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الناصرية

الـثـقـافي الـذي يـهـيـمن فـيه اخلـطـاب
نـتج علـى حساب االستـهالكي غيـر ا
ـكـن لـنا ـنـتج. و ـعـرفي ا اخلـطـاب ا
ـناخ ان نـتلـمس حتوال جـوهـريا في ا
العام لـلمشـهد الشـعري العراقي اآلن
يـتــمـثل في إمـكــانـيـة ظــهـور حتـوالت
اشـتـغـالـيـة في بـنـيـة الـقـصيـدة عـلى

ستوي العالمي والداللي.  ا
ورغم تـوطـد الـعالقــة االتـصـالـيـة بـ

الــذائـقـة وتــيـار(قــصـيـدة الــتـفـعــيـلـة)
ــــــعـــــروفـــــة إالّ أن بــــــأنـــــواعــــــهـــــا ا
تــيــار(قــصــيــدة الــنــثــر) وحتــوالتــهـا
الـالحـقـة تـوفـرت له نـوافـذ اتـصـالـية
مــنــتــجــة في ردم الــهــوة بــيــنـه وبـ
ـؤســسـة الــذائـقــة. كـمــا أن انــهـيــار ا
ركـزية وزع الذائـقة على الشـموليـة ا
بؤر اتـصالـية شـتى وهذا قـلل بدوره
ـركز عـلى حـصة من هـيـمـنة شـعـراء ا
األســـد وفـــتح آفــــاقـــاً جـــديـــدة أمـــام
جتارب شـعراء األقاصي لـلمـثول أمام
الــذائــقـــة. بــاإلضـــافــة الى مـــا تــوفــر
لـلمـشهـد عـمومـا من فضـاءات انفـتاح
عـلـى جتـارب الـعالـم بـفـضل تـقـنـيات
رئـية واألثـيريـة والرقـمية. االتصـال ا
وفضاءات االنـفتاح هـذه وفرت فرصة
شـهد كـبيـرة لـتالقح جتارب شـعـراء ا
الـــــعــــــراقي فـي الـــــداخـل واخلـــــارج.
ـستـقـبل حتـما سـيـطرد الـكثـير من وا
االوهـــام في تــــصـــورات اجلــــانـــبـــ
(الــداخل واخلـارج) حـول بــعـضـهـمـا
شهد كيما يتـآلفا إبداعيا ويسـتعيد ا
ـتـوخـاة بـعـيدا عن حيـنـهـا عـافـيته ا

شهد. زايدات اآلتية من خارج ا ا

النـسق الشـعري هل نحن إزاء بـنية نـصية
مغايرة أم جتميع نصي? 

- قصائد(ناطحات اخلراب) تسلسلت
وفـق زمـن اجنـــــــازهـــــــا بـــــــيـــــــد أني
اســـتــحــســـنت نــســقـــهــا الــتـــتــابــعي
تـفاوت ألنه وفر مـحطات اسـتراحة ا
لــلــمــتـــلــقي. غــيـــر أنه كــشف وعــورة
تـضـاريس مشـغـلي الـشعـري كـما أنه
فــضح قــلـقـي وارتـبــاكي وأنــا أواجه
ـا تـتـبـارى فـيه مـؤسـسـات قـامـعة عـا
ومـنـتـجـة لـلــخـراب. من الـطـبـيـعي أن
يــكــون الـنــسق الــتـتــابــعي لــقـصــائـد
الـكـتاب مـرتـبكـا ومـضطـربـا ال سيـما
ور بكوارث أنه أجنز بتأثيـر محيط 
مـدمــرة لألمـكــنـة ومـربــكـة لـلــحـيـوات
ومحـطمة لـلجمـال ومغيـبة لآلمال. إن
وعــورة تـضـاريس الـكـتـاب تـتـسـاوق
ووعورة تضاريس وجودٍ مشوه بفعل
صراع مريـر ب ارادات مهولـة تبتكر
ـاثل في الـكـوارث. وبــهـذا فـالـنــسق ا
الــكــتــاب هــو تــمــرد مــفــضــوح عــلى
ـعـقـول بل ويـتـقـاطع مع ـفـتـرض وا ا
أية وصية فائتـة وال أراه نسقاً بريئاً

قط.   
ــشـهـد الــشـعــري الـعـراقي { كــيف تـرى ا

نفى?  اليوم شعراء الداخل شعراء ا
ـــشــهــد الــشـــعــري الــعــراقي اآلن - ا
مازال محـكوما بجـملة مؤثـرات منها
ـــشـــهـــد مـــا هـــو مـــتـــأتٍ من خـــارج ا
الـثــقـافي أي الـراهن الـعـراقي الـعـام.
حـيث هـيـمـنـة اخلـطـاب احلـزبي غـيـر
الـبـنّــاء وغـيـاب اخلـطــاب الـسـيـاسي
شهد البـنّاء. ومنهـا ماهو من داخـل ا

وألن الـشـعـر أسـرع وأكـثـر تـأثـيـرا في
ـتـلـقي لـذا جنـد انتـشـاره وهـيـمـنته ا
ـكـونة عـلى بـاقي األجـنـاس األدبـيـة ا
لـلـثـقــافـة الـعـراقـيـة. أمـا فـقـر الـثـقـافـة
ــعــرفي والــنـقــدي فـســبــبه تــبـعــيـة ا
ـوجهات مـركزية مـنحدرة من الثـقافة 
رأس الـســلـطـة. تـلـك الـقـامــعـة حلـريـة
تـقنـعة الـرأي والتـفكـيـر والتـأويل وا
بـلــبـوس شــتى لـتــمـثــيل دور الـراعي
لك لـلشـرائع السـماويـة واألرضية. فـا
انية أو الرئيس هو قائد احلملة اإل
واحلــربــيـة والــتــربــويــة والــثــقــافــيـة
والعلمية والتقنية والصحية وسواها
ـانـعـة أليـة مـن األسـالـيب اخلـادعـة وا

محاولة معرفية لقراءة الفائت. 
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ـلـحـوظ بـالـتـجريب فـي شكل { انـشغـالك ا
ــكن اعـتـبــاره تـمـردا عـلى الــقـصـيـدة هل 

تقاليد قصيدة النثر? 
- التـجريب هـو نهج عـصر الـتحوالت
ـعــنى عـصـر ــعـرفـيــة  الــعـلـمــيـة وا
ـتــغـيـرات وعــدم االسـتــقـرار ولـيس ا
عــصــر الـركــون لــلــقــوالب واحملـددات
والـثـوابت. هـذا الـعـصـر االستـهالكي
ـــــتــــســــارع فـي عــــرض وتـــــســــويق ا
ال ـعـلـومـاتـية مـكـتـشـفاتـه التـقـنـيـة وا
ـكن أن تـتـواءم مـعه جتـربـة مـا على
طـــول اخلط. وفـق مـــنـــطـق الـــعـــصـــر
علينا أن نعيـد النظر في تقنينات هذا
والـتي وضـوابط مــفـاهـيــمـنـا األدبــيـة
أنـتــجــتــهــا عــصــور مــا قــبل الــهـزات
ـعـرفـيـة. من والـصـدمـات الـعـلـمـيـة وا
هـنـا أجـد في الـتـجـريب الـنهـج األمثل
لــلـتــواؤم مع عــصـر الــتــحـوالت وفي
مشغل التجريـب تنصهر كل األساليب
الـكـتابـيـة ومنـه يخـرج الـنص حامال
أسلوبه العصي عـلى التقن بوصفه
ولــيـــد زمن كــتـــابــتـه وغــيـــر خــاضعٍ
لوصايـا وتعالـيم األول النص الذي
يأخذ من الشعر جوهره وتوتره ومن
النثر مرونته لينبني وفق اشتراطات
زمن انتاجه ومـدى فاعليـة محرضات

الشروع باجنازه. 
ـيـز قصـيـدة النـثـر هو قـابـليـتـها ما 
عـلى الـتـطـور مـع الزمـن ألن سـمـاتـها
الـداخـليـة واخلارجـيـة ليـست قـوان
ـــنـــوعـــة مـن اخلـــرق. لـــهـــذا كـــانت
مــشــروعــا لــتــجــارب شــعــريــة شــتى
تـقاطعت تـمامـا مع قصـيدة التـفعـيلة
فـتوح وما تاله وخاصـة بعد الـنص ا

من جتارب. 
أنـا أكـتب(قـصـيـدة الـنـثـر احلـرة) غـير
ــنـصـرفـة ـنــضـبـطـة لــنـامـوس مـا ا ا
ستويات غامرات صغيرة مـتنوعة ا
واحلــاضـــنــة لــتــنــاقـــضــات شــكــلــيــة
وايـقـاعــيـة وداللـيـة. قـصــيـدة شـكـلـهـا
يـجـمع الـوسـامـة والـدمـامـة إيـقـاعـها
يــنــتــظم ويــرتــبـك دالالتــهــا واضــحـة
وغــامــضــة ال تـعــبــأ بـثــوابت جــعــبـة
الـذائـقــة وال تـنـتـمي لـســيـاق بـعـيـنه

سوى أنها من بنات قصيدة النثر.
{ فـي مــجــمـــوعــتك الــشـــعــريــة"نـــاطــحــات
اخلــراب" ثــمـــة خــروج مــلــحـــوظ عن فــكــرة

وجهة. ومن أهم مالمح مؤسساتـها ا
هـذه الذاكـرة أنهـا دونت بأمـر احلاكم
ـجده الشـخصي ـستـبد لـتتـغنى  ا
الــــذي شــــيـــد عــــلـى جـــثـث الـــشــــعب

سحوق. ا
لــقـد اثــبت تــاريخ الــشـرق الــشــفـاهي
ـــــدون هـــــذا األمـــــر مـــــنـــــذ أولى وا
احلــضـارات وحــتى اآلن ولــنــقــرأ مـا
كتـبه(الشـاعر الـكبـير) األول وبـرعاية
ـلك الــسـومـري الــكـاهن األعــظم عن ا
كلكامش(هو الذي رأى كل شيء فغنى
بــذكــره يـــا بالدي/ وهــو الــذي عــرف
جــمـيـع األشـيــاء وأفــاد من عــبــرهـا/
وهـو احلكـيم الـعارف بـكل شيء/ لـقد
أبــصـر األسـرار وكـشـف عن اخلـفـايـا
ــكـــتــومــة/ وجـــاء بــأنــبـــاء مــا قــبل ا

الطوفان..).
وتواصـلت وظـيـفـة (الـشـاعـر الـكـبـير)
الـقـريـب من الـبالط وتـنـوعت ألـقـابه
وغــيــبـت ايــديــولــوجــيــا االســتــبـداد
حــــشــــوداً مـن الــــشــــعــــراء. غــــيـــر أن
الـتــحـوالت االجــتـمـاعــيـة والـشــعـريـة
أنهت هذه الوظـيفة وحتى إن وجدت
ـــعـــاصـــرة فـــان في اجملـــتـــمـــعـــات ا
ـركـزيـة لم يـعد ؤسـسـة الـثـقـافيـة ا ا
ـشـهـد بـامـكـانـهـا الـهـيـمـنـة عـلى كل ا
الــشــعـــري. الــذي تـــعــددت مــشـــاغــله
ــثــلــيه وتــنـوعت وتــعـالـت أصـوات 
أماكن حـراكه وخـصوصـا بعـد ظهور
قـصـيـدة الـنـثر الـتي خـلـصت الـشـاعر
شـيـنـة. وبـهذا قل من تـلك الـوظـيـفـة ا
ـركزية نـتيجة تأثـير ثقـافة السـلطة ا
من مـنافسـتهـا بل مضـاهاتـها أحـيانا
دني والتي زاد قبل ثـقافـة اجملتـمع ا
ــتـعــة. كـمـا أن ــوهـا اقـتــصـاد ا من 
اقــــتـــــصــــاد الـــــســــوق ومــــجـــــتــــمع
اخلـــصــخـــصـــة حــجّمَ لـــيس من دور
الــشـــاعــر فــحـــسب بل من دور األدب
عـــمــومـــا. فــمـــا عــاد طـــقس الــتـــلــقي
التقـليدي مـجديا في مجـتمع الصورة
ــعــلــومــاتــيـة ألن وســائل والــثــورة ا
االتصـال احلديـثة لـعبت دوراً خـطيرا

في تشتيت مجتمع التلقي. 
ــوت الــشــعـر وانه { هــنـاك مـن يـعــتــقـد 

أضر بالثقافة العراقية?
-  الثقـافة العربـية عمومـا والعراقية
حتديدا شكلـتها تقالـيد وقيم مجتمع
الـــقــبـــيـــلــة الـــتي يـــخـــضع اجلـــمــيع
ـــؤسَّسِ عــلى خلـــطــابـــهــا الـــصــارم ا
مـركـزيــة طـوطـمـيــة. والـتي تـهـوّل من
قـبــضــة رأس الــقــبــيــلــة عـلـى جـمــيع
أفــــرادهـــــا وتــــعـــــزّز من ســـــلــــطـــــته
وهو يـدفع بـها نـحـو سلـسـلة األبـويـة
غـزوات طاحـنـة. هذا اخلـطـاب تنـتجه
مـنـظــومـة ثـقـافـيـة جــوهـرهـا الـعـنف
ويـقف في مــقـدمـتـهـا شـاعــر الـقـبـيـلـة
الـذي يـثـيـر احلـمــاس وفق تـقـنـيـنـات
مـفاهـيـمـية تـقـلـيديـة مُـدَجـنة لـلـرعـية.
علقات(عـمرو بن كلثوم) فهذا شاعـر ا

يفتخر بالقتل:
ــــيُـــــوْفُ مُــــسَــــلَّـالَت   ـــا وَالــــسـُّ (كَــــــأَنـَّ

وَلَـدْنَا النَّـاسَ طُرّاً أَجْمَعِيْنَـا
يُـــدَهْــــدِهنَ الـــرُّؤُوسِ كَــــمَـــا تُـــدَهْــــدَي

حَـزَاوِرَة بِأَبطَحِـهَا الكُرِيْنَـا) 

الـوقت ذاته تـقـدم إضـافـات مـحـتـمـلة
للمشهد الشعري عموما. كونها تكتنز
على كشوفات منجز صادرة عن خبرة
جتـريب مـيـداني في احلـقل الـشـعري

صداقية. ا يكسبها سمة ا
 من جـانب آخر الـعمل الـنقـدي ليس
ـمـارسـة الـسـهـلـة كـونه يـسـتـدعي بـا
تــوفــر الـنــاقـد عــلى قــدر من الــثـقــافـة
ـــنـــجـــز ـــكــــنه من الــــتـــعـــامل مـع ا
ـفـحـوص(الـنـص) بـكـفـاءة مـتـوخاة. ا
ألن النص ينـطوي على شـبكة إحاالت
حتـتم على الـناقد سـتويات وبشـتى ا
ـتـابـعـة ـعـرفي  اسـتـحـضـار خـزيـنه ا
مـسـارب اإلحــالـة الـتـنــاصّـيـة إلنـتـاج
شــبــكــة نــصــوص مــا بــعــد الــقــراءة.
ـعـرفي ال يـجدي نـفـعـاً ما واخلـزين ا
لم يـتــوفــر الــنـاقــد عــلى لــغـة نــقــديـة
ـران ومـعـززة بـرؤية مـكـتـسـبـة عـبـر ا
مـنهجـية ثـاقبـة. لهـذا فلـيس كل مبدع
ـكـن أن يـكــون نــاقـداً في حــقل مــا 
فــالـنــقــد عـمل صــعب يــتـطــلب فـطــنـةً
وحسن قراءة وتدبّر ألنه يتحرك على
أرضٍ رمـليـة. وذلك لسـرعـة التـحوالت
ـنــجــز اإلبـداعي الــذي تــطـأه كل في ا
يوم بل كل حلظة والدات جديدة بفعل
جدلية النقض التي ال تعرف التوقف.
{ بــعض الـنـقــاد يـذهـبـون إلى ان الــثـقـافـة
العـراقـية قـد توقـفت مـنذ سـنوات عن إنـتاج
شعراء كبار رغم غزارة إنتاجها الشعري?
- الـقـراءة الـواعـيـة واحملـايـدة لـذاكرة
الـثـقافـة العـراقـية تـكـشف لنـا بجالء
عن آلـيـات تـشـكل هـذه الـذاكـرة وسبل
تـوريـثـهـا عـبـر الـعـصـور. فـهي ذاكـرة
أنتـجتـها وفـرضتـها قـسراً ثم كرّست
خـــطـــابـــهـــا الـــصـــارم قـــمـــة الـــهـــرم
االجـتمـاعي التي تـمـسك بزمـام شبـكة
االنـصـيـاع والـوالء لـلـفـرد. هـذا الـفـرد
هيمن على ما هو ديني ودنيوي في ا
اجملـتـمع تـمكن مـن شرعـنـة وتـرسيخ
أيــديـــولــوجــيـــا االســتــبـــداد بــشــتى

طـويـلـة نـسـبـيـاً ال تـتـمـكن خاللـهـا من
كـــتــابـــة قــصـــيـــدة. وعــلـــيه لـــيس من
ـنــاسب أن تـنـتــظـر حلـظــة اإلمـسـاك ا
ــــران بـــــقــــصــــيـــــدة لــــذا ومـن أجل ا
الـكـتـابي البـدّ من القـراءة أو الـكـتـابة
في مـجاالت أخـرى ومنـها الـنقـد. وأنا
أمـارس الــكـتــابـة الـنــقـديـة فـي حـقـلي
األدب والــــفن ولـي مـــشــــروع نــــقـــدي
رؤيــوي واجــرائي أســـمــيــته (كــوالج
تـأويل) وتــتــضح مالمــحه في كــتـابي

سمى. النقدي الذي يحمل هذا ا
ـــمـــارســـة الـــنـــقـــديــة { هل تـــعـــتـــقـــد ان ا
ـنـهـجـياتـهـا وكـشـوفـاتهـا تـخـدم مـشروعك

الشعري وتتوافق معك? 
- ال أعدّ فعلَ الـكتابـة عمومـا والشعر
ــارســة لــهـوايــةٍ ســاذجـة حتــديـداً 
ــا يـكـون هـذا فـي الـبـدايـات األولى ر
لـكل كـاتب. غـيـر انه يـتـحـول مع مرور
شروع الزمن الى مـشروع إبـداعي وا
نـتج حتسّـبا مـسؤولـية تـتطـلب من ا
قــبل الـشـروع في أي فــعلٍ كـتـابي. من
هــنـا أجــد عــلى الـشــاعــر أن يـكــتـسب
مــــهـــارات أخــــرى تـــمــــنح مــــشـــروعه
الشـعري رحابـة مشغل وجـرأة انزياح
ارسـة الشـاعر وحـسنَ تطـلّع. ولـعل 
تفـتح أمامه لـلكـتابـة في حـقول أخـرى
آفـاقـاً أرحب لـولـوج مــنـاطق اشـتـغـال
ـشروعه مـتـانة أكـثـر وعورة تـضـيف 
ــمــارســـة الــنــقـــديــة بــكل ورفــعـــة. وا
متطلبـاتها بقدر ما تـضيف للمشروع
الـشعـري مكـتـسبـات مهـارة فإنـها في

يرى الـشاعر والـناقد عـلي شبيب ورد
ان فــعلَ الــكــتــابــة عــمــومــا والــشــعـر
ـــارســة لــهــوايــةٍ حتـــديــداً ال تــعــد 
ا يكـون هذا في الـبدايات ساذجـة ر
األولى لكل كـاتب. غير انه يـتحول مع
مـــرور الـــزمن الى مـــشـــروع ابـــداعي
ــشــروع مــســؤولــيــة تــتــطــلب من وا
ـنـتج حتــسّـبـا قــبل الـشـروع في أي ا
فـعلٍ كـتـابي من هـنا عـلى الـشـاعر أن
يــــكـــتـــسـب مـــهـــارات أخــــرى تـــمـــنح
مــشـــروعه الــشــعــري رحــابــة مــشــغل
وجـرأة انـزياح وحـسنَ تـطـلّع وبـهذه
الــفـكــرة الـتــجـأ (الــورد) الى كـتــابـات
نــقــديـة لــلـمــنـجــز الـشــعـري الــعـراقي
والـــعــربي. وعـن الــنــتـــاج الــشــعــري

ثقف العراقي.. وهموم ا
كان لـنا هذا احلـوار مع (الشـاعر علي
ــقــابــلـة شــبــيب ورد) في مــ نـص ا

االتية:
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{ عــرفـتك األوســاط الــثــقــافـيــة الــعــراقــيـة
شـــاعــراً لـــكـــنك تـــواصل مـن جــانـب آخــر
كتـاباتك النـقدية للـمنجز الـشعري هل جتد
ـارسـتـ إبــداعـيـتـ ان الـشــعـر والـنـقــد 

 ? متوافقت
ـارسـتنـا للـشـعر ال تـنـطلق من - إن 
ثــوابت أو مــحــددات مـــا بل من قــلق
مـتــواصل مــبـعــثه الــظن هـذا الــفـعل
ــــفــــضي اإلنــــســــانـي الــــســــحــــري ا
لالكــتــشـاف. وعــلى هــذا فــنــحن نـراه
ـارسـة إنـسـانـيـة لـلتـحـرر مـن قـيود
ــسـتــويـ الــوجـودي الــفـائت عــلى ا
واإلبــداعي. ومــبــدأ الــظن يــســتـبــطن
أسئـلة عن كنـه الوجود احملـصور ب
لـــغـــزي الـــوالدة والـــفــنـــاء والـــعـــمل
اإلبـداعي- ومــنه الـشــعـر- هــو سـعي

أبدي لإلجابة عن تلك األسئلة. 
ا أن الـعـالم من حولـنـا في تغـير وطـا
مستـمر لذا تتـغير األسئـلة وبدورها
تتغير حتما محاوالتنا لإلجابة عنها.
ــعــقــول أن تـعــمل وعــلــيه لــيس من ا
على تـعطيل ـنجـز الفـائت دهـشتنـا با
مـحـاوالتنـا لالكـتشـاف وهي مـهمـتـنا
الـــتي تــــؤدي حـــتـــمــــا الى حتـــريض
. وألن الــكــتــابـة مــحــاوالت الــقــادمــ
الـشعـرية تـتضـمن محـاوالت اكتـشاف
مـتـواصـلـة في مــشـغل الـشـاعـر فـهي
بـحاجـة الى مـتابـعة لـتـجارب مـشاغل
ــشــاغل اآلخــرين. إن الــتــنــقــيب في ا
الشعرية احملاذية يوفر للشاعر فرصة
إجـراء مـقـاربـة بـ مـشـغـله ومـشـاغل
غــيــره كي يــبــتــعــد قــدر اإلمـكــان عن
الـتشـابه. كـما أن كـتابـة قـصيـدة ليس
ـا تـمـر عـلـيك مدة بـاألمـر الـيـسـير ر

»œ_UÐ …dłU²*« VM−²¹ wz«Ë—
خوان رولفو.. مسيرة المعة وتقليدي سلس
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بغداد

ال وجــود لـهم" وسـنـعــرف في مـا بـعـد
ردة فعله عنـدما يتوفى مـيغيل بسبب
حــــصـــان: ال يــــشك فـي أن يـــقـع عـــلى
عـــاتـــقه دفـع الـــدين الـــذي عــــلـــيه مع
الـــعـــالم لـــكن "لم يـــشـــعـــر بـــتــأنـــيب

الضمير".     
g «uN «

1- بـرنـاردو دي بـالـبـويـنـا: ولـد سـنـة
 1562في طليطلة; وتوفي عام 1627
في بورتـو ريكو. كـان شاعراً اسـبانياً
وكنائسي مشهور. حصل على شهادة
الـدكتـوراه من جامـعة سـيكـونثـا سنة
 ?1607ونـــشــــر بــــعــــد عـــام روايــــته
الـرعـويـة "الـعصـر الـذهـبي في غـابات
ازمــيــلـي" الــتي مـــدح فــيــهـــا مــديــنــة

كسيك.           ا
2- لــويـس هــارس: كـــاتب وصـــحــفي
شــيــلي ولـد ســنـة 1936مــؤلف عـمل
"أمالكنا" عام  .1966معروف بـأعمال
جــمع األخــبـار والــنــقــد األدبي خالل
ســـنــوات الـــســـتــيـــنــيـــات من الـــقــرن
ا يـعرف ـاضي; وهو أول مـكـتشـف  ا

بـ(بوم أمريكا الالتينية).   
3- لـوثـيـانـوس دي سـامـوسـاتـا: كـان
أديباً وبليغاً سوري األصل عاش في
يالدي عـرف بكـتاباته القـرن الثـاني ا
ـة. ولد سـنة بـالـلغـة اليـونـانيـة القـد
 125في مدينة سميساط على الفرات
في شـمـال سـوريـا وتـوفي سـنة .180
برع  في فن الفكاهـة و ينتمي إلى ما

يسمى بالسلفية. 
4- فـرانثـيـسكـو غومـيث دي كـيفـيدو:
ســـيــاسـي وكــاتـب إســبـــاني (-1580
 1645) بـــرز فـي الــعـــصـــر الـــذهـــبي
اإلســــبــــانـي كــــان واحـــــداً من أبــــرز

الشعراء األسبان في ذاك العصر.
5- لويس دي كاموئس: كاتب وشاعر
بــرتـغــالي مـعـروف 1580-1524كـتب
بعض القـصائد في اللـغة  القشـتالية.

سرح.          أيضاً له مؤلفات في ا

دنــيــويــة غــامـضــة تــرتــبـط بــعــبـادة
ــسـتــقـبلٍ األمــوات ولـيس لــلـتــأمل 
كـننـا القول أنه ال جيـد- تقـريبـاً إذ 
مسـتقبل لهم بـاستثـناء حينـما يكون
هـناك نـظرة لزمـنٍ جيـد كما فـي قصة
ـســتـحـيل "الـسـهـل يـحـتــرق" إذ من ا
جتـنب الـشـعـور بـأن الـقـدر لن يـسمح
بـــأن يـــنــصـــلـح كل شيء بـــســـهـــولــةٍ
.تــقـع روايــة بــيــدرو بــارامــو في جــداً
الــقــطــاع الــواسع من أدب احلــوارات
ـشــحـونــة بـاألحــاسـيس األخـرويــة ا
ابتـداءً من احلوارات للـكاتب لوثـيانو
سـامـوسـات( (3فـي عـمـله "مـديــنـتـنـا"
لــــلـــكــــاتب ثــــورنـــتــــون ولـــدر مـــروراً
بـ"األحالم" لـلـكـاتب كـيـفـيـدو( ?(4لكن
سيـكون من الصـعب إيجـاد ما يوازي
ـرتــبـطـة مع رؤيـة رولــفـو الــبـعـيــدة ا
الـوجــود الـواقـعـي الـثـابـت أبـعـد من
ذلك إذ لــيـست ذكـريـات هـذه احلـيـاة
هي فــقط مــا نــشــعــر به" كــمــا غــامـر
بــــالــــقــــول كـــامــــوئس( (5في إحــــدى
ـا حــيث تـمـتـد جتـارب قـصـائـده وإ
الـدنـيويـات بـشـكلٍ طـبـيـعي أكـثـر في
ـوت الـوقت نـفــسه الـذي يـبــقى فـيه ا

محتمالً بوصفه حالةً "طبيعية". 
وبـــدون شك فــأن شــخـــصــيــة بــيــدرو
هـمة بـارامو هي الـنـواة األساسـيـة ا
في الرواية فبعد وفاة خوان برثيادو
الــــذي تــــبــــعه احلــــوار الــــهــــاد مع
دوروتيا تظهر متعددة اإلشارات إلى
بيدرو وخاصةً عنـدما ينتهي احلوار
شهد الذي ب آخر شخصيت في ا
يتـدخل فيـه فلكـورس دانوا (الـوكيل);
مــــيــــغـــيـل (ابن بــــيــــدرو); دامـــيــــانـــا
(اخلـادمــة) وبـدرو نــفـسه الــذي هـو
مركز الـشخصيات فـي إبعاده بوصفه
سيـداً إقطـاعياً ويـحل مشـكلة خـطيرة
لـلـعنـف مرتـكـبة ضـد األقـليـة- حـينـما
- زارع قام ابـنه ميـغيل بـقتل أحـد ا
متـدخالً بهذه الـكلمـات: "هؤالء الناس

اخلـــراب. يــعــتــقــد أحـــدنــا في بــعض
األحيـان وفي مـنتـصف الطـريق الذي
هو بدون ضفاف –كما يوضح الراوي
في (أعـــطــتـــنــا األرض)- عـــدم وجــود
ـكن إيـجاد شيء في مـا بـعـد; وغـيـر 
شـيء في الـضــفـة األخـرى في نــهـايـة
السهول التي تشقها احلفر واجلداول

اجلافة". 
s¹eŠ ÊUJ

ـنــطــقــة "لـوبــيــنـا" ـبــلغ اجملــهــول  وا
يـوضح: "مـن أي مـكــان تـنــظـر إلــيـهـا
. الـهواء لـوبـيـنـا هي مكـان حـزين جـداً
الــذي يــهب هــنــاك يــقــلــبــهــا لــكن ال
يـــهـــدمــــهـــا أبــــداً". يـــعـــيـش الـــنـــاس
مـنـسـجـمـ مع هـذه األجـواء ألسـبابٍ

األشـيــاء الــداخــلـيــة يــلــفـهــا مــظــهـر
كابوسي. تسـتطيع الكائـنات البشرية
الـتـصـرف بـعـنف- ولـيس من الـغريب
أن تقـوم بذلك- لـكن ال احد يـهرب إلى
ذلك الـفـضـاء اخلانق والـكـثـيف الذي
يشل كل شيء بشكلٍ حتـمي للضحايا
ـ مــثل تـلك الــشـخــصـيـات أو الـظــا
األخـرى الـسـاكـنـة بـذاتـهـا واجملـبـورة
ــبــلغ داخل عــلـى أن تــنــفــذ مــهــمــة ا
ـثل أراضي ـشـتـرك: الـذي  سـجــنه ا
جاليسكو أو هو (العالم) ذاته.قصص
"الــسـهل يــحـتــرق" صـورت في حـاالتٍ
عدة عمل "بـيدرو باراموا" ألنـها تقدم
شـيــئـاً مــشـابـهــاً يـتـمــثل بـ (اإلنـسـان
كــصـورة مـصـغـرة عن الـعـالم) يـقـوده

في عـهــد الـرئـيس بــلـوتـاركــو الـيـاس
كـايس. وفـي مـا يـخص الـوحـدة الـتي
هي واعظ أســاس إلبــداعــات رولــفــو
ـكــنـنــا الــقـول أنــهـا لــيــست شـيــئـاً
ـا نـابع من مــتـعـلـمـاً مـن اآلخـرين وإ
ذاتـه. والبــد من ذكــر أن تـوقـه لـلــريف
أصـبح أكـثـر شـدة في سـنـوات الـعمل
الشاق في معهـد دراسة أهالي أمريكا

كسيك.  من ا
ـسـيرة يـقـول لويس آرس (2) كـانت ا
الالمـعــة واخملـتــصـرة خلــوان رولـفـو
إحـدى عـجـائب أدبـنـا. لم يـكـن مـجدداً
ـا عـلى الـعـكس ـعـنى الـدقـيق وإ بـا
مـن ذلك يـعــد األكـثـر سـالسـة من بـ

. وهــنــا تــكــمن قــوته". الــتــقــلــيــديـــ
بــالــتــأكــيــد لم يــكن رولــفــو بــحــاجــة
لالنــفــراد من اجل الــهــروب مـن تــيـار
ـعــروف في كل اإلصـالح اإلقـلــيــمي ا
شـعـوب أمريـكـا النـاطـقة بـاالسـبانـية
ومن مـــــواضـــــيـع قــــصـص الـــــثــــورة
ـكسـيـكيـة وانطالقـاً من ذلك الـنسق ا
كــمـــنت أصــالـــته في إعـــادة تــنـــظــيم
معلومات الـواقع من دون رفضها لكن
عـدم حتـويـلـها إلـى غايـة بـحـدٍ ذاتـها.
ــة بــ ــعــارضــة الــقــد وقــد حــلت ا
ـيـة لــرولـفـو بـقـدرته الـوطـنــيـة والـعـا
ـتلقي الـغريبـة للـحصول عـلى متـعة ا
وعــدم إبــقــائه مــسـجــونــاً في شــبــكـة
الالمألوف ومتنوعـاً تقريباً ألبعد من
تـلـك احلـدود في مـواضـيع إنـسـانـيـة

أساسية.
ــتــعـددة أصــر الــكــاتب في روايــاتـه ا
عـلى تــفـضـيل مــصـلـحــة الـدولـة عـلى
صـالح. لذلك نستطيع أن غيرها من ا
نــؤكــد أن هــذه هي صــفــة عــامــة لــكل
ــيـــزهــا بـــجالء عن أعـــمــاله وشـيء 
ــكــســيــكــيـة كالســيــكــيـات الــثــورة ا
احملـــمـــلـــة بــاحلـــركـــة والـــتـــنــوع. أن
اجملـاالت الـتي يــدخـلـنـا فــيـهـا رولـفـو
مـغلـقة وخـانقـة تتـعلق بـالطـبيـعة أو

ــكـسـيك ولـد رولـفــو في سـايـوال في ا
ســــنـــة  ?1917وتـــوفـي في مــــديـــنـــة
مـــكـــســيـــكـــو عــام  .1986هـــو كــاتب
وفـوتـوغـرافي مـكـسـيـكي يـنـتـمي إلى
جيل اخلمسينيات. تلمس سمعته في
كـتــابـ "الـســهل يـحـتــرق" مـكـون من
ســبع عـــشــرة قـــصــةٍ مـــنــشـــورة عــام
 ?1953وروايــــة "بــــيـــدرو بــــارامـــوا"

منشورة عام .1955
كــان أحــد كــتـاب أمــريــكـا الـالتـيــنــيـة
الـكـبـار في الـقـرن الـعـشـرين. مـزج في
أعماله الواقع واخليال تتطور أحداث
روايـاته في مـشاهـد إقـطاعـيـة ما بـعد
كسـيكيـة. شخصـيات رولفو الثـورة ا
ــشــاكــله ــوذجــاً لــلـــمــكــان  تــقــدم 
الــكـبــيــرة االجــتـمــاعــيــة- الـثــقــافــيـة
ـوتـورة بـعـالمٍ خـيـالي.حـظـي رولـفو ا
بـإحـترام الـنـقد مـن خالل شخـصـياته
غـير الـقـابـلـة لـلـنقـاش وبـعـد سـنـت
حتــول هــذا االحـتــرام إلـى آخــر وهـو
أعـجــاب اجلـمـهـور به من خالل عـمـله

"بيدرو باراموا".
b¹bý —«b «

ثمـة إصرار شديـد مع نفـسه منعه من
دفع روايـات أخرى لـلـمطـبـعة عـلى ما
يـبــدو انـهــا أجنــزت مـنــذ وقتٍ طـويل
مـنـهـا: "سـلـسلـة اجلـبـال األيـام بدون
ت زهـــــــــور وفـي هــــــــذه األرض لـم 
أحد"- مـتجـنباً اإلشـارة إلى أنه كاتب
مــحــتـــرف وبــالــكــاد يــعــلن أنه كــاتب
"هــاوٍ". تـــكــونت شـــخــصـــيــة رولـــفــو
االسـتثـنـائيـة عنـدمـا حصن نـفسه من
ـتـاجرة بـأعـماله  بـالـتزامه مـغـريات ا

طلـقة في إصداراته. سواءً باحلريـة ا
تـعـلق األمـر بعـمل خـارج نـطاق األدب
كننا جتاهل ؤكد أننا ال  أم ال فمن ا
كننا القول طبوعة. وهكذا  أعماله ا
وفقاً لكـلمات برناردو دي بـالبوينا(1)
كسيكية" 1604 في عمله "الفخامـة ا
"أن كل شـيء قـــــــد أوجـــــــز فـي هــــــذا

احلوار".
بــالـــفــعل أن كـال الــعــمـــلــ "الـــســهل
يـحـتـرق" و "بـيـدرو بـارامـوا" تـضـمـنا
بـــشــكـلٍ مــطــلـق رؤيــة خـــوان رولــفــو
للعالم ونقال هذه الرؤية بلغةٍ خاصة
ـؤكد أن لـدى الكاتب وحاسـمة. ومن ا
ـكن الـتخـلي عنه شـعوراً بـالرعب ال 
من أن يكون شخصـاً مكرراً للكالم مع
نـفـسه وهـو أمـر قـد أنكـره الـكـثـيرون.
في كل األحـــوال بــعــد انـــتــهــاء دوره
األسـاس أثـرى هـذيـن الـعـمـلـيـ أكـثر
إذا مـــا وسع مـــحـــتــواهـــا في الـــنص

إيعازات الشعر الصامت.
وضح رولفو في أعماله حـقيقة ثابتة
ــنـطـقــة الـتي ولـد فــيـهـا حـيث مـثل ا
الــهــجــر والــثــورات خــلــقــا حـالــة من
اإلهـــمـــال والـــعـــوز لـــنـــاسٍ قــلـــيـــلي
االتـصـال شديـدي الـتركـيـز شغـوف
بــعــبــادة األمــوات. أن أولــئك الــنــاس
وهــذه األجــواء هي الـــتي تــظــهــر في
قـصصه وروايـاته. وبـذلك فإن الـعنف
الذي ينتشر في صفحات هذه الرواية
وقـصص أخـرى يـعـد انـعـكـاسـاً أدبـياً
حلــرب (الــكــرسـتــيــروس) في نــهــايـة
سـنــوات الـعـشـريــنـيـات نــتـيـجـة ردة
الفعل الـشعبي ضد نـفوذ رجال الدين
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