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ماذا نفعل بدون كالفينو.. ماذا نفعل بدون كافكا?
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البصرة

والمنطقـيتهـا لكنـها قد تـكون غير
عـتمد منـسجـمة مع بـناء الـقصـة ا
عـلى كـثـيـر من األحـداث الـواقـعـيـة
مع نسـبة مـقـبولـة من الغـرابة. في
قـصة (حسـيبـة) ينجـر الكاتب إلى
الـنـبـرة اخلـطــابـيـة الـذاتـيـة: "وهل
ـلك الـلص أذنـاً صــاغـيـة ووقـتـاً
كـافــيـاً لــســمـاع تــلك الــبــكـائــيـات
ـنظـومةُ ـألوفـة الـتي أنتـجـتهـا ا ا
األمـوميـة خالل حـروبنـا الـكثـيرة?"
كـذلك قـصـة (الــوقـوف) نـهـايـتـهـا
ضـعــيـفــة إذ طـغـت عـلــيـهــا مـوجـةُ
الـتقريـرية واخلطـابية في الـنهاية
بتعداد اجلهات السياسية الذي لم

أنـه يـــــقــــــصـــــد  ...1914أو كــــــأنه
يـخـاطب الـبـصـريـ خـاصـة... وال
ننفي وجود قرائـن ولكن التسمية
الـرسـمــيـة هي االحـتالل األمـريـكي
لـلـعـراق. وفـيـهـا أيـضـاً هل تـقـول
متسـولة مثل هذه الـعبارة: "تعرف
من أين تـؤكل الـكـتف"!! وفي قـصة
(تـهـنـئة مـن رئيـس الوزراء) كـيف
يـــكـــون الــــلص أكــــثـــر وعــــيـــاً من
الــعـامل!? وفي قـصــة (قـمـر) كـيف
ألطــــفـــــال في سـن الــــعــــاشــــرة أن
ـا يــعـرفــوا عن تـوحم احلــامل? ر
يـقـصـد الـكـاتب إلى أن تـكـون هـذه
التـفـاصـيل مغـرقـة في غـرائبـيـتـها

ـــاذا يــبــقى يــســأل عـــلى الــدوام: 
واقــــفـــاً رغـم مـــوته?" (الــــوقـــوف)
ـضـمون وعـبـارة تـهـكـميـة الذعـة 
ثقافي: "وكانت تقرأ عنوان الكتاب
قــبل أن تــســرقه فــإذا رأت أنه من
ـهــمـة تـركــته..." (بــيـكـا) الـكـتـب ا
وكـذلك: "إن اجلــمـيع تـصـلـهم مـثلُ
هـذه الـبـرقــيـات الـتـافـهـة" وعـبـارة
مـحـمـلـة بـاألسى: "يـبـدو أن جـمـيع
الـلــصـوص الــذين حـاولــوا سـرقـة
حـــســــيــــبــــة لم يــــعــــرفـــوا كــــيف
يـتـصـرفون مـعـهـا! لـقـد فـضـحـتهم
روائــحـهم... إنــهـا روائـح احلـيـاة.
ـــكن ـــا أن جـــاسم مـــيت فال  و
حلـســيـبــة أن تـتـعــرف إلـيه إال من
رائــحــتـه احلــالــيـــة وهي رائــحــة
ـــوت رائــــحــــة الـــتــــراب تـــراب ا
ـقابـر" (حـسيـبـة) وفي الصـفـحة ا
نفـسهـا عبـارة مؤثـرة في سيـاقها:
"هل أنت جــاسم? نــعم أنــا هــو يــا
أمي. أجـــــبتُ بــــصــــوت مــــرجتف"
(حسيبة). أما قصة (بيضة الديك)
-الــتي جــعــلــهـا الــكــاتب ذروة في
مــنـتــصف اجملــمـوعــة- فـقــد أجـاد
فـــيـــهــــا رسم مـــشــــهـــد بـــكـــاء األم
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ـكن لنا أن ا  من جـهة أخـرى ر
نـسأل بـعض األسئـلة عن تـفاصيل
معيـنة في بـعض الـقصص مـنها:
في قـصـة (شـعـريـة النـتـشـو بـلـحم
البقـر) كيف يقول الـرجل الصيني
عن الـــفـــرس إنــهم أمـــة شـــاعــرة!?
ألـــــيس هـــــذا الـــــوصـف خـــــاصــــاً
بـالــعـرب? فــضالً عن كـونـه وصـفـاً
أدبـياً/ نـقديـاً خـاصاً قـد ال يـسمع
به كــثـــيــر من عـــامــة الــنـــاس بــله
ـتسولة) . وفي قصة (ا الصـينيـ
يـجب أن يـعرف الـقار أن الـكاتب
يـــقـــصـــد االحـــتالل الـــبـــريــطـــاني
للـمدينة ضـمن االحتالل األمريكي
 ?2003وإال فإن القار قد يظن

يةً في زمن البصرة التي كانت عا
ـيـة ألنـهـا سـاحـة غـابـر أو هي عـا
حــرب حـدوديــة ومـغــزوة من هـذه
القوات أو تلك فهل تكون بعد ذلك
دن الالمـرئية? هل كـله مدينـةً من ا
ـية اآلن وقـبـلـة لكل هي مـديـنة عـا
األرواح الـتـي تـريــد أن تـدخل إلى
فـردوس أرض الـسـواد من الـبـحر?
جرت الـقـصص في مـحاور مـنـها:
محـور التـأثر بـكافـكا بـنحـو ما في
ستـشفى التـشيكي) وهي قصـة (ا
الوحـيدة الـتي وضع لـها اقـتبـاساً
كن استهالليـاً من أقوال كافكا! و
أن نـعـد قــصص: (الـطـفـل الـطـائـر
ـغــازلـة الـوقـوف مـحــنـة بـيـكـا ا
قمـر) ذات تـأثر كـافـكوي/ غـرائبي
عبر رمـزية الـتحـول عامـةً. ومحور
احلـــروب: حــرب اخلـــلـــيج األولى
والـثـانـيـة وحرب ) :2003شـعـريـة
النتشـو بلـحم البقـر بيـضة الديك
حــســيـــبــة). وقــصــتــان عن مــرض
ـتـسـولة); ـتـهـجّي ا الـسـرطـان: (ا
ألنـه مــــــــــــرض أوغـل فــي جـــــــــــرح
الــعـــراقــيـــ فـــهــذه مـــســؤولـــيــة

اجتماعية يتوالها الكاتب. 
 ولقد أجاد الكاتب في رسم بعض
الـعـبـارات والصـور مـنـهـا صورة:
"الـفـراش الذي تـنـبـعث مـنه رائـحةُ
ــــمل" (الـــطـــفل الـــريش والـــنـــوم ا
الطـائر) وعبـارة: "تقودهـا عصاها
اخلـيـزران" (حـســيـبـة) والـتـعـبـيـر
شوّه: بـرمز الـنخـيل عن اجملتـمع ا
"لـــــقـــــد رأى من قـــــبـل في أثـــــنـــــاء
يت وكان احلروب اآلف الـنخـيل ا

"روايات كالـفينو مـشوّقة والقار
يـواصل قراءةَ القـصة بعـد أن يجد
ــفـــاجــآت نــفـــسه فـي خــضمٍ مـن ا
ـتــتـالــيــة وقـد شــدّه عــالم زاخـر ا
بالـوهم والغموض. لـكنه قبل هذا
يجد فـيه شيئاً يعـنيه نداءً خاصاً
ـسـألـة لـنـقـاط بــعـيـدة غـافــيـة أو 
( (1وكـالـفـيـنو منـتـظـرة في ذهـنه"
أيـضـاً: "اسـتـخـدم الـوهم لـلـحـديث
عن الـــواقع".( (2يـــقـــتـــحم ضـــيــاء
جـموعته الـقصـصية((3 جبيـلي 
مــجـتــمـعــنـا الــعــراقي ثم يـواصل
سيلُ سـردياته الـصغـيرة االنـدفاع
نـحــو الـعـالـم واجملـتـمــعـات الـتي
حتتفي بالثقافات والرغبات... لكن
ــاذا يـقـف كـافــكـا مــتـواريــاً خـلف
العنوان الذي يتصدى له كالفينو?
سخ اذا تـتجه اخلنـفساء أو ا أو 
نحو العنـوان تريد أن تلتهمه? هل
أراد الـكــاتب مــزيـداً من احلــضـور
ي? ســـنـــرى أن كــــافـــكـــا له الـــعــــا
حـــضــور/ مـــحـــور قـــوي جــداً في
ـا هـو األجـدر بأن اجملـمـوعـة ور

يكون في العنوان. 
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ـــبـــدعـــ  قــــد يـــحـــاول بـــعـض ا
االهـــتـــمــام بـــتـــألــيـف اجملــمـــوعــة
القصصيـة ضمن محور أو محاور
مـتـقـاربـة سـعـيـاً جلـعـلـهـا تـضـيئ
شهد كله أكثر من زاوية فيكتمل ا
كـــأنه روايــة... وقــصـص جــبــيــلي
ــديــنــة تــدور حـــول الــبــصـــرة/ ا
واجملـتــمع الـبــصـري/ الــعـراقي...
مـجـتــمـعـنـا الــعـراقي عـبــر مـديـنـة
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مقتطفات من ضباب ميغيل اونامونو
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احللة

"نـعم انا اسـبـاني اسبـاني الوالدة
والـتعـليم واجلـسد والـروح واللـغة
هـنـة والـوظيـفـة اسـباني وحـتى ا
قـبل وبــعـد كل شيء واالســبـانــيـة
ديني والسـماء التي اريد ان اؤمن
بهـا هي اسبـانيـا االلهـية اخلـالدة
وان ربي هـو رب اسـباني وان رب
سـيدنـا دون كيخـوته هو رب يـفكر
باإلسبانيـة وباإلسباني قال: ليكن
"... النور! وفعله كان فعالً اسبانياً
ـتشـردون هم الذين يـقولـون ما " ا
ال يـــفـــعــلـــون وال شيء لـــهم ســوى

فقدان الوعي وخنق التفكير"
. نـتحـرين قتـلة مُـحبَـط "معـظم ا
يقـتلـون انفـسهم لـفقـدان الشـجاعة

في قتل آخرين.."
"...حضرتك ال تريدني ان اكون انا
ان اخــرج مـن الــضــبـــاب واعــيش
اعــــيش اعـــيـش ان ارى نـــفـــسي
اســـــمع ذاتـي اشـــــعـــــر بي احس
بكينونتي اتألم اكون: لمَ ال تريد?
لمَ عليّ ان اموت كـائناً من وهم? يا
ُـــنـــشيء دون مـــيـــغـــيل ســـيـــدي ا
حـضــرتك سـتـمـوت ايـضـاً وتـعـود
الى الالشـيء الــتي خــرجت مــنه...
ربـاه هل سـتــتـوقف عن احلـلم به!
سـتـمـوت حـضـرتـك نـعم سـتـمـوت
شـئت ام ابـيت سـتـمـوت حـضـرتك
وسـيـنـقـرض جـمـيع الـذين يـقـرأون
هــذا الــقـصــة جــمـيــعــاً جـمــيــعـاً

جميعاً ال يبقى منهم احدا"
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وت "ال اسـتـطيـع ان امـوت. فقـط 
احلـي الــــــذي يــــــعـــــــيش وانــــــا ال
اســـتــــطـــيـع ان امـــوت ألني غــــيـــر
موجـود... انا خالـد! ال خلود سوى
لـلذين لـم يُولـدوا ولم يوجـدوا وانا
مــنـهم.  كـائن من خــيـال هـو فـكـرة
والفـكـرة خالـدة دائـماً... اخلـالدون
ال يعـيشـون وانا ال اعيش وال اظل
عــلى قــيـد احلــيــاة. انـا فــكــرة! انـا
فـكـرة!" "مـا اغـربه من حـيـوان هـذا
االنــســان! ال يـــرى ابــعــد من انــفه.
يـداعبـنا دون ان نـعرف الـسبب وال
ـاذا ح نـداعـبه اكـثر ونـسـتـسلم
له يرفضنا او يعاقبنا. ليس هناك
عـرفة ما يـريد هذا ان كان طريـقة 
يعرفه هو بنـفسه.  يظهر دائماً في
هـيـئـة اخـرى بـعـيـدة عن كـيـنـونته
ويــنـظــر من حــيث ال يــنـظــر وكـأن
ـاً آخر يـتبدى له. ومـؤكد انه ما عا
ـاً كــان سـيــوجــد لـو ان هــنـاك عــا

آخر".  

سـوى افـســاد الـروح الن اكـثـر من
حـاقــد شُـفـي من غـله وحــلّت عــلـيه
ــا الــرحــمــة واحب ضــحــيــته حــا
انـتـزع الـكره مـنـهـا. الـعـمل السيء
يــنـطــلق من الــشــعــور الـسيء ألن

ذنب" القانون يخلق ا
"ان تـــكـــون ابــاً عـــلى ان ال تـــكــون
مجـنوناً او بـليداً تُـوقظ في نفسك
افـــظع مــا في االنـــســان: الــشــعــور

سؤولية"  با
"الزواج جتـربـة... نـفسـيـة واالبوة

كذلك... مَرَضية"
"كــان يـــرغب بــاالنــتــحــار ألنه كــان

صائبه الشخصية"   نبعاً 
"سـمـعت ان شـخـصـاً مـا خـرج ذات
ـسـدس وفي نـيـته لـيـلة مُـسـلـحـاً 
قتل نـفـسه. ظهـر بـعض اللـصوص
وهـجــمــوا عــلــيه لــســرقـتـه. تـأهب
لــلــدفــاع عن نــفــسه فــقــتل احــدهم
بــيـنـمــا هـرب اآلخـرون. وحـ رأى
انـه اشـتـرى حـيـاتـه بـحـيـاة اآلخـر

تراجع عن هدفه"

ـلم الـتــواضع عـامل في االفــكـار أُ
وارتب االشــيـاء لــكي يـعــرف الـذين
يـأتـون بـعـدي كـيف يسـتـثـمـرونـها.
الـــعــمـل االنــســـاني جـــمـــاعي ولن

يكون راسخاً ودائماً بفرديته"
"الـــوقت الــضـــائع ال يــعـــود حــامالً

ناسبات التي تبددت" ا
"ان تـــفـــكـــر هـــو ان تـــشك وال شيء
ـــكن ان تـــؤمن ســـوى ان تـــشك. 
تــعــرف وتـتــخــيل دون ان تـشك. ال
ـــعــرفــة وال الــتــخــيل ــان وال ا اإل
مكن يـفتـرض الشك لـكن من غيـر ا
ان تــفــكـر دون ان تــشك. مـن الـشك
ــعـــرفــة ـــان وا الـــذي هـــو من اال
يُـخـلق الـتـفـكـيـر نـشـيـطـاً مـتـحـركاً

." وحياً
"حـ يبـحث احد عن حـجج لتـبرئة
ا يـفعل بدقـة عمل آخر ال نفـسه ا

عالقة له بالتبرير امام الله".
"الـــقـــتـل من اجل الــــقـــتـل فـــقـــدان
لـــلـــصـــواب عـــلى األغـــلب من اجل
الـتــحـرر من الـكــره الـذي ال عـمل له

الـشــارع صـالــة عـرض ســيـنــمـائي
وشعـر انه احد افراد هـذا العرض
ظل وشـبح. وان هـناك دائـماً حـمام
وسط هـــذه احلــشـــود الـــبــشـــريــة
ضـيـاع في هـذه الـكـتـلـة مـن الـبـشر
الـذين يـذهـبـون ويـجـيـئون دون ان
يــعـرفـوه او حــتى يـنــتـبــهـوا الـيه
يـثيـر في نـفـسه الـوقع ذاته حلـمام
مفتوح على الطبيعة وعلى السماء

وعلى زهرة الريح" 
ا هـو نتاج "ال أحـد نتـاج نفـسه ا

اآلخرين"
b Uš »U³ý

"رؤيـة االبـنـاء يـكـبـرون هو األجـمل
واألكـثر فـظـاعـة على مـا اعـتـقد. ال
تتزوج اذن يا اوغـوستو ال تتزوج
اذا اردت ان تــســتـــمــتع بـــشــبــابك

اخلالد"
"مــا الـــذي تــريـــد ان نــفــعـــله نــحن
الـفـقـراء سـوى ان نُـطـعم األغـنـيـاء

اوالدنا?"
"انــــا انـــســــان بـــســــيط غــــايـــة في

ــــا ال يــــولــــد احلب االّ بــــوالدة "ر
الـغـيـرة هي الـتي تُـلـهـمـنـا لـنحب.
بعشق امـرأة لرجل او رجل المرأة
ال يـــدركـــون هـــذه احلـــقـــيـــقـــة وال
يـذكـرونهـا امـام انفـسهم اي انه ال
يُـغـرمـون بـبــعـضـهم حـقـا االّ حـ
يرى هو بانها تنظر الى رجل آخر
او هي تـنظـر اليه مـثلـما تـنظر الى

امرأة اخرى"
"هـناك دمـوع تُنـعش وتُفـرح القلب

ودموع تُشعل وتخنق"
"حـ وطـأ الـشـارع ووجـد الـسـماء
فــــوق رأسه والـــنــــاس يـــذهـــبـــون
تـابـعة ـشيـئـتـهم او  ويـجـيئـون 
ـعـنــوا الـنـظـر اعـمـالــهم دون ان 
فــيه حـتـى او يـكــتـرثــون به لــعـدم
مـعـرفـتــهم به دون شك شـعـر بـانه
هــو تـلك األنــا الــتي تــنـتــسب الى
"انــا هـــو انــا" فـــصــار يـــتــصـــاغــر
ويـتـصـاغـر ويــنـحـسـر في جـسـده
بــاحـــثــاً عن ركن صـــغــيــر يــتــكــور
. كـان بــداخـلـه وان ال يُـرى مــطــلـقــاً

ُــتــخــيل! وهــكــذا ال احـد "الــواقع ا
سـيـمـتلـك احلق للـمـطـالبـة بـابـطال
قــوانــ هــذا اجلــنس اجلــديــد من
األدب... ابـتـدعُ اسـلوبـاً ادبـياً وان
ابـتـداع نوع جـديـد يـكـتـمل بأطالق
اسم مــنــاسب عــلــيه واعــطـيـه انـا
الـقـوانــ الـتي تـروق لي. وحـواراً

"! كثيراً
"صـــــعـب جــــداً ان يُـــــضـــــطـــــر الى
اســــتـــغالل احـــد االشـــيـــاء –فـــكـــر
اوغــوسـتــو- واســتـخــدامـهــا. هـذا
االســـتـــعـــمـــال يـــسيء بل يـــحـــطم

اجلمال كله"
ا يهرب من "الذي يسافر كـثيراً ا
كل مــكـان وال يــبـحث عن كـل مـكـان

يصله"
"نــحن الـــبـــشــر ال نـــســـتــســـلم الى
ـــصـــائب الـــكــبـــيـــرة وال األفــراح ا
ـــصـــائب الـــعـــظـــيـــمــة الن هـــذه ا
واألفــراح تــأتي مُــقــنّـــعــة بــغــيــمــة
واسـعــة من احلــوادث الــصـغــيـرة
وهكـذا هي احلـيـاة: غـيمـة. احلـياة

ضباب"
"نـنادي انـفسـنـا كمـا يـنادونـنا. في
ازمان هـومـيـروس كـان االشـخاص
واالشــيـاء يـحـمـلـون اسـمـ الـذي
يُــطــلــقه االنــســان والــذي تُـطــلــقه

اآللهة"
عـرفـة وهـذا يـقتل "احلب يـسبـق ا

ذاك"
"ســــهل جـــداً ان تـــتـــزوج لـــكن من

العسير ان تصبح متزوجاً"
"حـ يـجد االنـسـان نـفـسه مـعزوالً
سـتقبل وعن ويُغـمض عيـنيه عن ا
احلـلم يتـمرد عـليه جـحيـم اخللود
. الـســاحق. اخلـلــود لـيس مــصـيـراً
ـــوت نــصف ــنح ا ـــوت  حــ 
ــســيـر الى الــتــفـاتــة ونــشـرع في ا

اضي الى ما كان" اخللف الى ا
"مــا يُـــســـمى بـــاحلب هـــو قــصص
كـــتب شـيء أُخــتـــرع لـــيُــتـــكـــلم به
ويُــكــتب عــنـه. حــمــاقــات شــعــراء.
االيـــجــابي هــو الـــزواج. الــقــانــون
ـدني لم يتـطرق الى احلب بل عن ا

الـزواج. كل ما يـتعلق بـاحلب ليس
سوى موسيقى"

"غـالـبـاً مـا ينـتـهي األمـر بـان تـكون
لعبة لتخيالتك"

"هل حياتي روايـة ام واقع مُتخيل
ام مـاذا? كل مـا يـحـدث لي ويـحدث
ا لهـم هل هو حقـيقة ام خـيال? ر
يكـون هذا كله حـلماً من الله او من
كـــائن مَن يـــكــون ســـوف يــتالشى
ا يـسـتيـقظ هـو وعلـيه نـصلي حـا
له ونـرفع له دعـواتـنــا وتـراتـيـلـنـا
لـكي يـظل غـافـيـاً ويـهـدهـد حـلـمه.
ـا تـكـون طـقـوس االديـان كـلـهـا ر
طـريـقـة لـتـنـمـيـة حـلم الـرب حتى ال

يستيقظ ويتوقف عن احللم بنا?"
bOŠË ÷Ëd

ـــروّض الـــوحـــيـــد "احلـــيـــاة هـي ا
لـلــحـيــاة. لـيس هــنـاك عــلم تـربــيـة
يـسـتـحق. فـقط يُـتعـلم لـلـبـقـاء على
قــيــد احلــيــاة وكل انــســان البـد ان
يــبــدأ بــالــتــمــرن عــلى احلــيــاة من

جديد..."
ا يتكلم االنسان يكذب وح "حا
ـا يفـكر يتـحدث الى نـفـسه اي حا
مُــدركـاً مــا يـفــكــر به يـكــذب. لـيس
هــنــاك اكــثــر واقــعـيــة مـن احلــيـاة
الـفــايـســيـولــوجـيـة. الــكـلــمـة هـذا
الـنـتـاج االجـتـمـاعي صُـنـعت ألجل

الكذب"
"الـــكــلـــمــة وكل انـــواع الــتـــعــبـــيــر
االصـــــطـالحي مــــــثل الـــــقــــــبـــــلـــــة
واحلــضـن... ال شيء نــعــمل ســوى
ــثل كل دوره. اجلــمــيع بــشـر ان 
. ال احـد ــثـلــ هـزلــيـ أقــنـعـة و
ا يـقـوله ويعـبر يعـاني او يـتلـذذ 
ــا يــدّعي انـه يـســتــمــتع عــنه ور
ويــــعـــاني واالّ فــــلن يــــســـتــــطـــيع
الـــعــيش. نـــحن هــادئـــون جــداً في
اعــمـــاقـــنــا. مـــثـــلي انـــا اآلن اقــوم
هـزلتي لوحـدي مُمثـالً ومُشاهداً
ــــوت ســـوى في الــــوقت ذاتـه. ال 
األلم اجلسدي. احلقـيقة الكبرى ان
االنـسان الـفايـسيـولوجي هـو الذي

ال يتكلم وال يكذب"

ضياء اجلبيلي 

غالف الكتابميغيل اونامونو

مسـؤولة وإدانة واضـحة وتقريع
لـــلــحــرب واألزمـــات الــتـي تــســرق
مـسـار احلــيـاة اجلـمــيل والـهـاد
ــاً غــرائــبــيـاً وتــضع بــدالً مــنه عــا

غريباً!
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يـــكن مــوفـــقــاً جـــداً أمــا الـــقــصــة
األخـيرة (قـمـر) فلـيـست جـيدة في
ــا يـكــفي; ألنـهــا غـيـر نـهــايـتــهـا 

مفاجئة إلى حدٍ ما.
 آخــر األمــر يــحـــتــفي اجلــبــيــلي
ببـيـئـته البـصـريـة اجلمـيـلـة ضمن
ي ذلك عـنــدمـا تـكـون مـنـظــور عـا
الــبـصـرة مـقــصـداً لـلــكل: الـتـجـار
ـتاعب... والـغزاة والـطامـح وا
ـا تـكـون قـصـة (الـوقـوف) رمـزاً ر
ـر لــلــعــراق كــله الــعــراق الــذي 
ـرحـلـة عـجــز عن اإلمـسـاك بـأول
خيوط الـنهـضة الفـعلـية اجلادة...
هـذه الـقـصص رسـالـة اجـتـمـاعـيـة

غالف الرواية


