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 (ن) ســجاح.. دراسة نقدية أسلوبية 

تـظاهـرون أجـواء البـرد الـقارس يـوم الثالثـاء وعـبروا عن احـتـجاجـهم عـلى منح الـكـاتب النـمسـاوي بـيتـر هـاندكه جـائـزة نوبل لألدب لـعام حتـدى ا
 2019بسبب تـأييده للزعيم الصـربي الراحل سلوبودان ميـلوسيفيتش.ووصل هانـدكه وأقرانه من الفائزين بجـائزة نوبل للكيمـياء والطب والفيزياء
ية السـويدية للروائي واالقتصاد إلى مقـر في ستوكهـولم لتسلم جـوائزهم من ملك السـويد في حفل كبـير يقام مـساء الثالثاء.ولـقي اختيار األكـاد
سرحي النمساوي هاندكه انتقادات واسعة بسبب حديثه عام  2006 أثناء جنازة ميلوسيفيتش الذي توفي داخل محبسه في الهاي بينما كان والكاتب ا
دعـوون إلى مقر احلـفل في سيـارات رفع نحو  12محـتجـا الفتات كـتب علـيها ”ال نوبل لألخبار ـثل حملاكـمة بتـهم ارتكـاب جرائم حرب.وبـينمـا وصل ا
الـزائـفة ?“في إشـارة إلى تـشـكـيك هـانـدكه في مـقـتل مـا يـزيد عـلى  8000 من الـرجـال والـصـبيـة من مـسـلـمي الـبـوسـنـة في مـذبـحـة سـربـرنـيـتـشـا عام
ـئـات الحقـا في هـذا االحـتـجاج.وأعـلن سـفـراء ألـبانـيـا والـبـوسنـة وكـرواتـيـا وكوسـوفـو وتـركيـا مـقـاطـعتـهم حـفل تـسـليم ـتوقـع أن يشـارك ا .1995ومن ا
ية السويديـة تقدم مكافأة عـلى انتهاكات حقـوق اإلنسان بقرارها منح اجلوائز.وفي وقـت سابق يوم الثالثاء قال الـرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن األكـاد

جائزة نوبل لألدب إلى هاندكه.
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ضي الـشاعـر بقـصيـدته التي تـكشف عن
مارسة ومضات من التكثيف الذي يوافق ا
كترث األدبية الواعية وبـهذا اإلعالن غير ا
ضي تـنـخـرة  من الـتـقالـيـد اجملـتمـعـيـة ا
الـشـاعـر في قــصـيـدته إذ يـقـول في ومـضـة
مــكــثــفــة من الــبــوح: زورقي يــتــهــادى بـ
ضـــفــتي نــهـــر/ اخلــلق تــرتـــوي من شــهــد
الرضـاب/ فـما أسـعـد شفـة تعـانق آلـهة من
عطر أ أنامال هـذه أم أصابع لؤلـؤ توسدها
الــــقـــمــــر? !!!/ ســــيـــدة اجلــــان أنتِ أم أنتِ
حـــوريــة تــســكــان الــبـــشــر هــكــذا تــمــضي
اجملـمـوعــة بـكـامل شـاعـريـتــهـا وتـكـثـيـفـهـا
مؤطرة بقضية إنسانية محفوفة باخملاطر.

وهل الشعر إال إبحار ضد التيار?!!
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حرص الـشـاعر عـلى أن يلـح على الـعالقات
كنونـات التي يوحي وطدة بـ اللغـة وا ا
به النـسق الـثقـافي واجملـتمـعي في فروض
ألوف وغير ب الرفض واالعتياد أو ب ا
ـألـوف فـقـد اكـد هـذه االسـتـراتـيجـيـة في ا
توصيف األواصـر الثقـافية الـتي تدعو إلى
ا هـو ثابت وسـائد التـمرد وعـدم الـقبـول 
من مـهـيمـنـات يـتلـقـاهـا اجملتـمع عـلى أنـها
مـســلـمـات مـتـكــامـلـة ولـكن الــنـفس األبـيـة
والــعــقـل الــنــاضج يــرفـض ذلك إذ يــجــعل
ـنـظــور الـثـقـافي الـتــنـمـوي هـو اخلـطـاب ا
الـبـديل وصـوال إلى تـنـقيـة اجملـتـمع من كل
مـا هــو مـتــعـلق به مـن رواسب ومـخــلـفـات
فـــرضــهــا االســتــعــمــار والـــعــقل اجلــمــعي
الـسلـبي إذ يـقـول في تـلك االسـتراتـيـجـية
ـتـوتـرة. حتـرقُ أوهامَ وفي تـلك الـعالقات ا
الظـالم ب أنـاملِ الـقبل/ يـولـدُ للـحب عـيد
ـحـو جـديــد. فالبـد من والدة عــيـد جـديــد 
أوهام الظالم التي عـشعشت غربـانها طوال
عـلى األوطــان والـنـفــوس. ويـتـصــاعـد هـذا
اخلطـاب التـنمـوي الرافض حـتى انه يكـفر
قدس الـكاذب الذي يـسيطر عـلى العقول با
من اجـل االســتـــغالل والـــكـــسب احلــرام إذ
يــقـول: قــالت: حــسـبــتــني قـديــســة?/ قـلت:
القداسـةُ مداس من ط الـعطر روح هائم
اســـتــبــدالـه داللــة الــشك والـــوصــول مــوت
الهدف. القداسة إذا كانت جتهل الناس من
اجل مكاسبـها فإنـها قداسة كـاذبة مراوغة
وهي تختـلف بالطبع عن الـقداسة احلـقيقة
. الـتي تمـتـد بجـذورهـا عـميـقـا طهـراً ونـقاءً
ونالحظ الــــشـــاعـــر يــــســـخـــر الــــعـــاطـــفـــة
ـتجـانـسة من اجل الـوصول ومتـغـيراتـها ا
ـتـطـور صـعودا إلى ـتنـامي ا إلى احلـدث ا
ســيـاقــات من األحـداث الــتـصــويـريــة الـتي
تتشابه إلى حد بعيد باألحداث القصصية
قطع السابق وهذا ما شهدنـاه بالضبط بـا
الذي يـعـتمـد على تـقـنيـة احلوار إذ يـقول:
قلت: الـضحكـة دالة الـتحـدي والتوقع أول
أبواب اليق قالت: حسبتني قديسة? قلت:
القداسـة مداس من ط الـعطر روح هائم
اســتــبــدله داللــة الــشــكـل والــوصــول مـوت

إذا كانت اللغـة على مستـواها االعتيادي
ال تــــتــــعـــدى اإلبـالغــــيـــة والــــنــــفــــعــــيـــة
والتـوصـيلـية فـإن اللـغـة على مـستـواها
ـباشرة اإلبداعي تـتعـدى هذه اإلبالغـية ا
لـتـصل إلى مـسـتـوى اإلثـارة واالكـتـشـاف
والتفاعلية والتكـثيف وهنا نصل باللغة
إلى مـرجل اجلمـال ونـيـران اإلبـداع الذي
يـضـطلع بـهـا الـشـاعـر أو األديب بـصورة
عجمي عامة. وهنا تفقد الـكلمة إطارها ا
لـتـرسـو عـلى مـرفـأ من الـدالالت اخملـتـلـفة
احملـــلــقــة في ســـمــاء الــســـيــاق الــرافض
لـلركـود والـثـبوت والـتـحـجر والـتـجـمد...
فتتـصاعـد العالقات االسـتبـدالية في أفق
عـمـودي مشـرع في مـسـتـواه االخـتـياري.
ـبـدع هـو الـقـادر عـلى تـثـوير فـالـشـاعـر ا
وجـودة في اللغة في الطاقة الـتعبـيرية ا
ها االفتـراضي إلى اخلصب والتوهج عا
ـتـنـامـيـة. ـتـفــجـر بـالـدالالت اجلـديــدة ا ا
وهنا تظهر الفوارق قوية جلية ب أديب
وآخر... ب أديب يـستعـمل في شعره أو
روايته الكالم التوصيلي في سير أحداث
قـصـته وآخـر ال يــقـبل إال أن يـتـعـدى تـلك
ـتـخـثرة غـيـر الـشـاعـرية الـلـغة اجلـافـة ا
ولـهـذا اخــتـار األديب (حـمــيـد احلـريـزي)
ـتـمـدد في سـمـاء الـكـلـمـة فـهـو الـشـاعـر ا
القاص النـاقد اختار بل انـحاز إلى اللغة
األدبــيــة الــتي تــتـفــجــر فــيـهــا الــطــاقـات
الــلـغــويــة كـيف ال وهــو الـنــاقــد الـعــلـيم
بوظيفة الشـعر (األدب) الذي مهمته ليس
تـلقي اإليصـال الذي يـحاكي ردود فـعل ا
ادية والذهنية وحسب بل يتعداها إلى ا
الــتــمـــوجــات الــشــعـــوريــة والــنـــفــســيــة
والوجدانيـة هذا التثـوير وهذا التـفجير
في الطاقات اللـغوية في معجـمها الثابت
جنـــده واضــحــا جــلــيــا فـي مــجــمــوعــته
الـشــعـريـة (ن) ســجـاح الـتي طــبـعت عـام
2019م عن دار الورشة الثقافـية للطباعة
والنشر والتـوزيع في بغداد السالم. ففي
قـصـيـدة (ومــضـات الـعـشق) جنـد األديب
(حميد احلريزي) قـد صاغ عالم القصيدة
من مـرحلـتـ مـرحـلة تـنـطـلق من احلزن
باجتاه الفـرح الذي يتصـاعد من الصمت
واآلهــات نــحـــو الــرفض واحلــقــيــقــة وال
قـطع األخير التي تـتبلور فيه سيما في ا
ـرحـلـة ـرحـلـة الـثــانـيـة إذ تـعـلن هـذه ا ا

االنفراج من كوة الظالم والضجر... يقول
ــرحــلــة األولى: الــشــاعـــر في كــيــنــونــة ا
سنوات استـمرَّ نزيف الـذكرى/ قول خفيٌّ
/ تـفـتحُ خـلفَ الــرمـوشِ تــبـوح وال تـبــوحُ
الـبـابَ فـيـداهــمـهـا الـظالمُ/ يـتـكـورُ قـلـبي
خلفَ مزاليج احملظور/ حتاصرني عطورُ
كبوتة/ الرغبة/ تتداعى أسـوارُ اآلهات ا
يــأســرني تــنــ الــعـادات/ تــلــهبُ روحي
كـظوم/ نيـران ال ترحم/ يـطـول الهـمُس ا
ـامُ ـرُ أيـَّ تــذرونــا ريــاحُ الــفــرقــة/ تــتــصــحـَّ
/ تدلهم غيوم اللهفة/ تتراكم ثلوجُ اليأسِ
احلـزن.... ويـستـمـر الـشـاعـر في إيـراد ما
يـســري في نــبـضه الــوجـداني مـن نـيـران
حـارقـة حتـيط بـه في سـاعـات من تـأمالت
مدمـرة وذكريات مـتربـصة سـوداء; ليصل
في نهاية قصيدته أو مشاوراه اإلنساني
رحـلة (النـفسي) أو قل سـيرته الـذاتيـة (ا
الــثـــانــيــة) إلى االنــتـــصــار عــلى عــوامل
الترهـيب والتـعميـة والفـوضى واجملهول
ـقـطع األخيـر وهـو ما يقـول الـشـعر في ا
يشبه مصـطلح حل العقـدة أو النهاية في
األعـمـال الـقصـصـيـة والـروائـيـة: تـترادف
خـيـولُ غـيـوم األمـل/ تـبـرقُ تـرعـدُ تـهـطلُ
/ يعود فرحا جبارا/ تطلُّ بوجـهها الطلقُ
بـريـقُ الـعـيــون/ تـلـتــحم الـشـفــاه يـطـول
الـعنـاقُ عـشـقا مـكـبـوتا/ يـعـودُ الـفرحُ من
منفـاهُ/ فتبتـسم براعمُ الربـيعُ. فهل يكون
قـطع استـشرافا لـلمسـتقبل أو أمال هذا ا
!!? بـعـراق جـديـد وطن خـالٍ من الـظـا
هل هـــو تـــوقع لــــلـــثـــورة قـــبل بـــوحـــهـــا
ووقـوعـهـا?!! هل هـو اسـتـلـهـام لـلـشـبـاب
لـلنـهـوض والـرفض?!! هل هي انـتـفـاضة
تـخـرج مـن بـركـان الـصـمـت بـعـد سـنـوات
طويلـة من احلرامان والـتجهـيل والتقز
والـــظالمـــيـــة?!! كل تـــلـــكم االفـــتـــراضــات
واالسـتـنتـاجـات والـتـسـاؤالت يتـضـمـنـها
ـا كلـها قـطع األخيـر من الـقصـيدة. ور ا
ــــرد من صــــحــــيــــحــــة فــــاألدب صــــرح 
التـخيـيالت واالستـنتـاجات والـتساؤالت.
أمـا إذا وصـلـنــا إلى قـصـيـدة (ن) سـجـاح
التي تعنـونت بها اجملموعـة الشعرية وال
شك أن في ذلك دالالت مـنـها أن الـقـصـيدة
ذات مكانة متميـزة في قلب الشاعر وأنها
األقــرب إلى نــفـسـه أو أنـهــا ذات عــنـوان
متشظ موارب إذ يأخذ أهليته من التراث

الــعـربي الــنــحـوي والــتـاريــخي فـالــنـون
تــشـيــر إلى نــون الـنــســوة وسـجــاح تـلك
ـرأة ـرأة الــتي ادعت الــنـبــوة فـكــانت ا ا
الـوحـيـدة الـتي تـدعي ذلك. وال شك في أن
الــعـنــوان هــو الـبــوابــة األولى الــتي يـلج
منها القـار فالعنوان يـتضمن كثيرا من
ـكـنــونـات الـنـفـسـيــة والـوجـدانـيـة الـتي ا
كن للقار التي يتعرف من خاللها على
عنى ميوالت الشاعر ومضمون إيقاعات ا
ــكن أن في الـــقــصــائــد. ومن الـــعــنــوان 
نسـتـنتج أن الـشاعـر متـضـامن مع قضـية
رأة على رأة وأنه حريص على إظـهار ا ا
ثـال الذي يـحتذى أنهـا القـمة الرفـيعـة وا
ـشـاركــة لـلـهم به فـهـي األم واحلـبـيــبـة وا
اإلنــــســــاني أخــــاهـــا الــــرجل فـي الـــواقع
اخلـارجي والـلـحـظـة الـفـاصـلـة في الـبـناء
ـكن اسـتـنتـاجه عـند والـتعـاون هـذا ما 
همة من اجملـموعة  أما إذا تلك البوابـة ا
وصـــلــنـــا إلى مــ الـــقــصــيـــدة فــإن هــذا
الـشعـور وهـذا االسـتـنتـاج سـوف يـتـعمق
ويــتـجــذر في نــفس الـقــار فـالــقـصــيـدة
ــنــاصــرة لــلــمـرأة تــضجُّ بــالــشــاعــريــة ا
ـناصـرة لعـفتـها... نـاصرة جلـمالـها... ا ا
ناصـرة لسكيـنتهـا... وطيبـتها.. كيف ال ا
لـهمة واحلوريـة اإلنسية وهي العشقـية ا
ضيئة احلـبيبة الدافـئة الزاهرة... يقول ا
الشـاعـر في وصف نـون اجلمـال والـعشق
ــــــرأة: اخــــــلــــــعـي األقـــــراط واحلـب (ن) ا
/ اخـــــــــلــــــــعـي كـلَّ األثــــــــواب واألســــــــاورَ
والسالسل/ ارمِ كـل الدبـابيـس/ فاجلـمال
. بـهـذه الكـلـمات اجلـريـئة يـبوح ال يـستـترُ
كـشـوف الذي يـطرز الشـاعـر انه البـوح ا
قــصـيــدته... أو قل إنه (مــا بــعـد الــبـوح)
رأة هـو الـذي يسـكن ب ضـلوع فعـشق ا
الـقــلب ويـفــتـرش الــفـؤاد عـلـى بـسـاط من
الشوق العشق هو اجلـمرة التي ال تخمد
واجلـرح الذي ال يـلـتـئم واألنـفـاس التي ال
تــرقــد أو تــتــأود واحلــرارة الــتي ال تــبـرد
ـتـجـرد (ما هـكـذا يصـور الـشـاعـر عشـقه ا
بعد بـوحه)  فهـو ال يقبل أي حـاجز اثني
وإن كان حاجز جمال وزيـنة ولهذا يطلب
عـشوقـة أن تخـلع األقراط واألساور من ا
فـالــتـجـرد هــو احلـقـيــقـة الـنـاصــعـة الـتي
تـــــرفض الــــغـش والــــغـل والــــزيف... أراد
الـشـاعـر نـزع كل أسـالـيب اخلـداع واآلثـام
عشوقة (ن) سجاح بيضاء متألقة لتبدو ا
في سـماء احملـبـة... يقـول الـشاعـر: رعـشةُ
احلب تأسرني ب النـهدينِ جنتي ميدان
للشم وللضم/ جنومُ السماءِ جمهور

1
رعشةُ احلب تأسرني بـ النهدينِ جنتي
مــيــدان لــلـشـم ولـلــضم/ جنــومُ الــســمـاءِ
/ جنـومُ الــسـمــاء حتـاكمُ جــمـهــور الـلــعبِ
/ كلُّ األقـــمـــارِ تــهـــوي في زورقي/ احلـــكمَ
.... مقبلةً أقـدامَ عطرٍ ترسم منـفرجَ النشوةِ
بـــهـــذا اخلـــصـب وهـــذا الـــبـــوح اجلــريء

لء الـفـضاء فـتـنـاثرت الـهدف. ضـحـكت 
حــولي الـزهــور وابـتــسم الــقـمــر. قـلت: لك
الــســـعــد دومـــا. قـــلت: ســـأكــتـــفي بـــيــوم
أهــديـتــني أرقـاً  ســأهـديـك قالدة من مـاء
الـبـسـيـهـا صــديـقـتي لـتـشـفـيك من الـظـمـأ.
قــــالت: أيُّ ظـــــمــــأ? قــــلت اآلن اكـــــتــــمــــلت

احلكايــــة.
 UOFłd  —uNþ

هذه احلوارية الشعروائيـة لها ما يفسرها
فاألديب حـمـيـد احلريـزي أديب مـوسوعي
فهو الشاعر والقاص فضال عن انه ناقد...
ـرجـعـيـات سـتـظـهر ال فال بـد من ان هـذه ا
إراديـا عـلـى نـتـاج األديب وهــذا الـتـمـاوج
والـــتــزاوج بــ جـــنــســـ أدبــ البــد أنه
سـوف يـؤلـف صـورة سـتـكــون أقـرب لـنـيل
قـصـود وهـو الـتأثـيـر الـعـاطفي الـغـرض ا
تـلقي. وتـعد هـذه الدراسة والعـقلي عـند ا
دراسـة نـقديـة تـتـوسل بـالـدرس األسـلوبي
بـوابـةً لـفهـم النـص وفك شـفرتـه إذ عرفت
األسلوبية بـأنها الوجه اجلـمالي لأللسنة
تـــبــحـث في اخلـــصـــائص الـــتـــعـــبـــيـــريــة
والشعريـة التي يتوسـلها اخلطاب األدبي
وتـرتـدي بـذلك طـابعـا عـلـمـيـا تـقـريـريا في
وصــفــهــا لــلــوقـائـع وتـصــنــيــفــهــا بـشــكل
مـوضـوعي ومـنـهـجي. أي أنـهـا الـتـحـلـيل
الـعـلمـي اللـغـوي الـذي يـركـز علـى مواضع
واضع البـروز والـتـفوق.. وال نـعـدم هـذه ا
ظــــاهــــرة بـــارزة فـي أمـــاكن كــــثــــيـــرة من
اجملــــمــــوعـــة إذ يــــقــــول في إحــــدى هـــذه
ــواضع األســلـوبــيـة الــتي تــعـتــمــد عـلى ا
االبـتـكـار واالختـيـار في طـرحـهـا الـثـقافي.

أيـهــا الـبـحـرُ هـل تـدلـني عــلـيه?/ الـنـورس
ــســـحــور/ حــامل الــبــهــجــة والــســرور/ ا
عـــشـــيق الـــشـــمـس نـــورسي يالحـق حــورَ
البحر/ حـبيبي عشـيق الرياض والزهور/
قطع كما هل سجل عندكم حضور. وهذا ا
هو واضح اعـتـمد بـالـدرجة الـرئـيسـة على
تــقـنــيــة الـســؤال الـذي يــخــرج إلى غـرض
أســلــوبي آخــر هــو الــداللــة عــلـى احلــيـرة
والبـحث عن اجلـمـال ويعـتـمد أيـضـا على
تقنية النـداء التي تخرج أيضا إلى غرض
آخــر هــدفه مــد الـصــوت والــبــحث عن من
يسـمعه ويـستـجيب له. وعـندمـا نصل إلى
قــصــيــدة (لـســان الــورد) وهي الــقــصــيـدة
األخـــيـــرة في اجملـــمـــوعـــة جنـــدهــا تـــضم
ـقاطع التي قد يـخطر ببالك مجموعة من ا
عــنـدمــا تــقـرأهــا أنـهــا مـقــاطع مــتـشــتـة ال
يجمعها عقـد واحد ولكن من يدقق ويعيد
قـراءتهـا سـيـجد خـالف ذلك تمـام/ سـيـجد
الـتـزامـنـيـة بـأجـلى صـورهـا وأجـمـلـهـا أي
ـعـنـى االنـسـيـاب الـوديـع الـرقـراق لـعـدة
مـواضـيع تـتـوافق في إطـار واحـد مـعـتـمد
ـكـاثـفة والـتـلخـيص. يـقول عـلى تقـنـيات ا
ـقـاطع: وريقـات الورد الشـاعـر في إحدى ا
ال تعـرف اجلفـاء / وريقـات الورد تـعتـصر
نــسغ روحـهــا لــتـولــد الـثــمـار. ويــقـول في
اء ـاء ال يـعـرف األنـسـاب/ ا مـقطـع آخر: ا
ـاء يـروي الكل / أودعنـا نـون الـنسـوة / ا
ألنــنــا جــمـيــعــا أوالده. فــلــنــحظ الــتـوافق
ــوضــوعي واضـــحــا في كال واالنــدمـــاج ا
ــقــاطع هـو الــعــطـاء ــقــطـعــ فــوحـدة ا ا
والـــتــواصل فـي الــبـــذل... فــمن يـــعــطي ال

يعرف اجلـفاء  وال يعـرف األنساب من
يـعـطي يـعـتـصر نـسغ روحـه لكـي يروي
الـكل .. فـالـشـاعـر هـنـا يوفـق في تـولـيد
تــزامــنــيــة وذلـك من خالل مــا يــظن أنه
ـوضوعية  وهـنا يبرز يفتقـد للوحدة ا
ــألـوف اإلبــداع أو مــا يــعـرف بــكــســر ا
لــتــولـــيــد نــسق ســمــفــوني مــتــجــانس
مـتـمـاسك مـعـنى ولـفظـا عـلى الـرغم من
أنها تصدر من آالت مـوسيقية مـختلفة.
نالحظ هـذا الـنــسق الـسـمـفـوني أيـضـا
من خالل قول الشـاعر : اللـيل ال يخشى
الـســعـالي / الــلـيل تــعـانـقـه الـشـمس /
بـشفـاه الـفـجر احلـمـراء فيـنـتـحر. وفي
قـطع األخيـر: األجفـان ال تغـلق أبوابَ ا
الــهم/ األجــفــانُ حتــجبُ رمــادَ احلــرب
فـــيــغــادرُ الـــنــومُ عــيـــونَ األطــفــال وفي
الـنهـايـة البـد من اإلشـارة أن اجملـمـوعة
عـنوية ـدلوالتهـا األسلـوبيـة وا غنـية 
ـوضـوعــيـة وارى أن دراسـة من هـذا وا
النـوع تـعتـمـد على اإلشـارات الـقصـيرة
والـومـضـات الـسـريـعـة ال تـكفـي ولـهذا
أدعو طـلبـتـنا في الـدراسات الـعلـيا إلى
تـكــثـيف الــبـحث عـن هـذا الـغــنى وهـذا
البروز الفني الظاهر وعدم الركون إلى
مــا هـو ســائـد وجــاهـز من دراســات قـد
أشبـعت بـحثـا وآن األوان إلى الـتجـديد
الــــــنـــــــقــــــدي مـن خالل الـــــــبــــــحـث عن
مـــوضــوعـــات غــيـــر مــدروســـة جــديــرة
بــالـــدرس والــقــراءة وخــيـــر دلــيل هــذه
اجملـمــوعـة الـتـي أصـفـهــا بـالـغــنـيـة في

ألوف. تمردها على السائد وا
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ؤسسة في رواية أجنحة الفراشات الذات وا

تنج منها حتى اجمللـة. كانت اجمللة نفسها
صوتا صارخا في برية مقفرة تستقبل من
ـؤسسات اإلعالمـية بـالترحـاب بقدر قبل ا
مـا تـخدم مـنـشـوراتهـا مـصـاحلـهم وتروج
لـهم لـكن ال أحـد يـلـتـفت إلى مـقـتـرحـاتـهـا
وسرودها ونقـودها ومراجـعاتها لـلعديد

من البرامج واخلطابات والقنوات. 
ÊUJ*« WOzUMŁ ∫rÝU

بيد أن عمق مشاعر الغربة متفاوتة بينهم.
بـالنـسـبـة لقـاسم كـانت الـغربـة أشـد وطأة
فـهي غـربة مـكـان ولـغة وفـكـر. وكـان وجود
بيبي ونسرين إلى جانـبه ضروريا للتغلب
شاعـر. كانت كردستان بـالنسبة على تلك ا
إلــيـه لــيـــست واحـــدة هـــنــاك كـــردســـتــان
ــتــرهـلــة والــدعــيـة ـتــرفــة وا الـرســمــيــة ا
األبـويـة والـذكـورية كـان يـشـعر واحلـزبـية
بالـقلق والـغربـة إزاءها. وكـردستـان أخرى
كـان يـشـعـر بـاإلنـتـمـاء الـقـوي إلـيـهـا إنـها
كــردســتـــان بــيـــبي ونــســـرين. كـــردســتــان
ؤنثـة اخملتلط هواؤها الطبيـعة اجلميـلة ا
بــــروائح الــــتــــ الــــبــــري الــــقــــادمــــة من
نحدرات والغـابات واجلبال. في أكثر من ا
مــكـان فـي الـروايــة يــشـيــر قــاسم إلى هـذه
الـثـنـائـيـة في مـشـاعـره وتـصـوره لـوجـوده

حتــتــاج روايـة أجــنــحـة الــفــراشـات إلى
قــراءات مـــتــعــددة من أكـــثــر من زاويــة
وعلى اكثر من صعيد ومن وجهات نظر
ـــا يــعـــود ذلك إلى طــول مـــخــتـــلــفــة. ر
الـنص والــكـيـفـيـات الـتـي تـركـبت فـيـهـا
شـــخــــصــــيـــاتـه وســـاهــــمت الــــظـــروف
الــتـــاريــخـــيـــة الــصـــعــبـــة في صــنـــاعــة
مــصــائــرهــا. وتــعــدد وتــنــوع األســئــلــة
وضوعات الـتي تثيـرها وتستـدعيها. وا
ــــهــــنــــيـــة وعــــلى الــــرغم من الــــدالالت ا
واجلــنـدريـة لــلـعــنـوان فــإن الـروايـة في
جـــوهـــرهــا نـص تــاريـــخي حـــاول رسم
حتـوالت وتـنـاقــضـات مـشـهـد الـواقع في
حلظـة من حلظـات بداية األلـفيـة الثـالثة
فـي اربــيل خـــصـــوصــا بـــقــدر أكـــبــر من
ــوصل تـــالــيــا وتـــأشــيــر ــســاحـــة وا ا
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ـناخ والـرواية بـعـد ذلك حـاولت ترصـد ا
الــثـقـافـي الـعـام الــذي كـان مــهـيــمـنـا في
ـا أربـــيل بــعـــد الــتــغـــيــيــر في  2003
ينـطـوي علـيه من تـناقـضـات وما يـفرزه
من مـظـاهـر في عـملـيـة حتـول تـاريـخـية
مـتـسـارعـة وصـعـبـة. ومـنـعكـسـاته عـلى
شخصياتها الـعاملة في الصحافة وهي
الـثـرمـومـيـتـر الـدقـيق لـلـحـيـاة الـثـقـافـية
فـيـهـا. هـنـا تـبـدأ قـراءتـنـا لـلـنص قـراءة
ـهـنــة الـصـعـبـة تــشـتـبك فــيـهـا أسـئــلـة ا
بـــتــــطـــلـــعــــات وأحالم الـــصــــحـــافـــيـــ
والــصـحـافــيـات نــوع من صـراع الــبـنى
اخملـتـلـفـة ثــقـافـيـا في سـيـاق من صـراع
تــــاريـــخي بــــ الــــذات الـــصــــحـــافــــيـــة
ــؤسـسـة. فــالـثالثــة جـمـعــتـهم مــهـنـة وا
الــصـحــافـة. نــسـرين مــحـررة الــصـفــحـة
االجتماعـية في جريدة شـورش اليومية.
قــاسم مــحــرر أول فـي مــجــلــة فــضـاءات

تخصصة وبيبي عضو هيئة اإلعالمية ا
حترير ذات اجمللـة. فضاءات مجلـة معنية
أوال بـحـرية الـصـحـاقـة واإلعالم والـدفاع
عـن أوضــاع الـــصــحــافـــيــ وهـي لــهــذا
الـــســـبـب عـــلى صـــلـــة قــــويـــة بـــالـــوسط
اإلعـالمي. يــتـــعــرض الـــثالثــة لـــضــغــوط
وحتــديـات عـديــدة.  قـاسم بــسـبب جــهـله
ـوصلـية حاول اللـغة الـكردية وهـويته ا
البـعض إبعـاده عن اجمللـة بوصـفه طارئا
ومـتـطــفال عـلى الـصـحــافـة الـكـرديـة لـكن
نظمة التي تتبنى إصدار اجمللة رئيس ا
وهــو رئــيس حتـريــر اجملــلـة أيــضــا كـان
داعـمـا له مـقــدرا دوره وامـكـانـاته بـشـكل
عال ولم يسـمح لتلك الـضغوط بـأن تؤثر
على عـمـله. بيـبي تتـعـرض لضـغوط أكـبر
نتيجـة اجلرأة الكبـيرة في استقـصاءاتها
الــصـحــافــيـة وكــشـفــهـا جلــوانب بـالــغـة
اخلـصــوصـيـة من مــعـانـاة الـصــحـافـيـات
واإلعـالمــيـــات من جـــهــة زمـــيالتـــهــا في
الـوسط أوال مـتـهــمـيـنـهـا بـكـشف اسـرار
حــيــاتــهن وأحــوالـهـن ومن طــرف بـعض
الصـحـافيـ من احلـرس القـد الذين ال
قـاربات وما تتقـبل ذهنـياتهم مـثل هذه ا
تــثـــيــره من أســئــلــة ومــوضــوعــات. لــكن
الزميل رئيس الـتحرير كان مـدركا ألهمية
تلك التحقيقات بكل ما تنتجه من اصداء.
مــؤكــدا أن مــوضـــوعــا ال يــثــيـــر أســئــلــة
ــعـنـيـ ال يـسـتـحق وهـواجس الـقـراء وا
النـشر. ونـسرين مـحررة صـفحـة اجملتمع
في جـريـدة شـورش تشـعـر أن صـفـحـتـها
حتولت بـفعل الـرتابـة إلى صفـحة أحداث
ووقــائع ومــجـال عــمـلــهـا مــحـصــور بـ
ـــشــافـي ومــراكــز الـــشــرطـــة واحملــاكم ا
والسجون. لكنها ح تسعى لتغيير هذه
ـقاومة رئـيس حترير الصورة تـصطدم 
يـعتـبـر مـواضـيع تتـعـلق بـاحلب مـثاال أو

الـفن ضـربـا من تـرهـات ال تـلـيق بـرصـانة
جــــريـــــدتـه. وحــــ يـــــوافق عـــــلى عـــــمل
ريبورتاج يتـعلق بالدراما الـكردية يطلب
منها حـذف بعض اآلراء الواردة فيه التي
تـشـيـر إلى شيء من الـتـقـصـير مـن جانب
احلـكـومـة ويفـرض عـلـيـهـا إعـادة تـرتيب
مـواد الـتقـريـر بـحسـب أولويـات رسـمـية
ـــقــدمـــة. وحــ تـــضع رأي الـــوزيــر في ا
تـرفض ذلك قـائلـة إمـا أن نـنـشر الـتـقـرير
كــامـال أو نـــرفض نـــشـــره. يـــســتـــبـــد به
الـغـضب فـيـصـدر أمـرا بـنـقـلهـا إلى قـسم
احلسابات في اجلريدة. مـنذ هذه اللحظة
تبـدأ حـربهـا ضـد هيـمنـة مـثل هذا الـنمط
من رؤسـاء الـتـحــريـر. مـدعـومـة بـقـوة من
جانب زمالئهـا الصحـافي الـشباب. هذه
احلـرب الــطـويـلـة والـصــعـبـة في الـروايـة
مــثـيـرة جــدا بـتـفــاصـيـلــهـا ومـفــاجـآتـهـا
ـهـنة ونـتـائجـهـا. وفـيهـا تـتـبدى صـورة ا
الـصحـافـية بـوصـفـها نـوعـا من عشق او
ســـحـــر أو تـــلـــبس أو مـــقـــدس أو دين
يجعل االبتعـاد عنها ضربـا من مستحيل.
لقد حولت الرواية صناع اخلبر إلى مادة
الشتـغالـهـا. وألقت الـضوء عـلى كثـير من
ـعـتم من حـيـاتـهم أو اجلـانب الـظـلــيل وا
حـياتـهن وأزاحت الـسـتـارة عن كـثـير من
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بـــاإلضــــافـــة إلى نـــزعـــة الـــدفـــاع عن حق
اجملـــتــمع فـي صــنــاعـــة إعالمــيـــة تــتــسم
ــوضــوعــيـــة وتــعــبــر عن ــهــنـــيــة وا بــا
صالح احلاجات العميقة للتطور ال عن ا
الضـيـقة لألحـزاب ومـؤسسـاتـها فـإن ما
وضـع شــخــصـــيــات الــروايـــة في ســيــاق
واحـد وجعل تـمـاسكـهم قـويا عـلى نـحو
غيـر قابل لـلخلـخلـة. كان نـوعا من خوف
أو مـن شـعــور غــامض بــخــطــر تــنــتــشـر
ـا كان رائحـته في الـهـواء من حولـهم. ر
نفى هـو الغالب عليهم فهم اإلحساس با
مكـتـف عـلى صعـيـد العالقـات والنـشاط
اجملــتــمــعـي بـبــعــضــهـم إلى حــد كــبــيـر.
ـــنـــفى هـــنـــا ال عالقـــة له اإلحـــســـاس بـــا
ـعـروفة إنـه ضرب من بـأسـباب الـغـربـة ا
اإلحــســاس بــالــتــفــرد واإلنــعــزال الــذي
ـــثــقف الـــطــلــيـــعي حــ ال يــشــعـــر به ا
ــعـقــول من الـتــفـهم من يــصـادف الــقـدر ا
مـــحـــيـــطه واإلدارات الـــتـي تـــتـــحـــكم به
ه. وهو في الـرواية حـالة قـدرية لم وبعـا

هــنــاك. يـكــتب في صــفــحـة  419واصــفـا
حلظة كان يراقص فيـها بيبي:"كانت تفعم
ـالمس تــقـريــبــا لــرأســهــا رائــحـة أنــفي ا
عجيـبة ساحرة خـليط من روائح االزهار
واألعـــشــاب الــبــريـــة وأوراق الــتــ تــلك
الرائحـة التي تـميز جـبال كردسـتان كنت
اشـــعــــر أن أرض كــــردســـتــــان هي الــــتي
تــضــمـني إلـى صـدرهــا في حب حــقــيـقي
وعميق وأن بيبي هي كردسـتان الطبيعة
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بــالـنـســبـة لـبــيـبي كـان مــنـفـاهـا مــخـتـلف
تـمامـا فـهـو ليس مـنـفى لـغة لـكـنه مـنفى
مــكــان إلى حـد مــا ومــنـفى فــكــر وثـقــافـة
ـوصل مــديــنـة وذات. فــهي مــرتـبــطــة بــا
طـفولـتـها ومـراهـقتـهـا وشبـابـها مـتـمثـلة
بشخصية لـؤي أول حب في حياتها لؤي
لم تخـتف صـورته في داخلـهـا لقـد حتول
ــكن أن إلى نــوع مـن مــعــيــار ألي شــاب 
تـقـبـل به. وحـ وافـقت عــلى شـيـرزاد في
الـنـهـايـة شـعـرت بـسـرعـة بـالـورطـة الـتي
ستحيل من أوقعت نفسها فيها وفعلت ا
أجل اخلالص مــنــهـا. وبــدل من أن تــعـود
إلى بــيت أهـلــهـا بــعـد فــشل ذلك الـزواج
فــإنـهـا وظــفـته في الــتـمــسك بـحــقـهـا في
حـريـة مكـتـسـبـة حـتى لـو جاءت من زواج
فـاشل. هـكـذا بـدأت مـشـوار حـيـاتـهـا بـعـد
انفصالها عن شيرزاد بكذبة كبيرة ادعت
أمـام أمهـا أنـهـا تعـيش مع شـيـرزاد حـياة
عـاديـة. وهــومـنـشـغل بـأعــمـاله الـتـجـاريـة
تعاظمة. ونتيجة ذلك كانت واقعة حتت ا
الــشــعــور بــثــقل كــذبـــتــهــا وهي تــعــاني
اخلوف من إنكشافها وحتس بأن ثمة من
ــراقـبـة كـان يـراقــبـهـا. هــذا اإلحـسـاس بـا
أل حـيـاتـهـا بـاإلحـساس يـثـقل عـلـيهـا و
بـاخلطـر كـانت تشـعـر أن حريـتـها مـهددة
وزائـفـة. كانـت تتـجـنب الـسـيـر في الـطرق
الـرئـيـسـيــة وتـرفض اي عـمل إعالمي في
الـقـنـوات الـفـضـائـيـة يـجـعـلـهـا في مـركـز
اإلهتـمام العـام ويثـير احلكـايات حـولها.
الدراما العنيفة في شـخصية بيبي تتمثل
ـــتــفـــجــرة وتــتـــلــخص في تــمـــرداتــهــا ا
بــتــحــمــلــهــا كل هــذه الــضــغــوط من اجل
التمـتع بقدر ضئـيل من احلريات الـصعبة
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نفى بالـنسبة لنـسرين كان منـفى ثقافيا ا

بامـتيـاز جتلى في مـواقفـها من الـقضـايا
الـتي تـخص مـهـنـتـهـا وأدى في الـنـهـايـة
إلى حـــرمـــانــهـــا مـن الــعـــمـل في حتـــريــر
صـفحـتهـا األسبـوعـية وحتـويلـهـا للـعمل
في قــسم إداري. وتـمـثــلت أقـسـى أشـكـاله
فــيـمــا بـعـد في نــقـلــهـا لـلــعـمل في مــجـلـة
نـسويـة شـهـرية عـاطـلـة. في هـذه اللـحـظة
بـدأت حــربـهـا ضــد أسـبـاب نـفــيـهـا الـتي
تـبـلـورت بـصـورة قـويـة في قـرار إبـعـادها
عن العمل الـتحريـري. لم تكن حربـا سهلة
في مواجهة بيروقـراطية مؤسسة شورش
كاتب احلزبية. دعومة من ا الصحافية ا
ـؤسـسة من قـبل وما كانت تـشـعر بـثقل ا
ـواد التي تمـثـله من ضـغط ورقـابة عـلى ا
تـود نـشـرهـا بـيـد أنـهـا اآلن في مـواجـهـة
مباشرة معها. في هذه اللحظة وجدت في
الـوسـط الـصـحـافـي غـيـر الـرســمي دعـمـا
غـيــر مـتـوقـعــا ومـفـاجـئـا إلـى حـد بـعـيـد
حتولت في غـضـون أسابـيع إلى بطـلة من
بطالت حرية الـصحافة. بـعد رحيل بيبي
ـوصل واخـتــفـاء قــاسم إثـر عــودته إلى ا
وتــوقف جــريـدتــهــا عن الــصــدور تـواجه
نـسـرين حتـديـا مخـتـلـفـا تـمـثل في ثـقـافة
التـشـدد الديـني الـتي تسـلـلت إلى ابنـها
عن طـريق والـد زوجـته وتـقـرر في حلـظة
تمرد مـغادرة أسـرتها في أبـلغ تعـبير عن
ــثـــقف والــفـــنــان عن غــربـــتــهـــا غــربـــة ا
مـجتـمعـه بحـثا عـن منـفى جـديد وبـداية
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تمـثل منـظمـة فضـاءات التي تـصدر مـجلة
ـؤسـسـات فـضــاءات نـوعـا مـخـتـلــفـا من ا
اإلعالمية فهي منظمة نـقابية مهنية تقع
إلى حـد مــا خـارج حـدود تــأثـيـر األحـزاب
ـهـيــمـنـة رغم أن مـعـظـم أعـضـائـهـا لـهم ا
صالت مــتـفــاوتـة الــقـوة بــاألحـزاب وهي
تــالـيـا ال تــسـتـطـيـع إنـتـاج خــطـاب نـقـدي
س قـواعــد وأسس الـنـظــام الـسـيـاسي
ارسة نوع من رقابة بيد أنها تستطيع 
وتــصــويب ونـقــد لــلـكــثـيــر من الــبـرامج
ـــتـــداولــة. يـــتـــوفــر ــواد اإلعـالمــيـــة ا وا
ؤسـسة قـدرا أكبر من للـعامـل في هـذه ا
احلــــريـــة وقــــدرة عــــلـى رسم ســــيــــاســـة
حتــريــريــة مــســتــقــلــة عن االجتــاه الــعـام
ـؤســسـة يــعـمل الــسـائــد. هـنــا في هــذه ا
قـاسـم وبـيـبي في إنــسـجـام مع قــيـادتـهـا
الــتـي شــكـــلت مــظـــلــة كـــبــيـــرة حلــمـــايــة

صـحـافـيـيـهـا من تـدخالت وضـغـوطات
كــثــيــرة مـتــعــددة ومــتـبــايــنــة الـدوافع
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واحـد من أوجه اخلــطـورة في الـروايـة
أنـهـا تـتـعـامل مع مـادة اإلعالم سـريـعة
اإلحتراق. وهي بسبب إدراكها العميق
ألهـمـيـة اإلعالم في الـتـأثـيـر والـتـحـكم
بأفكـار الناس وهـو كما يـقول دوبريه:
يــفــكــر بــالــنــيــابــة عــنــا في كــثــيــر من
األحيـان. كرست نـفسـها لـلتـأريخ جمللة
فـــــضـــــاءات ودورهــــا فـي مـــــقـــــاومــــة
اإلنـــحـــرافــات فـي اخلــطـــاب اإلعالمي.
ــكن تــمـثــيل دور اجملــلــة بـخــلــيـة دم
بــيـضـاء تــقـاوم بـشــراسـة واسـتــمـاتـة
األمــــراض الــــتي تـــــفــــتك فـي اجلــــسم
ؤثر في فكر وا اإلعالمي وهو العقل ا
اجلــسم الـــتـــاريــخي الـــكـــبــيـــر جــسم
اجملتمع. خـلية دم بـيضاء صـغيرة في
مـواجـهة ضـاريـة مع جـراثـيم احلـزبـية
الــضـــيــقـــة والــهـــويــات الـــصــغـــيــرة
واإلنغالق عـلى الـذات ونشـر خطـابات
الــتـعـصب والــكـراهــيـة مـقــابل إهـمـال
الـقــضـايـا الــتي تـمس احلـاجــة إلـيـهـا
ويـتـعــ عـلى اجملـتـمع الــتـفـكـيـر بـهـا
وطرح أسـئلتـها. هـذه اخلليـة البـيضاء
الــصــغــيــرة لم يــكن بــوسـعــهــا طــبــعـا
ـبـاشـرة مع تـلك الـنـزوعات ـواجـهة ا ا
ــرضـيــة الــطـاغــيـة فـي اإلعالم كـانت ا
تــدرك أنـهـا مــواجـهــة مـحـكــوم عـلــيـهـا
ــة والــفـــشل فــكــانت حتــاول بـــالــهــز
تـســريب مـقـاومــتـهـا عـبــر نـشـر بـرامج
تــهــتم بــالــصــحــة والــبــيــئــة واألســرة
لـلتـخـفـيف من نـبـرة اخلـطاب اإلعالمي
الـسـيـاسي احملـمـوم وهـذا مـا قـصـدته
بـيـبـي من نـشـر مـلــفـهـا اخلـاص: نـحـو
تأنيث اإلعالم. وهذا ما سـعى لتحقيقه
أعــضـاء خـلــيـة الـدم الــبـيـضــاء هـيـئـة
حترير مـجلة فضـاءات عبر تـأسيسهم
نـظمـة روز اإلعالمية. إعـالم في خدمة
اجملـتـمع.  وبـعـد.. سـيـتـعـ عـلـينـا من
دون طـائـل كـتـابـة الــكـثـيــر إذا حـاولـنـا

تقد ملخص للرواية. 
إن روايـة تـتـألف من مـائـة ألف كـلـمة ال
ـكن وفق اي مـنــطق اخـتـزالـهـا بـألف
ـن يهـمه األمر كلـمـة. وبالـتـالي ال غنى 

عن قراءتها.   
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