
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK Issue 5933 Thursday 11/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5933 اخلميس 23 من ربيع اآلخر1439 هـ 11 من كانون الثاني (يناير) 2018م

www.azzaman.com

øtLNÝ sŽ ŸU³C « ÂU √ vK ð «–U*
وهوب الذي وأد نفسه بالصمت محمود البريكان ا
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بغداد

عـلى أكـثـر من مـلف عن الـبـريـكـان هو
الــذي يـــؤكــد إن الــســـور الــذي ضــربه
البـريكان حـول نفسه أو مـتراسه أمام
شـعــره إنــهــار بـكل بــســاطــة وأصـبح
عـــرضـــة لــــكل يـــد أو ادعـــاء كـــاذب أو
مـعـرفـة نـاقـصـة وهـذا مـا حـذرنا مـنه
لكن االستجابة كانت ضعيفة ومؤجلة
دائـمــاً واحلـيــاة اإلنـســانـيــة والـعــمـر
اإلنــســـاني الــقــصــيـــر ال يــســمح أبــداً
بـالــتـأجــيل فـالــزمن يــأكل من جـرفــنـا
يومياً فما أحـرانا أن نر هذا التآكل
بجـرفنا بـاإلجناز والكـتابة ال بل األكل

من جرف الزمن!
لــو تـخــلى شــيــئــاً عن مــا هـو فــيه من
تــقــوقع وصــدفـيــة لــقــدم لـنــا قــصــائـد
خـوالـد وشـاهـدي هـذا الذي قـرأته من
شـعـره والسـيـمـا قـصـائـده اخملـطـوطة
الـتي درسـهــا نـقـديـاً ونـشــرهـا الـنـاقـد
ريـاض عــبـد الــواحـد بـكــتـاب عــنـوانه
(البذرة والفأس. قراءات حرة في شعر

محمود البريكان).
ومــا كـنـا نـريــد له.. حلـارس الـفـنـار أن
يــقــول/ أنــا تـخــلــيت أمــام الــضــبـاع/
والـوحش عن سـهمي/ ال مـجـد للـمـجد

فخذ للضياع/ حقيقتي وأسمي.

أمــا الــثــالـــثــة فــهي ظــاهــرة الــصــمت
دمرة ولقد عزا الـكثير من الدارس ا
هذا الـعزوف عن الكـتابة والـنشر إلى
أنه كـان يـربـأ بـنـفـسه عن أن يـجـعـلـها
ـمـدوح واحلـاكم لـكن هذا في خـدمـة ا
الـتـعــلـيل يـكــاد يـتـهــاوى إزاء حـقـائق
احلـيــاة اخلـاصــة لـلـشــاعـر والــعـامـة
وحقـائق احلركـة الثقـافيـة في العراق
فهـا هو بـدر شاكـر السـياب يـكتب عام
ـلــحق األســبـوعي  1957مــقــالـة فـي ا
األدبـي جلـريـدة (الـشـعب) لــصـاحـبـهـا
يــحـــيى قــاسم ذكــر فـــيــهــا مــا نــصه:
"ســأحـاول بــذل كل جـهــد إلخـراجه من

كانة الالئقة به. صمته ليتبوأ ا
لـقـد مــارس الـشــاعـر الـراحل مــحـمـود
البريكان ماسوشية فاجعة معذبة إزاء
ذاته إذ طوق منـطقة إبـداعه الشعري
مــنــطــقــة ذاته الــعــمــيــقــة ولـو أطــلق
صــرخـته لـكـنــا وجـدنـا لـهـا صـدى أو
بــعض صــدى فــعــاش في الــظل طـوال
حـيــاته ولم يــظـهــر له ديـوان شــعـري
يــحـــفظ بــعض هــذه الـــقــصــائــد عــدا
مــحـاوالت لــعـبــد الــرحـمـن طـهــمـازي
ولــكن هي بـعض ســعـادات احلـيـاة أن
يـعـكف الـشـاعـر حسـ عـبـد الـلـطيف

كثفة (رغوة السحاب) ومنها روايته ا
فـضالً عن كتـابه النـقـدي (ثريـا النص
مــدخل لـدراســة الـعـنـوان الــقـصـصي)
وإذ يـسألـه محـمـود عبـد الـوهاب رأيه

في ما قرأ? أجاب:
- إنك مختلف.

- كيف?
- راقب لـغـتك وال تـأذن لـهـا بـأن تـكون

مسرفة.
شكرته. أنا أعرفُ حرصه الشديد على
لــغـته وأتـذكـر مــا قـاله في حـوار له إن
كل كـلــمـة ال يـعـنــيـهـا الـشــاعـر تـعـني
تــفــكـــيــكــاً في الــكــيــان وإن عــبــارة ال
تـسـتـقـطب شـيـئـاً هي خـيـانـة وأعرف
كـيف كـان يـتـرصد الـكـلـمات الـفـائـضة
يـوجه إلـيـهـا مـاسـورة بـنـدقـيـته كـلـما
أطلت برؤوسها في بسات نصوصه

ياللقناص النبيل.
تــراجع مــقــالـة عــنــوانــهـا (الــقــنـاص)

حملمود عبد الوهاب.
إن مـحـمـود البـريـكـان في دعـوته هذه
كثفة العبارة الوامضة إلى الكتابة ا
األشـبه بــالــومـضــة يـتــنــاغم مع قـول
القائل اختصروا اختصروا حتى كأن

كالمكم يكون إمضاء!

أمــا الـظــاهـرة الــثـانــيــة: فـهي ظــاهـرة
الـتـركـيز هـو يـكـره اإلسـراف والـترهل
في القصيدة يقـربها من الومضة هو
ينـحـو فـيـهـا مـنحـا الـتـكـثـيف يـسخن
قصيدته في دورق حتى إذا استحالت
إلى بـخـار متـطـايـر في دورقه عاد إلى
تـبـريدهـا تـبريـد انـبيـقـها  واحلـصول

على قطرات ندى.
محمود الـبريكان لم يطالـب بالتكثيف
في الشـعر بل كـان يريده  –كذلك –في
الــقــصــة فــهــا هــو يــبــدي مالحــظــات
ـبـدع محـمـود عـبـد الـوهاب لـلـقـاص ا
يوم قرأ قصته الرائعة (طيور بنغالية)
ـــعــروف لـــدى الـــدارســ والـــقــراء وا
كـثفـة التي الـنابـه الـلغـة الدورقـية ا
يكتب بهـا محمود عبـد الوهاب قصته

لـعل ثـمـة ثالث ظواهـر طـبـعت احلـياة
اإلبـداعـية لـلـشاعـر مـحمـود الـبريـكان
نـتج شعـرياً إذ لم يـنشر األولى قلـة ا
عـلى مــدى أكـثـر من نـصف قـرن الـذي
ـــثل عـــمــره اإلبـــداعي غـــيـــر خــمس
ــعـدل يــقل عن وثـمــانــ قــصـيــدة وا

 ! قصيدت سنوياً
إننـا مهمـا حاولـنا إيجـاد التسـويغات
لـعـزوف الشـاعـر عن الكـتـابة والـنـشر
فــلن جنــد له عـــذراً في وأد مــوهــبــته
وقــتل روح الــشــعـر فــيه حتت ســيـاط
الــصــمـت هــو الــذي يــصف مــنــطــقــة
ــنــطـــقــة الــذات اإلبـــداع الــشــعـــري 
العميقة التي ال يستطيع الوصول إلى
ـبـدعـون أعـمـاقـهـا بـله ضــفـافـهـا إال ا

األصالء.
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رواية بحر أزرق.. قمر أبيض
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النجف

فيقول: 
 ((قــــرّرتُ الـــنـــزول مـن الـــســـفــــيـــنـــة
ــديــنـة كــنت والــطــواف في شــوارع ا
سـعيـداً في سـنغـافـورة; إذ ال يعـرفني
ـدن الـشـديدة فـيـهـا أحـد; مديـنـة من ا
احلـــرص عــلـى الــنـــظــافـــة والــهــدوء
ينـتصب على أرصـفتهـا اجلمال تعجّ
ـتخمة بـالبضائع شوارعهـا باحملال ا
قـاعد ـنـوعة تـنـتشـر هـنا وهـنـاك ا ا
يــجــلس عــلــيــهــا أنــاس يــضــحــكــون
مستـعدون دائمـاً وبشكل خرافي رسم

البهجة في القلوب)) (.(15
وفي هــذا الـــنص نــرى أنـه يــؤكــد في
وصـــفه عـــلى أدق األشــيـــاء كــجـــمــال
ــديـنـة وعــمـرانـهــا ونـظـافـة تــنـظـيم ا
ـا يــعـكـس اهـتــمـام ذلك شــوارعـهــا 
اجملتمع بهذه اجلوانب التي كثيراً ما
نــفــتـقــدهـا في مــجـتــمـعــاتـنــا والـتي
لــلــثـقــافــة الـعــامــة واخلـاصــة دورهـا
الـرئـيس في بـنـاء تـلك قـاعـدة ثـقـافـية
رصـــيـــنـــة يــــبـــتـــني عــــلـــيـــهـــا وضع
ستـراتيجـيات وخطط مـهمة ونـاجحة
ـديـنـة والـتـزام في عـمـران وتـنـظــيم ا
أهـــلــهـــا بــاحلــفـــاظ عــلـى عــمـــرانــهــا

ونظافتها.
كنني القول وفي ختام هذه القراءة 
فـــإذا بــأنّ روايـــة (بــحـــر أزرق.. قــمــر
أبيض) تنتمي  –وبجدارة - إلى أدب
الــرحالت فـإنـه ال بـد من الـقــول إنـهـا
أيضا تـنتمي  –وبجدارة - إلى الـنقد
كـنني أن أقول بأن االجتمـاعي كما 
أدب الـرحالت هـو وسـيـلة مـن وسائل
التـوصيل إن لم أكن مـبالـغة في قولي
إنـــهـــا أيـــضـــا وســــيـــلـــة من وســـائل
ـهــمــة الـتي الــتـواصـل االجـتــمــاعي ا
تـنـقل جتـربـة الـشـعـوب األخـرى بـع

ناقدة. 
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ـشـكالت االجـتـمـاعـيـة أ. د. 1- عــلم ا
مــعن خــلــيل الــعــمــر ط /11اإلصـدار
الثاني دار الشروق للنشر والتوزيع

عمان - األردن  ?2005ص .18
صدر نفسه ص.18 2- ا

صدر نفسه ص .17 3- ظ: ا
صدر نفسه ص19 4- ا

ـمارسة 5- النـظريـات االجتـماعـية وا
الـبحـثـيـة فـيـلـيب جـونـز تـرجـمة: د.
مــحـمـد يــاسـر اخلـواجـة ط 11مـصـر
الـعربـية لـلـنشـر والتـوزيع القـاهرة -

مصر 2010ص.47
صدر نفسه ص.46 6- ا
صدر نفسه ص.51 7- ا

8- بــحـر ازرق.. قــمــر ابــيض حــسن
الـبـحـار ط 1الـدار الـعـربـيــة لـلـعـلـوم

ناشرون بيروت  2014ص.18
صدر نفسه ص.19 9- ا

صدر نفسه ص.19 10- ا
صدر نفسه ص.500 11- ا
صدر نفسه ص.39 12- ا

13- الـنـظـريـة االجــتـمـاعـيـة والـواقع
االنسـاني برتي الـسوتارى  تـرجمة:
ـركـز عـلي فـرغـلي الــطـبـعـة األولى ا
الـقـومي لـلـتـرجـمة الـقـاهـرة - مـصر

 .2015ص.208
14- بحر ازرق ..قمر ابيض ص.51

صدر نفسه ص .38 15- ا
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ـشـكالت االجـتـمـاعـيـة أ. د. 1- عــلم ا
مــعن خــلــيل الــعــمــر ط /11اإلصـدار
الثاني دار الشروق للنشر والتوزيع

عمان - األردن .2005
ـمارسة 2- النـظريـات االجتـماعـية وا
الـبحـثـيـة فـيـلـيب جـونـز تـرجـمة: د.
مـحـمد يـاسـر اخلـواجة ط ?11مـصر
الـعربـية لـلـنشـر والتـوزيع القـاهرة -

مصر .2010
3- الــنـظــريــة االجـتــمـاعــيــة والـواقع
االنسـاني برتي الـسوتارى  تـرجمة:
ـركـز عـلي فـرغـلي الــطـبـعـة األولى ا

القومي للترجمة القاهرة  –مصر.
4- بــحـر ازرق.. قــمــر ابــيض حــسن
الـبـحـار ط 1الـدار الـعـربـيــة لـلـعـلـوم

ناشرون بيروت .2014

الـنـظريـة البـنـائيـة التـوافـقيـة في علم
االجتماع فالقيم احملورية التي تشكل
الــروابط األســاســيــة بــ أبــنـاء تــلك
ـواطنة ـدنية وروح ا اجملتـمعات وا
الــتـي جتــعل مـن االخــتالف وســـيــلــة
لـإلنــتـــاج ولــيس وســـيــلــة لـــلــخالف

واإلتالف.
wLKÝ g¹UFð

ولم يقتـصر الوصف في التـركيز على
الــتــعــايش الــسـلــمي وآثــاره في تــلك
ـــا يـــتـــعـــداه إلى اجملـــتـــمـــعـــات وإ
تــــــوصـــــيـف آخـــــر أثــــــنــــــاء مـــــروره
بـسـنـغـافورة وهـو تـوصـيف الحـترام
القانون والعمـل به وحلماية القانون
ـرنة لـنـفـسه بـالـوسـائل الـرصـيـنـة وا
الـتي تـنتج تـسـلط رجل القـانـون على
أفراد اجملتمع تسلـطاً مرنا متحضّراً
كــمـا ال تـتـرك الـفـرد يـعـيث في األرض
فــســـاداً مـــســتـــغال أي غـــيــاب لـــعــ
السلطة فأنت ال جتد مثلما جنده في
بـلدانـنا الـعربـية رجـال الشـرطة وهم
ارة يقـفون مـتسـمرين غـضبـا بوجه ا
في الــطــرقـات; فــقــد قـدم لــنــا الـراوي
صورة جميلة عن التنظيم االجتماعي
ـتقن لـتلـك اجملتـمعـات وهي صورة ا
من التعاون وااللتزام األمر الذي كفل
سـيـر األمور عـلى أحـسن مـا يرام ألن
ـراقبة هذه األنـظمة تـقوم عـلى فكرة ا
ـتواصـلة والـسيـطرة وهـذا ما نـقله ا
الــراوي بـقـوله: "تـلـتـفت ذات الـيـمـ

ذات الـشـمـال لـيس من الـضـروري أن
تشاهد رجال الشـرطة تقف بوجوهها
غـضب تـراقب الـنـاس عـنـد كل تـقـاطع
أو زقــاق ولـكن احــذر! فــالـكــامــيـرات

موجودة في كل مكان))(.(12
وهـنـا "قـد جـرى اسـتـبـدال االنـضـبـاط
اخلـــارجي واإلكــراه الـــعــلــنـي لــيــحل
مــحـــلــهــمــا االنــضــبــاط الــذاتي. وفي
عـمـليـة الـتـحـضـيـر هـذه تـغـيـرت على
ـعـاصـر" نـحـو جـذري عـقــلـيـة الـفـرد ا
( ?(13وهــذا هــو الـــتــنــظــيم الــعــالي
والـــرفـــيـع مـــراعـــاة لـــتـــطـــور الـــفـــرد
الــســنــغـافــوري والــتــزامه من تــلــقـاء
نــفـسـه ألنه يــعـرف أن هــنــاك قــانـون

مقدس ال مجاملة فيه.
ــسـتــوى الــثــقــافي جنـد أن  وعــلى ا
الراوي قـد اهتم - بـقصـد أو بغـيره -
بـجوانب ثـقـافيـة أخرى لـلـبلـدان التي
يقف عـند موانـئها فـمثال عنـد إقامته
فـي انــدونــيــســيــا تــأخــذه احملــبــوبـة
(رسـتوريـتا) إلى أهـلـها وتـطلـعه على

تقاليد سنوية عندهم :
ـسـتـحـيل أن أمـيز ((لم أكن أعـلم من ا
مالمح الراقصـ هناك كانـوا خليطاً
عـجـيـبـا من األلـوان تـتـمـازج; لـتـشـكلّ
لــوحــة تــشـــبه الــوفــلـــكــلّــور.....خالل
ح بعضَ وجوهٍ وميض لـهيب النـار أ
حـمـلـتـهـا أجــسـاد شـبه عـاريـة سـمـرا
تبرق مرة وتـخبو أخرى تلـتمع منها
أســنــان بــيـضــاء من أفــواه صــائــحـة
تــتــسع ضــاحــكــة حتت بــريـق عــيـون
دامــعـــة من فـــرط الـــبــهـــجـــة تــوّجت
رؤوســهم بـأكــالــيل من صــغــار الـورد
األبــيض واألحـمـر تـشــبه الـتي عـلـقت

في أعناقهم قالئد))(.(14
أن الـتــقــالـيــد الــتي تــبـعـث الـبــهــجـة
والـســرور من أهم وأجــمل الـتــقـالــيـد
الـتي جتــمع شــتـات الـقــلـوب وتــنـقي
الـنـفــوس وتـعـطـيـهــا جـرعـات نـقـاهـة
مــسـتـمـرة وخـاصـة إذا مـا كـانت تـلك
الــتـقــالـيــد أو الـطــقـوس مــرتـبــطـة أو
مـطـعـمـة بــالـفـلـكـلـور الـذي يـعـيـد إلى
ــاضـي اجلــمـــيل األذهـــان ذكـــريـــات ا
واألصـالـة الـتي دائـمـا مـا يـحن إلـيـها
اجملـتـمع. ولـعـمــري إن تـلك الـتـقـالـيـد
فقدت روحها ورونقها في مجتمعاتنا
الـتي شُحـنت أجـواءها بـرائحـة ولون
الـدم واإلرهـاب والــتـنـاحــر بـ أبـنـاء

اجملتمع الواحد. 
 فـيـمـا جنـد أن الـراوي  –في مـوضع
آخــر مـن الــروايــة - يــصف طــبــيــعــة
سـكـان ســنـغـافـورة وكــيف قـد وجـدت
الـســعـادة طـريـقــهـا وسـكـنـت بـيـنـهم

أمـرهم في رؤيــة الـيـوم الــذي تـتـوحـد
فيه بـلداننا ومـجتمعـاتنا كمـا تتوحد

البلدان واجملتمعات األخرى.
 ومـن جـهـة أخــرى فـإن عــ الـبـاحث
االجـتـمـاعي الـعـلـيم تـتـجـلى من خالل
بـعض الـعـبـارات التي تـضـمـنـها نص
احلـوار أعاله للـراوي مع (أنـطونـيو)
مـثل قـول (أنــطـونـيـو): ((انــظـر هـنـاك
عـند تـلك اجلـبـال الـعـاليـة بـسـفـوحـها
ـــزدحـــمــــة بـــاألشـــجـــار اخلـــضــــراء ا
اخملــتــلـفــة احملــمــلــة بــالــثــمـار نــحن
هكذا..)) وقوله: ((ولكنهم انفقوا على
شتركة في شعار رفعته هوية البالد ا
الــســلــطـــات الــوحــدة فـي الــتــنــوع))
ــطـــنـــا اخلـــاص في وقــولـه: ((لـــنـــا 
الــتــعــايـش)) وقــوله: ((يــنــتــقل هــذا
ـة من الـنـمط بــطـريـقـة سـلــسـلـة مـسـا
جيل إلى آخر في تـوق معرفي ورضىً
قلَّ مــــا نــــشــــهــــده في بــــعـض الـــدول
األخـــرى)) وقــــوله: ((ال يـــوجـــد فـــرق
بيـننا)) وقـوله: ((أما أبـناء السـلطات
فــلم يَـروا في الــشــوارع مـطــلـقــاً لـكن
كــــثـــــيــــراً مــــا نــــســـــمع عـن كــــرمــــهم
وتــــواضــــعــــهم بــــ الــــنـــاس الــــذين
يـتعـاملـون مع كلّ شـريحـة من شرائح
شـعـبــهم وكـأنــهم أهل لـهم شــهـرتـهم
الـواسـعـة وصـيـتــهم الـرنّـان حـافـظـتـا
عـلـى ثـروتـهم الـتي كـانت تـزداد عـامـاً
بـعــد عـام)) هـذه الــعـبـارات وغــيـرهـا
جتـسـد لـنــا رؤيـة الـكــاتب في تـرسـيم
ـشـكلـتـنا اجملـتـمعـية إذا مالمح احلل 

ما أردناه.
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وفـي مـــكـــان آخـــر مـن الـــروايـــة جنـــد
حـوارات أخـرى تـدور حـول االخـتالف
الـعــقـائــدي وبـتــفـصــيالت أدق وهـذا
توضـيح لـلـمـتـلقـي بأهـمـيـة هـذا األمر
واالســـتــفــادة مـن جتــارب الــغـــيــر في
الــتـوحـد رغـم اخـتالفــاتـهم الــعـمــيـقـة
وتـــنـــوعـــهم وضـــرورة فـــتح الـــبـــاب
واجلـلـوس مع اآلخـر والـتـعـايش مـعه
من أجل حيـاة رغيدة ومـستـقبل هانئ
ألجـيــال قـادمــة وهـذا مــا أراد الـراوي
إيـصـاله عـنـدمـا اســتـفـهم من صـديـقه

انطونيو بقوله: 
((- ومـــــا رأي اإلسالم بـــــديـــــانــــتـــــكم

البوذية?
 - لم نــخــتــلـف أبــداً  كــنــا ومــازلــنـا
ارس طـقوسـنا في حريـة مطـلقة مع
احـــــتـــــرام واضح من كـلّ الــــطـــــوائف
والــديــانــات األخــرى ونــحن بــدورنــا
نشدد عـلى رجاالتنا ونـسائنا وبـناتنا
وأبـنــائـنـا عــلى احـتــرام اآلخـرين; كي
ــســتـحــيل الـتــعـايش نُــحـتَــرم. فـمن ا
بسالم أذا لم نحترم بعضنا وبالتالي
فـاخلــيـر ال يــأتي إال إذا كـانت نــفـوس
ــة بــغض الــنــظــر عن اجلــمــيع مــســا

انتمائها الديني أو أالثني.9
ونـراه في نهـاية احلـوار يـعود لـينـشأ
لنا قناعة كبيرة عن تعايشهم السلمي
وحريـة االختـيار فـيقـول: ((- وما رأي
ن يــخـرج عــنــهــا ويـدخل ديــانــتـكـم 

اإلسالم?
أجاب بطريقة مهذبة:

- لــســعــادة األجــيــال الــقــادمــة يــجب
العمل ضمن حدود العقل ال الرغبة.

- ما تقصد?
- نـتـرك هـذا األمـر لـكـلّ فـرد; حلـظـتـها

هو الذي يقرر)) (.(10
وهـــــذا مـــــا وجــــدنـــــاه وهــــو يـــــصف
(ســريالنـكـا): أمـثــلـة عن االحتـاد عـلى
الـرغم مـن االخـتالفـات وان من يـكـون
كاليد الواحدة سيرضى الله عنهم ألن
الـله بحـكمـته خلـقنـا ونحن مـختـلفون
في األلــــــسن واأللــــــوان واألشـــــكـــــال
ـسـتـوى من وعـنــدمـا نـصل إلى هـذا ا
الــتـوحـد فـإنـه يـثـمـر حــيـاة مـنــتـظـمـة
جـمـيـلـة يسـودهـا الـتنـاغم ويـتـلخص
ذلك بـقـوله: ((أنـاس رضـوا بعـيـشـتهم
ورَضيت بهم الدنيا ثمَّ وسعت لهم من

صدرها)) (.(11
إن هــذه الــصـور الــتي يــرســمـهــا لــنـا
الــراوي تـقــدّم لـنــا عــيّـنــة من عـيّــنـات

ـة من الـنـمط بـطـريــقـة سـلـسـلـة مـسـا
جيل إلى آخر في توق معرفي ورضىً
قلَّ مــــا نــــشـــهــــده فـي بـــعـض الـــدول
األخـرى ال يــوجـد فــرق بـيــنـنــا عـلى
الـرغم من وجـود شيء مـشـتـرك يـتـفق
عليه الـسكان وهو الـعيش في مناطق
سيحيون مثال منفصلة من البلدة فا
ســـكــنـــوا الــتالل مـــجــتـــمــعـــ حــول
كنائسهم والـهندوس في الغابات مع
مــاشــيـتــهم الــقــريـبــة إلى مــعــابـدهم
والــــــبــــــوذيــــــة اتّـــــخــــــذت من األرض
نـبسـطة مالذاً لهـا في العـيش بزهد ا
واضح عـــــنــــد دور عــــبــــادتــــهم أمّــــا
ـســلـمــون الـذين ســكـنـوا الــسـفـوح; ا
لـقـرب الـزراعـة وإنـتـاج احملاصـيل من
أيـديـهم الـعـامـلة بـجـدٍ ونـشـاط وعلى
ـعــروف لـلـجـمـيع من الـرغم من قـلّـة ا
ــســاجـد عــنــد أوقـات جتــمّـعــهم في ا
صـلـواتهم اخلـمس فـكانـوا ومـازالوا
ـتــجـددة في اإلنــتـاج لــهـذه الــطـاقــة ا
الـبالد أمـا أبنـاء الـسـلطـات فـلم يَروا
في الـشـوارع مــطـلـقـاً لــكن كـثـيـراً مـا
نـســمع عن كــرمــهم وتـواضــعــهم بـ
الـــنـــاس الــذيـن يـــتــعـــامـــلـــون مع كلّ
شـريـحـة من شـرائح شـعـبـهم وكـأنـهم
أهل لهم شهـرتهم الواسعـة وصيتهم
الـرنّــان حـافــظـتـا عــلى ثـروتــهم الـتي
كـانت تـزداد عـامـاً بعـد عـام وال نـنـكر
من وجــــود الــــفـــقــــراء ولــــكن نــــراهم
بـــصــورة مـــتـــقــطـــعــة يـــظـــهــرون في
الــشــوارع بـفــتــرات مـتــبــاعـدة; لــقــلـة
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فنرى  –ومن خالل قوله: ((ولكن كيف
أتـفق أجدادكـم كرجلٍ واحـد أمـام هذه
الـتــحـديـات? عــلى الــرغم من اخـتالف
انـتـماءاتـهم! مـثل مـا تـقول?))- إن هم
االتفاق والـوحدة يبـدو كصورة ألقت
المـحهـا على الـنص عـلى الرغم من
مـكوثـها خـلف أقـنعـة تسـاؤل الراوي
تــلك األقــنــعــة الـتـي أرادت أن تـخــفي
شكـلة االجتمـاعية العـظيمة مركزيـة ا
الـتي عاشـهـا الراوي في مـجـتمـعاتـنا
الـعربـيـة الـتي تـتـميـز بـطـابع الـتـفرّق
والتشتت والتحزب على النحو الذي
شـكل حـنـيـنـا فـيـاضـاً تـعـيشـه نـفوس
ـغـلـوب على الـكثـيـر من مـواطـنـيـهـا ا

الـــكـــاتب في مـــجـــتـــمـــعه والـــصــورة
عاكسـة تماماً لـلصور التي رآها في ا
مجتمعات الـبلدان التي زارها ومرآة
عـــاكــــســـة آلمــــاله اجملــــروحـــة في أن
يـستعـيد مـجتمـعه احليـاة وينـعم بها
كـمـا تنـعم بـها اجملـتـمعـات الـتي رآها

في رحالته.
 إن تــســـاؤالته عن الـــكــيـــفــيـــة الــتي
حتـــقـــقـت بـــهـــا الـــوحــــدة في بـــعض
اجملـتمـعـات الـتي زارها  –عـلى الرغم
من تنوعـها واختالفهـا دينيا وثـقافيا
ـنـبـهر وعـرقـيا  –تـظـهـر لـنـا الـوجـه ا
لشخـصية الـكاتب التي جتـلت لنا من
خالل الــراوي في نصّ هــذه الــروايـة
ـا يــقـوله ( أنـطــونـيـو) وهـو مـهــتـمـا 
يــــخـــبـــره عن بــــلـــدته (دومـــاي) وهي

إحدى مقاطعات اندونيسيا:
(( - دومـاي بـلـدة عزيـزة عـلـيـنا دافع
عــنـهــا أجــدادنـا زمن االحــتالل بــقـوة
رجل واحـد رغم اخـتالف انتـمـاءاتهم

العرقية والوثنية.
- ولــكن كــيف أتـــفق أجــدادكم كــرجلٍ
واحد أمام هذه التحديات? على الرغم
مـن اخــتالف انـــتــمـــاءاتــهم! مـــثل مــا

تقول?
قال مبتهجاً وهو يشير ناحية األفق:
انـظـر...انـظـر هنـاك عـنـد تـلـك اجلـبال
زدحمة العالية بسفوحها اخلضراء ا
بـاألشجـار اخملتـلفـة احملمـلة بـالثـمار

نحن هكذا..
- كيف?

 - سيدي كلّ سكان دوماي يختلفون
في األطـيـاف والـديـانـات والـقـومـيات
نتكون من مجموعات عرقية ولغوية 
وديـنية مـختـلفة تـنتـشر متـفرقـة عبر
العـديد من جزر الـبالد. "اجلاوية" هي
ـهـيـمـنة أكـبـر إثـنـية فـي البالد وهي ا
سـيـاسـيـاً هـنـا ولـكـنـهم انـفـقـوا عـلى
شتركة في شعار رفعته هوية البالد ا
الـــســلـــطـــات الــوحـــدة في الـــتـــنــوع
تعاهدوا على عالمة هذا الشعار وهي
زهـرة الـفـل الـبيـضـاء إنـنـا نـقـطن في
ديـنة منـذ اآلف السنـ لفيف كـبير ا
منهم مسيح وهندوس وبوذية وأقلية
ـطنا كمـا تعرف مـنهم مـسلمـ لنا 
اخلــاص في الــتـعــايش يــنــتــقل هـذا

ــشـــكالت االجــتــمـــاعــيــة من  تُــعــدُّ ا
ؤثرات األسـاسية التي تـشكل عائقا ا
ــو اجملــتــمــعــات بل وتــشــكل أمــام 
خــطــراً عــلــيــهــا أحــيــانــاً فــاألحـداث
ـألوف أو االجـتـماعـيـة اخلارجـة عن ا
ـنـاقــضـة لـلـقــيم الـسـائـدة أو اآلداب ا
الــعــامـة تــتـفــاوت في تــأثـيــرهــا عـلى
اجملتمع بحسب نوعها وكمها وكذلك
هـي " تــخـــتـــلف فـي ســعـــة حـــدودهــا
وتــكــرار وقـوعــهــا ودرجــة تـوزيــعــهـا
وكثافـة االضطراب الفكـري والعاطفي
ـصـاحب لـهـا"( ?(1كـمــا أنـهـا غـيـرة ا
مقـصورة عـلى مجـتمع دون آخـر فهي
" تظهر في كافة اجملتمعات اإلنسانية
سواء كانت كبيرة احلجم أو صغيرة
مـعقـدة البـناء أم بـسيـطة مـتخـلفة أم

متحضرة تقاليدية أم متمدنة"(.(2
وعلى هذا الـنحو من األهـمية الـبالغة
لتـأثيـرها عـلى الدراسات االجـتمـاعية
"حــــاول روبــــرت مــــارتن أن يــــنــــظّــــر
ــشــكالت االجــتــمــاعــيــة الــواقــعــيـة ا
ويصوغها صياغة نظرية لترفد النهر
االجـــتـــمـــاعي (عـــلم االجـــتـــمـــاع) من
مـنبـعـ (الواقـعي والنـظـري) ليـجعل
عرفي دائم اجلريان"(?(3 هذا النهر ا
وتــتــمـــخض عــنه نــتــائج أكــثــر دقــة
خـاصـة وهي تـعطـيـنـا صورة واقـعـية
ـؤثـرات احلقـيـقـية الـتي أنـتجت عن ا

سلوك الفرد أو اجملتمع.
ويـــرى عـــالم االجــــتـــمـــاع األمـــريـــكي
ـشكـلة ـعاصـر ((بـول هرتـون)) "إنّ ا ا
االجتماعـية نتاج لـظروف مؤثرة على
عدد كـبيـر من األفراد جتـعلـهم يعدّون
ــؤثـرة عــلـيـهم الـنــاجت عن الـظـروف ا
غــيـر مـرغـوب فـيـهـا ويـصـعب عالجه
ـا يـتـيـسـر عالجه من بـشــكل فـردي إ

خالل الفعل االجتماعي اجلمعي4.
ـؤكـد بأن مـشكـلـة اجتـماعـية إنه من ا
ستوى من التأثير لها أبعادها بهذا ا
وآثـارهـا السـيـكولـوجـية الـعمـيـقة في
ذهن الــفـرد الـذي يـعـاصـرهـا ومن ثمّ
إنـهـا تــشـكل لـهـا مـركــزيـة ذهـنـيـة في
ــعــاصـر أو الالوعي عــنــد اإلنــســان ا
ا تشكل مرجعاً ال وعيّا عايش ور ا
عـــنــده فـي رؤيــته لـألحــداث تـــمــامــا
مثلما يشاهد عدد من األفراد حدثاً أو
حـادثـة مــعـيـنــة واحـدة في آن واحـد
لـكن كل واحـد مـنـهم يـرويـهـا بـصورة
مختـلفة نسـبياً عمّـا يرويها اآلخرون
ــاط والـــســـبب في ذلـك هــو تـــلـك األ
ــتــمـــركــزة في الوعي كل الــذهـــنــيــة ا
شــخص مـنـهم فـمــثالً لـو حـدث حـفل
زفـاف في مـجتـمع مـدني وكـان احلفل
يجـمع احملتـفلـ من أقـارب وأصدقاء
الــعـروســ ذكـوراً وإنــاثـاً وكـان من
ضـمن الـرائـ لـذلك احلـفل شـخـصان
أحدهـما شرقي من مـجتمع يـكون فيه
اخـــتالط الــذكـــور واإلنــاث مــشـــكــلــة
اجـتــمـاعـيـة بــيـنـمــا اآلخـر غـربي من
ـثل له هـذا االخـتالط أي مـجـتـمع ال 
مشكلة اجتماعية ويعدّ أمراً طبيعياً
جنـد أن الــشـرقي يــجـد أن مــا يـحـدث
ـــثل مـــشـــكـــلــة أمـــامه في الـــعـــرس 
ـــألــوف اجــتـــمــاعـــيــة خـــارجــة عن ا
ومـنــاقـضــة لـلـقــيم الـسـائــدة بـيـد أن
الشخص الغربي ال يخطر في باله أي
شيء يـــلــفت االنـــتـــبــاه إلـى مــســـألــة
االخــــتـالط بـــ اجلــــنــــســــ ألنه من
ألـوفة في مجـتمعه والتي ال األمور ا

تناقض قيمه وآدابه العامة.
إن الشخص الشرقي لم يلحظ الصور
األخــرى الـتي هـي جـزء ال يـتــجـزأ من
الـصــورة الـواقـعـيــة لـلـحــدث كـاأللـفـة
واحملـــبــة واإلخـــوة الــتي قـــد تــكــون
رابــطــاً كــبــيـراً يــتــعــدى مــســألـة ربط
االنحـراف باختالط اجلـنس في ذلك

الـعـرس والـسـبب في عـدم رؤيـته هو
شـكـلة االجـتـماعـية في مـركـزية تـلك ا

الوعي ذلك الشخص الرائي.
 إن لـلـبنـيـة الثـقافـيـة للـمـجتـمع الذي
يـعيش فـيه الفـرد سبـبيـة حقـيقـية في
ـاط الذهـنيـة التي تـتحكم تشـكيل األ
في إدراكه ومن ثـم تــتــحــكم في بــنــاء
نمطة في الوعيّه ولذلك فإن الصور ا
أصــحـاب نــظـريـة االتــفـاق الــبـنــائـيـة
(االجــتـمــاعــيـة) يــرون بــأن "الـقــواعـد
الـثــقــافـيــة لــلـمــجــتـمع حتــدد ســلـوك
أعــــضـــائه"( ?(5وهم بــــذلك يــــعـــدّون
"الــســلـوك الــبــشــري عــلى إنه ســلـوك

مكتسب (ملقَّن)"6.
ـكن الـقـول بـأن وعـلى هـذا األسـاس 
شكلـة االجتماعية يتوقف تشخيص ا
على حتـديد القـيم احملورية الـتي تعد
قيماً مـألوفة وآداباً عـامة تمثل صوراً
من صور الترابط االجتماعي إذ إنها
- عـــــلى وفـق نـــــظـــــريـــــة الـــــتـــــوافق
االجـتمـاعـية  –تـعـدّ "الـعمـود الـفـقري
لــلــتـراكــيـب االجــتـمــاعــيــة الــتي يــتم
تـأسـيـسـهـا واحلـفـاظ عـلـيـهـا من قـبل

الترابط االجتماعي7 .
– وفـي اجملــــــــــال األدبـي الــــــــــروائـي 
وبـالـتحـديـد في أدب الـرحالت - عادة
ما نـلحظ أن الـراوي الرّحـال ينـقل لنا
صـوراً مـجـتـمـعـيـة قد لـفـتـت انتـبـاهه
وألـهـبت مـخـيـلته وعـادة مـا يـتـساءل
عنهـا أما من خالل احلوار بـينه وب
إحـــدى الـــشـــخـــصـــيـــات أو من خالل
ــونـولـوج الـداخـلي فـيـرسم لـنـا من ا
خالل مـــــا يــــرويـه صــــورا النـــــســــاق
مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة أو لــســلــوك

مجتمعي غريب أو ملفت للنظر.
وفي التـحلـيل النـفسي نـرى أن بعض
ــتـمـركـزة في ال الـصـور الــسـلـوكـيـة ا
وعي الـرحّـال لــهـا أثـرهـا فـي تـشـكـيل
الـــصــــور الـــتي يـــراهـــا في األحـــداث
ـــرجـــعـــيــــة ومن هـــنـــا فـــإن صـــور ا
األحـداث الــتي يـرويــهـا لــنـا تــخـتـلف
بـــحــسـب اخــتالف الـــعــ الـالّوعــيــة

الرائية.
…b¹d  WÐd&

وهــذا مـــا وجــدنــاه فـي روايــة (بــحــر
ازرق.. قـمر أبـيض) لـلروائي الـعراقي
حـسن الــبـحـار فــقـد قـدّم لــنـا جتـربـة
فــــريـــــدة في اإلبـــــحـــــار وااللــــتـــــقــــاء
ـــــجـــــتـــــمــــعـــــات أخـــــرى واالطالع
ــعــلـومــات ثــرّة عن بــلـدان شــرقــيـة
وغربيـة استطاع من خاللـها أن ينقل
لـنـا صـورا عـديـدة وطـقـوسـا أخالقـية
ودينية جملتمعات وجدت لغة مشتركة
دنية للتعاون والتناغم أال وهي لغة ا
واطـنة وتسـليط الـضوء على ولغـة ا
تفاصيل دقيقـة وال يخفى ما في قلبه
أمــنـيــة كــبــيـرة وهـي عـودة أمــته إلى

التوحد ونبذ التفرقة والعنف. 
 وبـالـعـودة إلى الـنـقـد الـثـقـافي الذي
يــتـعــدى حــدود الـنـص إلى مــا حـوله
لـيـكــشف لـنــا عـوالم أخــرى كـانت من
أســـبـــاب نــــشـــوء الـــنـص عـــلى هـــذه
الــكـيــفـيــة وكـشـف وظـائف مــعـرفــيـة
أخــرى; نـرى أن الــكــاتب - بـإرادته أم
بــغـــيــرهــا - أراد أن تــصـل احلــقــائق
تلقيـة بصورة غير مـباشرة فقد قدم
كاني و دار ا لنا أشـياء واقعيـة في ا
الـــزمـــاني ومـــعـــلـــومـــات مـــعـــرفـــيـــة
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــخص الـــعـــادات أو
الــتــقـالــيــد اخلـاصــة بــالـبــلــدان الـتي
زارهــــــا مـن خـالل حــــــواراتـه أو من
خـالل بـعض األســئـلـة اخلــاصـة الـتي
دارت في نفس الـراوي وكان يطـرحها
ب فينة وأخـرى. فكانت تلك العادات
والتـقالـيد التي لـفتت انـتباهه كـاشفة
ـعانـاة التـي عاشـها عن عـمق األلم وا
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