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وت حلنون مجيد وتون وال  قراءة في 

ا ئة من مـجموع أمـيي العالم طـبقا  ـنطقة و 9.8 با ئـة من سكان ا قدرت إحصاءات عدد األمـي في الوطن العربي بـ  73.5 مليون شخـص أي ما يناهز  21 با
نـظمـة العـربيـة للـتربيـة والثـقافـة والعـلوم ألـكسـو لطوف الـعبـدالله الـذي أشار خالل كـلمـة له في ندوة حتت عـنوان (حتـدي القـرائية ـكلف بـإدارة التـربيـة با قاله ا
شـاركة خبراء عرب في مجال التربية والتعليم إلى أن نـسبة األمية في مجموعة الدول العربية تمثل ـنظمة بالعاصمة التونسية  قر ا مسؤولية مجتمعية) عقدت 

ي.  توسط العا حوالي ضعف ا
ياً بـشكل يـجعـلنا غـير قـادرين على الـتصدي دن مشـيراً إلى أن (هـذه اجليـوب تتدحـرج وتنـفلت عـا ـنتـشرة في األريـاف وا وحذر الـعبدالـله من خطـورة جيـوب األمي ا
ـا قيـمته  124 ملـيار ـرجوة مـنهـا رغم إنفـاق الدول الـعربـية  ـية فـي مجـال محـو األميـة لم حتقق إلى حـد اآلن األهداف ا خلطـورتهـا. ولفت الـنظـر إلى أن الشـراكات الـعا

دوالر) داعياً إلى (االستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في اجملال على غرار التجربة الفيتنامية).
وافق لـ 8 ي لـلقرائية ومحو األمية ا نظمة العربيـة للتربية والثقافة والـعلوم ألكسو اجملموعة الدولـية االحتفال باليوم العا  يذكر أن هذه الندوة تندرج في سياق مـشاركة ا

من سبتمبر من كل عام.
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قصص الـومـضة فـجـاءت لديه ومـضـة بعـنوان
رغبـة متـأخرة وعـلى النـحو االتي : يـوماً رغب
الــشــيخ فـي ان يــعــود شــابــاً فـــحــطم اضالعه
حصان واخرى بـعنوان صبح: فـرّ الصبح على
صـيـاح ديك  لـكـنـه نـام عـلى شـخــــيـر اسـد ...

الخ.
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احلبـكـة : من مـعـاييـر الـقـصة الـقـصـيرة -3
جــداً انـهــا انــسـيــابــيـة ولــيس فــيـهــا تــشـابك
االحداث كأنـواع القصص االخـرى وتكون على
االغلب افقيـة وتتصف حبـكتها بـالسرعة وهذا
ـوتون وال ـيـز الـقصص الـقـصـيرة جـداً  ما 
عيـار ال ينطبق على القصص وت لكن هذا ا
القصيرة جداً ذات الصفحة الواحدة او اقل او
ـوت بـرقم 60 اكـثـر بـقــلـيل كـقـصـة احــتـفـال 
وقصة جـوع كر برقم  61وقصة افـراح اللغة
بـرقم  26وقــصـة حتـت الـشــمس بــرقم 4 77-
الوصـف تبـتـعد الـقـصـة القـصـيـرة جداً عن
تفـاصـيل الوصـف في انواع الـقـصص االخرى
الن الـتـكـثـيف من مـسـتـلـزمـاتـهـا وتكـون اشـبه

باللقطة السريعة 
 Flash Backوما دامت القـصة القـصيرة جداً
من بدايتـها حتى نـهايتـها في عجـلة من امرها
فــيـجـب ان تـصــوّر بــسـرعــة ويــجب ان تــكـون
صورها صوراً متـحركة سعد الدين  1978م 
ص:  8وهـذا مـا جتـده في قــصص مـجـمـوعـته
ـوت مـثـل مـداعـبــة بـرقم  ? 7و ـوتــون وال 

الكرادة برقم  16و هدية برقم  7... الخ .
ضـمـون : في القـصص الـقصـيـرة جداً ا -5
ـضـمــون مع االطـار الـفـني يـجب ان يـتــوافق ا
وان تواكب القـصة القـصيرة جـداً روح العصر
الذي يتصف بسرعة ضـوئية الى جانب التقدم
الـهائل فـي االتصـاالت وان يـبـتـعـد الـقاص عن
ـكـررة وان تـكتـنـز القـصـة القـصـيرة االحداث ا
فـارقة واجلدة وفي مـجموعة جداً بالطـرافة وا
وت جند استثماراً للموروث في وتون وال 
الئـم لــروح الــقــصـة بــعض الــقــصص غــيــر ا
القصيرة جداً مثل قصة اسكنجبييييل التي لم
ـوروث الشعـبي جاءت وعلى الـنحو تستـثمر ا
االتي : كـان يـسـمع بـه .. لم يـره ولم يـذقه قط 
فكان من امنـياته ان يجرَّبه كـما جرَّب غيره من
ـحال فـأقـبل عـلى بـائع قـبل  وكـان عـطـشـان 

الشرابت يسأله : 
-الـديك اسـكنـجـبـيـيـيـيـيـيل ? عجـب البـائع من
نــعم لــدي ســذاجــته فــرد عـــلــيه يــجــاريه -

ولكنت ليس بهذا الثخنننننننننننننن
اال ان الـقاص عـبـر عن وجـهـات نـظـره في هذه
القـصص بـروح ساخـرة او تهـكـميـة او حزيـنة

فاسـتطـاع ان ينـقل ما احس به من وجع او
عذاب او فرح عـابر بتـلقائـية وطالقة بـعيداً
عن اقحـام وجـهات نـظـره ... لـكنه جنح  في
ـتــعـلـقـة ـهــمـة ا تـنــاول قـضـايـا االنــسـان ا
ان بقـدر ومصير االنسان .. ان وت واال با
الـدعـابة واحلـزن الـطـاغي غـلـفـتـا كـثـيراً من

قصصه محمد  2013م  ص :10- 11.
الـــعــــقـــدة : لـــقـــد مـــهــــد الـــقـــاص في -6
وت بـأسلـوب فني مجـموعـته تـموتـون وال 
استـطاع فـيه ان يـصل الى احلبـكـة الدرامـية
فــالــذروة ثـم احلل الــذي جــاء فـي كــثــيــر من
قصصه على شكل غير مفاجئ وال مدهش الن
القصـة القصـيرة جدا لـيس بنيـة مقتـطعة من
القصة القصيرة او من الوحدات السردية في
الـقـصــة الـطـويـلـة والــروايـة  جـاء في إحـدى
قـصـصه بـعـنـوان مــقـهى الـسـنـتـرال بـرقم 48

وعلى النحو االتي :
مقهى السنتـرال فارغة  موحشة  تـثير البكاء
 غــادرهــا الى كــنــدا عــبــد الــســتــار فــنــبــذهـا
الـسـوداني فـتـخـلى عـنـهـا الـسـاعـدي وريـكان .
السنتـرال ال صوت فيـها لعـراقي وال ايقاع زهر
. السنـترال لم يـعد يـجلس فـيها اال مـحمـد مهر
الـدين يـتـكـئ صـامـتـاً عـلى ذكــريـات جـمـدهـا في

تماثيل  .
اللغة: القصص القصيرة جداً جنس ادبي -7
ابــداعي فــيــجب ان تــكــون الــلــغــة فـي الــقــصـة
الـقـصــيـرة جـداً لـغــة شـاعـريـة تــخـاطب الـقـار

بــاحــسـاس مــرهف وغــيــر مــعــقــدة احلـديــثي 
2005م  ص : 20. 
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اال ان حـنــون مـجـيــد تـمـيــزت لـغـته بــأنـهـا ذات
مـــحـــمـــول ثــقـــافي بـــعـــيـــدة قـــدر االمــكـــان عن
االستـعـارات وتتـميـز بـقابـلـيتـها عـلى الـتأويل 
ـعنى ال يـكون تامـاً كامالً مـا لم تأخذ لذلك فإن ا
عملـيته التـلقي مداهـا محمد  2013م  ص :8-
وتون وال وذج من مجموعة   9. وفيما يأتي 
وت استـشهد بـها لـدعم ما ذهبت الـيه من نقد

وعلى النحو االتي : 
قصة حتت الشمس برقم 77

مـنـذ سـاعـاتـهـا االولى بـثت الـشـمس لـهـبـهـا
على الـرؤوس  وعـلى نقـطـة من رصيف اجلـسر
نتفخ اختار الصبي مـوقعه  هناك ركن كـيسه ا
 وافرد من محتوياته دمية مـلونة رفعها عالياً 
وجعل يراوح بها ب السيارات ... دمى  دمى .
وعيناه تراقب حركة السـيارات وتستحثان رزقاً
في مدى الغيب  قال  رزقك يارب كان يتمنى لو
تــثــاقــلت حــركــة الــســيــارات واشــتــد االزدحـام
ليـتسـنى الصحـابهـا او ركابـها  شـراء ولو عدد

محـدود من دماه .. كـان الطـريق مفـتوحـاً هذه
سافات بال هوادة او رة والسيارات تلتهم ا ا
رور من يد ليد فتور  كما لو تعطلت اشارة ا
كان يـنـقل الدمـيـة في تنـازع مـحمـوم وجـسده
ــــعـــرّق يــــرقص فـي مــــا يـــشــــبه الــــفـــراغ  ا
ويستـصرخ مـجهـوالً في اجملهول .. دمى دمى
. عنـدمـا حـلت السـاعـة الـعاشـرة وكـان ال يني
يـتـطــلع نـحـو جــهـات اربع او عـشــر  لم يـعـد
يـدري  فــرغ اجلـســر  صـار كــمـا هــو الـنــهـر
الباهت حتت عيـنه  عندئذ سـقطت الدمية من
ـــا كــان يــؤذيه وعم بــ يــديـه وفــرغ قــلــبه 

جسده السكون واضحت الشمس ال حتتمل 
قصة الكرادة برقم 16

مــا تــزال االســمــاك تـــســبح في احــواضــهــا 
صـفـوف الـدجـاج في االنـتـظـار  االطفـال عـلى
درسة وعودة دراجاتهم الهـوائية ذهابـاً الى ا
مـنــهـا  االسـواق تــفـتــتح لـلــنـاس عـنــد بـاكـر
الـصـباح  وتـغـلق عـنـد اخـر الـلـيل وهـنـاك ما
فـخـخـات تـدور في غـيب الـكـرادة التي تـزال ا

تنام وتصبح مثل كل مرة على يوم جديد .
قصة دم برقم 59

لفـرط توهـجه في حـبهـا وهيـامه فـيهـا  كانت
تظن عـاطـفته الـشـماء رغـبـة فيـهـا وانه الذئب
الذي سـيأكلـها  كـاد يقـول لهـا انا لست ذاك 
واني لسـت الذي تـتـوهمـ بـيـد انه من حزنه

الكثيف طوى صدره على غصته وسكت .

ـوت مجـمـوعـة قصص قـصـيرة وتـون وال 
جداً للـقاص والروائي حـنون مجـيد بلغت 81
إحدى وثـمـان قـصة قـصـيرة جـداً  تراوحت
ب قصص قصـيرة ضامـرة وومضة  صدرت
ـأمون لـلـتـرجمـة / بـغـداد وترجـمـها عن دار ا
ــتـمــرس د. عــبـد الى االنــكــلـيــزيــة االسـتــاذ ا
الواحـد مـحمـد مسـلط  والبـد من االشارة الى
ان الـقـصص الـقـصـيـرة جـداً يـنـظـر اليـهـا من
حـيث مــسـتـوى تــنـسـيق االشــارات الـسـرديـة
العلى مستـوى االحداث لذلك تسـميها الـثقافة
الـيـابـانـيـة قـصص بـحـجم راحـة الـيـد الن لـها
معـايـيـر خـاصة سـأتـنـاولهـا من خالل الـقـصة
وت وتون وال  القصيرة جداً في مـجموعة 

وعلى النحو اآلتي :
الطـول : الـقصـة الـقصـيـرة جداً مـوجزة -1
ومكـثـفـة و يجـب أالّ جتاوز الـقـصـة القـصـيرة
جداً صفحة قياسية واحدة احلديثي  2005م
 ص:  17إالّ أن النـاقـد مـحمـد يـونس يرى ان
من اخلـــطــأ ادراج الــومـــضــة ضــمـن اشــكــال
الــكــتـابــة في الــقــصــة الـقــصــيــرة جــداً الـتي
تـتــعـارض كـلــيـاً مع فن كــتـابـة الــومـضـة وان
أُقحـمت الومـضة في كـيان قـصة قـصيـرة جداً
ابـطـلـته " فـهي سـيـاق شـعـري اعـتـاده الـبـنـاء
النثـري داخل كيـان القصـيدة يونس  2014م
 ص : 45- 46.  وحنون مجيـد في مجموعته
ـوت اورد عـدداً من الـومـضـات ـوتـون وال 
كونهـا قصصـاً قصيـرة جداً تراوحت اطـوالها
ب السـطر والسطـرين او اكثر من ذلـك بقليل
مثل ومـضة سـؤال برقم  66و " سروح " برقم
 "  70ولـنــبك مــعــاً "بـرقم  72إالّ أن قـصــصه
الـقــصـيـرة جـداً عــدا قـصـائــد الـومـضــة يـبـلغ
اقــاصـــهــا صـــفــحـــة واحــدة من الـــقــطع دون
ــتــوسط او تــزيــد بــقـلــيل مــثـل قـصــة حتت ا
الـشـمس بـرقم  77وقـصـة جـوع كـر بـرقم 6

لـكن تـرنـتـول مـيـسـيـون وايت يـرى يـجب ان
تـتـراوح ... في الـطـول بـ خـمـسمـئـة والف
وخـمـسـمـئـة كـلـمـة إالّ ان تـومـاس ي. بـيـرنـز
يــرى لـكي يــنــجح الـقــاص بــكـتــابــة قـصص
قــصــيــرة جــداً يـجـب ان يــعـوّد نــفــسه عــلى
االيـجـاز . يـنـبـغي ان يـطـور ذوقه في ايـجـاز
عـقــدته وكــتـابــته فال بـد ان يــصـيب الــهـدف

مباشرة سعد الدين  1978م  ص:  41. 
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وهـــذا مـــا دأب عـــلـــيه حـــنـــون مـــجـــيـــد في
مـجــمـوعــته عــدا الـقــصص الـقــصـيــرة جـداً
صـحـوبة بـتـفـاصيل الـعـقدة لـلـوصول الى ا
اخلـاتمـة مـثل قـصـة حتت الـشـمس برقم 77
الــتي تــدور حــول صــبي يــبــيع الــدمى فــقـد
وصف الـــقـــاص الــعـــالم اخلـــارجي وصـــفــاً
مسهباً من حرارة الشـمس ولهيبها وازدحام
الـسيـارات واجلـسـر ومـا اصـاب الصـبي من
ـارة تـعب مــرهق  وحـ فــرغ اجلـســر من ا
كــانت اخلــاتـمــة بــضــربــة غـيــر مــدهــشـة إذ
ا سقـطت الـدميـة من ب يـديه وفـرغ قلـبه 
كـان يــؤذيه وعم جـســده الـســكـون واضـحت
الشمس ال حتتمل  وال ادري كيف يفرغ قلب
ا يـؤذيه وهو بـاالضافة الـى تعبه الصـبي 
رهق الذي جعل العرق يتصبب منه قد فقد ا

رأس ماله البسيط الذي اعتاش عليه .
الـبـنـاء : تـبـنـى الـكـثـيـر من الـقـصص  -2
ـمـهد قـدمـة واحلدث ا القـصـيرة جـداً عـلى ا
ـقـدمـة واحلدث ـهم ان تـكـون ا لـلـخـاتـمـة وا
مضـغـوطتـ امـا اخلـاتمـة فـيجب اعـطـاؤها
كثيراً من االهـتمام في الـقصة القـصيرة جداً
دهشة فاجئة ا النها حتتوي على الضربـة ا
الــتـي من دونــهـــا يُــحـــوَّل الــســـرد الى نص
ـوت حتوي ـوتـون وال  مـفـتـوح وقـصص 
ـــقــدمــة واحلــدث والـــصــلب مــا عــدا عــلى ا
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شهـد الثقافـي على مستـوى الساحة الـثقافيـة العراقية مازالـت الرواية تتـسيد ا
بل وأخـذت تـزاحم الـعـلـوم واآلداب األخـرى لـتـتـحـول الى أكـثـر من مـجرد فـعل
جـمالـي يغـطـيه الـسرد بل هـي عبـارة عن فـلـسفـة وفـكـر وتـشكـيل وشـعـر ولعل
ـدن الـعـراق األخـرى يـسـعى مــثـقـفـوهـا وسـاردوهـا الى مـديـنـة كـربالء اســوة 
االصــطــفــاف جـنــبــا الى جــنب مــعــهم في عــالم الــســرد لـيــكــتــبــوا عن مــدنـهم

بأشخاصها وأماكنها وأحداثها.
ـديـنة) الى إذ يـنبـري الـروائي عـلي لفـته سـعـيد في روايـته الـسادسـة (مـزامـير ا
رسم صورة صوفية بأحلان عراقية وأشجان كربالئية تعبر عن آالمها وأحزانها
من خالل أزمـات ظـلت خـزيـنـة في تـاريخ شـخـصـيـاته الـروائـيـة فـقـد سـعى الى
حي رمضان شوارع ـة فنقرأ فيـها (ساحة التـربية ـدينة القد مـحاكاة امكنة ا
ة مقبـرتها اجلديـدة) كما سعى الى مـحاكاة شخـصيات حقـيقية ديـنة القـد ا
وان بـدت لـغـيــر الـقـريب مـن الـروائي انـهـا شــخـصـيــات روائـيـة بـحــتـة. فـمن هم
اصـدقاؤه مـجـتبى االطـلـساني: الـذي يـعاني عـقـدة األب الغـني الـذي نبـذه كونه
دينة (ابن والية). يوسف: الشاب خـرج عن إطار العائلة الديني وهو من ابـناء ا
ـديـنـة والذي حـصل عـلى شهـادة الـدكتـوراه وكـما يـقـول الراوي الـنازح الى ا
انـها سـاعدته عـلى كسب احـترام الـناس له بـسبـبهـا. جمـعة: الـشاب الـنازح من
بـغداد ويعمل في مصرف أهلي وأ دراسته اجلامـعية. ويعمل ناقدا. محمود:
ابن الـتاجـر الكبـير. مـحسن: هـو الشـخصيـة احملوريـة النـازحة من اجلـنوب. هو

ـضـطـهـد والـغـريب. الـكـاتـب وا
سلوى: ظالل فتاة قتلت رجولة
زوجها وبدت على طول النص
عـلى شكل شـبح يشـابه كـثيرا

من الفتيات.
لم يــبـــحــر الــراوي في الــزمن
ـا ــسـتـقـبـلي وا الـقـد أو ا
أخــــتـــار الــــزمن اآلنـي الـــذي
ـركـزي ـكـان ا نـعـيـشه. امـا ا
ـديــنــة وهـو فــكـان مــقــبــرة ا
مــكـان غــيـر ألــيف ولـكن هل
كــتب بــطــريــقــة جــمــالــيـة? ال
اعـــتـــقـــد او لم يـــنـــتـــبه إلـــيه
الـــكــــاتـب ولـــو انــــتــــبه إلــــيه
لــصــاغــة صـــيــاغــة رائــعــة.
يـعمل بـطله الرئـيس محسن
فــيـهــا كـحــفــار قـبــور وهـو
كـــاتب وإعالمـي في الــوقت
نـفسه يعـاني عقدة (الـلفوة)
ـــبـــررة او من دون غـــيــــر ا
مـبـرر كـونه لـيس مـن ابـناء
ـديـنـة لـكن اصـدقاءه هم ا
ايـــضــــا من مـــحــــافـــظـــات

جـنـوبيـة وال تـوجـد عـندهم مـثل هـذه الـعـقدة بل
دينة ساواة مع أبناء ا يـتنعمون بحظوة كبيرة من االحترام والـتقدير على قدم ا
ريـضة الذي يعاني عقدة عدم ومـثل هذه العقدة ال توجد إال في مـخيلة محسن ا

االنتماء.
ولـو رجعنا الى األدبيات األوربـية واستثمـارها لالماكن القبـيحة بصيـغة جمالية
ـفـكـرين الى رفض ـيـة الـثـانيـة ودفـعت ا سـنـجـد انهـا ظـهـرت بـعـد احلـرب الـعـا
الـنزعـة (الوجـودية والـرأسـمالـية) والـدعوة الى الـرجوع الـى الطـبيـعة من جـديد
قـابـر ويـدعو بـوصفـهـا تـمثل الـفـطـرة السـلـمـية وكـنت اتـمـنى ان يـنبـذ الـكـاتب ا
لـلحيـاة من خالل إعادة إعـمارهـا وبنـاء احلدائق وسـطها وتـأجيـر أكشـاك لبيع
ـوتى ألننا قضـينا جزءا من الـورد لوضعهـا عليها. وتـبليط شوارعـها واحترام ا
حـياتنا معـهم. إذ يذهب الدكتور جـوستون الى ان اعظم مزايـا الفن هي محاكاة
الـطبيعة ولكن من الضروري أن تتميز جـوانب الطبيعة التي هي أليق باحملاكاة.

دح. ويقصد به ما يستحق االستحسان وا
امـا من ناحـيـة السـرد فتـتـجلى عـظـمة الـرواية فـي السـرد إذا اتفـقـنا جـزافا ان
الـرواية كتبت بصـيغة الراوي العلـيم بكل شيء?  حيث نقرأ في ص) :70ويخرج
حـينئذ ذئب رجولـتك عاويا في صحرائك الـقاحلة يسـعى ألكل خروف انوثتها.)
وكذلك في ص) :74ان الـقبر وسـيلـة لعنـوان االتصـال ما ب الـغيـاب واحلضور

رغم ان مبتدعها الغراب الذي صار شؤما ولونه اسود يشبه رايات داعش).
ـتـلك الـنص جـرأة كـبـيـرة. حـيث نـقـرأ في ص ) :73فـاجلـنس الـذي قـتل كـمـا و
الـناس واألنبياء معا). وكذلك هو صرخة في وجه رجال الدين كما في ص) :72
قبـرة تطـلق سيل احـتقـارك وتلعن حـ كنت تـقف امام صورة مـعلـقة في بـاب ا
قابر وقد زادت على صور الـزمن الذي جعل الصورة تلطخ اجلـدران حتى في ا
صدام  1000 مـرة وتلعن السـاعة التي جاء بـها هؤالء وهم باحملـابس ويهيجون
ـقـدسـات وهم الـنـاس بــاسم الـدين والـتــضـحـيــة في سـبـيل الــله والـدفـاع عـن ا
جـالسون في احضان احلـلم على فرش منضـدة وال يشاركون حتى في دفن من

ساقوهم للحرب).
لـكن القار يتيه األسلوب الـذي كتبت فيه الرواية ويُعـدْ جدران الرواية وسقفها
والـطريقـة التي كتب فـيها فـهل كتبـها الروائي بـصيغـة الراوي العـليم بكل شيء
ـشـارك ام البـطل الـرئيس في الـنص? وهل يـجوز تـبـادل األدوار إن كان في ام ا
أي من تـلك األنواع الثالثة مع الشـخصية البطـلة في النص. ألنني وجدت حتول

في السرد? ام هو تقنية جديدة?
لـنـطـالع اآلتي من جـمل الـرواية: في ص) :166لم يـعـد بـاستـطـاعـتي الـتوقف في
قهى البغدادي.. اهذي معك ونفسي طلوبة للحاق بجلسة ا الـشارع والسرعة ا
أسـيرة ذاك احلـلم الذي يـحـدثني فـتسـقط الـنجـمة الـوحيـدة في سـمت السـماء
دخـلت ظلمة شـارع فرعي. النجـمة التي وجدتـني وحيدا استـغلت الظالم ألسمع
مـناداتـها فـأجدهـا أسيـرة الولـوج إليـها). وفي ص) :167تـقـدمت خطـوات ألكون
بـ أشجار ياس كثـيفة في اجلزرة الـوسطية ولم أحتـدث ولم أعرف كأني أسير
هـلوسات من تلك التي أتخيلها في القصص والروايات التي أكتبها). وكذلك في
ص) :168سـمعت صوتي يـقول لي: وبكـيت يشاطـرني صوت النـشيج وأنا أدرك
ان هـذه الـنـجـمـة األنـثى هي روحـهـا. وبال إرادة مـني رحت اتـوسـلـهـا ان تريـني
وجـهــهـا الــغـائب. ووجــهـهــا الـذي ال اعــرفه. قــلت لـهــا: أبي يـزورني بــ احلـ

واآلخر).
ولـو راجعنـا بدايـة الروايـة سنـجد ان الراوي يـأخذ بـزمام الـروي ويسـبر اغوار
الـشخـصـيات ابـتـداءً من محـسن وحـديـثه مع ابيه ومـرورا بـجمـعـة النـاقـد الذي
ية وتقـول له دوما ان افكاره خاصه به يـكتب من وحي قراءاته بال شهـادة اكاد

ص11. ويوسف وعلي الدفان ومحمود ومجتبى وناهض ...الخ. 
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هو باحث جامـعي رص تابـعنا كتـاباته منذ
ــدجج بـالــطــمــوحـات أيــام شـبــابــنــا األول ا
والـتـشـوفـات والـعـمل عـلى تـغـيـيـر الـعـالم إذ
قـرأت ســنـة  ?1969ثالثـة مـن كـتــبه أثـار كلُ
واحد مـنها ضـجة مـا بعـدها ضـجة والسـيما
كتابه (نقد الـفكر الديـني) وألفت في الرد عليه
كتب عدة وما زلت أستذكـر رأي الشيخ محمد
ا ورد جواد مـغنـية ( (1979-1904الشـاجب 
في الكـتاب في اسـتطالع لـلرأي أجـرته مجـلة
(األسبوع العربي) األسبوعية اللبنانية فضالً
ـة) أيـام عن كـتـابه (الـنـقـد الـذاتي بـعـد الـهـز
عـزّهـا وتـألــقـهـا والـتي كــانت أمل الـعـرب في
ـثيرة لـلجدل حترير فـلسـط وثالث الـكتب ا

كتابه (مأساة ابليس).
الـــرجل صـــاحب رأي وهـــو لـــيس من الـــذين
يـعيـدون األقـوال بـبـغـاويـة يحـسـدون عـلـيـها
وهــو يــحــرث في أرض مــغــايــرة في الــضــفـة
األخــرى الــتـي اعــتــاد عــلى الـــســيــر فــيــهــا
ـقوالت اجلـاهـزة والذين يـفـسرون أصحـاب ا

اء. اء بعد اجلهد با ا
أواخــر ســنــة  1999قــرأت رابع كــتــبه وهــو

كتاب ضـخم يقع في  574صفحـة نشـره سنة
 1997مركـز األبحـاث والدراسـات االشتـراكية
في الــعــالم الــعــربي ومــقــره فـي الــعــاصــمـة
الـــقــبـــرصـــيــة نـــيــقـــوســـيــا وأعـــني كـــتــابه
االســتـقــصـائي الــتــوثـيــقي (مــا بـعــد ذهـنــيـة
. قــراءة (اآليــات الــشــيــطــانــيـة) رد الــتــحــر

وتعقيب),
والكـتاب هـذا جمع فـيه الدكـتور صادق جالل
ا العظم (1934-2016/12/11)عدداً كثـيراً 
كتب بشأن رواية (اآليـات الشيطـانية) الرواية
شـاكسة للروائي الـبريطاني هندي القادحة ا
األصل سلمان رشدي الذي سأقرأ في سنوات
تلت روايـته (العـار) التي نـشرتـها دار اجلمل

انيا. بأ
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آخـر مــا قـرأت مـن كـتــابـات الــدكـتــور صـادق
ــركـــز عن احلب الــعــذري ــكــثف وا بــحــثـه ا
وأصـدرتـه مـنــشـورات نــزار قـبــاني بــطـبــعـته
األولى في كـانـون الثـاني يـنـايـر سـنة ?1968
ـتـوسط ويـقع في  128صـفـحــة من الـقــطع ا
وحمل عنوان (في احلب واحلب العذري....).

العظم ينقي هذه الظاهرة
ـــبـــحث مـــطـــبـــات عــدة وجـــدت في هـــذا ا
والسيمـا ح يدرس ظاهـرة احلب العذري
فهو يأتي مـدججاً بـفكرة نفي هـذه الظاهرة
في احليـاة االجـتـماعـيـة عـند الـعـرب فضالً
عـنهـا في احلـيـاة الـثقـافـيـة وقـد سـبقه إلى
هذا الـنـفي والشك فـي هذه الـظـاهرة ومـنذ
عـشـريـنــات الـقـرن الـعـشــرين الـدكـتـور طه
حــسـ فـي أحـاديــثه االربــعــائــيــة والـتي
جـــمــعــهـــا ونــشـــرهــا فـي كــتـــابه (حــديث
األربعاء). يـبأ حـديثه بالـرد على ما أورده
الـدكـتور يـوسف خـلـيف في كـتـابه (احلب
ـثــالي عـنــد الـعـرب) وهــو بـدل أن يـورد ا
نص رأي الدكتور يوسف خـليف يورد لنا
معنى أقـواله حيث يقـول األستاذ صادق
("دَرَجَ الــكــتـاب الــعــرب الــقــدمــاء مـنــهم
واحملـدثـون عـلى تــفـسـيـر ظـاهـرة احلب
الـعذري بـنـسـبتـه إلى قبـيـلـة عـذرة التي
ط مـع من احلب (....) اشتُـهِـرَ عنـهـا 
ــثـال نــذكـر ان الــدكـتـور وعـلى ســبـيل ا
يـوسف خـلــيف سـلك هــذا الـسـبـيل (...)

حيث يقول ما معناه) تراجع ص79.

وهذا ال يجوز في طرائق البحث العلمي وهو
ساعد في جامـعة بيروت األمريكية األستاذ ا
يوم نشـر بحثه هذا وكـان الواجب إيراد نص

رأي خليف.
كــمـا أن الــدكــتــور صــادق يـدرس شــخــصــيـة
الـشـاعـر الـعـذري الـشـهـير (جـمـيـل بن مَـعـمَر)
الـذي اقـتـرن اسـمه بـاسم مـحـبـوبـته فـأمـسى
يطـلق عـليـه اسم (جمـيل بـثيـنـة) يعـمم سـلوك
جــمـــيل هــذا عـــلى كل تـــصــرفــات الـــعــشــاق
العـذريـ التي لم تـصل إلـينـا لسـبب بـسيط
أن من حـسن حظ (بـثـيـنـة) أن عـشـقـهـا شـاعـر
يـحـسن صـوغ الــكالم وتـنـمـيـقـه فـتـغـزل بـهـا
وشبَّب وخـلد ذكرهـا  لكن كـيف لنـا الوصول
إلى سـلـوك الـعـشـاق الـعـذريـ الـذين لم يـقف
عـنـدهم تـاريخ األدب الــعـربي وطـوى الـزمـانُ

أخبارهم بانطوائهم?!
يـؤكـد الـباحـث صـادق جالل الـعـظم إن بـداية
احلب الذي اشـتجر وأثـمر بـ جمـيل وبثـينة

كان شجاراً واقفاً عند قول جميل: 
ودة بيننا    وأول ما قاد ا

  بوداي بغيض يا بث سبابُ 
ترى هل كـان الـسبـاب طـريقـاً للـعـشق لدى كل
ـــاذا بــــني عــــذرة? اجلــــواب واضح كـال إذن 

جنعل هذا احلادث سبباً في الغرام?!
في فــقـرة ثــانــيـة يــذكــر الـدكــتــور صـادق "من
ـعروف ان الـعـادات الـقـبـليـة وقـيـود احلـياة ا
االجـتـمـاعـيـة عـنـد الـعـرب كـانت حتـرّم الـغـزل
والــتــشــبـيـب بــالـبــنــات حــتى إنه إذا عــرفت
الــقـبــيـلــة أن شـخــصـاً عَــرَضَ لــذكـر فــتـاة من
فـتيـاتـهـا في حديـثه أو شـعـره حّـرّموا عـلـيـها
الـزواج منـه ومنـعـوه من رؤيـتـهـا ابـد الـدهر
اذا لم يكـتم جميل حبه لـبثينة وهنا نتـساءل 
ـقدس لـيـقدم إن كان يـحـبهـا ويـبـغي الربـاط ا
عـلى خـطـبـتهـا.تـمـشـيـاً مع األعـراف الـقـبـلـية?
عوضاً عن ان يفعل جـميل ذلك راح يشبب بها
ويـتــغــزل (ـ...) فـمــنــعـا من الــزواج ولم يــعـد
بـاسـتـطـاعـتـهـمـا الـلـقـاء إال خـلـسـة ال شك أن
جميالً فعل كل ما بوسعه لعرقلة الوصول إلى
قدس) مع بثينة...". تراجع ص 81. (الرباط ا
مواصـلة لنـهج التـعمـيم الذي أخـذ به الباحث
صـادق جالل الـعــظم فـأن جـمــيالً الـشـاعـر ال
كن ان نـعامـله مـعامـلة الـناس اآلخـرين فإذ
يتـحدث الـناس فـيمـا بيـنهم وال يـكاد حديـثهم
كن ان ينطبق على يفشو ويذيع لكن هذا ال 
شـاعـر وكــيف له أن يـكــتم حـبــاً بـرى جـسـده

? برياً
رأي الـدكـتـور الـعـظم يـقـوم عـلى ان الـعـشـاق
العـذريـ ال يـريـدون تتـويج حـبـهم بـالزواج
ألن ذلك يقـتل توهج الـعشق وتـأججه نـعم قد
يـحـصل ذلك إلى حـد بـسـيط القـتران اجلـنس
باإلثم واإلنسان آثم بالفطرة لذا نرى بعضهم
يترك حـليلـته على الـرغم من جمالـها وكمـالها
نحـو خادمـة أو . أو  مع افتـقارهـا إلى ابسط

صـور اجلـمـال. أو هي تـهـفـو إلى سـائـقـهـا أو
خادمـهـا... فالـنـفس أمارة بـالـسوء واإلنـسان
وبـقات  لكن في مسألة احلب آثم وا تلذ له ا
الـعـذري كــانت تـقـوم إزاء تــتـويج هـذا احلب
بـالـزواج الــشـرعي مـوانع ومــعـرقالت ال كـمـا
يقـول الـعظم إنـهم يـفتـعـلونـهـا كي ال يصـلوا
بـهـا إلى الـتـتـويج بـالزواج ومـن أجل تـعـزيز
رأيه فإنه يورد لنا قصة يوسف وإمرأة العزيز
في مـصـر فــضالً عن ظـاهــرة الـدوجنـوان في
األدب األوربي ومـــا أرى هـــذا الـــربط يـــخــدم
رأيه إذ مـــا عالقـــة يـــوسف بـــذلـك ومـــا كــان
يوسف من بني عذرة وما كـانت امرأة العزيز
من أرض جـزيرة الـعـرب? واألمـر يـنـطبـق على

الدوجنوان والدوجنوانة.
WO½U½u¹  U dBð

ومــرة أخـــرى يــقـــارن تــصـــرفــات بـــني عــذرة
بتصـرفات اليـونانيـ الواردة في (الكـوميديا
اإللـهـيـة) وأنه لـو تـزوج دانتـي من مـعـشوقـته
ـات وهج الـغـرام وأمـست تـدعى (بـيـاتـريس) 
(مـدام دانـتـي) الـتي تـعــد له وجـبــات الـطـعـام
العق والصـحون وتتـولى االهتمام وتغسل ا

بأطفالها!
يفـترض الـدكتـور العـظم وهو يـنقل لـنا رغـبة
اخلليفة عمـر بن اخلطاب أن (لو أدركت عفراء
وعروة جلمـعت بينـهما) لـكن الباحث من أجل
تــعـزيــز رأيه بــأن الــعـذريــ ال يــرغــبـون في
تـتـويج حـبـهــمـا بـالـزواج ال بل يـرفض فـكـرة
احلب العذري يفترض ان لو ( قُضي لعمر أن
يحـقق رغـبته يـكـون قد فـرض عـلى الـعاشـق
وضــعـاً ال يــريــدانه أبـداً وحــالــة عـمـال كل مـا
بوسعهما على جتـنبها وال ريب ان العاشق
شيئة اخلليـفة ألن تنفيذها ما كان لينصاعـا 
كــان ســيــؤدي إلـى تــفــريغ جتــربــتــهــمــا (...)
وحتويـلـهـما إلى زوجـ عـاديـ لن يذكـرهـما
التاريخ بشـيئ إن مجرد الـتفكيـر ببثـينة على
ـصـون يـكـفي إلفـساد كل إنـها "حـرم جـمـيل ا
. ـرتـبطـة بـقـصة هـذين الـعـاشـق مـشاعـرنـا ا

تراجع ص 102.
كل هــذه الـتــكــهـنــات واالفــتـراضــات يــوردهـا
الــدكــتـــور الــعــظم لــكـي تــعــزز وتــخــدم رأيه
ـرتـبـطـة بـقـصـة جـمـيل وبـثـنـيـة ومـشـاعـره ا
ـــنـــهج الــعـــلـــمي ال يـــأتـــلف مع الـــتـــكــهن وا
واالفتـراض وتوجـيه احلـوادث نحـو ما يـريد
الــبـــاحث ال كــمــا يـــجب أو كــمـــا يــتــوقع ان

يتكون وهو تتويج احلب بالزواج.
 لـعل من نـافل الـقـول ان نـؤكـد ضـرورة عرض
ـرويـات الـتي تـرد في كـتب الـتـاريخ وتـاريخ ا
ـلك سواه األدب علـى العـقل عـقـلنـا الـذي ال 
ـــحص ويـــدقق مـع يــقـــيـــني الـــراسخ- من 
مشـيراً إلى قـلة اليـقيـنيـات الراسـخة لدي- أن
قد طـرأ عـلـيهـا الـكـثيـر من احلـذف واإلضـافة
ــدون إن افــتــرضــنـا كي تــتــوافق مع هــوى ا
الــصــدق في الــراوي األول : أقــول قـولـي هـذا

وأنا أجد الباحث العظم يورد روايات ضعيفة
متهـافتـة فتظـهر لنـا (أم اجلسـير)أخت بثـينة
أشبه بالقوادة ال بل قوادة وإال كيف تقبل ان
تنـام مع أختهـا بثـينـة وإخفـاء جمـيل بعد ان
افتضح أمره ال بل كيف تقبل ان تخاطب فتاة
هي (أم اجلـسيـر) أبـاهـا وأخـاها بـ (قـبـحـكـما

الله)?!
 يـورد لـنـا الـدكـتـور صـادق جالل الـعـظم هـذه
كن لنا ان نصدقها? (كان جميل روية فهل  ا
ــجـــيئ ذويـــهــا في دار بـــثـــيــنـــة وفــوجـئ 
فـأقـسـمت عـلـيه أن يــلـقي بـنـفـسه حتت مـتـاع
البيت (...) ونامت هي كما كانت والى جانبها
) ثم أقبل أم اجلسـيـر (حيث كـان جـمـيل نائـمـاً
زوجها ومعه أبوها وأخوهـا (...) فلما كشفوا
الــثـوب إذا أم اجلــســيــر (...) فــخــجل الـزوج
وصـاحت أخـتهـا لـيـلى قـبـحـكـما الـله! افي كل
يوم تفضحان فـتاتكما ويلـقاكما هذا األعور –
تعني زوج بثينة- بكل قبيح?) تراجع ص83.

االستناد على روايات متهافتة
ويظل الدكتـور العظم يـورد رواياته الضـعيفة
تهافتة ويقبلـها من أجل تعزيز نظريته في وا
الـــعــشق الـــعــذري فـي أنــهـم ال يــرغـــبــون في
تـتـويـجه بـاالقـتـران والـزواج والـتـذرع بـشـتى
احلـجج وبكل مـا يـحـول بـينه وبـ حـبـيـبته
ويـفـرق بـيـنـهـمـا من جـديـد لـيشـتـعل الـعـشق
اذا وتـسـتـعـر نـار الـهـيـام في قـلـبـيـهـمـا أمـا 
ـسلـك فال نـكـاد نحـصل عـلى سـلـوكـهم هـذا ا
جواب وافٍ شافٍ كل ذلك كي يلغي ما تعارف

عليه الدارسون بشأن ظاهرة حب بني عذرة.
 ويسرد علينا الدكتـور العظم سردية ضعيفة
وهـو إذ تــوج لـنــا في الــروايـة اآلنــفـة الــذكـر
قوادة من طـراز فـريد هي أخت بـثـينـة لـيلى
أم اجلسير فإنه يقدم لنا قوادة أخرى هي (ام
مـنـظــور) وال أدري كـيف ان مــجـتـمــعـاً بـدويـاً
محافظاً كان على قرب العهد بظهور اإلسالم
وبقات فالزوج ديوث كيف يقترف مثل هـذه ا
واألب واألخ أقرب إلى الدياثة واألخت قوادة
ـشينة قوادة تزاملهـا وتعاونها في أفـعالها ا
أخرى اغفل تـأريخ األدب اسمـها بل كـناها (أم
منـظـور) ومع هذا يـظل يـقبل الـدكـتور الـعظم
هـذه الـروايـات الــتي انـقـلـهــا نـصـاً بـ (يـذهب
العاشـقان إلى ابـعد من ذلك في خـلق العوائق
بيـنـهـمـا جاء جـمـيل بـثيـنـة ذات مـساء فـ(...)
وبــقـيت مع بــثــيـنــة أم اجلـســيــر أخـتــهـا وأم
مـنـظـور فـقـامت إلى جـمـيل فـأدخـلـته اخلـبـاء
مـــــعــــهــــا وحتــــدثــــا طـــــويالً ثـم اضــــطــــجع
واضطجعت إلى جنبه فذهب النوم بهما حتى
سـتتر اصبـحا). وأظل أتسـاءل عن الضـميـر ا
في أدخلته اخلباء أيعود عـلى بثينة أم أختها

ليلى أم... اجلديدة أم منظور?!
لـــعل هـــذا الـــبـــحـث كـــان من أوائل مـــا كـــتب
الــدكــتــور صــادق جالل الــعــظم فــكــان بـادي

الضعف وما كان أجدره لو حجبه.
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بغداد


