أي  محليًا،  طابعًا  أظهرت  منها 
أّن  النجف«، وكانت موادها بصفة عامة ضعيفة)3). فضاًل عن ذلك، يّلمح 
اتجاهها نحو التبشير بقصيدة النثر أّدى إلى موتها، وذلك بعد أن تقّلصت 
المساحة المخصصة لجيل الستينات مقابل فتح أبوابها لجيل الخمسينات 
من جهة ولجيل السبعينات، من جهة أخرى »من دون أن تربح الكلمة شيئًا، 
من  صنعت  هي  وال  المنقرضة،  الديناصورات  في  الروح  نفخت  هي  فال 
أشباه المتعلمين أدباء أو كّتابًا بل طمست هويتها الحقيقية«)4). وكل ذلك 
بسبب ميول صاحبها الذي كان يقبل نشر أي شيء إذا ما اندرج تحت باب 

التجريب أو ارتدى شكل قصيدة النثر)5). 

سردية شاكر لعيبي وفرضية المضاد الريفي 
أساسًا  بوصفها  الريفية«  »الحداثة  يسّميها  فرضية  لعيبي  شاكر  يتبني 
جيلهم.  عن  الستينيون  عرضها  التي  العقائدية  للسرديات  مقابلة  لسردّية 

)1)  املصدر نفسه: 177.

)2)  املصدر نفسه: 174.

)3)  املصدر نفسه: 174.

)4)  املصدر نفسه 181.

)5)  ينظر، املصدر نفسه 182.
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ورغم أن لعيبي انتمى إلى اليسار في بداياته، يوم »فتح السبعينيون أعينهم 
تجري  كانت  بمساومات  األفق  في  والتقى  كبرى  تاريخية  مفارقات  على 
في الحقيقة تحت ظالل السيوف«)1)، كما يقول، إالّ أنه يحاول في فرضيته 
تقديم غطاء بعيد عن اآليديولوجيا لتجربة جيله، وهذه الفرضية تزاوج بين 
دفع  هو  األّول  اتجاهين؛  ذات  ثيمة  على  أساسًا  وتقوم  والجهوية  الطبقية 
الستينات،  في  الثنائي  للتازع  ضحية  وأعتباره  الجيل  عن  اآليديولوجية 
والثاني هو التأكيد على أّنه جيل ريفي مفارق للسردية الرسمية التي تبنتها 
الثقافة العراقية فيما يتعلق بالشعر، بوصفها سردية حضرية، بغدادية، تقوم 

على نسق إحتقاري للريف والجنوب بشكل خاص. 
الطبقية  جيله  أبناء  منحدرات  كتابه  من  فصلين  في  لعيبي  شاكر  يتتبع 
والجهوية فيقول إّنه جيل طلع »من طبقات جيولوجية غير معهودة من قبل 
وكانت أغلبيته المطلقة تنحدر عمن ُيطلق عليهم الشروقية ذي الدالالت 
السالبة«. ثم يبدأ في التعريف بالشعراء والمثقفين ومنحدراتهم ويعد أكثر 
والتمثيل  والغناء  الشعر  بينها  من  المجاالت  شّتى  في  اسمًا  خمسين  من 
عن  بعيدة  أرياف  أو  هامشية  لمدن  يحيلون  وكلهم  والرسم،  والتلحين 

العاصمة)2). 

التي انحدر منها  هنا ترد أسماء مدن شعبية في بغداد كـ»تل محمد«)3) 
زاهر الجيزاني وهاشم شفيق وخليل األسدي، و»الثورة«)4) التي ضّمت أكبر 

)1)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 60.

)2)  املصدر نفسه: 88.

)3)  املصدر نفسه: 88. 

كانوا  الذين  العراق  جنوب  من  املهاجرون  سكنها  بغداد،  رشق  الثورة  مدينة  تقع    (4(

يقيمون يف رصائف الشاكرية وامليزرة والعاصمة، وكان قرر الزعيم عبد الكريم قاسم 
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حاضنة ثقافية ألجيال ما بعد السبعينات، وبدأت تمنح الوسط الثقافي منذ 
ذلك العقد »نصف المبدعين في حقول الشعر والقصة والمسرح وكتابات 
المدينة  هذه  إنشاء  »موقع  إلى  التنويه  لعيبي  ينسى  وال  نوع«)1).  كّل  من 
الرئيسي  »الهدف  أن  على  يدّل  أمر  وهو  بغداد«)2).  شمال  في  الهامشي: 
الثالثينات  في  الهاجم  الريف  تجميع  الحقيقة  في  كان  الموقع  اختيار  من 
واألربعينات المستقر ّعلى أطراف األحياء الغنية مثل الشاكرية، في مكان 

واحد من أجل تهميشه والسيطرة عليه إنسانيًا وترويضه ثقافيًا«)3). 

وفقًا لهذا يتبنّي واضع السردية الجديدة رؤية نسقية قريبة مما جرى مع 
جماعة كركوك، فيقول إّن الريف كان »يكتسح الساحة الثقافية بتقاليده غير 
ويشير  الجنسي«)4).  ومكبوته  العاطفي  وتدّفقه  الفطرية  وأسمائه  المشذّبة 
هذا التحديد إلى ظهور ما يمكن اعتباره مضادًا للثقافة الحضرية المرّسخة 
منذ الدولة العثمانية. ذلك أّن مثل هذه الظاهرة لم تحدث منذ زمن طويل، 
أي منذ أن »احتكر فيه اإلبداع ـ أو هكذا خّيل ـ للمدن الحضرية الكبرى 
مثل بغداد والموصل والبصرة التي يوّد الستينيون، واهمين، إدراج أنفسهم 

توزيع قطع أراض عىل موظفي الدولة يف تلك املنطقة عام 1962. تتكون املدينة من 
الرصائف.  144 مرتا وزعت عىل سكنة  تبلغ  أراض  قطاع قطع  قطاعا يضم كل   79

تارخيية  حاليا..دراسات  الصدر  الثورة،  »مدينة  كتاب  ينظر  املوضوع  يف  للتوسع 
الطبعة  البيضاين،  شنجار  احلاج  عبد  كاظم  احلاج  تأليف   ،»2008 ـ  معارصة..1932 

األوىل، بغداد 2008. 
)1)  شاكر لعيبي، الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 87.

)2)  املصدر نفسه: 90، تقع مدينة الثورة رشق بغداد وليس شامهلا.

)3)  الشاعر الغريب يف املكان الغريب: 93.

)4)  املصدر نفسه: 94.
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ضمن طبقاتها المثقفة رغم انشغاالت عوائلهم بالفالحة أو بالفقر المدقع«)1). 
ويضيف أّنه »لم يكن أحد ليصّدق على ما يبدو أن إبداعًا شعريًا يمكن أن 

ينبثق من مكامن طالما جرى الغمز سابقًا من وعيها ومن ريفيتها«)2). 

فهو  الرؤية.  لهذه  أساسًا سوسيولوجيًا  يمكن عّده  ما  لعيبي  لدى شاكر 
 14 ثورة  منذ  العراقي  المجتمع  في  جرت  عميقة  بنيوية  تحوالت  أن  يرى 
تموز 1958 حيث »التعليم ينتشر واألمّية تتقّلص والمدارس تطلع سنة بعد 
سنة أفواجًا من أنصاف المتعلمين والطامحين للتعّلم ممن لم يتح آلبائهم 
فرصة التعلم«)3). ومن ثّم، فإن »نقاد الشروقية لم ينتبهوا إلى قّوة فعل هذه 
لكنها  وسلوكية  اجتماعية  وصراعات  إشكاليات  ستخلق  التي  الظاهرة 
ستخلق ثقافيًا عمالً جديدًا«)4). وتكمن نسقية الرؤية في االنتقال من عمومية 
الظاهرة، ظاهرة اتساع التعليم وتخرج اآلالف من المدارس، إلى تخصيصها 
الثقافة  في  لها  نقادًا  ثّمة  أّن  يزعم  التي  الظاهرة  نعني  حصرًا،  بـ»الشروقية« 
في  تمثيله  محاوالت  رغم  بخطابه  المضمر  تحّكم  يعني  ما  وهو  العراقية. 
صراعات ظاهرية ذات بعد ثقافي وآيديولوجي. أّما المضمر المقصود فهو 
الريفية بوصفها ثقافة فرعية أو مضادة. ومن ثم، تقديم منظور للجيل بوصفه 
مقصّيًا، بسبب ريفيته وهامشيته، من قبل السرديات الستينية الرسمية. ذلك أن 

تلك السرديات وريثٌة شرعية للنسق الحضري ومعبرة عنه. 

لكّن لعيبي، وهو يصوغ سرديته، إنما يستعير من النسق المضاد بعض 

)1)  املصدر نفسه: 90.

)2)  املصدر نفسه: 90.

)3)  املصدر نفسه: 87.

)4)  املصدر نفسه: 91.
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الجديد  الجيل  يكون  أن  من  وبدالً  العقائدي.  الصراع  وأبرزها  مرتكزاته، 
مصارعًا جديدًا، سيعرض على أّنه ضحية شرسة لتلك الصراعات، وال يقّل 

عنفًا لفظيًا وإلغاًء عن الخطاب المهيمن أو الذي يجهد لفرض خطابه. 

من  مظاهر  بعض  المضَطهد  استعارة  في  فتكمن  األخرى  الصيغة  أّما 
يضطهده، وهو، في هذه الحالة، ال يقوم فقط، كما يقول عبد اهللا الغذامي، 
بمقاومة الهيمنة »بل بتحديها الى درجة ممارسة االضطهاد االنتقامي منها، 
وهنا يكون المضطهدـ بفتح الهاءـ مضطهدًا للمضطهد ـ بكسر الهاء ـ»)1). 

بـ»صراع  يسّميه  ما  الغذامي، وهو  برأي  لعبة مستديمة  إن ذلك يشّكل 
األنساق وبنسقية المعارضة، وذلك حينما تصاب المعارضة بعيوب مماثلة 

لتلك التي عند المؤسسة المهيمنة«)2). 

انطالقًا من هذا يحايث شاكر لعيبي نسقه الريفي ذا البعد السوسيولوجي 
بدياًل  بوصفه  العراق  في  السائدة  العقائدي  الصراع  بفكرة  والطقوسي 
لهذا  صراع.  ميدان  إلى  كركوك  جماعة  لدى  تحّولت  التي  النثر  لقصيدة 
يتيمين  بطرفين  اختصرت  كانت  للعراق  التاريخية  التعددّية  أّن  على  يرّكز 
بقّوة  للمأل  »تظهر  صحافتهم  كانت  هؤالء  والبعثيون.  الشيوعيون  هما 

وثقة«)3)، وأولئك كانت مؤسسات الدولة بين أيديهم. 

لذا اضطر السبعينيون لالنتماء إلى الحزب الشيوعي بعد أن برهن الزمن 
أن انضمام الكثير من الشعراء الشّبان وقتذاك إلى ذلك الحزب »لم يتأّت 

)1)  القبيلة والقبائلية..هويات ما بعد احلداثة: 51.

)2)  املصدر نفسه ص52.

)3)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب، شاكر لعيبي: 60.
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عن قناعة عميقة وإنما فقط بسبب انحسار أّية إمكانية أخرى لعمل ثقافي 
لعيبي  يدعو  ما  أّن  والمالحظ  الدولة«)1).  مؤسسات  لواء  غير  لواء  تحت 
النسق  يبديه  كما  االضطراري  اإلنتماء  ذلك  تبرير  ليس  سرديته،  لكتابة 
الظاهر المتشّكل بهيئة صراع ثقافي وشعري، بل لتشريع وجود أبناء جيله 
في  السائد  الحضري  للنسق  مفارقة  وفرعية  مضادة  ثقافًة  مّثلوا  بوصفهم 

السرديات الستينية. 

إن األمر يبدو هنا وكأن الرواية السبعينية تأتي ردُا نسقيًا معارضًا على 
تاريخ  من  طردهم  ثّم،  ومن  الهوامش.  من  القادمين  لعيبي  رفاق  استبعاد 
الثقافة. ويقدم لعيبي افتراضًا يفيد أّن الستينيين إنما قاموا بذلك الطرد من 
خالل تبنّيهم لرؤية حول األجيال انتهت باعتبار جيلهم خالصة الحداثة، 
ُأنجز بعدهم، من جهة  بين ما أنجزوه، من جهة، وما  تاّمة  ثّمة قطيعة  وأّن 
أخرى. وعليه فإن اعتبارهم منجزهم اإلضافة الجذرية الوحيدة في الشعر 
العراقي »قاد الى ظلم فادح ما زالت بيارقه خّفاقة لمجمل الشعر العراقي 

المولود منذ ثالثين سنة تقريبًا«)2). 

ثم يستدرك قائاَل أّن هذه القطيعة افتراضية و»ال وجود لها، وهذا البناء 
من الطراز الخاص المكّرس لسكنى الستينيين لوحدهم إنما هو عمارة من 
الورق المقّوى«)3). والواقع أن المأزق النسقي يتسّرب هنا رغم اإليهام بأنَّ 
الشاعر معنيٌّ بتفكيك تلك العمارة الورقية. فبعد تلك العبارات فورًا يعود 
لعيبي ليقول، وكأّنه يعترف بتبعية سردية جيله لسرديات الستينات بوصفها 

)1)  املصدر نفسه: 60.

)2)  املصدر نفسه: 60.

)3)  املصدر نفسه: 57.
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ردة فعل عليها، أّن نتيجة هذا اإلصرار على القطيعة من قبلهم سيؤدي إلى 
نفسه »مقيمًا في سكنى من طراز خاص  بعدهم سيظّن  أّن كّل من سيأتي 

معلنا قطيعة وخصوصية مفترضة، هكذا دواليك«)1). 

وهذا يعني االعتراف بأّن الغاية من تدوين سردية الحداثة الريفية لم تكن 
سوى تطبيق تلك النتيجة المفروضة على الجيل. أي أنها صياغة لخصوصية 
فراحوا  الحضريين،  الستينيين  تعجب  ولم  الهوامش  أبناء  مّيزت  مفترضة 
يشككون في إنجازاتهم الشعرية ويطعنون في مواهبهم. يقول شاكر لعيبي 
إن »هذا التشكيك ربما كان بسبب األسماء حنتوش ومطشر ومشتت التي ال 
تفوح بأنفاس الكبار العطرة«)2). ثم ال ينسى العودة إلى سبب أعمق يستبطن 
أّنه »من طبيعة سوسيولوجية  للسبعينيين معتقدًا  المقاطع  الستينيين  موقف 
أواخر  في  العراق  شهده  الذي  والثقافي  الحضري  التطّور  بطبيعة  تتعلق 
الستينات على وجه الدّقة. كانت المدينة العراقية منذ بزوغ الدولة العثمانية 

تزرع اليأس في روح الجنوب الذي تطلع منه هذه األنفاس«)3). 

النسقية  هذه  سيخلخل  والسبعينات  الستينات  في  جرى  ما  أن  ويبدو 
الخرافية  االمتدادات  ذي  الريف  لتدّفق  فكان  المنشأ،  العثمانية  البغدادية 
المدن  »أبناء  يزعج  أن  الشعر  روح  من  كّلها  القريبة  والجنائزية  والطقسية 
هنا  لعيبي  ويقارب  والروحي«)4).  العقلي  بتفّوقهم  والمقتنعين  المستتبين 
أّن  قائاًل  الثالث  العالم  إزاء  أوربا  بمركزية  وهامشها  البغدادية  المركزية 

)1)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب: 57.

)2)  املصدر نفسه 86.

)3)  املصدر نفسه: 86.

)4)  املصدر نفسه: 86.
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انحسرت  وأن  التي  العثمانية  العقلية  معاقل  آخر  »يحّطم  كان  التدّفق  هذا 
وما  الشعراء«)1).  األكثر صوفية،  األوساط  في  كانت حاضرة  فإنها  ظاهريًا 
يمكن أن يوّجه من نقد لهذا التفسير ينصرف تاريخيًا إلى فكرة أن ظاهرة 
غزو الريف للمدن الحضرية لم تكن حكرًا على ستينات العراق وسبعيناته 
مصر  في  بل  فقط  العراق  في  ال  األقل.  على  بعقدين  ذلك  من  أقدم  فهي 
لها  ونّظر  الظاهرة  هذه  تناول  معروف  نقدي  تراث  وثّمة  ولبنان.  وسوريا 

وقدم مقتربات مفهومية لتبّينها. 

الظاهرة  على  انصبت  التي  المفاهيم  أشهر  من  االغتراب  مفهوم  لعّل 
آثار  لتتبع  جهودهم  أوقفوا  باحثون  الخصوص،  بهذا  ولدينا،  المذكورة. 
سواٌء  األدبية  النصوص  في  الريف  من  المهاجرون  يعانيها  التي  الغربة 
وافيًا  يبدو  الذي  الدراسات بحٌث حنا عبود  تلك  نثرًا. من  أم  كانت شعرًا 
عن النازحين إلى المدن العربية، وبعض نتائجه تتطابق مع فرضية الحداثة 

الريفية التي يضعها شاكر لعيبي)2). 

في  الريفي«  »الصوت  يسّميه  ما  ظهور  هو  عبود  حنّا  به  يخرج  ما  أهّم 
األدب  على  وأضفاه  معه  النازح  األديب  حمله  صوت  وهو  األدب، 
المكتوب في المدن. أبرز خصائص هذا الصوت أنه »سلبي معّقد يتضّمن 
الريفي لم يفهم عالقات  موقفًا ذاتيًا من المدينة شديد الضعف. فاألديب 
قريته  يتباكى على  راح  بل  إيجابي  نسيجها كعنصر  في  اندرج  المدينة وال 

)1)  املصدر نفسه: 92.

الثانية، حنا عبود،  )2)  النزوحات الكربى وأثرها يف األدب العريب بعد احلرب العاملية 

منشورات أضواء ـ دمشق 67 :1979.
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ويرثي أطاللها«)1). ويعود أساس هذه الرؤية إلى أّن »عدم ترحيب المدينة 
به ـ األديب النازح ـ وعجزه عن تثبيت أقدامه فيها وتجاهله لقوانين التطور 

الموضوعية جعله ينصب الريف أيقونة عبادة«)2). 

إنفعاليًا  جوهره،  في  رومانسيًا  الجديد  الصوت  سيكون  ذلك،  عدا 
وتشاؤميًا. ويبدو أحيانًا متناقضًا من الداخل، إذ أن األديب »يستّل من الواقع 
بتركيبها في  يقوم  ثم  التشاؤمية  الدالالت  ذات  الموضوعية  العناصر  تلك 
صور فنية أّخاذة ذات نغمة حزينة«)3). وال ينسى حنّا عبود اإلشارة إلى ذاتية 
الذات »تحتّل  أّن  الصوت وانكسار لهجته وشعوره باالستالب من حيث 
إلى  ينتمون  الريف  أبناء  أّن  من  الرغم  فعلى  الرؤيا«)4).  في  الصدارة  مركز 
األجنحة اليسارية، فإنهم غرقوا رويدًا رويدًا في الذاتية التي صاحبتهم منذ 
نزوحهم. فهم ال ينظرون إلى العالقة بين المدينة والريف على إنها »عالقة 
الرأسمالية  ظروف  في  الصناعي  العمل  إن  على  وال  موضوعية،  تناقض 
يستغّل العمل الزراعي كما يستغل العمل الفكري العمل اليدوي، بل نظروا 
إلى هذه العالقة نظرة ذاتية فجعلوا المدنية قاسية عارية زانية فاجرة ظالمة 

جاحدة تكره أبناء الوطن وترّحب بالفسقة الفجرة«)5). 

األحرى أّن السردية الريفية التي يقّدمها شاكر لعيبي تحاول إيجاد مجال 
ثقافي مشترك يجمعها بسردية مدينة كركوك كما تناثرت في شهادات شعراء 

)1)  املصدر نفسه: 69.

)2)  املصدر نفسه: 69. 

)3)  املصدر نفسه: 69.

)4)  املصدر نفسه: 63.

)5)  املصدر نفسه: 63.
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الجماعة وغيرهم. ويمكن الخلوص إلى هذه الفحوى انطالقًا من مالحظة 
من  عليه،  توفروا  الذي  والمخيال  السبعينيين  الشعراء  انحدارات  تفاعل 
المدينتين،  بين  اكتشافها  يمكن  التي  السيوسيوثقافية  والمتشابهات  جهة، 
من جهة أخرى. إذ يرى شاكر لعيبي أّن كال المدينتين يتوفران على »تراكم 
في الفئات االجتماعية المتراصفة إقتصاديًا والمتجاورة«)1). فضاًل عن توّفر 
الواحد  الشارع  ثّمة تتعايش في  النوع«)2).  إثنية فريدة  »خلطة اجتماعية بل 
أحيانًا »عوائل ريفية وعوائل قادمة من مدن مثل سامراء، من أحياء بغدادية 
عريقة وعوائل كردية أو آشورية أو مسيحية«)3). ويشير على نحو التشبيه إلى 

وجود حي داخل الثورة ُيسمى بـ»حي األكراد«)4). 

فالخيال  أيضًا،  الكركوكي  تبناها  كان  رؤية  يتبني  المنظور،  هذا  ومن 
أساطير  »من  المدينتين،  في  قادمة،  للشعرية  مصادر  وثّمة  ساحر  الريفي 
الفارق  لكن  تاريخيًا«)5).  المتجاورة  واللغوية  اإلثنية  الجماعات  وأرث 
الجوهري بين كركوك والثورة يكمن في أّن »الوضع العام المستقّر نسبيًا في 
الستينات قد سمح فيما بعد بازدهار عقلّي حر في كركوك بينما االضطراب 
العام في سبعينات العراق والعالم العربي قد سمح فحسب، بالنسبة لغالبية 
وحدها«)6)،.  بالهجرة  الالحقين  وأقرانهم  الجادين  العراقيين  السبعينيين 
وهذا الفارق يبدو مخترعًا، في الواقع، إذ بحسب المعطيات التي يقدمها 

)1)  الشاعر الغريب يف البلد الغريب:96.

)2)  املصدر نفسه: 96.

)3)  املصدر نفسه: 96.

)4)  املصدر نفسه: 96.

)5)  املصدر نفسه: 96.

)6)  املصدر نفسه: 96. 
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بعد  السيما  غالبة  سمة  المدينة  تلك  في  االضطراب  كان  الكركوكيون، 
القوميين والشيوعيين. بل إن شهادات  بين  الصراع  14 تموز وتفّجر  ثورة 
الكركوكيين توحي أن هجرتهم إلى بغداد، ومن ثم، خروجهم من العراق، 
كانت بسبب تلك األوضاع المعقدة والصراعات السياسية المحتدمة سواء 

في كركوك أم في بغداد. 

إن التشابه بين الثورة وكركوك ربما يكمن في هذا السياق وليس العكس، 
أي أن تعقد المشهد االجتماعي وصراع الهويات الفرعية مع الهوية العامة 
ـ »السردية الكركوكية«، من جهة،  هما اللذان أديا لظهور ما يمكن تسميته ب
و»السردية الشروقية«، من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك اشتراك الجماعات 
الفقر  يسود  متشابه حيث  وثقافي  إقتصادي  بوضع  المدينة وتلك  في هذه 
تزخر  األخيرة  أن  رغم  الفرعية  الهويات  تقمع  مشرعنة  هوية  تتسيد  ومعه 
بالفولكلور وتتميز بمخيلة ساحرة بحسب وصف شعراء جماعة كركوك 

ومثقفي مدينة الثورة كّل لمدينتهم. 
المهاجرة إلى المدن  المرافق للجماعات  القهر واالضطهاد  ولئن بدا 
يقتصر  ال  الجماعات  بعض  مع  فإنه  األحوال،  أغلب  في  طبقيًا  الكبرى 
على هذا الجانب إذ يبدو أّن هناك قهرًا سالليا وجهويًا وحتى طائفيًا عرقيًا 
بتحقير  كركوك  جماعة  إلى  الناظرة  العروبية  المنطلقات  مع  رأينا  كما 
ما  كركوك،  جماعة  شعراء  مثل  مثله  لعيبي،  شاكر  أن  الحال  واستهانة. 
أيضًا.  ثقافي  هو  إنما  فقط،  طبقي  صراع  أّنه  على  المخاض  ليفّسر  كان 
وهنا يتوجب العودة لمدينة الثورة والدالالت الثقافية لتشييدها من ناحية 
بعض  الخلفية عرفتها  بالحدائق  لمستوطنات شبيهة  إنموجًا  كانت  كونها 

المدن في عصر الحداثة. 



331

أبناء الحديقة الخلفية
تبدو مدينة الثورة، شرق العاصمة بغداد، وكأنها حديقة خلفية بالفعل. 
طويلة.  قناة  عن  عبارة  هو  مائّي  بسياج  الرسمية  بغداد  عن  مفصولة  فهي 
صرائف  في  أقاموا  ممن  العراق  جنوب  من  المهاجرون  سكنها  وكان 
الشاكرية والميزرة والعاصمة وخلف السدة وغيرها. تفيد التفاصيل، بهذا 
الخصوص، أّن الزعيم عبد الكريم قاسم قرر توزيع قطع أراض على أولئك 
الفقراء عام 1962، واختار مساحة خارج مدينة بغداد عمليًا لكنّها مّتصلة بها 
اتصال الحديقة الخلفية بالبيت. وتتكون هذه الحديقة من 79 قطاعًا، يضم 
كّل قطاع منها قطع أراض تبلغ الواحدة منها 144 مترًا مربعًا. ثّمة مدّونات 
وصفت االنتقال الملحمي لعشرات اآلالف من العوائل الفقيرة إلى تلك 
المدينة وتشييدهم لدورهم. منها مثاًل كتاب »مدينة الثورة..الصدر حاليا..

الحاج  عبد  كاظم  للحاج   ،»2008 ـ  معاصرة..1932  تاريخية  دراسات 
ودروب  السدة  خلف  صخي،  اهللا  عبد  الروائي  وثالثية  البيضاني،  شنجار 

الفقدان والالجئ العراقي، وغيرهما. 

الدائر  السؤال  أهمها  ومن  األسئلة،  من  كثيرًا  المدونات  تلك  تحتمل 
أين  من  الفقيرة.  المدن  تلك  مثل  تأسيس  وراء  تقف  التي  الفلسفة  حول 
خطرت فكرة أن تكون حدائق خلفية للمدن الكبرى؟ وما عالقتها بأفكار 

العصر الذي أسست خالله؟ 

تّم  كان  الموزاني،  حسين  القاص  ترجمها  ممتازة  مقالة  على  اعتمادًا 
األمر وفق فرضية عّمت العالم آنذاك، ونفذت للتخفيف من متطلبات النمو 
 Villes مثل  مدن  عن  حصرًا  الحديث  ويتعلق  الكبيرة.  العالمي  السّكاني 
وكذلك  لندن،  من  بالقرب   New Townsو باريس  محيط  في   Nouvdles
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بعض األحياء الجديدة في ستوكهولم وهولندا)1). تقول المؤرخة المعمارية 
فكرة  إلى  استنادا  أقيمت  الفقيرة  المدن  تلك  إن جميع  بروفوست  ميشيل 
ووظيفتها  محيطها  عن  فصلها  فكرة  وعلى  ناحية،  من  المدينة«  »حديقة 

االجتماعية وفق تصّورات تراتبية من ناحية أخرى. 

تفيد التفاصيل عمليا أنه بعدما اشتد التنافس بين الكتلة الشرقية والغرب 
لكسب والء العالم الثالث، سّهلت الواليات المتحدة من تدفق مخططي 
يشابه  ذلك  وكان  إستراتيجيًا،  المهمة  المناطق  نحو  والمعماريين  المدن 
الحرب  خلفية  وعلى  الثقافي  لالستعمار  خدمة  جديدة  سالح  استخدام 
الباردة. وتسوق بروفوست، بهذا الخصوص، حكاية إعالن التحالف المثير 
ومؤسسة  دوكسيادس  قسطنطينوس  اليوناني  المدن  مخطط  بين  لالنتباه 
فورد األمريكية وقيام الجانبين بجملة من المشاريع الكبيرة التي قيل إنها 
السياسي)2).  والتحرر  االجتماعي  والرخاء  بالديمقراطية  وعودا  حملت 
دوكسيادس، من جهته، طّور نظامًا صارمًا للتخطيط والتنفيذ الفنّي اصطلح 
عليه باسم »أوكستيك« Ökistik«، واألوستيك هذا هو علم المستوطنات 
البشرية الذي باتت نظريته »بدياًل عقالنيًا وعمليًا للمدن المتنامية تاريخيًا 
وما يحيط بها من بشر ووسائل مواصالت«)3). وبالنتيجة، شاع نمط المدن 
لبنان  إلى  السودان  ومن  زامبيا  إلى  غانا  »من  الخلفية  بالحدائق  الشبيهة 

وباكستان، ناهيك عن العراق والواليات المتحدة األمريكية«)4).

)1)  ينظر، ميشيل بروفوست: املخابرات املركزية األمريكية ومشاريع البناء يف دول العامل 

الثالث ـ مدينة الثورة العراقية نموذجا. ترمجة حسني املوزاين، جريدة »كل العراق« 
السنة اخلامسة العدد )664( اخلميس 2007 /12 /27

)2)  املصدر نفسه.

)3)  املصدر نفسه.

)4)  املصدر نفسه.
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البشر.  عقول  على  للهيمنة  الصراع  بفكرة  يتعلق  الموضوع  إن  الحال 
وثمة نمطان معماريان جّسدا هذا الصراع؛ األول هو الـ»أوكستيك« الذي 
تقول  االشتراكي.  للمعمار  التام  النقيض  جّسد  وبه  دوكسيادس  ابتدعه 
بروفوست إنه في النمط األخير، كانت المدن الجديدة تقام »وفق الذخيرة 
التاريخية القائمة على المعالم والمحاور الواضحة، وعلى بناء الساحات 
الواسع«)1).  التاريخّي  المنظور  حسب  المصممة  السكنية،  والمجمعات 
الغربي، فقد ألغيت المسائل الشكلية والتراكيب  أّما في نمط دوكسيادس 
والمتقاطعة  الجاهزة  »بالقوالب  االستعانة  وتّمت  العمالقة،  المعمارية 
غرار  على  المقامة  النماذج  كانت  النمط،  هذا  وفق  إّنه،  أي  كالشبكة«. 
أْي   ،Ecumenopolis المأهولة  والمدينة   Dynapolis الديناميكية  المدينة 
والتغّير  الالمحدود  النمو  تستوعب  التي  الكوزموبولتية  المدينة  نماذج 
للمدن  العمراني  التخطيط  أبعاد  جميع  »تخّطت  قد  للسّكان،  المستمر 
خالل  من  المرء  عرفها  التي  السكنية  األحياء  فتوّسعت  آنذاك.  المعروفة 
متكررة  قوالب شبكية  تتوالد عبر  New Towns وصارت  الجديدة  المدن 

وال نهائية إلى درجة اختفاء أي تشابه يجمعها بنموذج المدينة القائمة«)2).

بهذه الرؤية صمم دوكسيادس مدينة الثورة وغيرها من مدن الفقراء في 
بغداد لتكون عبارة عن قطاعات متماثلة ومتكررة متألفة من بيوت بطابق 
باإلسمنت.  مبلطة  اللون  بطابقين، وبشوارع ضيقة وأزقة رمادية  أو  واحد 
أما القطاعات نفسها، ببيوتها وفضواتها المشتركة، فصممت بطريقة تسمح 
بضمان نوع من التكافل االجتماعي، وهذا متأت من التعاطي العملي مع 

)1)  املصدر نفسه.

)2)  املصدر نفسه.
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أنهم مهاجرون ريفيون، وكان يتوجب على المصمم وضع  السكان ذلك 
المدنية  الحياة  نمط  من  »بالنفور  المهاجر  يشعر  لئال  عينيه  نصب  ذلك 
األمر  وهو  الشيوعية،  لألفكار  أو  الغيبية،  للتصورات  ضحّيًة  الوقوع  أو 
ليبرالية  التي صممت كانت مستقاة من فكرة  المدن  األسوأ«)1). بمعنى أن 
وهذا  الهندسة،  دقيقة  التحرر  آليات  من  يكون  أن  يجب  المكان  أن  تفيد 
إلى  والرامية  عنها  المعلن  األمريكية  »التحديث  منظومة  إلى  ينتمي  الفهم 

بناء المؤسسات الديمقراطية ونظام السوّق الحّر«.
لكن، هل أسهم تصميم المدينة حقا في إشاعة هذا الشعور أو تحقيق 
السكاني  التجمع  كان  تماما.  العكس  على  بل  بالطبع،  كال  الفكرة؟  هذه 
هذا  كان  الفردية،  إلى  بيوتها  تفتقد  مدينة  في  والمشترك  العدد،  كبير 
التجمع قد أدى إلى تشكيل طبقة أو شريحة اجتماعية جديدة غير مندمجة 
من  الفضاء،  في  شركائها  تجاه  بالعداء  وشاعرة  جهة،  من  المدينة،  بقيم 
الخاص  عالمها  لها  خلفية  حديقة  في  عزلها  بسبب  وذلك  أخرى.  جهة 
وأشجارها البرية الخاصة، لها أغانيها وثقافتها المحلية ورأسمالها الرمزي 
شديد الغنى. وبالنتيجة حدث عكس ما فكر به دوسكادس ومن معه فاتجه 
هؤالء الجنوبيون المهاجرون إلى أفكار اليسار بعد شعورهم المرير بالغربة 

وما يسميه أنتوني جودنز بالقهر الساللي. 
لعل أقرب كناية مثلت فكرة الحديقة الخلفية هي الواردة في قصة قصيرة 
صخي  يسرد  وفيها  المنزل«،  »حارس  أسمها  صخي،  اهللا  عبد  تأليف  من 
هواجس رجل فقير يسكن في كوخ منعزل يقع في ركن حديقة منزل فخم 
لكنه مهجور. يتسلل الرجل إلى الكوخ ويسكنه دون أخذ إذن أصحابه، ثم 

)1)  املصدر نفسه
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يستعير دور الحارس. يقول الراوي: في كل يوم يستيقظ الحارس، يتجول 
الكالب  مأوى  وفي  البراعم  في  القائمة  الحياة  يرقب  المنزل  أرجاء  في 
أصوات  الى  ويصغي  الحشائش  تحت  الحشرات  تناسل  في  أو  الصغيرة 
حياة  الراوي  يتتبع  ثم  المدن«)1).  أطراف  من  القادمة  السيارات  محركات 
الحارس المزيف في سكناه الجديد منصتا ليومه الشبيه بأيام المشردين في 
أي مدينة كبيرة؛« في صباح الجمعة يخرج الحارس يتسوق، يجلب معه ما 
يحتاجه ويلم بقايا الفضالت من الشارع القريب كأوراق الخس أو اللهانة 
الذابلة أو ما تبقى داخل المعلبات. أحيانا، يملئ الطشت بالرز المتبقي من 
حفالت الليالي القريبة الماضية، يجده مهمال على األرصفة يجمعه ويأتي 
به الى الكوخ، تتهافت عليه الكالب، تشبع وتستريح ثم تنام آمنة فيما يبقى 

الحارس ساهرًا يرقب نجمة أو شجرة«)2) 

إلى  الريفيين  لمجيء  العميقة،  ولكن  البسيطة،  الحكاية  رمزت  ربما 
العاصمة وغزوهم لها. ومن ثم سكنهم في حديقتها الخلفية التي تجسدت 
األخير  في  يعتّل  رجل  فقير.  رجل  يسكنه  مزيف،  حارس  بيت  بشكل 
قاسمته  التي  الحزينة  الكالب  نباح  وسط  السقف  عليه  يتهاوى  ويموت. 

طعامه وشرابه وهواجسه أيضًا. 

لبغداد؟ هل كان  النازحين  نهاية  ترميزًا آخر عن  النهاية  هل كانت تلك 
ليهوي في األخير على رأسه؟  الحارس ملعونًا  الذي أستولى عليه  الكوخ 
سؤاالن يمكن أن يجاب عنهما بطريقتين، األولى تبدو مادية وقاسية وتحايث 

)1)  أعامل امللتقى األول للقصة القصرية يف العراق«، صدر عن وزارة الثقافة واالعالم ـ 

دار الرشيد للنرش عام 45 :1978
)2)  املصدر نفسه: 43. 
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مصير الفقراء المهمشين حين ضاعوا في المدينة. والثانية روحية هي التي 
يرّكز عليها شاكر لعيبي وعبد اهللا صخي وغيرهما. ففي شهادة لصخي أيضا 
كان كتبها لمجلة »الكلمة« عام 1974 يقول: »أنا أعيش ضمن موروث كبير 
المعّصبات  النسوة  ترويها  التي  تلك  واألساطير،  والشعائر  الحكايات  من 
بفوط سوداء وعباءات سوداء. إنها األحاديث التي تدور بينهن عندما يفترشن 
األرض أمام األبواب، عند األزقة في المساءات«)1). في تلك الشهادة، يعرض 
القاص مآل أبناء الثورة روحيًا حيث الغنى مستمر في حين إنه يعرض في 
القصة مآلهم ماديًا حين يموت الحارس وحيدًا في بيته الذي هو كناية عن 

الحديقة الخلفية. 

مرتكزات  بعض  تتلخص  األول،  النص  في  التالية؛  فهي  الخالصة  أما 
سردية )الثورة( التي يحاول شاكر لعيبي صياغتها، من ناحية استبطان النص 
بالهامش. أي  المرتبطة والمبررة  الفرعية  الكاتب  باكرًا بعض مالمح هوية 
مدينة الثورة أو المكان اإلقصائي. والمعنى أن المهّمش، في هذه الشهادات، 
طبقي مثلما هو جهوي، فجميع هؤالء المثقفين الفقراء نازحون من جنوب 
العراق، وأغلبهم وجد مالذه في أفكار اليسار التي قّدمت لهم حالً فكريًا ما أو 
تفسيرًا لوضعهم اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي من ناحية تمثيلهم شكاًل 
آخر من أشكال الصراع في الخطاب بين المهيمنين والمهيمن عليهم. وهذا 

ما يجعلهم بموازاة جماعة كركوك كما يعتقد شاكر لعيبي.

)1)  جملة الكلمة، عدد سابق: 
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الخاتمة

أّن  فكرة  إلى  فوكو  ميشيل  يشير  بالتأّمل،  الجديرة  وقفاته  إحدى  في 
الحداثة.  عصر  أفكار  من  بتأثير  ظهر  السيري  النص  في  االعتراف  مفهوم 
محور  إلى  تحّولها  بعد  دواخلها  باكتشاف  الذات  انشغلت  حين  وذلك 
صالت  بتبّين  فوكو  ينهمك  الوقفة،  تلك  في  اإلنسانية.  العلوم  تأمالت 
وعلوم  والفلسفة  واألدب  والسياسة  بالدين  االعتراف،  مفهوم  المفهوم، 
من  الوسطى،  العصور  منذ  الذات  وبتحوالت  جهة،  من  االستشفاء، 
في  اإلعتراف  »تأصيل  إلى  تنحو  الذاتية  السيرة  أن  ويعتقد  أخرى)1).  جهة 
خطاب الحقيقة«)2)، بوصف االعتراف سبياًل ال غنى عنه إلنتاج الحقيقة. 
ترى المرء يعترف بجرائمه وأخطائه وأفكاره، »بماضيه وبأحالمه، يعترف 
أنه  فكرة  من  تتأتى  االعترافات  هذه  وكل  ومصائبه«)3)،  بأمراضه  بطفولته، 
تم، مع عصر الحداثة، »تطويع األفراد وإقناعهم بأّن االعتراف يكشف عن 
أعمق أعماقهم«)4). وهذا ناتج عن أن فلسفة الحداثة أقنعت األفراد بفكرة 

)1)  املعرفة والسلطة: عبد العزيز العيادي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، بريوت 

الطبعة األوىل 1994:34.
)2)  املصدر نفسه: 34. 

)3)  املصدر نفسه: 34. 

)4)  املصدر نفسه: 34. 



كون ممارسة االعتراف »إغراًء ال ُيرّد في سبيل الحقيقة«)1)، ال حقيقة العالم 
واآلخر فقط، بل حقيقة الذات نفسها، ذلك أّن »الثقافة التي طّوعت الناس 
وأقنعتهم هي التي خلقت فيهم رغبة معرفة حقيقة من هم«)2)، من يكونون 

ولماذا صاروا إلى ما هم عليه. 

يمكن أن تلمح شيئًا من أطياف هذه الفكرة لدى بيير بورديو، وإن كان 
يسّميه »وهم  ملحقًا  يفرد  »أسباب عملية«  كتابه  ففي  منظور مختلف.  من 
السيرة الذاتية«، وفيه يقول إّن قصة الحياة ما هي إال إحدى مفاهيم الحّس 
المشترك الذي دخل خلسة إلى محيط العلوم اإلنسانية)3). ونلمح من رؤيته 
هذه أن دخول المفهوم الهادئ جاء من نافذة النزعة التاريخية التي سادت 
في عصر الحداثة. فالحديث عن قصة حياة ما يفترض على األقل أن يكون 
التي  األحداث  مجموعة  عن  الفرد  عمر  ينفصل  ال  وأن  تاريخ،  للحياة 

عاشها، »فهي تاريخه، وعمره ال يعدو عن سرد هذا التاريخ«)4). 

إنما يكمن معنى الحسِّ المشترك في كون كتابة السيرة لن تعدو ممارسة 
أو  منفذ  كأنها  أو  متعرج،  درب  أو  طريق  »أو  معبرًا،  بوصفها  الحياة  سرد 
موّحد  خّطٌي  انتقاٌل  كأّنها  أو  ووجهة،  ومسيرة  وسفر  وممر  وسباق  مسار 
االتجاه يشتمل على بداية في الحياة ومراحل وكذلك نهاية«)5). وهي بذلك 

تبدو مثل تأليف تاريخي له غاية وقصد، ويقف وراءه نظام فكر. 

)1)  املصدر نفسه: 34. 

)2)  املصدر نفسه: 34.

)3)  أسباب عملية..إعادة النظر بالفلسفة، بيري بورديو، ترمجة أنور مغيث، دار األزمنة 

احلديثة ـ بريوت، الطبعة األوىل 96 :19986. 
)4)  املصدر نفسه: 96.

)5)  املصدر نفسه: 96. 
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من هنا، تنبّث وهمّية السيرة الذاتية كما يفترض بورديو ويأتي ذلك من 
الحداثة.  عصر  في  سادت  تاريخية  نزعة  وفق  نّصه  يصيغ  كاتبها  أن  ناحية 
فيه  الحياة  تعرض  »تعاقب  الشخصية،  لألحداث  مفترض  تعاقٌب  فثّمة 
لترتيب  طبقًا  تدور  حكاية  كونها  بمعنى  أي  كتاريخ«)1).  أو  كقصة  منظّمة 
زمني ومنطقي، وهذا الترتيب قصدّي ومضفى على النص من الخارج. من 

عصره ونظامه الفكري. 
وهو  أيديولوجيًا  يصبح  ألّن  للمرء  وتطويعًا  رضوخًا  ثّمة  أّن  األحرى 
خاصة  روابط  بينها  »مقيمًا  الداّلة،  األحداث  بعض  فينتقي  حياته.  يسرد 
لتبرير وجودها وسبكها سبكًا متماسكًا«)2). لهذا ال يبدو من المستغرب أن 
يثير بورديو اإلنتباه إلى ذلك »التواطؤ الطبيعي من جانب كاتب السيرة«)3)، 
أي  وتصنيعه.  المعنى  اختالق  قبول  أو  لتفسير  ابتداًء،  شيء  كّل  يدفعه  إذ 
اختالقه هو لذلك المعنى. ال بل إن بورديو يشير، بعبارات صريحة، إلى 
سيمياء  بين  »العالقة  إطار  في  إاّل  يتم  ال  النوع  هذا  من  خطابات  انتاج  أن 
اجتماعي )هابيتوس( وسوق تنطبق على هذا الشكل الخاص من التعبير، 
ومضمونها،  شكلها  في  الحياة  قصة  وتتنوع  الذات،  عن  الخطاب  وهو 

حسب النوعية االجتماعية للسوق التي تعرض فيه«)4). 
الفكرتين  هاتين  عن  العراقيين  الشعراء  كتب  في  رأيناه  ما  خرج  هل 
من  الحداثة،  لعصر  نتاجًا  كانت  االعتراف  ثقافة  أّن  فكرة  الجوهريتين؛ 
جهة، وأن النصوص السيرية التي رأيناها تحتمل الوهمّية، من جهة أخرى؟ 

)1)  املصدر نفسه: 97. 

)2)  املصدر نفسه: 97. 

)3)  املصدر نفسه: 97. 

)4)  املصدر نفسه: 97. 
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ليس المقصود االفتقار للصدقّية، بل المقصود أّن المرويات غالبًا ما تأتي 
بالمعنى األعّم لمفهوم اآليديولوجيا. أي  مصنّعة وذات نزعة أيديولوجية 
إن النصوص التي قرأنها وحللنا بعض أنساقها ما كانت لتنتج بحياد أو بعيدًا 
عن متطلبات السوق الذي ُعرضت فيه. وما كانت لتكتب خارج الشروط 
تحيل  مما  بكثير  أبعد  هنا  بالسوق  والمقصود  المؤلفين.  حكمت  التي 
رأينا  الكتابات كما  النوع من  فثّمة سياق كامل يحتضن هذا  المفردة.  إليه 

ووضحنا في فصول الكتاب. 

هل كان السّياب ليكتب »كنت شيوعيًا«، مثاًل، لو لم يكن هناك صراع 
كان  وهل  الخمسينات؟  عراق  في  محتدم  آيديولوجي  شكل  ذو  ثقافي 
فاضل العزاوي ليكتب سرديته المذكورة لو لم يكن مهجوسًا بزعامة جيله؟ 
بالمقابل، هل كان لسردّية سامي مهدي أن توجد بالشكل الذي رأيناه لو لم 
يكن صاحبها في قلب السلطة، مؤمنًا بأفكارها القومية القائمة على استبعاد 

اآلخر والنظر له بدونّية؟ 

عدا هذا، فإنه حتى في نظريات السرد، ما كان لفن السيرة إاّل أن يكون 
واالعتراف  الذات  معرفة  في  الرغبة  على  أساسًا  يقوم  أنه  رغم  معقدًا 
يتداخل  الفن  هذا  أّن  في  التعقيد  يكمن  الحقيقة.  على  للعثور  بأخطائها 
مع السرد التخييلي المشّكل لفن الرواية. ومثلما قال بعضهم، فإنه مهما 
التي  »األنا  فإّن  لماضيه،  وفيًا  يكون  أن  على  الذاتية  السيرة  كاتب  عمل 
يرسم مالمحها ويروي قصة وجودها لن تحيل إلى ذات واحدة معروفة 
واالختالف«)1).  التباعد  من  هام  قدر  على  ذاتين  إلى  ستحيل  بل  تاريخيًا 

)1)  معجم الرسديات: 262.
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المروّية  والحياة  الكتابة  لحظتي  بين  الزمني  التباعد  هو  والمقصود 
والمشاعر  واألفكار  األهواء  »في  تباعدًا  بالضرورة،  يعني،  ما  تفاصيلها، 
والرؤى واألحكام، فيكون من باب المجاز أن نتحدث عن شخص واحد 

فقط فاعل في السيرة الذاتية«)1). 

هل حسين مردان األربعيني، المتمّرد، هو ذاته الذي يدبُّ في المقاالت 
السبعينات مثاًل، أي بعد أن صار موظفًا مستقرًا؟ هل إن  بداية  التي كتبها 
بين  المحصورة  األعوام  في  كان  الذي  عينه  هو   1994 عام  مهدي  سامي 
1964و1969؟ )2)ماذا عن تأثيرات النصوص األخرى، التاريخية أو السيرية 

التي تتناول المرحلة المكتوب عنها؟ هل كان فوزي كريم ليكتب ما كتب 
في »تهافت الستينيين« و»يوميات نهاية الكابوس« لو لم يصدر الستينيون 

اآلخرون سيرهم المصنّعة ولو لم يهاجم من قبل عدد منهم؟ 

الجواب على هذه األسئلة هو اآلتي؛ إن كاتب السيرة حتى مع التزامه 
أمام القّراء بسرد ما كان شاهدًا عليه ومشاركًا فيه، ورغم أنه يظهر حرصًا 
يروي  ال  أّنه  إاّل  الوثائق،  واستخدام  التواريخ  بذكر  الموضوعية  على 
كثيرًا  أو  قلياًل  القارئ  ينتبه  قد  ولذلك  زاوية شخصية.  من  »إاّل  األحداث 
أن وراء خطاب الموضوعية ومظاهرها مواقف ذاتية ورؤى فردية وأشكاالً 
من التمجيد الشخصي وادعاء مساهمة خاصة في مسار التاريخ قد تفيض 
على الحقيقة والواقع«)3). بل ربما انتبه القارئ إلى أن وجود ضروب »من 

)1)  املصدر نفسه: 262. 

)2)  من اجلدير بالذكر أن سامي مهدي أعاد طبع »املوجة الصاخبة« عام 2015 بعد إضافة 

أشياء جديدة إليه تناسب التغريات التي طرأت بعد عام 2003. 
)3)  املصدر نفسه: 262.
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عن  المريب  والصمت  والوثائق  للشهادات  الماكر  واالستعمال  التزييف 
المروّيات  أغلب  في  ما الحظناه  أقوال«)1). وهذا  أو  أو أشخاص  أحداث 
التي مررنا بها. ففي السير الذاتية عمومًا، ثّمة تصنيع لألحداث وتنظيم لها 
بحس تاريخي مأخوذ من نظام فكر الحداثة كما يقول فوكو، وهذا ما يتّضح 

في أغلب النصوص التي بين أيدينا. 

تحيُل  والمشاعر  واألفكار  األهواء  تباعد  فإن مسألة  ذلك،  ناهيك عن 
أنفسهم.  النقاد  يقول  كما  وأساليبها  بالكتابة  وعالقتها  الذاكرة  قضية  إلى 
أّن السيرة  الراوية والذات المروية، من ناحية  تباعد بين الذات  هناك أوالً 
الذاتية محكومة في سعيها إلى تقديم معرفتها بالذات »بوساطتين تجعالن 
والكتابة«)2).  الذاكرة  بالضرورة، هما:  مباشر  الذات عماًل غير  نقل صورة 
هاتان اآلداتان هما سالحا المؤلف الستعادة زمنه الماضي، غير أن الذاكرة 
تؤكدان  فإنهما  الماضي،  بامتالك  اإلحساس  توهمان  ما  بقدر  والكتابة 
االبتعاد عنه، ذلك أنهما »متأصلتان في زمن الكتابة مرتبطتان بذات الكاتب 
في الحاضر، متأثرتان بها«)3). وبما إن »الذاكرة قلب خؤون« وفعلها موسوم 
بالقصور عن استحضار الوقائع كما جرت فعاًل كما يقول جورج ماي، فإّن 
وصورة  نفسها  الوقائع  يجعل  الحاضر  في  المؤلف  بذات  التذّكر  »ارتباط 

الذات الماضية غير مستقلة عن زمن الحاضر«)4). 

»الذاكرة  مضاعف؛  تحريف  بإزاء  الذاتية،  السيرة  في  أننا،  والخالصة 

)1)  املصدر نفسه: 262.

)2)  املصدر نفسه: 262.

)3)  املصدر نفسه: 262.

)4)  املصدر نفسه: 262.
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الذات  ما يجعل  الذاكرة. وهو  ما حّرفته  الماضي والكتابة تحّرف  تحّرف 
متعددة متشظية تمتنع عن المؤلف معرفتها معرفة ثابتة مكتملة«. الخطاب 
خادعًا  خطابًا  يبقى  والنزاهة،  الصدق  زعمه  رغم  باألحرى،  ذاتي،  السير 
»يوهم بالتوّحد بينما جوهره التعدد ويطلب منا التسليم بالتطابق في حين 

أن االختالف حقيقته«)1).

هذا ما يراه نقاد السرد وينّوه به فوكو ويؤكده بورديو، وهو الشيء عينه 
الذي تثبته أغلب السير الذاتية التي كتبت أو التي ستكتب. 

يمكن  هل  درسناها؟  التي  المروّيات  في  الحقيقة  قيلت  هل  واآلن، 
الخروج بسردية كلّية مما قرأنا؟ 

يبدو أنه من الصعب الجزم بذلك أو نفيه، طالما نحن في سياق صراع 
ثقافي وسياسي محتدم وأنساق متعارضة داخل حتى النص الواحد. ناهيك 

عن تصارعها في النصوص المتضادة، المهيمنة والمهيمن عليها. 

هذا ما نراه وبانتظار ما يراه الباحثون اآلخرون. 

)1)  املصدر نفسه: 262.
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السيرة الذاتية

محمد غازي األخرس
كاتب وناقد وشاعر ومقالّي. •
حاصل على شهادة البلكلوريوس في اللغة الفرنسية والماجستير في  •

العربية ويدرس الدكتوراه حاليًا.
من كتبه »خريف المثقف في العراق« )2011( •
و»المكاريد« )2012( •
و»دفاتر خردة فرّوش« )2013( •
و»قصخون الغرام« )2016( •
»قصخون  • كتابه  عن   2016 لعام  العراقي  اإلبداع  جائزة  على  حاصل 

الغرام«. 
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