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أعلنت األمـانة العامة جلامـعة الدول العربـية تنظيمَ الدورة  92 للـجنة الدائمة لإلعالم الـعربي والدورة العاشـرة للمكتب الـتنفيذي جمللس وزراء
ملـكة ابتداء من امس في الرياض. وقالت األمانة الـعامة قطاع اإلعالم واالتصال في بيان صحـفي (إنها ستنظم بالتعاون اإلعالم العرب في ا
ـملكـة- فعالـيات الدورة الـعادية  92 للجـنة الدائـمة لإلعالم العـربي والدورة الـعادية العـاشرة للـمكتب الـتنفـيذي جمللس مع وزارة اإلعالم في ا
وزراء اإلعالم العـرب في إطار االحتفـال بالرياض عاصـمة لإلعالم العربي 2018/ 2019 وسيـرأس وفد األمانة الـعامة للجـامعة في الفـعاليات رئيس

قطاع اإلعالم واالتصال بدر الدين عاللي. 
وأوضح عاللي أن االجتـماع سيـناقشان  13بنـدا مختـلفا منـها ما يـتعلق بالـقضيـة الفلسـطينيـة وميثـاق الشرف اإلعالمي الـعربي واإلستراتـيجية
ـعرض الـقاهـرة الدولي لـلكـتاب عام 2019 اإلعالمـية الـعربـية إضـافة إلى بـند حـول مشـاركة جـامعـة الدول الـعربيـة -ضيف شـرف- في الدورة  50 

ستدامة 2030).  وبند حول اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية ا

رسالة الرياض
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أسطوري محمد األم بحري

معـبّرا عن "ألـيـغوريـا" (مع التـحفّظ
ـصطـلح الـعـربي ليس دقـيـقا) ألن ا
ولــهـذا نــرى االصــطـالح بـ"أمــثــولـة
أسطـورية" جتنيـسا ـــ وإن يكن غير
مــقـصــود في الــسـيــاق ـــ ال جنـد له
ضـرورة تـفـرضه وال قـريـنـة تـؤيّده;
ــكن لـ"األلــيــغـوريــا" بــأيّـة ولـيس 
ــا هـو أسـطـوري حــال أن تـرتـبط 
ا هو تخييلي أو حتى إن تلبّـست 
عجـائـبي كـما أنّـهـا ال تقع حتت أيّ
تـعريف من الـتعـريـفات الـتي قدّمـها
بـحري لألسطـورة سواء عـند ماكس
مـولـلـر أو مرسـيـا إلـياد أو غـيـرهـما
ـفـهـوم; بل إن ن حـاولـوا ضـبط ا
ذريعة "الوهم" التي اسـتغلّها بحري
لتمـرير (األمثـولة األسـطورية) فـيما
هـــو مـــصـــطـــنع مـن األســـاطـــيــر ال
تـــنــســجـم مــطــلـــقــا مع تــعـــريــفــات
أســــطـــــورة الــــبــــدء الــــتـي تــــؤصل
لـ"احلــقـيــقــة" اســتـجــابــة لألســئــلـة
الـــثالثــــة الـــتـي واجـــهـت/وتـــواجه
ـــصـــدر الــــوظـــيـــفـــة االنــــســـان (ا
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قـدم مـحـمـد األم بـحـري مـتـصوّره
األجـــــنـــــاسي فـي بــــدايـــــات فـــــصل
"الــــتّــــأســــيس" حــــ عـــلّـل تـــبــــاين
تـــعــريــفـــات األســطــورة وتـــعــدّدهــا
ــفــهـوم »مـع أجــنـاس بــالــتــبــاس ا
ـآثـر أو أسـطـوريـة أخــرى كــقـصـة ا
أثـورة واحلكاية القـصّة البطـولية ا
ــلــحـمــة واخلــرافـة« الـشّــعــبـيــة ا
)بــحـري- ?(35ولــقــد وضع بــحـري
يده علـى إشكالـية غـاية في األهـمّية
وهـو يـتـطـرّق إلى الـتـغـييـرات الـتي
ــنــظـور األســطـوري في اجــتـاحت ا
حـاضـنـة "األدب" وهـو مـا تـوسّـمـنـا
مـــــنـه أن يـــــصل بـه إلى الـــــفـــــوارق
اجلوهـرية بـ ما هـو "شعـريّ" وما
هـــــو "أدبـيّ"; لــــــكـــــنـه وقع فـي "فخّ"
تــعــريــفــات وضـعـت بـ"أثـر رجــعي"
وتعاملت مع ما هو "شعري" خالص
يــنـــتــمـي إلى حـــضــارة شـــفــاهـــيــة
خالـصة بأدوات "أدبيـة" تنتمي إلى
احلضـارة الكـتـابيـة وأسقـطت على
الــشــعـري مــا ال يـنــســجم سـوى مع
"األدبي"; وهو ما انتهى ببحري إلى
حــكم خلّــصه بــقـوله: »لن نــقـول إن
األســطــورة تــنـتــهي حــيــنــمــا يــبـدأ
األدب بل عـليـنا أن نـقول إنّ قـداسة
األسـطورة هي الـتي تـنتـهي حـينـما
يـبـدأ األدب) «بـحـري- ?(187وهـنـا
كـان ينـبـغي لبـحـري أن يسـأل: متى
بـــدأ األدب?! واإلجــــابــــة عـــلـى هـــذا
ـكن أن تلقي السـؤال ــ في رأينا ــ 
بــأضــواء جتــلي بــعض الــغــمــوض
الــذي يـكـتـنف مـوضـوع األسـطـورة.
ولـسنا نـريد القـول إنّ "األسطورة ال
تنتهي" ألن مقولة مثل هذه تتجاوز
مـا يتـيح مقـالـنا هـذا; ولهـذا نكـتفي
باإلشـارة إلى أن احلضارة الكـتابية
(األدب) لـم تــــكن مــــطـــــلــــقــــا بــــديال
للحضارة الشّفاهية (الشعر) وإنّما
كـانت رفـيـقـا مالزمـا لـهـا ولم تـبرح
من الـــوجـــود; ومــــا دامت أســـئـــلـــة
ــصــيـر" ــصـدر" و"الــوظــيــفـة" و"ا "ا
مــــطــــروحـــة عــــلى االنــــســــان فـــإن
األسطورة تـمتـلك مقـومات االنـبثاق
في كلّ حلـــظــة تـــاريــخـــيــة تـــشــهــد
ارتـبـاكا أو تـردّدا في اإلجابـة وهذا
يقـول به بحـري في عدة مواضع من
كــتـابه ولــكــنّه يــحـتــاج إلى نــقـاش
أوسـع لـتـوضـيح مـعـنى "الـتـقـديس"
ـقـدّس" الـذي يـعـتـريه الـغـموض و"ا
فـي م الـكـتـاب فـهو يـتّـخـذ مـعنى
شـمـولـيـا مـرّة ثم يخـتص بـجـمـاعة
اجتماعية معينة تقدس شيئا بعينه
مـرة أخــرى; ولـهــذا نـكــتـفي حــالـيـا
بسـؤال األدب واألجـنـاسيـة األدبـية
ونــــتــــمــــثّـل بـ"جتــــنــــيس" بــــحــــري
ـلحمـة" فهو يـصفهـا بأنّها »من لـ"ا
ستقلة عن أوائل األجناس األدبية ا
اجلـسد األسـطوري) «بـحري-(196
ويــجـعــلـهــا ـــ وفق مـؤرّخي األدب ــ
ــلـــحـــمــة ثالثـــة أقـــســام أولـــهـــا "ا
الــشّــعــبــيــة" (اإللــيــاذة واألوديــســة
لـــهــــومـــيـــروس كــــلـــكـــامـش عـــنـــد
البابلي وشـهنامة الفردوسي عند
الـفرس) أمـا القسم الـثاني فـهو ما
ـلـحمـة الـفـنـيّـة" ويـقـترح يـصـفه بـ"ا
ـوذجا لها; بينما "إنيادة" فيرجيل 
ـاهـابـهـاراتا" يـضع "الـرامـايـانا" و"ا
الحم الديـنية الهـنديتـ في قسـم ا
(بـحري- ?(203وهنـا جنـد أنفـسـنا
ـلـحـمة" ملـزمـ بـتـفـحّص "أدبيـة ا

ذلك أن انــــتــــمــــاء هــــذا اجلــــنس إلى
ــنـظــومــة األجــنــاســيــة األدبـيــة في ا
ثلّ حـالته الـتّـأسـيـسـيـة يـعني أنـه 
قـولة "الـتّقـديس" األسطـوريّة; نهـايـة 
مـا ينـتـهي بنـا ـــ بـتحـصـيل حاصل ــ
إلى الـقول بأن نهـاية مقولـة التقديس
ـيـالد عـلى حتــقّــقت ألف ســنــة قـبـل ا
ـلـحـمة األقلّ بـاعـتـبـار تـاريخ نـقش ا
لـحـمة الـبـابلـيـة عـلى األلواح; وهـي ا
الـــتـي وضـــعـت نـــقــــطـــة الــــنـــهــــايـــة
لـ"األسطورة احلديثة" التي جعلت من
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ـسـوّغـات الـتي قـدّمـها وإذا تـابـعـنـا ا
ـلـحـمة" فـإنّـنـا جند بـحـري ألقـسام "ا
الحم ما »يـحـفّز إلى "الـشّـعبـي" في ا
إبــــداعـه الــــواقـع (عــــلـى أســــاس أن)
ـــبــــالـــغـــة فـي تـــصـــويــــر األبـــطـــال ا
واألحداث مـرجعهـا زوال احلاجز ب
الــــــواقع واخلـــــيــــــال في الـــــوجـــــدان
الحم الشّعبي «بيـنما يـصدر "فنيّ" ا
»عن إبـداع يستـوعبه اخليـال ويعبر
عن شخصـية "الشّاعر ?«أما "الديني"
ـة ـعـتـقـدات الـقـد فـهـو »مـرتـبط بــا
تــلــفه الــقــداســة بــكل مــحــتــويــاتــهــا
الــبـنـائــيـة واخلـطـابــيـة والـفــنـيّـة مـا
يـســاهم في حــفــظه كـتــراث انــسـاني
وثـقافي واستـمرار وهـجه األسطوري
الـذي لم يـنـسـلخ من قـداسـته تـمـاما«
)بـحـري- 203و ?(204وهـنـا نـسـجّل
بـــأن بــــحـــري وضع "كـــلــــكـــامش" في
الحم الـشعـبية وأن رحـلة كـلكامش ا
ـكن أن تلـتقي بحـثا عن "اخلـلود" ال 
مع الـواقع في شيء فـأيّ حـاجـز بـ
مـا هو واقـعي وما هو خـيالي يـنبغي
لـهـا أن تـزيـله مـن الـوجدان الـشـعـبي
بطبيعتها األسطورية خالصة?! ثم إن
ـلـحـمـة الـتي وصـفـهـا بـ"الـفـنـيّة" أو ا
"الــدّيـــنــيـــة" إنّــمـــا اكــتـــســبت صـــفــة
ــلــحــمـــة" ألن لــديــهــا مـن يــرويــهــا "ا
ــســرحــهــا وروايــتُــهــا تــقــتــضي و
جـمهـورا يسـتمع ويـتابع تـفاصـيلـها
أفال تـكون شعـبيـة إذن مادامت جتمع
جــمـــهــورا من عــامـــة الــنــاس?! ثم إنّ
بــــحــــري أشــــار إلـى أنّ مــــا يــــصــــفه
الحـم يــــعـــــبّــــر عن بـ"الــــفـــــنيّ" مـن ا
شخـصيّة "الشّاعـر" وهذا ال ينفي عن
القـسمـ اآلخرين صـفة "الـشعر" وإن
كـانا ال يعـبّران عن شخـصية الـشّاعر;
فـهـل يـعـني هـذا أن "الـشـعـر" و"األدب"
ـفهوم مـصطلـحان يعـبران عن نفس ا
ــلــحــمـة" جــنــســا أدبــيّـا بــاعـتــبــار "ا
مـسـتـقال عن اجلـسـد األسـطـوري كـما
وصــــفــــهـــا بــــحــــري أم أن اخــــتالف
االصـــطالح يـــفــــتـــرض بـــالـــضّـــرورة
ـفـهـوم?! ولسـنـا نـلـوم على اخـتالف ا
مـحـمـد األمـ بـحـري مـا الحـظـنـا من
تــداخل بــ "الــشّـعــر" و"األدب" فــهـو
تداخل يتواتـر في كثير من الدّراسات
الـعـربــيـة الـتي تــصـرّ عـلى تــأصـيـله
رغمـا عن الفرق الواضح بـ "الشّعر"
و"األدب"; فـلو وقع فـي أسمـاعـنـا قول
محمد العـيد آل خليفة: (أنا ابن جدي
وقــومي الـسّـادة الـعـربُ/وحـرفـتي مـا
حييت: الشّعــر واألدب) فإنّنا لن نظنّ
أبدا بأنـه يقصـد (الشّـعر والـشّعر) أو
(األدب واألدب); ألنّنا جند في أنفسنا
الــفـوارق بـ "الــشّـعـر" و"األدب" وإن
درجـنــا في كالمـنــا الـعــام عـلى وضع
الـــشــعـــر في حـــاضـــنـــة األدب. وهــذا
يـــوضح مــــا وصـــفـــنــــاه آنـــفـــا بـ"فخّ
التعريف بأثر رجعي"; وهو ما سحب
مــعـنى "أدب" عـلى كل مـا كـان يـغـطـيه
مـفـهــوم "شـعـر" إذ لــيس يـفــوتـنـا أن
أصل " "Littératureـــ في الــــضّــــفـــة
Lettre"" ـــا هــو من الـــغــربـــيّـــة ـــ إ
)حـرف) وفق مــا يـقــول آرون كـبــيـدي
فــارقـــا مــا يـــعــنـي أن "األدب" ارتــبط
بــاحلــضــارة الــكــتـابــيــة ولم يــكن له
مــعـــنى قـــبل الــكـــتــابـــة; وهي احلــال
نـفـســهـا بـالـضـفـة الــعـربـيـة فـقـد ظلّ
"الـــشّـــعـــر ديـــوانـــا لـــلـــعـــرب" إلى أن
انسحب لفظ "األدب" اخملتصّ بوصف
مـــحــاسن األخالق والـــظّــرف وحــسن
ـعــامـلــة والـتّــعـلــيم والــتـعــلّم عـلى ا
ـنـتج الـفـنّي الـلـغـويّ; ونـعـتـقـد بـأن ا
اإلجـمــاع عــلى االصـطالح بـ"أدب" في
الــلـغــة الـعـربــيـة يــعـود إلـى بـدايـات
الـــوعي بـ"الــــنـــثـــر" وتـــمــــأســـسه في
دواويـن الـرســائل الـتـي اسـتــحـدثــهـا
اخلـلفاء فـالرسـائل تقتـضي نوعا من
الـتـعـبـيـر مـحـافـظـا عـلى مـستـوى من
اللباقة وحـسن اخلطاب وما يعبّر عن
حـسـن اخلــلق وهــو مـا مــنـح مـعــنى
"األدب" األخـالقي الــقــوة لــيــنــســحب

عـناه عـلى كل كـتابـة نثـرية تـتخذ
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بـقـيت مـسـألة الـساللـيـة األجنـاسـية
الـتي اقتـرحها مـحمد األمـ بحري
وهذه نـعـتـقد أنّـهـا تـستـحق نـقـاشا
عمـيقـا ذلك أن محـمد األمـ بحري
يـــرى بــأنّ مـــا يــصــفـه بـ"األجــنــاس
األســـــطـــــوريـــــة" صـــــدر من صـــــلب
"األسـطورة" وانـفـصل عـنـها وذهب
إلى أنّ تـقـدّم الزمن وتـطوّر االنـسان
لم يـــتــرك لألســـطـــورة صــيـــغــتـــهــا
الـــشّـــمــولـــيـــة اجلـــامـــعـــة ألفـــكــاره
وسـلـوكـاته ومـعـتـقـداته (...) فـبدأت
األسطورة في الـتالشي واالستحالة
إلى أجــنــاس أســطــوريــة (بــحــري-
 .(195لـعـل مـقــتـضــيـات مــقـالــنـا ال
تــســمح بــتــوضــيح اإلشــكــال الــذي
يطرحه بحري تـوضيحا جيّدا لهذا
نسارع مباشرة إلى مقولة ميخائيل
بــاخـتــ الـتي يــذهب فـيــهـا إلى أن
كنه إال »اجلنس األدبي اجلديد ال 
ةـ أن يـكون مـكـمّال لألجـناس الـقـد
أو إضــافــة لـــهــا ومــوسّـــعــا حلــقل
ــوجـــودة ذلك ألن لــكلّ األجـــنــاس ا
جــنس دائــرة وجــود مــفــضّــلـة (...)
وعـــلـى هـــذا لـــيس اجلـــنس األدبي
اجلديد الواحـد الذي يلغي أو يحلّ
ـة ولـكن هذا مـحلّ األجـنـاس الـقـد
ـكـنه ــ في الوقت اجلنس الـواحـد 
ـــــــارس عــــــلـى كل نــــــفـــــــسه ــ أن 
األجناس احمليـطة به تأثيرا تفرضه
أهـــــمــــــيّـــــة اجلــــــديـــــد وضــــــرورته
Problèmes de la poétique de
ــكن  Dostoïevski-315وهــو مـا 
أن نـسـتـخـلص مـنه أن "األجـناس ال
جتبّ األجــــنــــاس" فـي احلــــاضــــنـــة
ـكـن أن جتـبّــهـا في األدبــيـة فــهل 
Orali حـاضـنـة الـشّـفـاهـيـة األدبـيـة
 ture نـعـتـقــد أن اإلجـابـة عـلى هـذا
السّـؤال تـفرض الـعـودة إلى مفـهوم
األســــطــــورة وهـــو في كــــثــــيـــر من
تـعريـفـاته التي قـدّمهـا بـحري يـؤكّد
بــأنه يـــخــتــرق احلـــيــاة الــيـــومــيــة
ــعـــاصــرة تــمـــامــا كــمـــا فــعل في ا
حــاضــنــتـه الــشّــفـــاهــيــة األولى لم
يتـغيّـر منه سـوى ما تـفرضه أهـميّة
ـا أن ; و اجلـديـد كـمـا قـال بـاخـتـ
األســـطــورة فـي بــدايـــتـــهــا األولى
كـانت اسـتــجـابـة ألسـئـلـة وجـوديـة
فإنّ األسـئـلة نـفسـها مـا تزال تـتردّد
كنة; ومثلها وتبحث عن طمأنينة 
ـلـحـمـة" الـتي اعـتـبـرهـا كـثـيـر من "ا
البـاحث جنـسا ميتـا أو متجاوزا
ولـكـنّـهـا عــادت من جـديـد وفـرضت
ــــــــنـــــــــتج مــــــــادّتـــــــــهــــــــا عـــــــــلـى ا
األدبـي/الـسـيـنمـائـي بـقـوّة. لـهذا ال
نـــريـــد أن نـــســـلّـم بـــوجـــود ساللـــة
أجـنــاسـيـة فـاألســطـورة الـتي رآهـا
بـحـري تــتالشى هي نـفــسـهـا الـتي
ـثـال فقط ـــ أنتـجت ـــ عـلى سـبيل ا
George Lu- ثالثية جورج لوكاس
 casالشهيـرة بـ"حرب النجوم" التي
لـم تــكن ســوى تــطــبــيــقــا لــنــظــريـة
جـــوزيف كـــامــبل صـــاحب مـــفــهــوم
"األســـــــــطــــــــــورة الـــــــــوحــــــــــيـــــــــدة
االجتاه"  Monomytheوعـلى هذا
نـرى األجـنـاس الـشّـفـاهـيـة واألدبـية
ـقولـة "احلضور" أي معـا خاضـعة 
ـــكن أن تـــوجــد فـي الــواقع أنّـــهــا 
الــذي لم يــتـحــقّق أمــام إدراكــنـا من
خالل شـيء أو فـكـرة تـعـبّـر عـنه; مـا
ـلحمة" و"احلكاية" يعني أن أفكار "ا
و"اخلرافـة" وغيـرهـا كانت مـوجودة
ــــمــــكن" قــــبل أن في "احلــــضــــور ا
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لـيس يــنـقص من قـيــمـة "أسـطـوري"
مـــحــمـــد األمــ بـــحــري شـــيــئــا أن
نــنــاقــشـه فـهــو إضــافــة هــامّــة إلى
ــكـتــبـتـ اجلــزائـريــة والـعــربـيـة ا
ولعـله لم يسـبق في فنّه بـاحلاضـنة
العربية خاصة فيما يتعلّق بـ"النقد
Mythocritique األســـــــــطـــــــــوري" 
ويبقى أن اإلشكاليات التي يطرحها
"التجنيس" إنّما تنبع من إشكاليات
"الــتــأســـيس" ولــقــد كـــنــا نــأمل أن
نـبــسط في الــنـقـاش ونــخـوض في
ــوضــوع لــكن مــشـاغل تــفـاصــيل ا
احلـيـاة حـالت دونــنـا فـلم تـتح لـنـا
من الوقت سـوى ما تخـطّفـناه مـنها
عنوة; فـاكتفـينا بـاإلشارة واللـمحة
ال نـرجـو سـوى أن يـتـوسّع الـنـقاش
حــول الــكـــتــاب فــهــو كــتــاب جــيّــد

يحازي قارئه بقدر جهد قراءته.

مــا زلــنــا نــقــول إن أحــسن الــكــتب
كتـاب يـجمع شـتات الـفكـر ويشـحذ
الـعـزم عـلى الـكـتـابة فـال يبـحث عن
قرابـ يـقـدّمهـا إلى الـقار وال عن
روابط مـودّة يصـطـنـعهـا مـعه; وهو
ـادّته مكـتفٍ بجـهده كتـاب معـتدٌّ 
ال يـــقــصـــد ســوى إثـــارة "الــسّــؤال"
ليكون في مستوى الثّقة التي يوليه
بــهــا قــارئُه وتــكــون مــادّته جــائـزةً
تـكـافئ جـهـد الـقراءة; فـإذا تـوسّـمـنا
أنّ كــتــاب الــدكــتــور مــحــمــد األمـ
بـــحــري "األســـطــوري: الــتّـــأســيس
والــتّــجـــنــيس والــنّـــقــد" واحــد من
ــكـتـبـة أحــسن الـكـتب الــتي زيّـنت ا
اجلـزائــريــة والـعــربـيــة هـذا الــعـام;
ـكـافأة" فـذلك ألنّـنا حـظـيـنـا مـنه بـ"ا
الــتي يــخــصّـصــهــا كل كـتــاب جــيّـد
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يقع "أسـطوري" محمـد األم بحري
في ثالثـمـائـة وخـمـسـ صـفـحة من
الـــقــطع الـــكــبـــيــر ولــقـــد صــدر عن
مــنـشــورات "االخـتـالف" اجلـزائــريـة
ــــغـــربـــيــــة و"ضـــفـــاف" و"األمـــان" ا
الــــلـــبـــنــــانـــيـــة فـي إخـــراج أنـــيق
وتـصفـيف يوفـر لـعمـليّـة القـراءة ما
تـقتضي من الـرّاحة بفـضل األحجام
ـعـقولـة الـتي تـخـيّـرهـا الـنـاشرون ا
لـلـخــطـوط. ولــقـد اخـتــار بـحـري أن
يــوزّع مـادته الـبــحـثـيّــة عـلى أربـعـة
ــا وصـفه فــصـول خــصّص أوّلــهـا 
بـ"الــتّـــأســيـس" وتــعـــرّض فــيه إلى
"مــفــهــوم األســطــورة" في مــخــتــلف
ــــعــــرفــــيّــــة ثم مــــضى احلـــقــــول ا
ـفــهــوم إلى غــايـة بــحــفـريّــاته فـي ا
الــكـشف عـن مـسـارات حتــوّل مـادته
إلى حـــاضــنــة "الــتــقــديس" فــطــرح
ـصــيـر" ـصــدر" و"ســؤال ا "ســؤال ا
وسؤال الوظـيفـة"; لينـتهي بـالفصل
إلى "خـــــــصـــــــائـص األســـــــطــــــورة"
و"أنواعـها". وحـافظ الـفصل الـثّاني
عــلى تـتـبّع خــيط "الـتـأســيس" فـقـد
ـؤلف لـ"موقع األسطورة" خصّصه ا
ـكـان" فـي "االنـســان" و"الـزمــان" و"ا
ثم حدّد مـظـاهرهـا وأبـعادهـا; وفتح
اجملـال في الـفصل الـثـالث لـلعـنـصر
الثـاني من العـنوان الـفرعي فـفسح
لألدبــيّـــات من بـــاب "الــتـــجـــنــيس"
وأعـــمل الــنـــظــر فـــيــمــا صـــنّــفه في
حـــاضــنــة األجــنـــاس األســطــوريــة
وبــحث في »الــتّــمــايـــز األجــنــاسي
ألســطــوريـات الــفـنــون األدبــيـة (كي
يـــعــــيـــد) كل جـــنـس من األجـــنـــاس
ــنـبــثـقـة عـن األسـطـورة اخلـمــسـة ا
ــلـــحــمــة  –اخلــرافــة  –الـــقــصــة (ا
ـسـرح  –الـرّوايـة) إلى ـأثـورة  –ا ا
جـذوره األسطـورية) «بـحري-?(17
أمّــا الـفــصل الـرّابع فــقـد خــصّـصه
لـ"الــــــــــنّــــــــــقــــــــــد األســــــــــطــــــــــوري"
( ?(Mythocritiqueوحــرص عـــلى

ـيّـزه عن "الــتّـحـلـيل تـوضـيـح مـا 
Mythanalyse)?) "األســـــطـــــوري
ـؤسس فـعرض آراء البـاحث وا
لــهــذا الـــنــوع من الــنّــقــد ثم تــوّج
العنصر الثالث من عنوانه الفرعي
بــدراسـة نـقـديـة أســطـوريـة لـقـصـة
وسـومة بعنوان ابراهـيم الكوني ا
ـوذجـا تـطـبـيـقـيا "الـفخ" لـتـكـون 
ـؤلف لــيـضـع بـ يـدي اســتـغــلّه ا
قـارئه أدوات "الــنــقـد األســطـوري".
وال نــغـالي إذا قـلــنـا إنّ بـ دفّـتي
"األســطـوري" مــجــهــود مــنـيــر مع
سـابق علمـنا بأن بـحري (ينام ملء
عـــــيـــــونـه عن شـــــواردهـــــا); ثمّ إنّ
الــوقــوع عـــلى كــتـــاب جــيّــد صــار
يــحــتــاج إلـى أســاطــيــر من حــسن
احلظ; فـكــيف يـكـون الـوصف حـ
نقع على كتاب هو خالصة سنوات
طـويـلــة من الـبـحـث اجلـادّ.. كـتـاب
يجمع مادّة ثرية حتاول أن ال تترك
ثـغـرات لـلـبـيـاض  بل إنّـهـا ــ عـبـر
كثـيـر من التـفـاصيل ـــ تـسارع إلى
علومة أو القراءة أو الرأي تقد ا
ــجـرّد أن يـســطع سـؤال في ذهن
القـار ذلك أن بـحري يـتـحرّى في
تـقــد مـادّته أسـلـوبــا ال يـحـرمـهـا
عــنــصــر الـتــشــويق رغـم الـتــزامه
ي ودقّته برصانة األسلوب األكاد
وحــــدّته; ومـع هـــذا جنــــد بــــعض
ـآخـذ الـتي اجـتـمـعت أمـامـنـا في ا
أثـنـاء قراءتـنا لـ"األسـطوري" وهي
بــ مــا يــنـــبــغي أن يــوضّح ومــا
يـنبـغي أن يـصـحّح; ونـعـتـقـد أنّـها
تـسـلّــلت إلى الـعـمل بــسـبب غـيـاب
مــنــظــرين مــخــتــصّــ عن مــســرد
ــكن أن نـــذكــر ـــراجع وهـــؤالء  ا
مــنـــهم جــورج دومـــيــزيل وأنــدري
يـــولـــيـس ودانـــيـــال مــــاديـــلـــيـــنـــا
ومــيـخــائــيل بــاخـتــ وفــلـورانس
ــكــنــهم أن غــويي وآخــرين كـــان 
عـرفية غالـطات ا يجنّـبوا العـمل ا
ــهـيـمــنـة عـلى هـذا والـتـاريــخـيـة ا
الـــنّــــوع من الـــدراســــات ومن ذلك
اعـــتــــبـــار "ألـــيــــغـــوريـــا الــــكـــهف"
( (Allégorie de la Caverneمن
ـها حتت عـنوان األساطـير وتـقد
ـبحث "أسـطـورة أهل الكـهف" في ا
اخملــصّص لـ"مــظــاهــر األســطـورة"
(بـحري- ?(152وحـتى إن صـنّفـها
ضــــمـن مــــا هـــــو مــــصـــــطـــــنع من
األســاطـيـر ووصـفـهـا بـ"األسـطـورة
االفــتـراضـيــة" فـإن الـتــصـنـيف لن
يـعـدم مـغـالـطـة يـلقـي بهـا إلى ذهن
الـقـار لـعل أيسـرهـا أن يـنـسحب
ـيـثوس" عـلى الـفـكـر األفالطوني "ا
الـــذي اعــــتـــرض عــــلى "الــــفنّ" في
عـمــومه والـشّـعـر بــصـفـة خـاصـة
ألنه وجــد له تــأثــيــرا ســيــئــا عــلى
ـا يـقدم لـها الـطّـبيـعـة االنسـانـية 
ـثل مـا أوصى ـاذج ضـارّة  من 
ســقـراط الــذي دعــا إلى حــظـر
الــــتّـــــراث األســــطــــوري عــــلى
األطــــــفـــــال واالكـــــتــــــفـــــاء في
تــعـــلــيـــمــهم بـــالــريـــاضــيــات
ــوسـيـقى ذلك والــريـاضـة وا
أن األسـطــورة الـسـيـئـة تـزرع
الـنــمـوذج الـسـيئ في الـرّوح
بل إنّـها تـنمـذج األطفال وفق
رؤى ومـــواقف تـــنــاقـض مــا
يـنبغي أن يـكونوا عـليه ح
بـــلـــوغ سـن الـــرّشـــد بل إنه
يــــــرى األســــــاطــــــيــــــر ـــ في
مجـملهـا ـــ سيّئة ألنـها تقدّم
"اآللهة" في صور ال يرضاها
حـتى أرذل البـشر ألنـفسهم;
ولعل بـحـري تـنـبّه إلى هذه
شكلة التي واجهت عمله ا
فوصف "األلـيغـوريـا" بأنّـها
"أمـــــثــــولــــة أســـــطــــوريــــة"
(بــحـري- ?(154رغــمــا عن
ـصـطلح األجـنـاسي الذي ا
ال يــتـضـمّن أيــة سـمـة تـدلّ
عـــــــــــــلــى ارتــــــــــــبـــــــــــــاطـه
بـ"األسـطـوري" فـمـصطـلح
"أمـثولة" دون إضـافة يكفـي ليكون
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إذا كـانت الـرواية في أبـسط تـوصـيـفـاتـهـا أقـلّه بالـنـسـبـة لـنـا في مـا يـطبع
مـشهـدنا اإلبـداعي العـربي يرتـكز علـى القصـيدة بـوصفـها ديوان فصول 
كما هو شائع ومعروف هي أي الرواية مجرد دخيل ووافد مع أن العرب
وتـسخّر له مغلب الـتجـارب اليـوم باتت تنـزع صوب هـذا اجلنس الـتعبـيري
لتحفيز الكتابـة فيه واالنتماء إليه. علما أنّ ثمة إشكاالت اجلوائز واألموال 
لم تزل عـالقـة دون وجود إجـابات شـافيـة لها جمـة تطرح وأسـئلـة غزيـرة
نـتج الروائي حلد اآلن فـيمـا يـرتبط بـجدلـيـة التـقلـيـد وخصـوصيـة بصـمـة ا
العـربي. قـصـدت الـقول أنّ جـنس الـروايـة مـهـما سـطـعت أجنـمه في سـماء
هتـمون بـأجنـاسية األدب مشهـدنا األدبي يـقبع في قـفص اتهـام ويرمـيه ا
بلعنـة التبعيـة لآلخر وتقليـده تكريسا لـصوت غريب عن أبجديات وأشكاله
لغة الضـاد وهويتهـا. ال يعني هذا أني ضـد الرواية كون االنـفتاح ضرورة
وال تطور للمجتـمعات في غيابها أو إغفـال وظيفتها.لكني ضد من وجودية 
يهـجـرون الـشـعر والـقـصـة بـاعتـبـارهـمـا دعامـتـ أسـاسيـتـ  في الـهـوية
قـادرين على الـعطاء إجـماال خـاصة إذا كان مـثل هؤالء الثقـافيـة العـربية 
ويـهيـمن وازعهم فيـهمـا لـيسـقطـا بالـنـهايـة في فخّ تصـنع الـكتـابة الـروائـية
عدة أصال وتـعطّـشهم إلى اجلـوائز السـخيـة ا ـضمار التجـاري في هذا ا
مخربة للعقل العربي عاصفة بروح القصة والشعر. يعد ألهداف خسيسة
القاص العراقي عـلي السباعي أحد أبـرز األصوات التي أخرجت السرد
ـنـظـومـة مــفـاهـيـمـيـة جــديـدة تـخـلـخل الـعـربي من كالســيـكـيـته وأســست 
قنـاعـاتنـا ومجـمل مـا تنـشـدّ إليه الـذاكـرة العـربيـة في حلـمتـهـا بهـذا الفن
فاضلـة في احلقل األدبي العربي من حيث التـراتبيـة ال ا الذي يحلّ ثانـيا
بـالـذائقـة والـوعي ضمن والثـقـافي على حـد سـواء. كـونه استـطـاع اخلروج
مع هذا النوع التـعبيري الذي هو الـقصة واألقصوصة احلدود التواصليـة
عارف والـفنيات إلى ’فاق أرحب للكـتابة. إنه فكاك وانشتال تـركيبـة من ا
رتكـنة إلى أس عقلي من مأزق قشيب الـسرد وقواعـده ا نوعي وموضعـي 
رجعي ومـاضوي مـنـزو ومغـلق بالـتـمام يـرفض االنفـتـاح كشـرط أساسي
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في موضع من مجـموعة ( بنات اخلائبات) قوله:[ أثناء نقرأ لعلي السباعي
وجـوههم واحدة  أشبه بلـوحة جمهور بال وجـوه للفنان ذلك حضر جنوده
برفقتهم فتاة ترتدي عباءة سوداء فوق بدلة زفافها يحيط تسونهيسا كيموا
اذا سـألت ذات يـوم جدّتي ألمي:” بهـا اجلـنود مـثل إحـاطة الـغـيوم بـالـبدر
ترتـدي الـعـروس ليـلـة زفافـهـا بـدلة بـيـضاء?”. قالـت جدتي :  ”أن األرواح
لذا ترتـدي العروس الشريـرة حتلق ليـلة الزفـاف بكثـرة فوق رأس العـروس
بـدلـة بيـضـاء تـطـرد بـهـا األرواح الـشـريـرة لـكـون األرواح الـشـريـرة تـخاف
البياض”.)[ص)17. وإذن من نظيـر هذه األسلـوبية وانـبثاقـا عنهـا تتولد
في الـكتـابـة الـسـرديـة الـعـراقـيـة عـمـومـا ولدي عـلي دوال مـعـنى اخملـتلـف 
السباعي بشكل خاص. معني تزلزل وتفكك وعينا في جملة ما حقنتنا إياه
قـصص ضـاربـة فـي األرشـيف الـقـصــصي الـعـربي عــلى اخـتالف وتـنـوع
خطاباته مـقدّسة كـانت أم رمزية أم قائـمة على االصـطدام احلضاري في
ومن ثم دورته الفلكية وكـذلك زخم التعالق مع التجـارب اإلنسانية األخرى
عـرفي تبـعا لتـعاقب وتـوالي احلسـاسيات رفد التـاريخ اجلمـالي واألدبي ا
واألجـيـال. في مــديـنـة عــريـقـة كــبـغـداد ووطن عــروبي كـالـعــراق ال مـعـنى
كـرورة وأعياده نزيف للبيـاض األليق بأعـياد التـاريخ العربي في ذبـحاته ا
ـنـقـوشـة إنـسـانـيـة الـكـائن وانـكـسـار هـويـته  عـنـد عـتـبـات اإليـديـولـوجـيـة ا
ـتسامي بـالبـياض درجات ـعنى ا بغطـرسة وسـادية الـطغاة سـوى ذلكم ا
ُشـعرنة لـلواقعي تـماما كـما يحصل في الغيب واجلـنائزيـة والغرائبـية  ا
وثلة من طينته سواء في اجملايل له أو من سبقوه أو مع علي السباعي 
في سرب من يجـدفون وفقا لـتيار الـقصيـدة احلداثيـة التي وهبت نـفسها 
ونـضال ا راح يـدعي  ”ميـلـيـشـيـا الـثـقـافة ”في تـمجـيـد رهـيب لـلـخـراب 
مستعر ضـد راهن الدموية والـفوضى واالضطراب. نـقتبس له من موضع
الـومضـة الـتالـيـة: [ تخـلـصت مر آخر عن مـجـموعـة (زلـيخـات يـوسف) 
خرجت ذاتـها لتدخل بذاتك حبيبتك من ذاتـها ـــــــ فرديتهـا وتوحّدت معك 
ليء بك…لهذا أصبحت إلى وجودهـا ا غادرت حبيبتك ظـمأها إلى ارتوائك
كمـا يصفـك ابن عربي… لـكنـهم كانـوا يرددون دوما:ال يـهم لون الـقط مادام
ولم آخـذ ثأرهـا وال ثأر من يـومهـا وأنا أغـني عـلى ليالي يصـطاد الـفئـران 
وتفرّق دمها وضاعت هيـبتها أمام أنفسـنا قبل أن تضيع ب بطون جدي
وأفخـاذ القـبائل] (2) باعـتمـاد كهـذه تقـنيـات وميـكانـيزمـات تكـتمل خـيوط
اللـعـبة الـسـرديـة لدى الـقـاص علي الـسـبـاعي كإنـسـان واع جدا بـقـوان
وروث بحيث وقيود وإكراهات الراهن وكذات في ظمأ سـرمدي لينابيع ا
لـيـسـتـثـمـره اسـتـثـمـارا ذكـيـا ـوغـل في الـذاكـرة ال يـكّف يـنـهل من عـوالم ا
حـــسب مـــا تـــنـــتج عـــنـه لـــغـــة جــديـــدة ومـــعـــانٍ قـــريـــبـــة جـــدا من االدراك
متوسال خطابا االنغماس في كتابة نوعية مختلفة حتتفي بالبياض العربي
ذات مـشـكّـكـة وتـرسم عـوالم لـلـمــعـنى الـشـارد أو الـهـارب مـثـلــمـا تـرسـمه
في اجنـذاب واع إلى أولويات االنـتمـاء آفاقا تدفع بـثقافـة البـياض  وقلقـة
ـتـلقـي العـربي حـيـثـمـا تـواجد آمل واعدة ونـضـرة تـزرع في عـقل وقـلب ا
كـتـابـة الـبـيـاض والــثـأر ال كـمـا تـمـلـيـهـمــا الـذاكـرة وإن انـتـعـشت األنـامل
وتـرتقي به فوق خزونـها ال بل كـتابـة ذات تتنـفّس ملء الرئـة فن القـصة
لعالم نناضل من أجل قـلب معاييره وبتر كعنوان فلـسفي ووجودي احلياة 

نح البياض والثأر طوباوية وغائية أكثر. انقالبا إبداعيا  يد سلطته
شاعر وناقد مغربي

∫WOýUŠ

(1) عن قصة فرائس بثياب الفرح مجموعة بنات اخلائبات ص17.
ص 7. (2)عن قصة مر البلقاء مجموعة زليخات يوسف

***أنظر اجملاميع القصصية لعلي السباعي.
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