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مدارج الن�صو�ص ومعنى الف�صو�ص

املوضوعات  من  جملة  ح��ول  تطواف  يلي  فيما   
املنفصلة املتصلة، في تأكيد على واحدية اجلوهر 
تعميم  هنا  واملقصود  والتنزالت،  التعبير  وتعددية 
والنصوص.  بالفصوص  املقرونة  املعاني  لطائف 
تلمسات  ث��م  ال��ت��ج��ري��ب،  ويليها  باللغة،  وس��ن��ب��دأ 

املعاني في دروب الفكر. 

ألن الصوت يصدر عن اجلسم البشري، ويّتصل 
بالهندسة البنائية الدقيقة لهذا اجلسم؛ فالتركيبة 
املقدمة األساسية  اآلدمي هي  للجسد  التشريحية 
وبهذا  اإلنسان.  عن  الصادرة  الصوتية  للقابليات 
احلرف"  ال��ص��وت/  "اجل��س��د/  متوالية  ف��إن  املعنى 
تبدو في حالة تناص جبري مداه احلقيقة السرمدية 
واملسموعة  املرئية  الظواهر  تكون  ب��أن  القاضية 
ُمدْوزنة مبوسيقى الوجود الُكلي النابعة من احلق.

أب��ع��اد جسمانية  ي��ك��ون احل����رف ح��ّم��ال  ه��ك��ذا 
والصوتي،  اجلسماني  ال��بُ��ع��دي��ن،  وك��ا  وص��وت��ي��ة. 
املعنوية  املُ���ض���اه���اة  ح���د  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  ي��ت��م��اه��ى 
والداللية؛ فما من صائت إال وقد كان قلّد صوتاً 
صادراً من الطبيعة؛ وما من قائل إال وقد كان عّبر 
عن املعنى الذي كان يُشار إليه من قبُل بالبنان، ثُم 
مّت جتريده من امللموس املباشر إلى املجرد الغائب 
في غوامض الغيب، فأصبح الكام جتريداً أقصى 
إلى  للتحوُّل  قابلة  امل��رئ��ي��ات  وأصبحت  للمعاني، 
مسموعات، وأصبح الذهن البشري مبثابة برنامج 
كومبيوتري )سوفتوير( يجيد حتويل التجسيم إلى 
جتريد، واملجرد إلى ملموس، واملرئي إلى المرئي، 
والدائم  دائ��م،  إلى  والعابر  مرئي،  إلى  والامرئي 
أُخ��رى غير  لغة  يتعلم  أن من  والشاهد  إلى عابر. 
لغته األصلية يواجه صعوبات كبيرة وعسراً شديداً 

�  كاتب وناقد من اليمن.

عمر عبد العزيز�
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في بداية رحلته الدراسية لتلك اللغة، حتى يتسّنى 
لدماغه أن يفرد مساحة خاصة لصوتيات ومرئيات 
به  ف��إذا  احلقيقة،  تأتي حلظة  ثم  اجلديدة؛  اللغة 
ينطق ويكتب بعد أن كان عاجزاً كالطفل الذي يبدأ 

في التأتأة ثم يتحدث بعد حني.
املراحل التي مير فيها الطفل ترميز مكثف إلى 
تاريخ العاقة اإلنسانية بالكام واملقال. وهكذا فإن 
مياه  في  يبحر  وهو  الطفل  ينتاب  الذي  التشويش 
ذاتها  التاريخية  باملتوالية  أشبه  املترجرجة  الكام 
التطور  أن  أيضاً  والشاهد  اإلنسان.  بها  مر  التي 
الطفل  يختزله  اإلنساني  للكائن  ذات��ه  البيولوجلي 

في سنني حياته األولى.
 

احلرف والدماغ
يختزل الدماغ اإلنساني قابليات احلرف، ببعديه 
املرئي واملسموع، ليكون الدماغ مبثابة القائد األعلى 
لعلوم املعارف النابعة من الغيوب، وليصبح الياقوتة 
الفريدة في اجلسد اآلدمي، ولينفسح على تناّصات 
احلكمة  م��ع  وامل��ش��اع��ر،  األح��اس��ي��س  م��ع  عبقرية 

واألهواء، بل ومع املعقول والامعقول.
لهذه األسباب مجتمعة تبدو األصوات واحلروف 
بتوازنات  محكومة  ري��اض��ي��ة  خ��وارزم��ي��ات  مبثابة 
اإلبداع،  على  مفتوحة  وبتغايرات  نبيلة،  موسيقية 
الذي ال حد له وال حدود؛ ولهذا كان القائل يقول: 
"سمعت قوماً يتكلمون بكام من كامنا وليس من 

كامنا!!"، وقال بشار ابن برد:
يا قوم ُأذني لبعض احلي عاشقة 

         واأُلذن تعشق قبل العني أحيانًا 
"إن لم تقف على ما ال  الثالث قائًا:   وأض��اف 
ال  "م��ن  أن  واملقصود  ينقال".  فيما  تشّتّت  ينقال 
يعرف  ال  وم��ن  العبارة"،  تسعفه  ال  اإلش��ارة  يعرف 

الصمت ال يُدرك ُكنه الكام.

الزمة للتذكري:
> املتحدث القائل: "سمعت قوما... إلخ" أعرابي 

بغداد  ف��ي  يتكلمون  امل��ت��أدب��ني  م��ن  ج��م��اع��ة  س��م��ع 
ما  يفهم  لم  لكنه  بالعربية،  يتحدثون  أنهم  وع��رف 
القول  بفضاءات  تتعلق  إش��ارة هامة  وهنا  يقولون. 

الامتناهية. 
لبعض  أُذن��ي  قوم  "يا  القائل:  الثاني  املتحدث   <
احل��ي... الخ" هو الشاعر الضرير بشار ابن برد، 
املغنية اآلس��ر فعشقها دون أن  ال��ذي سمع ص��وت 
املعنوي  التناص  لطائف  من  لطيفة  وتلك  ي��راه��ا. 
والروحي والداللي. ولعل بشار رآها بعني قلبه وهو 

يتوّحد مع نسائم صوتها اجلميل.
اجلبار  عبد  اب��ن  محمد  هو  الثالث  املتحدث   <
ألهم  الذي  واملخاطبات"  "املواقف  صاحب  النّفّري 

احلائرين وشغل الرائني.

اأرفع درجات التعبري
اللغة أرفع درجات التعبير عن الذات واملوضوع؛ 
بل هي جماع  مبفردات،  قاموساً  ليست  أنها  ذلك 
والفراغات  واإلمي�������اءات  واإلش�������ارات  امل���ف���ردات 
نراها  التي  الصورة  أو  الهيئة  أن  حتى  وال��ص��ورة؛ 
سلسلة  طياتها  ف��ي  حتمل  كلمة  بوصفها  أمامنا 
موازية من التعابير أو اللغات؛ فالكلمة املكتوبة رسم 
وصوت وإشارة وموسيقى ومعنى، فهي رسم ألنها 
يفيض  كمعنى  وتترجم  ال��ع��ني،  ع��دس��ات  عبر  مت��ر 
أوجه  حّمالة  فالكلمة  دالالت،  وتعدد  بانزياحات 
القاموسية؛  املعاني  من  مبعنى  تأطرت  وإن  حتى 
لكل  الصوتية  األص���ول  ألن��ه��ا حتمل  وه��ي ص��وت 
يُ�عّرف بوصفه محّاً  ال��ذي  األل��ف  ح��رف، فحرف 
أيضاً  لنقطة ضمن مسار معلوم إمنا هو  هندسياً 
األثير،  في  الفؤاد ممتداً  ج��وف  من  يخرج  ص��وت 
األذن  تلتقطه  الذي  الصوت  ذلك ميتد حكم  وإلى 
متوالية  ت��ن��زاح ضمن  دوائ���ر  إل��ى  ي��ت��ح��ّول  أن  بعد 
وفق  الصورة  تلتقط  العني  أن  فالشاهد  هندسية؛ 
ت��رى ما  العني ال  ف��إن  ول��ه��ذا  م��س��ارات مستقيمة، 
وراء احلجب، غير أن األذن تلتقط الصوت ضمن 
مسارات دائرية حلزونية، ولهذا فإنها تسمع ما وراء 

اجلدران، وأحياناً ما وراء احلجب. 



10

ات
اس
در

ب��ص��ي��راً؛ ألن  يكون  األع��م��ى  أن  رأي��ن��ا كيف  لقد 
حاسة االستماع لديه تكون أكثر تطوراً من اآلخرين 
املبصرين. فيما يكون األبكم أكثر قدرة على إعمال 
يديه وعينيه، مجيداً بعض أنواع احِل�رف التي قد 

ال يقدر عليها املبصرون االعتياديون. 
التي حتمل في طّياتها  الكلمة  أن  من ذلك نرى 
الصورة والصوت حتمل أيضاً موسيقى الوجود، فهي 
آية ذلك: تراتب احلركة  ال خياراً.  مموسقة جبراً 
موسيقياً.  تراتباً  اإلنسانية  اللغات  في  والسكون 
والصوتية  الشكلية  االستقامة  ميزان  تناوب  أيضاً 
في الكام، حتى أن كل كام العاملني جميل، جميل، 
جميل... وليس من لغة على وجه الكرة األرضية إال 
وحتمل القيم اجلمالية ذاتها، التي تترْوَحُن بتفاعلها 
والوجود(؛  )اإلنسان  واملوضوع  ال��ذات  مع  الشامل 
ذلك أن ما نراه اآلن في محركات البحث بأجهزة 
رياضية  لوغاريتمات  وفق  تعمل  والتي  الكمبيوتر 
جبرية موسيقية، وتتمكن من حتويل اللغات بعضها 
إلى بعض، و تختزل اإلش��ارات وحتيلها إلى صور 
متناهية، إمنا تستقيم على  أص��وات ومتازجات ال 
بامليزان  محكومة  ألنها  مموسقة"؛  "لوغاريتمات 
الرياضي، هذا وقد تأسس علم الكومبيوتر املعاصر 
الذي  العلم  وهو  "السيبرنيتيكا"،  علم  سابقه  على 

يسمى أيضاً "علم املعاجلة االلكترونية للمعطيات". 
محركات البحث ما كان لها أن تقوم بهذا العمل 
واستْسبرْت  استفزت  التي  اللغوية  البرامج  ل��وال 
أسرار الكام، فوجدْت أن اللغة أشمل من قاموس 
املفردات وسياق العبارات ومألوف املعاني وما يتّم 
وت��رداده رسماً عن رس��م. فاللغة بحر من  دراسته 
مداد ال ينفد، والكلمات غيض من فيض ال يُدرك؛ 
قال تعالى: }قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي{. وفي أساطير 
األولني افتراض بأن اللغة جاءت من السماء، وأن 
يشير  كائن  من  اإلنسان  ح��ّول  رباني  تنّزٌل  الكام 
تعالى  قال  ناطق.  إنسان  إلى  بالبنان  األشياء  إلى 
لطيفة من  كلها{. وفي هذه  األسماء  آدم  }وعل�ّ�م 
نابعة  اللغة  أن  يرينا  ال��ذي  اإللهي  التعليم  لطائف 
من علياء الكون وجواهر الوجود. وهي بهذا املعنى 
ليست كاماً مرسًا نقوله، بل إنها ترجمان شامل 
للغة فوق اللغات، ولتعبير يتجاوز التعبيرات، وحلالة 

كليانّي�ة تسمو على اجلزئيات. 

ماهية الكالم
علماء األلسنيات توقفوا أمام أسئلة كثيرة تتعلق 
وبني  النص  ب��ني  مقارنة  فعقدوا  ال��ك��ام،  مباهية 
صاحبه من جهة، وبني املرئي وبني املسموع من جهة 
أخرى، فإذا هم أمام متوالية من ثنائيات ال تنقطع: 
املرسوم  وامل��ك��ش��وف،  املستتر  وال��ب��اط��ن،  ال��ظ��اه��ر 
والامرئي،  امل��رئ��ي  وامل��ت��واري،  امل��رق��وم  واملضمر، 
الخ.  وال��ك��ت��اب��ة..  الكاتبة  األن���ا  وال��ف��راغ،  االم��ت��اء 
هذه  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ  استجلى  وقد 
احلرف،  ماهية  ع��ن  بحثه  معرض  ف��ي  الثنائيات 
فقال ما معناه: إن احلرف رقٌم وصوت وروح ورسٌم، 
ّ�ي،  الكل� ال��وج��ود  من  وكينونته  حياته  يستمد  وإن��ه 
ف��ه��و ف��ي ظ��اه��ره ينتمي ألع��ي��ان امل��م��ك��ن��ات، وفي 
باطنه يتجل�ّ�ى في عني احلقيقة على قدر بساطته، 
ويستنفد املعاني والدالالت املُْدَركة والغائبة. وعقَد 
الشيخ مقاربة بني هذه الثنائيات املفاهيمية تقول 
إنها تتجوهر في "الواحدي�ّ�ة"، فهي جمٌع وإن كانت 

تلتقط العين الصورة وفق 
مسارات مستقيمة، ولهذا 
فإن العين ال ترى ما وراء 

الحجب، غير أن األذن تلتقط 
الصوت ضمن مسارات 

دائرية حلزونية، ولهذا فإنها 
تسمع ما وراء الجدران، 
وأحيانًا ما وراء الحجب 
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متفرقة، وهي واحد وإن كانت اثنني، وهي ُموّحدة 
إال  ليس  تفرق  من  ن��راه  فما  ُمتشّظية.  كانت  وإن 
وإن  وال متوت  السحاب،  مّر  ومتر  تتداعى  ص��وراً 
بضابط  محكومة  الصور  وتلك  خبْت،  أو  تاشت 
املعادل  بوصفه  "ال��ب��رزخ"  في  يتجل�ّ�ى  ُمطلق  كوني 
الوجودي للثنائيات، ومعادل يتوسط بينهما، فيصل 
ُّ�َب  تقل� متقل�ّ�بة  بوجوه  الثنائيات  هذه  بني  ويفصل 
ال��ب��رزخ هو احلاكم  ك��ان  ف��إذا  األح���وال واملقامات، 
وظهوراً  ص��وراً  الكلمات،  ألعيان  اجلامع  الضابط 
ومعاني، فإن القطب الصوفي هو الضابط اجلامع 
وتناقضاتهم  بتاوينهم  ْ�ق  اخلل� لتجليات  احل��اك��م 

وتدافعاتهم في احلياة. 
على خط متصل، توقف جاك دريدا وروالن بارت 
أمام اللغة ك�"تأليف"، فقاال مبوت املؤلف، كّاً على 
طريقته؛ لكنهما لم يُفارقا األصل الذي ذهبنا إليه، 
فقد رأى دريدا أن التأليف ليس ترجمة ناجزة ملا 
يتجاوز  يكتب  من  أن  األول  لسببني:  املؤلف؛  كتبه 
بالضرورة أفكاره السابقة على الكتابة، ألنه يتداعى 
مع حلظة اإلب��داع، ويفارق بهذا القدر أو ذاك ما 
كان قد عقد العزم على كتابته. والسبب الثاني أن 
املتلقي ليس واحداً، بل ُمتعدد، وأن هذه التعددية 
بزمن  تتعلق  أشمل  تعددية  إل��ى  تومئ  التلقي  في 
النفسية.  التلقي ومستوى املتلقي وثقافته وحاالته 
بني  البيوكيميائي  ال��ت��واش��ج  ذل��ك  ك��ل  إل��ى  يضاف 
املؤلف والكتابة التي تتصل بكامل البيئة احلاضنة 
لزمن الكتابة، من بياض الصفحة وحتى نور الغرفة 
مبا  يذكرنا  وه��ذا  والصوتية.  البصرية  ومؤثراتها 
كان يقوله ابن عربي حول الهاتف والنداء والصوت، 
ويحيلهم إلى حلظة الكتابة، فلقد دأب في مؤلفاته 
على استهال مثل هذا: "في سنة كذا وكذا جاءني 
ه��ات��ف وط��ل��ب مني أن أس��ط��ر ه��ذا ال��ك��ت��اب"، أو: 
"ف��ي ي��وم ك��ذا من سنة ك��ذا سمعت ن��داء مييد بي 
في  إن  ابن عربي  يقول  والكتابة".  القلم  أخذ  إلى 
العالم لغة واحدة فقط. ويجير كامه على العربية، 
الشاملة  اجلامعة  اللغة  مبثابة  القرآن  لغة  معتبراً 
اللغات. والتفسير يكمن في قراءة  واحلاضنة لكل 

مراتب احلروف من حيث الرسم والصوت والعاقة 
مبوسيقى  وال��ع��اق��ة  بالتلقي،  وال��ع��اق��ة  ب��ال��ك��ام، 
الوجود أو ميزان الوجود احملكوم بالنواميس اإللهية 
مُيثل  امليزان  هذا  فإن  وبالتالي  الربانية،  واملشيئة 
يستطيع  فيما  واالختيار،  اجلبر  ثنائية  في  اجلبر 
التعدي  إل��ى ح��دود  أن يذهب في خياره  اإلن��س��ان 
على النواميس فيخسر نفسه ال محالة، فاالتساق 
للنجاة،  مدعاة  الكون  وميزان  الربانية  املشيئة  مع 

واالعتداء عليها مدعاة للهاك.

مثابة اللغة
تعتبر اللغة الترميز األقصى للماهيات واملوازين 
كامل  تستبطن  فإنها  ولذلك  ال��وج��ود،  في  الكلية 
تلتزم  والعربية  والامرئي.  املرئي  الوجود  شروط 
وميزانها  الصرفي  سياقها  خ��ال  من  النهج  ه��ذا 
النحوي، فهي ال تُكتب كما تُقرأ كحال أغلب اللغات، 
ُكل. أال  بل إن رسمها املكتوب يعبر عن بعض من 
تاحظ أن الصوتيات ُمْضمرة في العربية؟ فليس 
املعروفة  التسع  احلركات  نكتب  أن  الضروري  من 
)فتحة وضمة وكسرة وفتحتني وضمتني وكسرتني، 
وس��ك��ون وم���ّد وش���د(، وب��ال��ت��ال��ي ت��ب��دو لغة العرب 

علماء األلسنيات توقفوا أمام 
أسئلة كثيرة تتعلق بماهية 
الكالم، فعقدوا مقارنة بين 
النص وبين صاحبه من 
جهة، وبين المرئي وبين 
المسموع من جهة أخرى، 
فإذا هم أمام متوالية من 
ثنائيات ال تنقطع
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موصولة بالتعمية واإلضمار. وهذه التعمية ليست 
مثلبة، بل ميزة كبرى ترينا كيف أن املرئي في العربية 
الامرئي  مقام  أن  وكيف  ال��ام��رئ��ي،  م��ع  ي��ت��وازى 
أنها  املكتوب، وكيف  املرئي  من  أسمى وأجل قدراً 
لغة تتجاوز البرهان الرياضي الشكاني إلى آفاق 
موصولة بالذائقة والغيب، فالغيب )املجهول( ليس 
وعند  للمعرفة،  أس��اس  بل  فحسب،  للغة  مصدراً 
اإلمام محمد ابن محمد حامد الغزالي أن متاخمة 
املجهول للمعلوم سبب الجناء املعلوم، وأن املعرفة 
أهمية  على  ري��اض��ي��ة،  برهانية  ليست  احلقيقية 
ذلك، بل انبجاسات وتفتقات وأنوار يقذفها الله في 

القلوب.
الذي  الكون،  مصدر  إل��ى  االستنتاج  ه��ذا  ينقلنا 
ك��ان "ع��م��اء ف��ي ع��م��اء"، ي��وم أن اس��ت��وى ال��ل��ه على 
أنتج  العماء  ه��ذا  أن  دخ��ان؛ غير  وه��ي  السماوات 
أراضي وسماوات وأكواناً وجتليات مما ال يتسع له 

احلديث. 
ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى اس��ت��ط��راد ع��ل��ى "العماء"  ال��ع��رب��ي��ة 
الصوتي  ال��ت��وازن  لشمول  مفارقة  كونها  حيث  من 
البصري شكلياً، بالرغم من جوهرية هذا التوازن! 
الكام،  كل  على  للتدليل  الكام  من  بعضاً  نكتب 
كل  نقرأ  لكننا  صوتيات،  دون  الكلمة  نكتب  ألننا 
املوصولة  اإلبداعية  "التعمية"  في  فنغيب  الكام 
فالكلمة  يكفي،  ال  ه��ذا  لكن  وال��ذائ��ق��ة.  ب��ال��ذاك��رة 
تقبع  واإلش��ارة  املطلقة،  الداللية  انزياحاتها  تعيش 
وراء العبارة، واالتصال غير اللفظي سمة حاسمة 

في ميزان اجلمال واجلال اللغويني.

مدارات احلروف

مدار اجليم 
ث��اث��ة املكون  ال��رق��م  تتموضع اجل��ي��م ف��ي م���دار 
من ثاثة آحاد أو اثنني وواح��د. وهي بهذا املعنى 
لكن  تتضمنهما.  لكونها  والزوجي،  الفردي  جتاور 
في  تتمرآى  املستويني  بني  التقابلية  الثنائية  ه��ذه 
واالمتاء،  التتويج  بني  العاقة  خال  من  الكتابة 

نصف  من  تتشّكل  السطر  خ��ارج  املكتوبة  فاجليم 
دائرة ممتلئة تتوسطها النقطة ويتربع على رأسها 
تويج من مد، مما يحيل اجليم إلى مستويات ثاثة: 
الدائري، وألف  للكمال  نقطة، ونصف دائرة قابلة 
ممدودة على رأس املكتوب. ومن هنا نتلّمس لطائف 
"التجريب"  احلرف وجمالياته ومغازيه. وألن كلمة 
بطبيعته،  التجريب مخاض  وألن  تتوسطها اجليم، 
وألنه متشظٍّ كاجليم التي تتناتفها املستويات الثاثة 
مدار  الفن  في  التجريب  ف��إن  الذكر،  آنفة  القلقة 
من م��دارات احليرة وال���دوران، وهو العتبة األولى 
للتجربة الفنية التي تقدم نفسها بخصوصية املبدع 

وتراكم خبرته وجتربته.
الفن والتجريب مقولة أساسية في علم اجلمال 
والنقد معاً؛ غير أن التجريب الفني حتول في أيامنا 
إلى ضرب من التجديف املخل، حتت مسمى اإلثارة 
قائمة  والتجريبية  األسلوبية  تعد  فلم  واحل��داث��ة؛ 
على امتاك فيوضات معرفية وممارسية في النوع 
الفني احملدد، بل أصبحت غواية اعتيادية تستجدي 
الدوائر  وإرض��اء  ت��ارة،  االنطباعي  النقد  استكتاب 
املتاجرة بالفن تارة أخرى. وفي نهاية املطاف يدفع 
الفن واألدب الثمن الباهظ لهذا النوع من املمارسة 
االستنسابية املتساهلة، والتي تنم في آن واحد عن 

مشكلة حقيقية في األدب والفن.
وسائل  مختلف  ف��ي  األم���ر  ه��ذا  مثل  سناحظ 
ابتداء  الثقافية،  الفنية  املعرفة  إنتاج  وإع��ادة  إنتاج 
باملسرحيات  م��روراً  كليب،  الفيديو  فضائيات  من 
التي تتوسل الضحك فيما أسميه مبسرح الكوميديا 
الشعبوي،  النفس  ذات  )أولتراكوميدي(  املفتعلة 
تُبكي  فيما  املخطوفني،  الدهماء  تُضحك  وال��ت��ي 

الذائقة الواعية.
والرواية  الشعر  ف��ي  أي��ض��ا  يستمر  ذات���ه  األم���ر 
أننا  أي  والتشكيل.  والترجمة  القصيرة  والقصة 
بصدد تيار جارف للتخريب الفني الثقافي امللغوم 
بأيديولوجيا التسطيح والتطاول على املعارف الفنية 
األكادميية، والتنّطع على تراث الكبار ممن أّصلوا 
وج��ّرب��وا، ع��رف��وا وع��ّرف��وا، وص��ل��وا إل��ى األسلوبية 
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الفنية بعد صراع مرير مع الذات واملوضوع، فأين 
نحن منهم؟

 اأمثلة يف التجريب
خطورة  على  ال��دال��ة  األمثلة  بعض  هنا  أض��رب 
وإشكالية التجريب الفني اإلبداعي. وسنرى من هم 
الذين يجرؤون على هذا التنويع التجديدي الباحث 
للمعلوم واملعروف من  عن أسلوب جديد، واملفارق 

ثوابت األبنية الدرامية واللحنية والبصرية.
عندما جترأ املخرج االيطالي فلليني على مفارقة 
تراتبية:  متجاوزاً  اإلخ��راج،  في  "التقليدي"  النسق 
»الفكر، السيناريو، التصوير، اإلخراج، املونتاج« في 
فيلمه املعروف باسم »روما فلليني«؛ لم يكن متنطعاً 
ومجّدفاً في التجريب، بل كان رائياً ملا يفعل، وهو 
الذي  املجرب  والسينمائي  الشامل  والفنان  املثقف 
ممارسة  وتفاصيله،  اإلب��داع��ي  الفعل  تناويع  خبر 
بثقافة بنائية فنية،  ودرس��اً. وكان إلى ذلك مفعماً 
الذي  األم��ر  املختلفة،  الفنون  أم  األدب  في  س��واء 
ساعده على التصوير املباشر إليقاع مدينته )روما( 
الواضح  الذهني  التصور  دواخله  في  يحمل  وه��و 
احملكوم  ولكن  "العشوائي"،  التصوير  ذلك  ملصائر 
والسيناريو  التصوير  برؤى ومفاهيم ذهنية تستبق 
الدرامية  التمفصات  م��ن  حالة  وت��ق��دم  وال��ف��ك��رة 

املسافرة على بساط الكاميرا احلية. 
وثقل  امل��ه��م��ة  ع���بء  مت��ام��اً  ي����درك  فلليني  ك���ان 
املسؤولية، لكنه غامر من موقع العارف املمتلئ ال 

االستنسابي اخلفيف.
الكبير  الروسي  املخرج  قدم  أيضا  السينما  في 
ايزنشتني أول جتربة سينمائية مونتاجية في وقت 
مبكر من تاريخ السينما، وكانت تلك التجربة غير 
البصرية  للفنون  استسبار  على  قائمة  املسبوقة 
ت��س��اؤل��ي مقلق جعله  ان��ف��ت��اح  ب��ل على  وال��س��ردي��ة، 
ما  إل��ى  للوصول  الشخصية  معارفه  كامل  يتمّثل 
ضمن  تركيبها  وإع���ادة  اللقطات،  بتقطيع  يسمى 
إلى  وحتيله  الذهني"  "املونتاج  في  تبحث  توليفة 
واألمكنة  باألزمنة  يتاعب  جديد  بصري  منطق 

ويخل بالتراتب املعهود في الزمن السينمائي.
ثقافته  ل��وال  ذل��ك  يفعل  أن  اليزنشتني  ك��ان  ه��ل 
الشاملة واستعارته ألدوات معرفية وذوقية فاضت 
ب��ه إل���ى ت��خ��وم امل��ن��ط��ق ال��ب��ص��ري وال��ت��رك��ي��ب��ي للغة 

اليابانية كيما يصور فيلم "املدرعة بومتكني"؟!
االيطالي  امل���خ���رج  ق����ام  أي��ض��ا  ال��س��ي��ن��م��ا  وف����ي 
تراجع  سينمائية  بأول جتربة  فيسكونتي  الطليعي 
فكان  السينمائي،  للنص  التقليدي  الدرامي  البناء 
محطة جتريب  إلى  ال��ذي حتول  السينمائي  عمله 
وجتديد في السينما العاملية "روكو وإخوانه"، حيث 
الذاتية،  السير  توازي  على  فيسكونتي  فيه  اعتمد 
لتوليفة  املجال  فأفسح  واألمكنة،  األزمنة  وتداخل 
درام��ي��ة دائ��ري��ة ال تقطع احل��دث بحل ج��اه��ز، بل 
للحالة  رائياً  وتقلباتها،  احلياة  استمرارية  تتقّرى 
وعميقة  قدرية، حتولية،  حالة  باعتبارها  البشرية 
احلياة:  هي  هكذا  احلقيقة،  وف��ي  مفاجآتها.  في 
تفرق املجتمعني وجتمع املتفرقني، تعقد مقاباتها 
كان  هل  سيكون.  ما  وبني  كان  ما  بني  االكروباتية 
عليما  يكن  ل��م  ل��و  وي��ج��ّرب  يتنّطع  أن  لفسكونتي 

بأدواته املوصولة بثقافة بصرية ودرامية شاملة؟ 

حول الرواية
ننتقل إلى التجريب في األدب الروائي، وسأضرب 

مثلني:
معلن"  م���وت  "ق��ص��ة  رواي����ة  ف��ي  األول  امل��ث��ل   <
والذي  ماركيز  جارسيا  جابريل  الكبير  للكولومبي 
استوقفه حدث غرائبي من جهة وواقعي حد املوت 
يتعلق مبقتل  وامل��وض��وع  أخ���رى.  م��ن جهة  ال����زؤام 
العاشق الغامض "سنتياغو نصار"، الذي مت خال 
املعلنون  املترددون،  قتلته  وكان  نهار،  من  سويعات 
نيتهم قتله، على أمل أن يردعهم رادع أو يراجعهم 
باردة  بيد  اجل��رمي��ة  ن��ف��ذوا  ه���ؤالء  قتلته  م��راج��ع. 
وبسكاكني املطابخ كما يقول ماركيز، والسبب أنهم 
سمعوا عن عاقة بني أختهم وبني سنتياغو نصار! 
وكانت املقتلة النهارية مع سبق اإلصرار والترصد 
يجدوا  أالَّ  في  القتلة  ل��دى  دفينة  برغبة  موصولة 
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أو أن ميتنعوا عن قتله بكيفية ما! لكنه،  الضحية 
طعنات  يتلّقى  حتى  الباب  لهم  فتح  بساطة،  وبكل 

السكاكني الصدئة!
في هذا العمل الروائي كان من الطبيعي أن يحتار 
امل��وض��وع وبساطته  أم��ام طبيعة  أي س��ارد ع��ارف 
الواقعية، مبقابل الثمن الفادح الذي دفعه العاشق 
سنتياغو نصار. وكان من الطبيعي أن يحتار السارد 
أحداثها 24 ساعة فقط،  رواي��ة متتد  أم��ام  أيضا 
منذ انطاق الشائعة التي أشارت إلى عاقة ما بني 
أخت اجلناة وبني الضحية، وحتى مقتله التراجيدي 
في صباح اليوم التالي. وكان من الطبيعي أن يقلق 
الروائي على السرد واخليط الرابط بني األحداث، 
ت���ت���وارى ف��ي أقبية  خ��اص��ة وأن ع��ن��اص��ر احل��ب��ك��ة 

الشرطة والتحري والقضاء.
يخوض  أن  وق��رر  املتاعب،  بهذه  ماركيز  اعترف 
أدى  ال��ذي  السبب"  "تفاهة  إل��ى  استناداً  املغامرة 
إلى مقتل سنتياغو نصار! وحتدياً ألدواته الروائية 
التي عليها أن تتعامل مع قصة ملحمية بهذا القدر 
إمكانياته  ك��ل  واستخدم  الغرائبي،  الغموض  م��ن 
ك��س��ي��ن��اري��س��ت ومحقق  وال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ال��ص��ح��ف��ي��ة 
صحفي، واشتغل على القالب الروائي، كيما يبقى 
واالستغراب،  والتساؤل  الدهشة  متام  في  القارئ 
فكان له أن يقدم لنا فتحاً كبيراً في السرد الروائي 
األخرى  رائعته  في  أيضاً  كما فعل  املتجدد، متاماً 
"خريف البطريارك"، مستخدماً سرداً هوميروسياً 
تختّل  وض��م��ائ��ر  ن��ب��وئ��ي��ة،  ت��ورات��ي��ة  ول��غ��ة  ملحمياً، 
باإلحاالت العفوية للنصوص واألحاديث، وأوصاف 

متاهى بني املعقول والامعقول. 
هل كان ملاركيز أن ينجح في جتريبه لوال ذائقته 
ألدوات  وام��ت��اك��ه  امل��وس��وع��ي��ة،  وثقافته  الرفيعة 

السرد، كفاحت عظيم في هذا الباب؟

يف الت�سكيل وامل�سرح 
الفنان  جتربة  اختيار  ميكن  التشكيلي  الفن  في 
االس��ب��ان��ي س��ل��ف��ادور دال����ي، ال���ذي خ���رج م��ن قلب 
أكبر  كأحد  أداوت��ه  من  ومتكن  التعبيرية،  الواقعية 

واخلط،  واللون  الكتلة  مع  التعامل  في  احلرفيني 
وفاضت به التجارب حتى وصل إلى تخوم التجريب 
التعبير عن  فنان تشكيلي حاول  السريالي كأشهر 
منجزات العلوم السيكوليوجية والباراسيكيولوجية، 
مورافيا،  ألبرتو  االيطالي  ال��روائ��ي  كرديفه  متاماً 
صاحب رواية " أنا وهو وهي"؛ ولكن في أفق آخر. 
يجربوا  أن  لهم  كان  ما  أن هؤالء جميعاً  والشاهد 
املمارسي،  املعرفي  الفيض  ل��وال  ج��دي��داً  ويقدموا 
نوع  تقدمي  إلى  بهم  أفضى  ال��ذي  الكمي  والتراكم 

جديد.
للتدليل على مشروعية  أوردتها  السابقة  األمثلة 
ال��ت��ج��ري��ب ال��ف��ن��ي م��ن ج��ه��ة، وع��ل��ى ص��ع��وب��ة هذا 
أدوات  ميتلك  ال  فمن  أخ���رى؛  جهة  م��ن  التجريب 
التجريب استناداً إلى سابق إنتاجه ومكانته الفنية 

إمنا يتنّطع ويدخل نفسه في خرم إبرة ضيقة.
كان املخرج األملاني برتولد بريشت كبير املجربني 
متّكن  وقد  الكاسيكي،  املسرح  ألدوات  املغادرين 
ينزاح  كيما  الفلسفية  التغريب  فكرة  استخدام  من 
للمسرح  األولى  اللبنات  ويضع  األكادميي  باملسرح 
في  ويدخله  اجلمهور،  يعتّد مبكانة  الذي  امللحمي 
إل��غ��اء حاجز  م��ن خ��ال  ال��درام��ي��ة،  العملية  صلب 
بوصفها  املسرحية  احلقيقة  مع  والتعامل  الوهم، 

إعادة إنتاج للواقع، وليست واقعاً موازياً للواقع.
أدوات  عبر  إال  ذلك  يفعل  أن  لبريخت  كان  وما 
مبتكرة كسرت السينوغرافيا التقليدية، واستفادت 
من نتاجات الفنون األخرى، وأمعنت في استنطاق 

الفكر.

مدار النون
النون دائرة ناقصة ولكن قابلة للكمال. والدائرة 
تتميز عن كل الهيئات الهندسية، لكونها بدون زوايا، 
األرقام  بني  العاقة  تتبعنا  وإذا  ح��د.  يحدها  فا 
أن  على  برهانياً  شاهداً  سنجد  وال��زواي��ا  العربية 
الزوايا،  إل��ى  اس��ت��ن��اداً  بأسمائها  تسّمت  األرق����ام 
وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون ل��ل��واح��د زاوي����ة واح����دة، ولاثنني 
زاويتان، وللثاثة ثاث زوايا... وهكذا حتى نصل 
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إلى التسعة،، لكن الدائرة تتجاوز الزوايا واحلدود، 
وهي مبثابة النون التي اكتملت بالنقطة، مما يتطلب 

ذائقة استبصار واستكناه.
يقول  تعالى  فالله  الكينونة.  في  النون  تتجوهر 
النون  تتموضع  هنا  وم��ن  فيكون.  "ُك���ن"،  للشيء: 
في مثابتي النقطة والدائرة، ويا لهما من مكانتني 

مرموقتني!
النون رافعة النص. ويبقى التساؤل حول مصداقية 
فحسب؟  الكاتبة  ال��ذات  من  نابع  هو  وهل  النص، 
وهل هو محكوم مبسبق ذهني منطي جاهز؟ وهل 
النموذج ميثل السياق احلاسم في املعادلة الكتابية؟ 
وما هو التأليف؟ وهل يتلقى قارئ النص، بوصفه 
التساؤالت  هذا  م��وح��دة؟...  بذائقة  واح��دة،  حالة 

تقتضي بياناً.
الدنيا  الذي مأل  بارت مقاله  عندما كتب روالن 
وش��غ��ل ال��ن��اس حت��ت ع��ن��وان "م���وت امل���ؤل���ف"، كان 
مأخوذا بنظرية التلقي اجلمالية؛ تلك النظرية التي 
متابعته  معرض  في  هو  وأّصلها  سابقوه  لها  مّهد 
لتعددية التلقي، مما يرفع من مكانة القارئ ويجعله 
فيما  املؤلف  أث��ر  يقتفي  مؤلفاً  أو  للمؤلف،  صنواً 

يلغيه عن طريق الهضم واالستيعاب والتداعيات. 
إلى ذلك رأى روالن بارت أن املؤلف فيما يكتب 
السيكيولوجية  ع��وامل��ه  عاكساً  ذات��ه  يستعيد  إمن��ا 
وال��ن��ف��س��ي��ة، م��ن��ص��اع��اً ل��زم��ن اإلب����داع ال���ذي يأتيه 
بالكام واللغة، بل أيضا باملساحة  فيضاً مخطوفاً 
تقاطعات  تتحول  حيث  فيها،  يكتب  التي  البيضاء 
إلى  يرتقي  بصري  م��ع��ادل  إل��ى  ب��ال��س��واد  البياض 

مستوى الداللة.
تنطلق الفكرة اجلوهرية القائلة مبوت املؤلف من 
ونواميسها  الكتابة  لقوانني  ينصاع  املؤلف  هذا  أن 
م��ح��اي��داً، حتى وهو  ال��روح��ي��ة، مم��ا يجعله س���ارداً 
اإلمساك  ميكن  وال  قناعاته!  عن  يعبر  أنه  يتوّهم 
مبثل هذه الفكرة املتضّببة الغائمة إال إذا استوعبنا 
املشروع االنقابي الذي أراده روالن بارت في نظره 
لفلسفة القراءة والكتابة معاً. فالقارئ اجلديد عليه 
الكاتب  م��ع  ال��ت��ام  التماهي  ع��بء  م��ن  يتخلّص  أن 

املؤلف؛ ألن ذلك الكاتب املؤلف ليس سارداً لذاته 
فقط، بل حلقائق تفرضها شروط الكتابة وأبعادها. 
كما أن على املؤلف أن يتنازل عن مركزيته الواهمة 

وهو يفترض أنه البطل األوحد في النص.
ال��ف��ك��رة سحب  ي��ري��د ص��اح��ب  أخ����رى:  بكلمات 
البساط من فكرة النجم الكاتب الذي يعيد تدوير 
بارت  روالن  وي���رى  وتفاصيلها،  احل��ي��اة  معطيات 
النص؛  بسلطة  عنها  االستعاضة  ذلك  عن  عوضاً 
ذلك أن الكتابة ليست شهادة على ما كان، أو عملية 
إثبات وتسجيل وتوثيق لشواهد، بل حالة موصولة 
لل�"أنا" الساردة، وُمشتركة في  باملستقبل، متجاوزة 

كتابة النص املقروء. 
العديد من  ف��ي  ت��وازي��اً  ل��ه  ه��ذا االستنتاج جن��د 
اللمعات  ال��ت��ي حت��دث��ت ع���ن  ال��ق��دمي��ة  امل��ؤل��ف��ات 
التي  املدهشة  الفكرة اجلديدة  والبوارق وومضات 
ما  مكان  في  وتقبع  واملكان  الزمان  ح��دود  تتجاوز 
خارج الزمن الفيزيائي وفوق إدراك وإرادة صاحب 

النص باملعاني العقلية واملسبقات الذهنية.
النص اجلديد  منظري  من  وأمثاله  ب��ارت  روالن 
استفادوا من علم جمال الشكل بحثاً عن مضامني 
تالياً  ُمؤكدين،  ك��ان،  ما  استبطنوا  ولقد  ج��دي��دة. 
وثالثاً، أن فلسفة الكتابة تتموضع في عمق التاريخ 

اإلنساني، وال حتيد عن هذه الدميومة.

يف مدار النون
إب��راه��ي��م ال��ك��ون��ي أح���د أه���م ال��روائ��ي��ني العرب 
في اإلنتاج  املعاصرين إن لم يكن أكثرهم حضوراً 
والتداعي التام مع خياراته املؤصلة معرفياً وثقافياً. 
امتلك ناصية السرد املقرون بثقافة مؤسسة على 
قراءات راكزة، واستشفاف عميق حلكمة النصوص 
التاريخية، حيث جند فيه ولديه التقاطات غاية في 
احليوية والطرافة. وميكن ماحظة ذلك من خال 
جملة املتكآت النصّية الدالة والتي يستخرجها من 
ماضوية  باستعادات  املوصولة  ال��ذاك��رة  تضاعيف 

هامة، نذكر منها هنا:
> النصوص التي يقدمها كعتبات لفصول بعض 
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بقصدية  محكوم  اختيار  ع��ن  تنم  وال��ت��ي  رواي��ات��ه، 
مؤكدة، ولكن أيضا بفرادة تتطلب من السارد اختيار 
اجلواهر من بني ركام الكتابات واملقاربات والعقائد، 
حتى يصل إلى مثل تلك االنتقاءات الفريدة. وفي 
من  وأخ��رى  تاريخية،  نصوصاً  سنجد  الباب  ه��ذا 
العهدين القدمي واجلديد، ونصوصاً صوفية، وبعض 
جملة  الصحراوية.  الشعبية  اآلداب  من  النصوص 
تلك االختيارات تنسكب في أساس النص السردي، 
مُمهدة له، وسابحة في فضاء الداللة احلكمية التي 
انزياًحا  بوصفها  السارد  تصويرها  يعيد  أن  يريد 

إبداعياً نحو شكل جديد في الكتابة.
> هذا النوع من االنتقاء الذكي ال يعني اإلقامة 
قاله  فما  التدوير،  بفكرة  األخ��ذ  بل  امل��اض��ي،  في 
األولون واحتاروا فيه هو ما نقوله اليوم ونحتار فيه 
مغايرة.  وبتجليات  مختلفة،  بكيفيات  ولكن  أيضاً، 
وبهذا املعنى فإن »الكوني« يتلّمس روحيته السردية 
املوسيقي.  باملعنى  اخلماسي  التدوير  خ��ال  م��ن 
الُسلّم اخلماسي رديف للصحراء، موصول بازمة 
أن نص  واحل��ال  وهبوطاً.  علواً  نفسها  إنتاج  تعيد 
بطرائق  األزل��ي��ة  احلقيقة  إن��ت��اج  يعيد  "ال��ك��ون��ي" 
ُمتعددة، مما يذكرنا باملقامات اللحنية الصحراوية 
في  واملنتشرة  التاريخ  أعماق  في  املغروسة  ذاتها 

متاهة الصحراء. 
> التدوير سمة تؤكد واحدية األك��وان، وتشابك 
على  يستقيم  »ال��ك��ون��ي«  فالنص  الفنية.  األن����واع 
موسيقى الوجود، ويتلمس الطريق لشفافية العاقة 
يتجاوزها،  وم��ا  ال��ص��ورة  النغم،  وب��ني  الكلمة  ب��ني 

التشبيه والتجريد... وأخيراً احلرية والعبودية.

مدارات »الكوين«
 التماهي مع الطبيعة حالة إقامة داللية وذوقية 
ف��ي ن��ص��وص ال���روائ���ي إب��راه��ي��م ال��ك��ون��ي، هنالك 
ُمعادل مطلق لتجليات  إلى  حيث تتحول الصحراء 
الوجود، وتصبح لغة الرمال موازية ألصوات البشر 
وأنينهم، وتتحّول فيها املفازات املفتوحة على اآلماد 
التعس في  ترميز حملنة احلضور  إلى  الامتناهية 

ملركزية  متوالية  ضمن  العوالم  وتتموسق  احلياة، 
واجلسد،  ال���روح  ف��ي  واملبنى  املعنى  ف��ي  ال��ت��دوي��ر 
ننزاح سفراً  ك��ان، فيما  ال��ذي  إنتاج  نعيد  بنا  ف��إذا 
ن��واج��ه مصائرنا احملتومة  واألت����راح،  األف���راح  ف��ي 
ون��ح��ن ننغمس ف��ي ال��ل��ذة األب��ي��ق��وري��ة امل��ش��ع��ة من 
ال��ص��ح��راء اخل���ض���راء، وم��ي��اه��ه��ا العذبة،  واح����ات 
الوردة  تلك  الصبار،  وردة  كجمال  الائي  ونسائها 
دون  إليها  الوصول  ال ميكن  التي  الرائعة  الزاهية 
ثمن باهض؛ فالصبار يحيط وروده بسياجات من 
األشواك املتوحشة النافرة، فمن أراد الوصول إليها 

عليه أن يدفع الثمن أملاً ونزفاً وُحّمى.
هكذا هي بنت الصحراء الكبرى: جمال كجمال 
الواحات اخلضراء وسط الصحراء األبدية، وروعة 
كأقواس قزح وسط سماء خرجت لتوها من ضبايبة 
الصحراء  ت��وازن  من  يتغّذى  وذك��اء  الغزير،  املطر 
وأش��ج��اره��ا ال��دوائ��ي��ة، ورش��اق��ة ك��رش��اق��ة الغزالن 
الصابرة  ال��ص��ح��راء  كناقة  وق���وة حتمل  ال��ش��اردة، 

الصبورة.
حتتل اإلشارة مكانة متميزة في سرديات »الكوني«، 
سواء في اإلمياءات النصّية املوصولة بالعتبات، أم 
في تلك اإلشارات القادمة من لغة »الطوارق«، سواء 
ذات دالالت  أم غوامض رمزية  لغة محكية،  كانت 
محددة. ف�»الكوني« ال يتورع عن تطويع نصه لتلك 
العوالم اإلشارية، بل يرتكز في نزعته فوق الواقعية 
واألساف  للمتصوفة  السحرية  العوالم  تلك  على 

املهجوسني باألساطير وفلسفة املدى املفتوح.
تصبح الطبيعة في نصوصه كتاباً مفتوحاً يومئ 
للدهر وتقلباته، وتُصبح عناصر الطبيعة، من رمال 
متحركة ونباتات متناثرة وأشجار متعددة األشكال 
كائنات  مبثابة  العناصر  ه��ذه  تصبح  والهيئات... 
تتناوب اجلوار مع ال�»أنا« اآلدمية. فيما يبدو اجلمل 
األحوال.  تلك  من  مركزية  مكانة  في  الصحراوي 
ففي روايته »التبر« تصبح الناقة البطل األول الذي 
يتقلّب في محارق الشوق والهجر، الضنى والراحة، 
فكر  على  يسيطر  املهري  إن  حتى  واليأس،  التوق 

صاحبه ويحدد معالم أيامه ومصيره!
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وكائن  فريد،  ط��راز  من  صحراوي  جمل  املهري 
ال��رم��ال وأب��ع��اد أح��وال��ه��ا. إنه  ح��ي يعرف متاهات 
احلكم واخلصم الذي اعتلى به السارد حتى أوصله 
وآمادها  ال��ص��ح��راء  عمق  م��ع  يتناسب  م��ق��ام  إل��ى 

املفتوحة.
املهري )اجلمل( مثل »أوخيد« )البطل(، كاهما 
يصارع الزمن بحثاً عن احلرية، وكاهما يقع في 
أسر العبودية مبجرد التسليم للغريزة. وهكذا نقرأ 
فيما  الرمال!  ي��وازي  الذهب  بريق  أن  »التبر«  في 
)الذهب  التبر  هو  احل��ر  ملداها  واالنتماء  ال��رم��ال 

احلقيقي(.

ب والّترب كالترُّ
 يقول اإلمام الشافعي:

رب ُملقًى في أماكنه والّتبر كالتُّ
   والعود في أرضه نوع من احلطب

ف��يُ��ج��ري م��ق��اب��ل��ة ب��ني ال��ذه��ب وال���ت���راب )الّتبر 
هو  العود ذهباً  أن الذي يَرى في  والّترب(، مؤكداً 
من يعرف العود بوصفه نوعاً من اخلشب النبيل ذي 
الرائحة الزكية، كما أن مكانة العود النبيل تتقلّص 
حيث  األش��ج��ار،  تلك  فيها  تنمو  التي  املناطق  في 
أنها في ُعرف ومفهوم سكانها ليست إال نوعاً من 
احلطب أو اخلشب. أما بالنسبة ملن ال يرى العود 
في بيئته فإنه يراه معادالً للذهب في ندرته وسعره 

ومكانته.
تروي  التي  »التبر«  رواي��ة  الكوني  إبراهيم  كتب 
لنا حكاية الصحراوي الطوارقي »أوخّيد« وعاقته 
باملهري )اجلمل املهري: نسبة إلى ذلك النوع النبيل 
من اجلمال التي تعيش في صحراء اليمن، واإلبل 
قبيلة  إل��ى  منسوبة  اخل��ي��ل،  تسبق  جنائب  املهرية 

مهرة بن حيدان من اليمن(.
إلى  قياساً  »األب��ل��ق«  أسماه  ال��ذي  ذل��ك اجلمل   
الرواية  مركز  سيصبح  ال��زاه��ي،  االستثنائي  لونه 
وقلبها النابض؛ ألن »أوخّيد« يعتبره سبب االنعتاق 
الدروب  رفيق  فهو  والطبيعة،  للناس  االرتهان  من 
وحالة  اإلل��ه��ام،  وم��ص��در  ال��وف��اء،  ورم���ز  الطويلة، 

في  الدنيوية  ال��ع��ادات  مل��أل��وف  امل��ف��ارق��ة  السكينة 
غير  الوادعة؛  الساكنة  والواحات  احلضر  مناطق 
احلياة  بنواميس  محكومان  وصاحبه  »األب��ل��ق«  أن 
ووحشية األيام، وكاهما يلقى املصير نفسه الذي 
عامرة  ح��ي��اة  ملشقة  ال��ك��ائ��ن��ات  ب  تنكُّ م��دى  يرينا 
احلرية  لقيمة  ف��اق��داً  الكائن  ظل  طاملا  باالرتهان 
الغرائز،  عن  االستغناء  احلرية  أساس  وجوهرها. 

لكن هذا أمر مستحيل كما سنرى تباعاً.
إبراهيم  رواي��ة  في  الصحراوي  »أوخ��ّي��د«  سيرة 
اجلمل؛  »األب��ل��ق«  لسيرة  مت��ام��اً  مشابهة  ال��ك��ون��ي 
يتشاركان احلياة في الصحراء املفتوحة، ويقتنصان 
السكينة في حلظات الصفاء النادر، ويدفعان الثمن 
الباهض لاقتران باألنثى، ويتماوجان معاً صعوداً 

وهبوطاً في تصاريف األيام ومتاعبها.

اجلمل املهري
املهري الصحراوي الذي يسميه الروائي إبراهيم 
معادل شامل حليوات  إلى  يتحول  »األبلق«  الكوني 
صاحبه  مع  ويتبادل  الوجود،  ونواميس  الصحراء 
حديث اإلشارة األعمق من الكام، فيقيمان معاً في 
زمن االتصال غير اللفظي، وفي مختلف الظروف، 
إلى  )أوخ��ّي��د(  امل��ه��ري  صاحب  حياة  تتحول  فيما 
منتصف  حتى  األب��ل��ق  فيها  يتعْملق  مركزية  حالة 
رواية »التبر«، وحاملا تصل حبيبة »أوخّيد« ومعذبته 
»الزوجة النابعة من جمال الواحات وفتنة الصحراء« 
مع  فنذهب  و»األبلق«،  »أوخّيد«  بني  العاقة  تخبو 

السارد في مسار جديد.
ي��ك��ون »أوخّيد«  أن  وب��ع��د  امل��ج��اع��ة،  أع����وام  ف��ي 
مع  األبيقورية  العاقة  »ثمرة  لطفل  أباً  أصبح  قد 
ال  دابته،  غير  الدنيا  متاع  من  وال ميلك  األن��ث��ى«، 
يجد »أوخيد« مفراً من التخلّي عن »األبلق«، راهناً 
أن اجلمل ال  الصحراء. غير  إي��اه عند أحد جتار 
ينسى صاحبه، وال يقبل بالبقاء عند الغير، وتتوالى 
حاالت الهرب للدابة، ويستشعر الذي أخذ اجلمل 
رهناً، عمق العاقة اخلاصة بني »األبلق« وصاحبه، 
فيساومه بتطليق زوجته إذا أراد استعادة دابته، وهذا 
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ما كان. وتدور األيام بعد أن تكون الزوجة املسكينة 
قد أُخذت لتزويجها من التاجر الصحراوي، ويشيع 
في الصحراء أن »أوخّيد« تخلّى عن زوجته مقابل 
حفنة من الذهب، فا يجد املخطوف بعشقه األزلي 
ألبلقه سوى طريقة وحيدة للتخلص من العار: قتل 

التاجر.
املتلهفني  يُطارد »أوخّيد« )القاتل( من قبل  تالياً 
وراثة  عن  حقيقة  والباحثني  قتيلهم،  بثأر  لألخذ 
»األبلق«. حينها  بل من  منه،  يتمكنون  وال  الذهب، 
نفسه  »أوخّيد«  يسلم  اجلمل حتى  تعذيب  يقررون 
لوراثة  وحيدة  كوسيلة  يقتلونه  ثم  ص��اغ��راً،  ذليًا 

ذهب التاجر املقتول.
خارج النسق احلكائي الذي قدمته هنا باختصار 
السردية  املنظومة  كامل  ال��رواي��ة  في  نقرأ  ُمخل، 
املركبة إلبراهيم الكوني، تلك املنظومة التي تخوض 
غمار الواقعية السحرية املدهشة، وتستخدم أنساقاً 
بنائية مفتوحة كالصحراء، تتمايل مع متايات اآلكام 
والهضاب، وتنحدر بالقارئ إلى السهول املنبسطة، 
وتقوم بتشفير املعاني، استئناسا باألقوال وترسيخاً 

لعبرة األيام.
تلك املنظومة جعلت من سرد »الكوني« ُمتميزاً، 

ُمغايراً، وُمترعا باخليال حد االحتياط.
في رواية »التبر« يتوازى التبر والتراب؛ ذلك أن 
بدماء  متتزج  ل�»أوخّيد«  ق��ّدم  ال��ذي  الذهب  حفنة 
التاجر املقتول، فيما يلهث الاهثون وراء الّتبر وهم 
ال يعرفون إلى أين سيصلون بالذهب أو يصل بهم.

من  واالنعتاق  احلرية  أج��ل  من  ال��رواي��ة صرخة 
االرتهان، أياً كان نوعه وشكله، وحتى لو كان ارتهاناً 
لدابة ُمطيعة تقبل وتنفذ وتصبح مطية لصاحبها! 
وكالرضى،  كاملتعة،  متاماً  كبير،  وهم  احلرية  لكن 

فيا لها من مدارات دائرة وأحوال عاصفة!

مدار ال�سني
ال���س���ني جت�����اور ال���ش���ني ف���ي ت��س��ل��س��ل احل����روف 
اجُلَمل«،  »حساب  في  عنها  تتباعد  لكنها  العربية، 
فهو  التداني،  بتميمة  يّتصل  التباعد  هذا  أن  غير 
تباعد يّتصل بثنائية »التداني/ التنائي«. والشاهد 
الرقم  حتمل  والشني   60 الرقم  حتمل  السني  أن 
300، وإذا قمنا بتحليل هذه األرقام فلكياً من خال 
استبعاد الناسوتيات الرقمية )استبعاد تسعة أرقام 
من كل عشرة( سنجد أنهما 6 و 3، ومن املعروف ما 
هي عاقة الستة بالثاثة، حيث أن الستة ضعف 
بُعدي  طياته  في  يحمل   6 الرقم  أن  كما  الثاثة، 
الفرد والزوج، فالستة عدد فردي إذا أُحيل إلى 3 
+ 3، وهو زوجي في مستويي 2 + 2 2+، أو 2 + 4، 
وعليه نرى صلة السني بالشني، وميكننا استدعاء 
نصني لنستطيب املقاربة. يقول الشاعر على نسق 

الشني: 
نفحات الريح قول����ي للرش����ا 

لم يزدن���ي ال�����ورد إال عطش�����ا
لي حبيب حبه وسط احلشا 

إن يشا ميشي على خدٍّ مش����ا
روحه روحي وروح�����ي روح�����ه 

إن يش�����ا شئُت وإن شئُت يش����ا.

ويقول على نسق السني:
ألنوار نور احلق في احلق أنوار

       وللسر في سر امُلسرين أسرار.

إل��ى م��دار الكام الذي  وم��ع م��دار السني نبحر 
يتقاطع مع مدارات احلروف تقاطعاً يبدو اعتباطياً، 

ولكنه ليس كذلك، فلنتابع!


