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ـئات عبر موقع .وتابع ا نـفى يوم االثن  23يـوليو/تموز  2018قبل بـلوغها اخلـمس عـارضة مي سكاف الـتي توفيت في ا ـمثلة الـسورية ا شُيعت في الـعاصمة الـفرنسيـة باريس جنازة ا
مثلة السورية مي سكاف في غربتها الباريسية وذكرت تقارير ة ونوس من اجلنازة في ضاحية دوردان.وفاة ا فيسبوك للتواصل االجتماعي بثا مباشرا أذاعته ابنة خالة مي الصحفية د
أن مي توفيت جراء اإلصـابة بسكتة دماغية لكن اجلهات الرسـمية في فرنسا لم تصدر بيانا عن سبب الوفـاة.اهمل فيسبوك الرسالة التي بعث بها Dimaنهـاية فيسبوك الرسالة التي بعث
مـثل والفنـان الذين كانـوا يستعـدون للخروج في مـظاهرة ضد حـكم الرئيس بشـار األسد.وأحيلت حـينها إلى ما بها Dimaواعـتقلت السـلطات الـسورية مي في عام  2011مع عدد من ا
ا يجري في ضايـقات وتهديدات ومقاطعة شركات اإلنتاج الفني لها بسبب موقفها  ساس بأمن الدولة".وقالت في السابق إنها تعرضت  حكـمة "اإلرهاب" حيث واجهت اتهامات منها "ا يسمى 
بلدهـا وهو ما اضطـرها إلى مغادرة سـوريا بصحـبة ابنيـها إلى األردن وبعدها إلـى فرنسا في عام .2013وحمل مـشاركون في اجلنـازة ورودا معروفة بـاسم "الورود الدمشـقية" أو "ورود اجلوري"
ـعارضون الـسوريون مـنذ انـدالع االحتجـاجات في عام .2011وكان جـود الزعـبي ابن مي قد أفاد عـبر مـوقع فيسـبوك بأن وأسجوهـا على النـعش. كمـا حمل آخرون "أعالم الـثورة" الـتي تبنـاها ا
أسرة الفـنانة الراحلة وأصدقاءها يعـتزمون وضع "ألف وردة" عند ضريحها.اهمل فـيسبوك الرسالة التي بعث بها Judeنهـاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها  Judeوفي كـلمة أثناء مراسم التشييع
. بلـدها سوريا كان هـاجسها والعودة إلـيه أمنيتها قالت مسؤولة من بـلدية ضاحية دوردان: "ال أعـرف مي كفنانة كـما يعرفها كـثيرون منكم لـكني أعلم أنها شخص شـجاع وصاحبة إرادة وحـساسة أيضاً

األكبر. كان هناك أيضا (ابنها) جود الذي كانت فخورة به وتريده أن يدرس في فرنسا. كنا سعداء الستقبالنا مي و جود فقد مكننا من معرفة جميع األهوال واالبتزازرات التي كانت ترتكب في سوريا".
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ـطلـوبـة ترجـمته ألحـظى بالـشهـرة ا
لـيـنة احلـيالي واحلـوار الثـالث  كان
مع الكاتبة فيرن ميشيل حتدثت فيه
عن طقـوسهـا بالـكتـابة قـائلـة انها ال
جتـيد الـكتـابة إال وكالبـها وزهـورها

من حولها ترجمة سفانة طارق. 
 V² Ë  «¡U

وفـي بــاب فــنـــون يــطــالــعـــنــا بــحث
بــعـــنــوان ادجلـــة الــدرامـــا- صــورة
رئـيس اإلدارة األمـريـكـيـة في الـفيـلم
الـروائي األمـريـكي تـرجـمـة الـدكـتور
طه حــسن الـهـاشـمـي بـاالضـافـة الى
غـترب مقـابلـة مع الـفنـان العـراقي ا
اومــــــيـــــد عــــــبــــــاس أجــــــراه كـــــرار
النعيمي.وفي باب كتب نطالع قراءة
لنهـضة طه في اجملموعة الـقصصية
اجلديـدة للـكاتـبة رغد الـسهـيل التي
حـملت عـنـوان (كلـوكـوش) كمـا نـقرأ
عــرضًـــا لــروايـــة الــشــيـف لــلــروائي
الـهــنـدي جـاســبـرت سـنـج الـتي قـام
ـتــرجم ســعــد جـواد بــتــرجـمــتــهــا ا
عـوض .وتــضـمّن بـاب آفـاق ثـقـافـيـة
واضيع من تابـعات وا العـديد من ا
بــيــنــهــا مــتــابــعــة رصــدهــا عــدنــان
ـهــرجـان ابي تــمـام الـذي الـفــضـلي 
ـوصل مـؤخـراً احـتـضــنـته مـديـنــة ا
وســــيـــاحـــة في روايـــة(ذات صـــيف)
بــتـــرجــمــة كـــامل عــويــد الـــعــامــري
واد االخـرى. وتضمن والعـديد من ا
بـاب نصوص قـصة قـصيرة بـعنوان
سـافر األكـثر غـباءً في الـعالم بـقلم ا
تـالـيــا لـزيث تـوريـجــان تـرجـمـة بـان
نـيـازي حـسني ونـصـوص لـلـشـاعرة
ـان أبـو رغيف. كـمـا صدر عن دار إ
ــأمــون الــعــدد اجلـديــد من مــجــلـة ا
كلـكامش النـاطقـة بالـلغة االنـكلـيزية
لـلــعــام مـتــضــمـنــاً مــواد مـتــنــوعـة.
وبـــحــسب بـــيــان لـــقــسم الـــعالقــات
واالعالم في الـــدار تــلــقــته(الــزمــان)

موضـوعـاً تـنـاول سـيـرة الـشـخـصـية
ـعــروفـة مـؤيــد الـبـدري الــريـاضـيــة ا
كــونه مـن رواد الـريــاضــة الــعــراقــيـة
والـتـعـلـيق الــريـاضي .وكـذلك تـنـاول
الـعدد شـخصـية الـفنـان الراحل ناظم
ه فـي مـعـهد ـنـاسبـة تـكـر الـغزالـي 

الثقافات اإلسالمية في باريس. 
ونـقرأ كـذلك  تقـريـراً طريـفـاً عن لعـبة
احمليـبس الـشـعـبـيـة  الـشـهـيـرة التي
عـــادة مــــاتــــهــــيـــمـن عـــلـى  االجـــواء
الــرمــضـــانــيــة  فـــضالً عن مــوضــوع
تـنـاول اثر خـان مـرجان الـذي تأسس
في عــام  760 لــلــمــيالد إضــافــة إلى

أبواب اجمللة األخرى .
                 

امس فــــــقـــــد تــــــنـــــاولت
االفــتـتــاحـيــة شـخــصـيـة
هــــشــــام الــــذهــــبي راعي
األيـتـام وعمـله االنـساني
فـي تـــــطــــويـــــر الـــــبـــــيت
الــعــراقي. ونــطــالـع مـادة
تـنـاولت شـخـصـيـة اإلمام
الـــكــاظم وتـــرجـــمت نــدى
مــهــدي قــصص قــصــيــرة
حلـسب الـلـه يـحـيى كـانت
احـــداهــا مــســـتــوحــاة من
أغـــنــــيـــة الــــريل وحــــمـــد.
وتــنــاول بــاب الــفــلــكــلــور
تـربيـة الصـقور في الـعراق
وأيـضـا األزياء الـفلـكلـورية
الـــعـــراقـــيـــة في بالد وادي
الـــرافـــديـن. الى ذلك صـــدر
عن الـدار ايضـاً  عدد جـديد
من مـجــلـة بــغـداد الـنــاطـقـة
بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة وتـناول
مــــواضــــيع عــــديــــدة حــــيث
نـطـالـع مـتـابـعـة إلحــتـفـالـيـة
ــســتــنــصــريــة اجلــامــعــة  ا
ــــــنــــــاســــــبــــــة اســــــبــــــوع
الــفـرانــكـوفــيــة  الـذي تــخـلل

مــهــرجــانه اقــامــة مـعــرض لــلــكــتـاب
الـفـرنـسي ضم مـجـمـوعـة من مـنـاهج
تدريس اللغة الـفرنسية وكذلك بعض
ــــســــرح اإلصــــدارات لـــــلــــروايـــــة وا

الفرنسي .
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وتــابـع اجملــلــة آخـر نــشــاطــات قــسم
الـلـغــة الـفـرنـســيـة في كـلـيــة الـلـغـات
بــاإلضــافــة إلـى لــقــاءات مع عــدد من
أساتذة القسم وطالبه.وتضمن العدد
ملفا عن النساء الرائدات في مختلف
مــجــاالت الــعــمل فـي الــعـراق فــألــقى
الضـوء عـلى اول طبـيـبة وأول قـائدة
طـــائـــرة وأول وزيـــرة. كـــمـــا نـــطـــالع

حـــفل الـــعــدد اجلـــديـــد من مـــجـــلــة
ــأمـون ـأمــون الــصــادرة عن دار ا ا
واد في وزارة الثقافـة بالعديد من ا
ـتميـزة تضمـنتهـا األبواب الثـابتة ا
تمثلة بدراسات وحوارات للمجلة ا
ومــــلف الــــعـــدد وآفــــاق ثــــقـــافــــيـــة
ونـصـوص وفـنـون. فـفي افـتـتـاحـية
الـعدد الـتي جاءت بعـنوان (حـكومة
ـثـقف) دعـا رئـيـس الـتـحـريـر عـبـد ا
قـبلة ـوسوي احلـكومـة ا اللـطيف ا
طـلوب ـثقف االهـتمـام ا الى ايالء ا
الذي يـستـحقه لـيشـعر ان احلـكومة
ــثــقف ايــضــاً. وفي بـاب حــكــومـة ا
دراســات نــقــرأ بــحــثًــا عن الــرمــوز
الـصــوفــيـة والــشـعــريــة عـنــد بـديع
الــزمـــان ســعـــيــد الـــنــورسي بـــقــلم
البـاحث الروماني جـورج غريغوري
كما تـطالـعنـا دراسة للـباحـثة زينب
عـبـد الـلـطـيـف عن الـنـتـاج الـثـقـافي
لــلـــمـــرأة الـــعــراقـــيـــة مـــتــخـــذة من
ـأمــون لـلـتــرجـمـة مــتـرجـمــات دار ا
وذجاً. وألقى ملف العدد والنشر أ
ـتـرجـمـ الـضـوء عـلى شـطــحـات ا
ـصـريـ لألدب الـفـرنسـي وجاءت ا
ــــــــــــــلـف احــــــــــــــدى دراســـــــــــــــات ا
صـريـ تـبادل بـعـنوان(تـرجـمـات ا
ثــقــافـي غــيــر مـــتــكــافئ مـن الــلــغــة

الفـرنسـية) ترجـمتـها عن الـفرنـسية
ـان قـاسم واظـهرت الـدراسـة عدم إ
ـصـري تـرجـمـ ا الـتـزام بـعض ا
ـبــادىء االمـانـة االدبـيـة وقـيـامـهم
بـالــســطـو عــلى مـؤلــفـات فــرنـســيـة
والـتــصـرف بــهـا ونــشـرهــا بـالــلـغـة
الــــعــــربــــيــــة مـن دون االشــــارة الى
مصدرهـا وكإنها مؤلـفات شخصية.
ـــلف بـــحــثـــاً عن اإلجــراءات وضم ا
الـعملـية في التـرجمة تولـى ترجمته
صلح الدكـتور موفق مـحمد جـواد ا
كـــــــمـــــــا نـــــــقـــــــرأ دراســـــــة أخــــــرى
بـعـنـوان(تـعـليم الـتـرجـمـة - مـشاكل
وحلـول) كـان من تـرجـمة جنـاة عـبد
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وفي بــاب حـــوارات نــشــرت اجملــلــة
ثـالثـــة حــــوارات ألدبـــاء وفــــنـــانـــ
اجـــانب مــــتـــرجــــمـــة عن الــــلـــغـــات
االنـكلـيزيـة والـفرنـسيـة واالسـبانـية
ــتـمـيـز فـنـقــرأ حـواراً مع الـروائي ا
غــيـوم مــيــسـو حتــدث فــيه عن آخـر
اعماله روايـة شقة باريس وكيف ان
لوحـة فنيـة كانت وراء فكـرة الرواية
ترجمته خـولة إبراهيم وحوارًا آخر
مع الــرســـام الــفــرنــسي بــنــجــامــ
الكومب يـقول فـيه يـنقـصني الـكثـير

ية ثالثة حوارات متميزة مع شخصيات ثقافية عا

(1)
ي حتت تأثيـر البنيـويّة هو مصـطلح السرد ـصطلـحات التي دخلت دائـرة التوظيف الـنقدي العـا من ا
ـوسـوم ــيـر بـروب في عــمـله ا ((نـاراتـولـوجـي))  وقـد بـدأ بـالــشـكالنـيــ الـروس وبـالـتــحـديـد فالد
(مورفـولـوجيـا اخلرافـة ) الذي حـلّل فيـه تراكـيب القـصص إلى أجزاء ووظـائف  والـوظيـفة عـنده هي
عـمل الشـخصـيّـة . وذكروا أنّ أوّل من صـاغ مصـطـلح (علم الـسرد) هـو الـفرنـسي تودوروف  وذلك
ا أنّ ـعـنى احلكـايـة أو  القـصـة و سـنة  1969فـي كتـابه (قـواعد الـديـكامـيـرون ) وقد اسـتـعـمله 
ارسة وظـائفه نطقه الـنص السردي (( يـنبني بتـقنيـات تُشكّل قواعـد وقوان نهـوضه كما تـخوّله 
الـفـنّي )) لذا تـصبح مـعـرفة مـاهيـة الـنص السـردي وما يـحكـمه من مـفاهـيم  أمـراً ضروريّـاً يُمـنهج
نـحها قدرة الكشف  عن سريّ في الـنصّ  كامن في منطق تكوّنه  ومـحرّك لديناميّة هذا القراءة و

التكوّن.
(2)

وحلـداثة مـفـهوم ( الـسرد ) في الـسـاحة الـنقـديـة العـربـيّة  وتـعدديّـة أشـكاله وعـدم جتانـسـها بـسبب
ـنـظّرين انـيّـة  وبسـبب رفض أكـثر ا ـوروثات الـفـكريّـة من روسـيّة وأمـريـكيّـة وفـرنسـيّـة وأ اخـتالف ا
إدعـاء اتـصـاف أشكـال الـسـرد بـصفـة الـشـمولـيّـة أو الـعمـومـيّـة  كـانت هنـالك مـجـمـوعة مـتـنـوعة من
ي للـنظريّات الـتي تفسّر الـسرد  وبطبـيعة احلال فإنّ كـلّ منظّر من هؤالء لـه مفاهيمه ـنظّرين العـا ا
ومقوالته  ولهـذا كان هنالك أكـثر من تعريف  مـنها أنّ السرد  هـو : تنظيم الـلغة بإفـراغها في بناء
يُـمـكن من خاللـه نـقل وصف لألحـداث بـأسـلــوب مـتـرابط ومـنـظّم  أو أنّه مــجـمـوعـة من اخلـصـائص
الـشكلـيّة التي تـكوّن الـقصّة أو الـرواية  أو دراسة الـقصّ واستـنباط األسس الـتي يقـوم عليـها  وما
يتـعـلّق بذلك من نـظم حتـكم إنتـاجه وتلـقّيـه  والسـرد في تعـريف رابع  هـو : مصـطلح أدبي فـنّي هو
ـباشـر من طـرف الـكـاتب أو الشـخـصـيّة فـي اإلنتـاج الـفـنّي  يهـدف إلى تـصـوير احلـكي أو الـقصّ ا
الظـروف التـفصـيلـيّة لألحـداث واألزمات  ويعـنى كذلك بـرواية أخـبار تـمتّ بصـلة لـلواقع أو ال تمتّ 

سرحيات . أسلوب في الكتابة تعرفه القصص والروايات والسير وا
(3)|

نا في  11/ 5 /   2018  مصطلح السرد وتناول الـناقد الفرنسي جيرار  جـينيت  الذي غادر عا
في قسـم ثالث من أقـسام اخلـطاب الـقصـصي سمّـاه صـوتًا  ويـعني الـصوت الـسردي الـقائم بـفعل
السرد  فالـسرد من هذه الناحية  هـو النشاط السردي الذي يضـطلع به الراوي وهو يروي حكاية 
ويصـوغ اخلـطـاب النـاقل لـها  مع الـتـنبـيه عـلى اخـتالف الراوي عـن الروائي  ألن األخـيـر كائن من
حلم ودمّ  بينـما الراوي كائن ورقي  بحسب رأي روالن بـارت. وقد ميّز جينـيت ب ثالثة مفاهيم أو
دلـول  والقـصّة  وتطـلق على فـهوم الـسردي ; أي عـلى ا مظـاهر لـلسـرد : احلكـاية  وتـطلق عـلى ا
نـتجـة ذاتهـا  وبالـتـالي على مـجمـوعة الـنصّ الـسردي وهـو الدال  والـقصّ  ويطـلق عـلى العـملـيّـة ا
نـظور ـــ هو الكـيفيّة الـتي تُروى بها نـتجة للـنص السردي  فالـسرد ـــ وفق هذا ا تخـيّلة ا ـواقف ا ا

سرود له. نة من التقاء ثالثة روافد  هي : السارد  والقصّة  وا القصّة عن طريق قناة مكوّ
(4)

كانيّة  وذلك أنّه باإلمكان أن قام السردي الزمنيّة أهميّة ال تكتسبها حتديداته ا وتكتسي حتديدات ا
ـكـان الـذي جتـري فـيه األحداث  كـان الـذي تـروي مـنه ومـدى بـعده عن ا تـروي قـصّـة دون حتـديـد ا
ولكن يـستـحيل ألّـا يتـحدّد مـوقعـها الـزمني من الـفعل الـسرديّ مـا دامت تُروى بـالضـرورة في الزمن
اط من السرد  هي سـتقبل . ومن جهة زمن السرد  فقد مـيّز السرديّون ب أربعة أ احلاضر أو ا
ُـدْرج . فالـسـرد الالحق  هـو الذي يـكـون زمنه ـتـزامن  وا : الـسرد الالحق  والـسـرد الـسابق  وا
ألـوف للسرد إذ من الـطبيـعي أن تكون احلكـاية سابقـة للفعل وقع ا تـالياً لـزمن احلكاية  وهـذا هو ا
ـاضي جلـعل الـسـرد الحـقـاً الـسـردي  ويـكــفي       ـــ مـثـلـمـا يـقـول جـيـنـيت ـــ اســتـخـدام الـزمن ا
سافة الزمنيّة الفاصلة بينهما أو عدم حتديده. وأمّا السرد باحلكاية  وذلك بـغض النظر عن حتديد ا
السـابق فهـو الذي يـكون زمـنه سابقـاً لزمن احلـكايـة  وانتظـام القـصّة وفق هـذا النـمط من السرد ((
تـزامن فـهو الـذي يزامن احلـكـاية أثـناء ظـاهـرة نادرة )) تـتجـسـد في القصّ الـتـنبّـئي . وأمّـا السـرد ا
ُدرج هـو الـذي يتـداخل زمنه مع ـباريـات كرة الـقـدم . والسـرد ا وقوعـها  عـلى غـرار النـقل الـفوري 
كن زمن احلكاية  ويـتسنى ذلك ـــ بوجه خاص ـــ عـندما يكون التـفاوت ب الزمنـ ضئيالً بحيث 
للسرد أن يـلتحق باحلكـاية  بل أن يغدو سـابقاً لها  ويـفضي هذا التـداخل إلى تأثيره فـيها  وأكثر
مـا يكون ذلك في الـرواية الترسـليّة  حـيث تكون الـرسالة وسـيطاً للـقصّة وعـنصراً في احلـبكة  وقد
قـامات فيه  مـثلمـا هو الشأن اط السـرد تعقـيداً بسـبب تعدّد ا عـدّ (( جينـيت )) هذا السرد أشـدّ أ

تراسل .    تعدّدة ا في الرواية الترسليّة ا
(5)

ـاط السـرد بنـمـط : الـسرد  والـعرض  وبـهذين الـنمـط يُـقدّم الـراوي قصّه  وقد حـدّد النـقّاد أ
ففي األوّل يقوم الـراوي ـــ وهو شخصيّـة من شخصيّات الروايـة ـــ بعمليّة الـقصّ بصورة مباشرة  
أمّـا في العرض فـتتكـفل الشخـصيّات بالـقصّ بضمـير ( أنا ) . كـما ميّـزوا ـــ في إطار عالقة الراوي
وضـوعي )  وفيه يـستـطيع الـراوي الولوج بالـشخـصيّـات ـــ ب نـوع من الـسرد همـا : ( السـرد ا
شـاركة في إلى دواخل الشـخصـيّات  ويـكون مـطّـلعًـا على أفـكارهـا  وال يكـون أحد الـشخـصيّـات ا
صنع األحداث بل هـو مرآة عاكسة لألحداث وأفعال الشخـصيّات في الرواية . أمّا النمط اآلخر فهو
( السـرد الذاتي ) وفـيه يقـدّم الراوي األحـداث برؤيـة ذاتيّـة داخليّـة  فيـتتـبع القـار احلكي عـبر ع

الراوي  ومن زاوية نظره  فيعطيها تأويالً يفرضه على القار  ويدعوه إلى االعتقاد به . 
(6)

ا إنّ استـراتيـجيّات الـتمـيّز التي يـسمح بـها النـقد مـدينة بـفاعـليتـها اخلـاصّة ـــ كمـا يرى مـيشيل و
ـؤلفه أن يُـدخل في كلّ مـيدان من فـوكـو ـــ حلقـيقـة أنّـها تـعتـمـد على (( الـعمـل الكـلّي )) الذي يُـجـيز 
ـيـتـافيـزيـقا في يـادين األخـرى  فـيدخل ا ـكـتسب مـن ا ال الـتـقـني والرمـزي ا ـياديـن كلـيّـة رأس ا ا
سـرح فـ (( ما من عـمل ثقـافي يوجـد بذاته  أي خـارج عالقات االعـتماد الـرواية  أو الـفلـسفـة في ا
ـتبـادل الـتي تـوحّـد بـيـنه وبـ األعـمـال األخـرى )). كـمـا يـجب أن يـعـلم الـسـارد جـيّـدًا  أنّه عـنـدما ا
قدمة رأسه في كلّ شيء  وأن ينشـغل بالسرد ـــ في بعض كتاباته ـــ يجب عـليه أن يندفع للغوص 
يكتب مـا اختبـره وجرّبه بـنفسه ورسخ في ذاكـرته مع اإلفادة من جتـارب اآلخرين واحتـرامها  وأن
تصـلّب فقط  وحرمان نفسه من الغوص في بحيرات (( غير نطق ا يبتعـد عن تسييج نفسه بحدود ا
ـنطقـيّة والالمعـقول واخليال ))  الـبحيـرات التي تبـدو ـــ لفرط كـثافتـها ـــ بال قرار . عـليه أن يكتب ا
عن كلّ شيء وفي كلّ شيء فـيـكتب في حـقـيـقة أبـطـاله الـنفـسـيّـة  وفي وصف عواطـفـهم وأفـكارهم
الداخليّـة  ورغباتهم  ومعتـقداتهم  وخيانـاتهم  وصدقهم  وكذبهم  وأن يـكتب عن القوى اخلارقة
 والسحـر  واجلنيّات  فـ      (( هـناك مساحـة للجـميع في األدب  وهذا ال يتـعارض مع أننا  في

تصلّب )) .  نطقي ا نا ا حياتنا اليوميّة  نتقيّد بقوان مختلفةٍ تمامًا  قوان تشكّل عا
(7)

ا ال يقبل الشك دوره الكبير في تشكيل الذكاء أخيرًا  فقـد شهد علم السرد ـــ بعد أن ثبت علميّاً و
اثـلة في احلـياة الـيوميّـة ـــ اهتـماماً ـناطق الـدماغ الـتي تفعّل فـي جتارب  في حيـاة العـقل وتفـعيله 
متزايداً من قـبل الباحث  فالـقار يلتقط  انطالقـاً من النصّ  (( تفاصيل عن أعـمال الشخصيّات
عطيات اضيـة  ويقع تسليم هذه ا ومشاعرها  ويـدمجها في معرفة شخصـيّة مستندة إلى جتاربه ا
ناطق بنـية على منـاطق في الدماغ تتالءم بـدقة متنـاهية مع ا  بعد ذلك  إلى آليـة احملاكاة الذهـنيّة ا
اثلة في العالم احلـقيقي أو يتخيّلـونها  أو بالحظونها ))  لذلك ُثارة عندمـا ينجزُ الناسُ أنشـطة  ا
 ليس جائزاً أن يـبقى القار  مجرّد متلـقّ خاضع لسطوة النصّ  عاجز عن كـشف وظيفته القابعة
فـي بنـيته  مـهدّدٍ بـأن يـكون مـثل إسفـنجـه تمـتصّ كلّ ما يـصـلهـا  بل علـيه أن يـفهم الـنصّ ويفـسّره
فيـناقـشه أو يـحاوره : يـقبل مـا يقـوله النصّ أو يـرفضـه.  ومع ظهـور بعض الـفالسفـة الذين مـارسوا
غاير مثل ميشيل فـوكو  وجاك دريدا  وجيل دوز وغيرهم  وكان منطلقهم إستراتيـجيّة اخملتلف وا
ـسـكوت عـنه في الـفـلـسفـة الـسابـقـة  وخـلخـلـة مـركبـاتـهـا  ومسـاءلـة أبـنيـتـها في ذلـك الكـشف عن ا
ـتـمـاسـكـة  انـتـقل عـلم الـسـرد إلى دائـرة أكـبـر من دائـرة األدب شـمـلت عـلـوم الـدين  والـتـاريخ  ا

يادين الفكريّة .           وغيرهما من ا
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الـدروس الــتـعـلـيــمـيـة الــفن بـأنـواعه
والـريـاضـة وحـتى تـصـلـيح األجـهـزة
ــنـــزلــيــة الــتي بـــرعت بــهــا يــداهــا ا
الصغـيرتان التي كـانت تناسب قصر
قـامـتـهـا غيـر مـنـزعـجـة من هـذا األمر
كما كتبت .. إلى أن تخرجت من كلية
اإلعالم وتوظفت في مؤسـسة الفنون
واآلداب الــكــويــتــيــة... مــاعــدا فــتــرة
االحتالل العراقي لـلكويت ح كانت
في الـسـنـة الـثـالـثـة عـشـرمن الـعـمر..
وقــد تـنـاولـت هـذه الـفــتـرة في روايـة
ـــيس عـــشــر بــعـــنـــوان (ثـــؤلل ) .. و
مـؤلفـات بـاجملـمل .. لم أقـرأ مـنـها إال
هذا الـكتـاب الذي وصل إلى الـبصرة

فاقتنيته ..
W½uMŠ Â«

ـيس مع ذاتهـا واعتنت لـقد تـوحدت 
بـها كـثيرا كـانت أما حـنونـا وصارما
لهـا تـعـبت في تـهـذيـبـها وتـشـكـيـلـها
بـطـريـقـتـهــا ال كـمـا يـريـد من حـولـهـا
فــهي الجتـامل تــقـول فـقط مــاتـريـد ..
تمتلك ميس قـدرة تعبيرية في السرد
قلـمـا تمـتلـكه كـاتبـات عربـيات .. لـغة
رصـيـنــة مـهـذبـة ذات طـعم خـاص بل
مـتفـرد يـنـساب بـأريـحـية غـريـبة ألنه
لــيس ســهال أو بــســيــطـا بل مــتــيــنـا
وقـويا يـحـمل نـكهـة الـبحـر بـأمواجه
الهادئة الذي يـخزن الكثير من الآللئ
يـــبـــهــــرك جـــمـــاله وتـــوقــــفك بـــعض
سبـوكة التي تقـولها قبل العـبارات ا
أن تكـتبـها كـمـا تعـبر عن نـفسـها في
الـصـفـحـة  277 سـألـتـني صـديـقـتي;
حالقــة شــعــري األرمــنـيــة فـي يـوم: "

شعرك مليان شيب.. حرام"!
أجـبـتـهـا[ وال أدري كـيف تـمـكـنت من
اء]: ترتيب العبارة ورأسي مبلل با
"ألنــني وبـقــبـول تـام أصــادف بـشـرا
غــريــبي الـــتــخــلق كـل الــوقت بــشــر
يــســرحــون بـ الــبــقــيــة واليـأبه أي
مـنـهم مـاذا يـقــتـرف فـتـخـيـلي ثـأرنـا
بـاألسئـلة الـهاربـة من رؤوس الحتقن
فــيـــهــا الــشـــكــوك وتــنـــام كل الــوقت
ــسـلـمـات والــثـقـة? نــشـيب مـؤكـد بـا
نـشيب واليـحزنـنا هـذا البـياض ألنه
عالمة عظـيمة عـلى االقتراب من شبه

الوصول.."
انـتـثـر صـمت وصـوت مـقص الـشـعـر

وحيد كعبارتي.
ـكـنـنــا بـاإلضـافـة إلـى تـأشـيـر هـذه

اقـــلق مــيس الـــوسط الــثـــقــافي الــذي
ـثقف " تنـتمي إليه وسـيطرة "ظالل ا
عترك الثقافي في كما وصفتهم على ا
الـكويت وصـراعـها الـدائم مع هراءهم
تـواصل الـذي تـعده سـبـبا جـوهـريا ا
من أسـبـاب الـنـكــبـة الـثـقـافـيـة. وقـفت
أمام مديريها في العمل والزمالء وهم
يــشـنـون حـربـهم اخلـفـيـة ضـدهـا مـثل
شجـرة تصد الـريح بجذعـها العريض

( لست شجرة عادية ال.
WC¹dŽ …d−ý

شجرة عريضة اجلذع بال شك. وليس
مـصــادفـة أن يــطـلــقـوا عــلي [في هـذه
احليـاة] اسم"ميس" خـشب صلد عـنيد
اء.. لشـجرة غـير مـتطـلبـة للـرعايـة وا
لــكن الــفـــأس الــذي قــطـــعــني ألجــزاء
تـوزعت بـ الـنـاس/ احلـيـوات نـسي
حتما فعلته وتركني ألتذكر! ص204
ميس الحتتج عـلى الله بل حتتج على
الـــذين في قـــلــوبـــهم مــرض والـــلــذين
شـوهـوا صــورته بـســلـوكـهـم الـشـائن
وهم يـدعــون أنـهم يــحـرسـون وجـوده
; األرضـي. ( نــــــــحن شــــــــعـــــــوب وأ
سـخمـها اإلرث الـثقـيل كل مانـحتاجه
هـو التـحول نحـو االستـنارة الـروحية

كما ينبغي لها أن تكون )ص299
أقامت عـالقتـها اخلـاصـة وبطـريـقتـها
الـصوفيـة لتـنجو من سـفاهة وبـشاعة
مايدعون ليكون الله دليلها في الوقت
الـذي حتــتــاجه فـيـه ولم يـخــذلــهـا بل
ـا وقف إلى جـانـبــهـا ومأل قـلـبـهـا طــا
بــالــطــمــأنــيــنـة والــسـالم.كـثــيــرة هي
الـلـحـظـات الدقـيـقـة واحلـسـاسـة التي
ــيس وعـلــقت في شــكـلـت هـواجــســا 
وجـدانـها وذاكـرتـها بل وتـركت نـدوبا
في روحـهـا اخـتـارت أن تـفـرغـهـا عـلى
الـورق عنـدمـا اتـمت الـعشـرة الـرابـعة
ـا كـان (األربـعـ ) من عـمــرهـا .. لـطـا
عالمـة فـارقـة في حيـاة الـبـشـر ويـبدو
ـا عن أن مــيس الــعــثــمــان أرادت ور
غـيـر قـصد أن تـعـلن نـبوتـهـا لـنفـسـها
لتـهـدأ وتـرتاح من الـشـكوك واألسـئـلة
التي رافقتـها طيلة عمـرها ولكن لتبدأ
مــرحـلــة مــخـتــلـفــة من الاليــقــيـنــيـات
والـــــثـــــبـــــات إال من احلـب واخلـــــيــــر

واجلمال.. وأخيرا أقول: 
لن أتــــــردد فـي قــــــراءة كـــــتـب مــــــيس
الــعــثــمــان إن وقــعت حتت يــدي مــرة

أخرى.

ـتمـيز الفـداحة في الـتعـبيـر اللـغوي ا
أن نـــســتــشف أيــضـــاً مــايــدور حــوله
كــتـــابـــهـــا صــنـــدوق األربـــعـــ وهــو
عالقـتـهـا بـاآلخــر ونـظـرتـهـا لـلـسـلـوك
الــــبـــشــــري وتـــعـــاطــــيه مـع احلـــيـــاة
ــســلــمــات والــعــادات والــتــقــالــيـد وا
ـتواصل عـلى سيـاقهم واحـتـجاجـها ا
الـــثـــابت الـــذي اليــحـــيـــد بــالـــتــوارث
والـتـأثـيــر حتـتج عـلى اخــتـفـاء الـشك
واألســئــلــة من الــتــكــوين الــشـخــصي
ـطــلـقـة لـلــجـمـاعـة لـلـفــرد وتـبـعــيـته ا
مـعرضا ذاته لـلخسـران ليكـون نسخة
ــؤلــفــة بــيــنــمــا هي مــكــررة لــآلالف ا
جـاهــدت لـتـكـون ذاتــا مـتـفــردة تـمـنح
اآلخــرين مــايــنــقــصـــهم في حــيــاتــهم
اجلـــامـــدة من خالل الـــكـــتـــابـــة .. إنه
ســيـرة ذاتـيــة مـخـتـلــفـة فـهي تــقـتـطع
ـشـاهـد من حــيـاتـهـا لـتـنـسق بـعض ا
مـنهـا بـاقة من أغـصـان تلـصقـهـا على
لـوحــة عـريـضـة لــتـكـون شــاهـدة عـلى
حيـاة كاتـبـة متـمـردة لكن بـاختالف ..
ـــشــــاهـــد تـــخــــلـــو من رغـم أن هـــذه ا
الـدرامــاتـيــكــيـة واإلثــارة إال إن مـيس
لـعـبت علـى وتر حـساس وهـو الـعامل
الـنـفـسي في الـتـعـاطي مـعـهـا مع تـلك
ـهــمـة الـتي عـاشـتـهـا مع الـلـحـظـات ا

اآلخرين. 
كــانت تـعـمل مـقـدمـا عـلى اسـتـكـشـاف
ـقابل لتـحدد موقـفها مـنه الحقاً وإن ا
تأخـرت عن فعل ذلك تصـاب بندبة مع
كل خـــســارة ألحـــد مـــنـــهم رغم إنـــهــا

التندم على ذلك أبدا.
VŠ W öŽ

ـتـزوجة من مايـلـفت أيـضاً أن مـيس ا
كــاتب كــويــتـي مــعــروف أيــضــاً وهـو
عـقيل عيـدان بعـد عالقة الاسـتطيع أن
أسـميـها كالـعادة (عالقـة حب) فهي لم
تــشـر إلـى ذلك مــطـلــقــا خالل ســردهـا
قتضب عن هذه العالقة ماقبل وبعد ا
الـزواج الـرسـمي. وهذا أمـر عـلى غـير
عـادةالـكـاتــبـات الـلـواتـي يـركـزن عـلى
عالقـاتهن الـعـاطفـيـة بعـبـارات طويـلة
أو نصوص مكررة عن الغزل والعشق
ومـا إلى ذلـك وهـذا مـامـيـز شـخـصـيـة
ميس الـتي لم تـكن تهـتم كـصديـقاتـها
مـنــذ فـتـرة االعـداديـة بـهـذا الـنـوع من
الـعالقـات الـتي انـتهـت بهن الى زواج
تـقلـيـدي ومـعانـاة التـنـتهي مع األوالد

واألسرة. 

ألنـني من الـبصـرة أعرف الـكثـير عن
الـــكـــويـت .. وأنـــا انـــغـــمـــر في لـــذة
ـيس الـقـراءة لــهـذا الــسـرد الـشــيق 
العثـمان تذكرت ( بس يـابحر ) الفلم
الـسيـنمـائي الكـويتي الـذي أنتج في
اضي بطولة الفنانة القديرة القرن ا
حـيـاة الفـهد والـذي كـان يروي قـصة
) الـكـويـتـيـ (الـبـحـارة والـغـواصـ
عــنــدمــا كـــانــوا يــعــانـــدون الــبــحــر
ويــصــارعــون امــواجه ويــجــابــهـون
حــيـتـانه لــلـحـصــول عـلى رزقـهم من
الـلــؤلـؤ لـيـبــيـعـونه رزقـا لــعـوائـلـهم
كــــانت الـــنــــســـاء تـــقـف عـــلى رمـــال
السـاحل تنـتـظر عـودتهم بـعد غـياب
ثقيل على القلوب وهي تعيش القلق

ـ .. من عــدم الــعــودة ســا

وكـثيرا مـاعادوا جـثثـا أو لم يعودوا
أبدا فكـانت صرخة حيـاة الفهد (بس
يــابـحــر) .. كـانت احلــيـاة الــبـدائــيـة
الـشـاقـة لـلـشــعب الـكـويـتي مـكـتـضـة
بـالصـبر والـشقـاء حتى جـازاهم الله
ـعـنـاهـا بـالـنـفط فـكــانت الـرفـاهـيـة 
احلـقــيـقي .. شــعب اتـسم بــالـطــيـبـة
واالريـحـيـة والـكـلـمـة الـطـيـبة والـهال
ــعــانــاة ـــرحــبــا .. انــتــهـى زمن ا وا

احلقيقية.. 
ــولــودة في عــام مـــيس الــعــثــمـــان ا
ــعــانــاة فــهي  1977لم تــعش تــلك ا
جـاءت إلى احلـيــاة من أب يـعـمل في
مـــجــــال الــــنــــفـط ويـــســــكـن في حي

خصص للعامل فيه .. 
لم تعان من فـقر أو حرمان
رغم أنــــــهــــــا لـم تـــــكـن من
األثــريـــاء كــمــا كـــتــبت في
ســـرديـــتــهـــا احلـــرة وهي
حتدثـنا عن نفـسها .. كان
كل مـاحــولـهـا يــبـدو عـلى
مايرام عـائلتهـا الصغيرة
ـــــكـــــونـــــة مـن اخـــــوين ا
صبيـ وهي مع والديها
فـقط .. عالقـتـهـا الـطـيـبـة
بـهم المـنغـصـات عـائـلـية
أمان نـفسي أتـاح لها أن
تـكـون حــرة وبـالـطـريـقـة
الــتي تـــريــد.. يـــبــدو أن
هــذا فــتـح لــهــا بــوابـات
األسـئـلـة الــتي لم تـغـلق
مـــــــنـــــــذ أن كـــــــانـت في
ســــنـــــواتــــهـــــا األولى..
الــكــتب واجملالت الــتي
كــــــانـت حـــــاضــــــرة في
ــدارس الـتي ــنـزل وا ا
تعلمت فيها إلى جانب
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