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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

عند  األدبية  للكتابة  امُلنَتـج  املعريف  الوعي  أبعاد  رصد  إىل  البحث  هذا  يسعى 
الثقايف  الفضاء  بني  جيمع  وعي  وهو  الشهيد(،  )زيد  العراقي  والروائي  القاص 
واإلنجاز الرسدي له، ألن الكتابة لديه مل تتولد من فراغ معريف وثقايف بل ثمة عوامل 

تفاعلت مع بعضها لتدفع هبذا اإلنجاز، منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي. 

لذلك كان حراك الواقع الثقايف املتمثل نصّيا يف أعامل الشهيد بمثابة مرك مهم 
انبثاقا من رؤية خاصة للعامل، هي يف حقيقتها جتربة  الفني  يتناوب مع هم اإلنتاج 
االنفتاح عىل الذات؛ الذات التي تعمق النسق الكتايب وترسخه يف الوعي من خالل 

التأمل الدقيق. 

وهبذا اندرجت لديه رضوب كتابية خمتلفة حتت مفهوم )وعي الكتابة(، انبثقت 
من فهمه وبنيته املعرفية للعامل، وقد حتددت هذه الرضوب )بالكتابة املنهزمة( التي 
عن  بعيدًا  مكانًا  لنفسها  اختطت  التي  املحايدة(  و)الكتابة  كثريًا،  الواقع  تأملت 
املؤلف  ذات  مع  إال  تتفاعل  ال  بيضاء  كتابة  بحق  فكانت  والواقع،  األيديولوجية 

ووعيه اخلاص. 
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...مدخل...

الكتابة تواصل مضاد 

متتاز الكتابة األدبية عن غريها من أصناف الكتابات املعرفية بقدرتا العالية عىل 
حتويل اخليال املجرد والرؤى املنظورة إىل واقع مادي مسطور أفقيًا للداللة عىل وعي 
منها  الفرنيس  النقد  احلديثة وال سيام  النقدية  النظرية  أّن  نجد  لذلك  إنساين معني، 
التحليل والتأمل  املركزية يف  البؤرة  الكتابة األدبية اهتاممًا خاصًا كوهنا متثل  أولت 
والتصنيف؛ مما جعل ناقدًا بنيويًا بارزًا مثل )روالن بارت( أن يصفها بأهنا متجذرة 
دائاًم يف ما وراء لغة، إهنا تنمو مثل بذرة، وليس مثل خط. إهنا تبدي جوهرًا وتدد 
بإفشاء رس. إهنا تواصل مضاد)1(، بمعنى أّن هناك وعيًا ذاتيًا يتوارى خلف الدعامة 
املادية للكتابة واملمثلة برموزها التعبريية )احلرف، الكلمة، اجلملة(، أي أهنا شفرة 
االجتامعية  والفئة  بالتاريخ  مكومة  وهي  الذايت  واالختيار  األسلوب  عن  تعبريية 

واأليديولوجية بوصفها داللة عىل انتامء العمل األديب إىل حلظة تأرخيية خاصة)2(.

إّن وعي الكتابة الذي وصفه بارت )بالتواصل املضاد( ملا له من قدرة عىل تكوين 
ذاته النصية، هو يف حقيقة األمر خماض أفكار كثرية تصارعت فلسفيًا ومعرفيًا وثقافيًا 
للوصول إىل هذه النتائج، فمنذ نظرية )أفالطون( املثالية التي جتد املعاين هي ماكاة 
ملحاكاة عامل املثل وهي عنده يف سياقها الشعري أقاويل ختييلية)3(، وهو نسق خيلو من 
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الكتابة لكنه بداللة املعنى يعرّب عن الوجود ببعد رابع يتمثل بالكتابة كام يذهب إىل 
ذلك الفيلسوف اإلسالمي أبو حامد الغزايل)4(، وهذا ما اتضح بشكل أوسع عند 
)أرسطو( يف أثناء حديثه عن املحاكاة من خالل ما سامه )طريقة املحاكاة( يف الفنون 
التي تتم فيها املحاكاة بالوزن والقول واإليقاع، إما بواحد منها عىل االنفراد أو هبا 
مجيعًا)5(، فالقول شفاهيًا يف الفلسفة الغربية القديمة هو الكتابة النصية التي احتفت 
أمهية  الدالة عىل  إشارته  منذ  أرسطو  أكده  ما  احلديث، وهذا  العرص  الفنون يف  هبا 
منظومة،  أو  منثورة  وحدها  باللغة  حتاكي  التي  الصنعة  أما  بقوله:  الكتايب  الوعي 
النظم ما يكون يف مجلة أعاريض جمتمعة، ومنه ما يكون يف جنس واحد من  ومن 
الفلسفة  تاريخ  أن  جيد  دريدا(  )جاك  اللغوي  الفيلسوف  أّن  غري   ،)6(األعاريض
اللوغوس )الكالم(  الكتابة منذ أفالطون، لذا فهو يعارض بني  الغربية قد جتاهل 
والكتابة وحيدد مفهومه عنها بفهم خاص للعالمة، وللغة بوصفها دااًل ومدلواًل، 
لذلك ينطلق من فهم )فرديناند دي سوسري( الذي يعتمد الكتابة النصية)7(. لكنه يف 
الوقت نفسه يفكك خطابه الذي يؤكد فيه أّن اإلشارة يشء اعتباطي، وجيد أّن هناك 
تناقضًا بني الكتابة والكالم أي ال جيوز اعتامد الكتابة عىل وحدة الفكر – الصوت 
– الصوت)8(، وهلذا تغدو الكتابة عنده  وأهّنا جمرد صورة تعتمد عىل وحدة الفكر 
بوصفه  الكتابة  فعل  فيتحقق  موجود،  هو  عاّم  واالنفصال  التناهي  لتحقيق  وسيلة 
كيانًا ذا خصوصية ال يعيد الواقع وال خيتزله بل هو قادٌر عىل إنتاج واقٍع جديد إىل 
الوجود)9(، ومن هنا تتحقق يف الكتابة سمة االختالف التي كثريًا ما دافع عنها )جاك 
دريدا( يف أعامله النقدية)10(، بينام جيد الناقد البنيوي )تزفيطان تودوروف( أّن الكتابة 
تتحدد معرفيًا باجتاهني عام وخاص، فأّما العام فيتحّدد يف كل نسق سيميائي مرئي 
ومكاين، وأّما اخلاص فيتحدد بالنسق اخلطي لتدوين اللغة)11(، وإىل رأي قريب من 
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ذلك يذهب الناقد )جوناثان كلر( حينام أكد أّن الكتابة تقدم اللغة بوصفها جمموعة 
متواصلة من العالمات املرئية التي تعمل يف غياب املتكلم)12(.

وعليه فقد حدد الفكر احلديث نظامني لتوضيح طبيعة الكتابة، األول هو نظام 
من األصوات، أما الثاين فهو نظام من الرموز الدالة عىل هذه األصوات)13(، ونحن 
نؤكد هنا نظامًا ثالثًا يتصل بوعي الكاتب املبدع الذي من خالله تستطيع الكتابة أن 
التي  الواعية  احلاالت  باستثناء  كاتبها  لذات  مفارقة  نصية  ذات  وهي  ذاتا،  تكّون 
يتوجه فيها )املعنى األديب( يف النص نحو قضايا واقعية ومعرفية يتقصدها الكاتب، 
بنصه،  الكاتب  عالقة  ضوئها  يف  تتحدد  اجتامعية  منظومة  )الكتابة(  تغدو  بحيث 
وهبذا يتواءم األسلوب واللغة مع رؤية الكاتب وبحثه الدؤوب عن دالالت مجالية 

ضمن هذه املنظومة املكونة أصاًل من ذاته ووعي الفئة التي يمثلها.

فصيغة الكتابة، هنا، تتحدد خارج ذاتية املؤلف / الكاتب هلذا أكد روالن بارت 
أّن الكتابة منحدرة من ذات مغايرة للذات الفردية تتأكد صريورتا من تشابكها مع 
التاريخ، ألهنا متّثل العالقة بني اإلبداع واملجتمع مما جيعلها )جمااًل لرصد تطورات 
الوعي وحتليل جتليات األيديولوجيا ألهنا، يف خصوصيتها وحريتها تالمس التاريخ 

وتتفاعل معه()14(.

الخطاب السردي وأنماط الكتابة 

النتائج السابقة يبدو تعاملنا مع )وعي الكتابة( يف اخلطاب الرسدي  يف ضوء 
واملتمثل  له  الفكري  الوعي  أبعاد  منطلقًا من رصد  الشهيد،  زيد  العراقي  للكاتب 
عن  املعربة  الواقعية  بالرؤية  ومرتابطة  متداخلة  ملقاييس  خاضع  بإدراك  نصيًا 
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املثقفة  الفئة  عن  ينوب  اجتامعي  بوعي  مرتبط  فعل  حقيقته  يف  هو  مأزوم  فعل 
جتاوز  ألنه  متداخلة  ملقاييس  خيضع  إدراك  )الوعي(  ألن  احلديث،  جمتمعنا  يف 
التارخيية  باللحظة  ومرشوط  نسبي  فهو  لذا  الواقع،  يف  واحلواجز  لإلحباطات 
ناقدًا  كتابيًا  أسلوبًا  الشهيد  الوعي يف خطاب  يفرض هذا  لذلك  التي جيتازها)15(، 
للعامل  رؤيته  مع  بالرضورة،  ويرتبط،  اخلطاب  هلذا  البنائية  املكونات  يف  يتمظهر 
الرسدي  أدبه  يف  السيميائية  العالمات  خالله  من  يفهم  دالليًا  تأوياًل  متثل   كوهنا 

عند  الكتابة  تكون  وهبذا  مفتوح(  نص  جدًا،  قصرية  قصة  قصرية،  قصة  )رواية، 
الشهيد، بوصفها فعاًل إنتاجيًا، مفهومًا معرفيًا يتبنى اللغة الواعية ألهنا متثل أساسًا 
يتداخل فيه الذايت )رسد منثال من التجربة( واملوضوعي )رسد منثال من املعاينة( 
ملا حتويه من دالالت، فالعالقة بني الكتابة والسياق املرجعي ليست عالقة مبارشة 
واملتلقي  اللغة  مثل  والثقافية  املعرفية  والسياقات  الوسائط  تعتمد  عالقة  هي  بل 
إاّل بام هو متعلق  القراءة وأبعادها؛ وأّن ذلك ال يتم بأسلوب صحيح  ومستويات 
انبثاقًا من رؤية خاصة هي يف حقيقتها  فيه)16(،  املرتسخ  والواقع  النص  بمكونات 
جتربة االنفتاح عىل الذات؛ الذات التي تعمق النسق الكتايب وترسخه يف الوعي من 

خالل التأمل الدقيق. 

وهبذا يندرج حتت مفهوم هذه التجربة أنواع كتابية خمتلفة يف عامل الشهيد تفّعـلها 
لديه الطبيعة االجتامعية للغة التي حتتفي هبذه األنواع من الكتابة، ولكل واحد منها 
أعرافه وشفراته اخلاصة)17(، لذلك فقد انبثق هذا العامل بوعي ورؤية ارتبطا مع هذه 

األنواع بدرجتني من الكتابة:
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األوىل: تتمثل بدرجة الكتابة املنهزمة وهي متثل الكتابة السائدة لديه ويمكن 
مالحظتها يف نتاجه القصيص.

البيضاء  أو  املحايدة  الكتابة  بدرجة  فتتمثل  حقًا،  يدهشنا  ما  وهي  الثانية:  أما 
)الدرجة الصفر كام يسميها بارت( ويمكن مالحظتها يف النصوص املفتوحة وبعض 

قصصه القصرية والقصرية جدًا. 

الكتابة المنهزمة

الرسدية وانطالقها من  املنظومة  بارتباط  الكتابة  النوع من  يتحدد مفهوم هذا 
رؤية مأساوية للعامل، فرضت عليها بنية خاصة تتمثل بأنساق مجالية استقت وعيها 
من واقع ثقايف ومعريف مرير، فكانت أدبًا مستلبًا، وأنتجت بطاًل مهزومًا مسلوب 
اإلرادة يتحطم أمام رشطه امليتافيزيقي، وهذا يفرض سؤالني متداخلني ال بد منهام: 
يتحدد  كيف  فيه؟  املركز  اهلدم  يمثل  مفكك  واقع  ضوء  يف  الكتابة  تتشكل  كيف 
وعي الكاتب يف ظل منظومة سلطوية متحو األنساق الفكرية املعارضة هلا؟ فهذان 
السؤاالن يمثالن بؤرة معرفية لفهم الوعي الذي أنتج روايتي )سبت يا ثالثاء( و 
أحداث  تتخلله  واحد،  روائي  بمثابة عمل  ُتعّدان  اللتني  تنتظر(،  )فراسخ آلهات 
العراق،  يتممها خارج  وآخر  العراق  داخل  منها  يتم جزء  واحدة  بوتقة  تصب يف 
كام   – الكتابة  من  نوع  وهي  والسلطة،  والعنف  احلرب  زمن  يف  كتابة  معا  ليمثال 
املجتمع  التاريخ حركة، وما هو يف  ملا هو يف  النقد  – تستبطن  العيد  يمنى  ترى د. 
عىل  وسيادته  حريته  يف  اإلنسان  ختص  التي  القيم  جمموعة  يف  النظر  وتعيد  وجهة، 
يا ثالثاء()19( يتمظهر  زمنه وفاعليته يف إمكانية خيار حياته)18(، ففي رواية )سبت 
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العنوان بوصفه دااًل عىل وعيها النيّص الذي حيدد مسار الرسد ووجهته نحو هناية 
متومة، حيث يغدو الزمن )السبت(، )الثالثاء( مركًا للرصاع اخلفي ليس يف نفوس 
بفعل وحيش  فيه )نجاة(  ُتغتصب  الذي  السبت  السارد،  الشخصيات بل يف نفس 
كان سبتًا مشهودًا، غاص برتسبات  ذي داللة رمزية تتهدد بخفاء عنف السلطة: 
دقائقه مأخوذة بلذاذة غري جمربة إثر حركات يدين دافعة أعضاء جسد متوتر داللة 
الرفض، إشارة عدم الرغبة يف تلويث صحائف طهر ناصعة لكن املتعاطف القادم 
يقبض  ديناصور،  يقدم وجه غوريال، وخمالب ضبع، وجثامة  إسداء معروف  عىل 
عىل اليدين، يكم الفم، يامرس إزالة العوائق من مالبس خارجية وداخلية مصحوبًا 
بالرفس والرضب والتخديش وكلامت تديد مدافة بالقتل حتى املوت / بالفضيحة 
/ بحرق املوجودات...)20(، ولعل هذا املشهد الصادم ملتلقي الرواية يمتد بخيوط 
يف  احلرب  بفعل  ارتبطت  التي  احلادثة  الثالثاء،  حادثة  يمثل  الذي  للمشهد  خفية 
بالدنا، هي اآلن فاقدة لكل يشء إاّل ذاكرتا املشتعلة جتسد وليدها ساعة أبرصته 
السابقان  الطريق بعد حلول كارثة ثالثاء اجلرس)21(، فاملشهدان  مفرقًا عىل قارعة 
يؤكدان ما زعمناه بأن وعي الكتابة يتبنى لغة يتداخل فيها الذايت من خالل رؤيته 
الرمزية املمثلة باالغتصاب إىل جنب املوضوعي من خالل استلهام وماكاة الواقعي 
ممثاًل باحلرب، أي أنه لكي يصل إىل حل مرٍض لنزاعاته الداخلية والوصول إىل فهم 
بأسلوب  الروائي تطويعها  الواقع، حياول  دالة يف  وإدراك معني؛ يبحث عن معاٍن 
 ،response مجايل لتوصيل هذا الفهم إىل املتلقي، ألن الكتابة يف حقيقتها استجابة 
وأفكاره  وآرائه  موضوعاته  خالل  من  الكاتب  عنها  يعرب  ذاتية  شخصية  نظرة 
وتذكراته، مستعماًل خمزونه من الكلامت ليحاول أن يستحرض، أو يستثري، استجابة 
وهي  فنيًا،  شكاًل  ويكّون  ذاتيًا  واٍع  خيايل  نمط  األدبية  فالكتابة  قارئه)22(،  لدى 
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استجابة للحياة)23(، وهبذا يتأكد القول الذي أصبح بدهيية نقدية بأن الكاتب جيب 
أن ال يقف عند حدود الواقع بوصفه إحصائية ثابتة ال يمكن جتاوزها بل عليه أن 
يضفي عىل عامله من ذاته بام يتجاوز حدود املرئي من دون االستغناء عنه، فاألدب 

يف ظل الكتابة يكون كينونة قائمة بنفسها وهو جتربة معاشة)24(. 

ال  نفسه  الوقت  يف  لكنها  ذاته  من  كثريًا  تنهل  الشهيد  عند  الروائية  فالكتابة   
تتوانى أن متتص رؤيتها من واقع يتقصده، ولعل حادثة الثالثاء املروعة يف الرواية، 
ما هي إال معادل موضوعي ملا حيتدم من رصاع يف وعي الكاتب؛ جاءت كلامته معربة 
)عريان(  عنه، حيث  بأسلوب خفي مسكوت  عنه  يعرب  مرير  واقع  ودالة عىل  عنه 
امُلغتِصب رمز السلطة )ونجاة( رمز للحرية املكبوتة بفعل احلروب والسلطة، لينتج 
عن اجتامعهام معًا )حادثة االغتصاب( مولود مسخ هو حرية مكبلة ال تصلح للحياة 
الكريمة، لذا انتهت حياة نجاة بفعل رمزي )االنتحار غرقًا( ماولة للحصول عىل 
الطهر والنقاء، مما يعيد إىل األذهان هناية رواية )بداية وهناية( لنجيب مفوظ حينام 

يبدو )املوت غرقًا( أو االنتحار هو ماولة للرفض والتطهري. 

 إّن ما يبدو عنيفًا ومعقدًا يف زمن خمترص يف رواية سبت يا ثالثاء، يبدو خميفًا 
آلهات  )فراسخ  رواية  يف  املأزوم  الوعي  عىل  الدالة  للكلامت  تعاطيه  يف  ورصحيًا 
تنتظر( التي حتاك حبكتها يف ظل الظروف نفسها التي أحاطت سبت يا ثالثاء وكأهنا 
اجلزء الثاين املكمل هلا، حيث ينتقل فيها الرصاع مع السلطة إىل خارج العراق، وهبذا 
يبدو العراق مركزًا لذاكرة الراوي والبطل )مبدر داغر( ومما يدل عىل وعي الكاتب 
يف معارضته للسلطة هو )األسلوب الرسدي( يف الروايتني، ففي سبت يا ثالثاء التي 
تنحرص أحداثها داخل العراق يف زمن قصري مدد يسود الرسد سارد خارجي هييمن 
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عىل الشخصيات ويصادر حريتها يف الكالم والتفكري، وهو هبذا دال عىل السلطة 
اجلاثمة عىل الصدور، السلطة التي متنع ليس الكالم وحده بل حتى التفكري، بينام يف 
فراسخ آلهات تنتظر نجد أن زاوية الرسد تتغري ويتغري معها الصوت السارد، من 
سارد خارجي يصف عن بعد إىل راٍو من داخل احلدث ممثاًل بشخصية )مبدر داغر( 
الشخصية املثقفة التي يتعرف من خالهلا املتلقي عىل أزمة الفئة املثقفة يف ظل واقع 
قرسي مهيمن ممثاًل باحلروب والسلطة العنيفة واحلصار االقتصادي، »ها أنا أخرج 
من جديد. أبرُح مواطن الدفء، خملفًا ورائي جبااًل متزامحة من التهالكات، حاماًل 
عىل كاهل الروح رغاوي متناسلة من الكوارث املتهافتة واحلروب اخلارسة واألسى 

املهول.. أخرج وال أدري كيف خرجت !!« )25(.

فالكاتب يميل إىل البوح الذايت يف روايتيه ليحيل جزءًا كبريًا منهام إىل مفهوم 
السرية الذاتية، فهي سرية تتعلق بوعي الذات لكنها ال تبارح واقعها، فبقدر ما تعلنه 
كتابات السرية ))عن معتقدات كتاهبا ومساعيهم لتربير جهودهم اخلاصة لتحقيق 
حتوالت شخصية أو عامة، فإهنا غالبًا ما تفصح أيضًا عن مزاج ما ملرحلة قلقة ما بني 
عاملني، أحدمها حيترض واآلخر يعجز عن الوالدة(()26(، فرواية سبت يا ثالثاء تعلن 
رصاحة عن تداخل وعي الكاتب مع وعي السارد فيها، بحيث تأيت الكتابة دالة عىل 
ما يرومه من أفكار ))تقول مناهي هامسة يل أنا الكاتب((، ))مل أهدأ أنا الذي أكتب 
رواية تدور أحداثها يف مدى زمني ال يتعدى الساعات((، ))وأكرر أنا الروائي(( 
وهو ما نالحظه أيضًا يف رواية فراسخ آلهات تنتظر من خالل التداخالت الرصحية 
بني حياة بطل الرواية وحياة الكاتب من تعرض للسلطة والسفر والعمل يف جمال 
بل نشاهدها  بذلك أحداثًا رسدية متالحقة  نقرأ  األدبية وغريها، فنحن ال  الكتابة 
أمامنا، وهذا يؤكد القصدية الواعية للكاتب بالتعبري من خالل الكتابة عن أحداث 
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خاصة وعامة يريد هلا أن تشاهد عالنية، وهو أسلوب يذكر بنصيحة الروائي )فورد 
مادوكس( التي جعلها الروائي اإلنكليزي )جون برين( أساسا مهاًم يف كتابه )كتابة 
الرواية( الذي هو خالصة جتربته يف كتابة الرواية، وهو يؤكد عىل الكّتاب: »اكتب 
دومًا وكأن أحداث روايتك جتري أمام عينيك عىل خشبة مرسح باهر اإلنارة«)27(، 
حيث تتجىل بذلك أمهية قراءة التجربة الذاتية للكاتب التي ال بد له أْن يعود إليها 
دائاًم وبصدق)28(، وهكذا تتكون بتأثري هذا األسلوب الواعي لغة خاصة هي ))لغة 
مكتفية بذاتا ال تغوص إاّل يف امليثولوجيا الشخصية والرسية للكاتب(()29(، لذلك 
نجد أّن الكتابة عند الشهيد تنفتح عىل مجاليات ما وراء الرسد الروائي حيث العناية 
الرصحية بالنسق البنائي وموقع السارد / الروائي وحضـــور املؤلف داخــل النص، 
مما خيفض نسبة أيديولوجية اخلطاب الواقعي داخل النص – أحيانًا – فاسحًا املجال 
أمام التجريب كي ينافس عىل موضع قدم داخل العمل املكتوب، وهو ما وجدنا 
مثيله يف أعامل روائية سابقة ألعامل الشهيد يف األدبني الغريب والعريب عىل حد سواء 
جيد  ألندريه  النقود(  و)مزيفو  سترين  للورنس  شاندي(  )تريسرتام  روايات  مثل 

و)اهلوالء( ملجيد طوبيا و)لعبة النسيان( ملحمد برادة)30(.

بنائها  خالل  من  تبدو  التي  القصرية(  )القصة  كتابة  يف  نفسه  الوعي  ويتمثل 
الواقع  بضغوطات  يتمثل  واحد  هم  جيمعها  منفصلة  ألحداث  مرسحًا  املكثف 
ترسخ  التي  التيه()31(  )فضاءات  جمموعة  يف  كام  السياسية،  واالنتهاكات  والسلطة 
وعيًا كتابيًا يأخذ طابع الذاتية لكنه يتوجه إىل السيايس والتارخيي يف جمتمعنا، ومن 
من  ويبدو  املعلن  والواقع  احلارض  هيجو  ومقدس  أسطوري  هو  ما  استثامر  خالل 
األمل  نحو  الكتابة  ذكريات  توجهها  التي  النفس  يف  حيتدم  شديد  رصاع  ثمة  خالله 
 / قناديل  الكتابة:  وريشة  دثاري،  الصقيع  بالثلج...  جتيش  مجرة  ))أنا  واحلزن 
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تعثر،  يليه  ر  تعثُّ وقنابل وذكريات حروب متالحقة /  أرصفة / غاممات / دخان 
وتوجسات متبوعة بتهجسات.. ضجيج متناسل ملحطات عقيمة أو مرائب قفر(( 
فالكاتب ال يكتفي يف هذه املجموعة بام هو ذايت وحزين جراء جتارب خاصة، بل 
دمج  من  القصيص  رسده  يف  خاصة  شعرية  توليد  نحو  ميثالوجي  بأسلوب  يتوجه 
األسطوري والتارخيي املستقر يف ذاكرة األرض مع ما هو يومي يؤرق ذاته وحيفز 
وعيه عىل رصد األحداث وتومهها رفضًا للحارض املفروض قرسًا يف لغته، فاإلرث 
وفعل  وطقوس  آهلة  من  األسطورية  مكوناته  بكل  الرسد  عىل  هييمن  السومري 
لـ )أنانا(  الفتاة االعتيادية إىل قرينة  اليومي الذي تتحول فيه  تدنيس، ويتامهى معه 
اإلهلة السومرية، ويغدو حدث رسقة اآلثار وانتهاكها أيديولوجية حتيل النصوص 
إىل الواقعي املدنس برتاب االحتالل، وهو هبذا يذكر بتجربة القاص الستيني عندما 
القييس وممود جنداري وفرج ياسني وناجح املعموري(  أخذ كّتاب مثل )جليل 
إىل رؤية واقعية  بام هو واقعي يومي للوصول  املقدس  تدنيس  عىل عاتقهم ماولة 

تتحدد كتابيًا بام يسمى )األسطورة املدنسة(. 

)القصة  شكل  عىل  أيضًا  هييمن  ما  هو  الرافض  االنتقادي  الوعي  هذا  إن 
نالحظ  حيث  املعلقة(  الغرف  عن  )حكايات  جمموعة  يف  سيام  وال  جدًا(  القصرية 
عليها حزنًا رومانسيًا عميقًا تترشب به عنارص القصص، وعىل الرغم من أّن قصص 
املجموعة ال حتيل إىل الواقع بأسلوب مبارش، كام رأينا يف األعامل السابقة، إال أننا 
مع  يتناسب  الذي  والغموض  بالعتمة  الشعور  خالل  من  ذلك  نؤول  أن  يمكن 
موضوعات مثل املوت والعزلة، حيث يؤكد القاص يف مقدمة املجموعة بأنه يكتب 
هلّم وهي  تنفيس  اليومي وهي  يتطلبها  ملّحة  بوصفها حاجة  القصرية جدًا  القصة 
والفقد  اهلجر  آملها  مبعثرة  نفوس  شتات  جتمع  واحدة  بأجواء  متعلقة  عنده  لذلك 
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الرسدي  البناء  مكونات  مع  واضح  بوعي  يرتبط  دقيق  كالم  وهو  والذكرى)32(، 
أدبية  داللة  ذا  واحدًا  موضوعًا  فيها  القاص  يتخذ  حيث  املجموعة  هذه  لقصص 
رؤية  عىل  دالة  كلية  ببنية  بعضها  مع  متصلة  حكايات  جمموعة  حتتها  تنطوي  معينة 
رافضة للعامل، وهو أسلوب تأطريي يقرتب كثريًا من الشكل الرسدي املوروث من 
التي  الشواهد(  بني  الوجدان  )مراثي  قصة  يف  كام  القديمة،  واخلرافات  احلكايات 
ففي  أخرية(  زيارة  احلزن،  مراثي  وفاء،  )وصية،  هي  حكايات  أربع  حتتها  ينطوي 
قصة )مراثي احلزن( نتلقى رسدًا واضحًا بلغة دالة مقتصدة عىل أفعال متتالية من 
سارد خارجي يرصد عن بعد بأسلوب سينمي دقيق، ويتدخل يف تركيب الشخصية 
لينقل للقارئ مزاجها النفيس يف ظل ظروف حزينة خييم عليها املوت، متخذًا من 
ذلك كله مثااًل يبدو مألوفًا يف واقعنا اليومي هو الزوجة الشابة التي فقدت زوجها 
لكنها  املجيء  يف  العجوز  واظبت  األحالم.  شموس  مثل  وتوارت  األيام  ))هلثت 
كانت تفاجأ عند كل زيارة بحجارة القرب يستوهيا اجلفاف، وبقايا ورود جتاور القرب 

يابسة متكرسة تبعثرها ذيول الرياح(()33(.

ثمة قاعدة أساسية تؤكد أّن األديب يف عالقته بمحيطه إذا ما فرض صلة معينة 
معه، فإنه إما أن يتكيف معه أو يرتد عليه بأسلوب رافض عنيف، مما جيعله أساسًا يف 
تركيب أفكاره وإدراكه املعريف، وهذا ما يمكننا أن نالحظه يف أدب الشهيد الكتايب 
والسيام ما سميناه )الكتابة املنهزمة()34( منه، ألن النص لديه يبنى عىل أساس مجايل 
متكامل ومتناغم مع ذاتية التأليف، واخليال الذي يؤطر اللغة والوحدات الرسدية 
وهو ال حييل رصاحة إىل واقع معني، لكننا يف الوقت نفسِه ال يمكننا أن نفهم رؤية 
فيها،  أنتج  التي  الثقافية  املرحلة  مع  سوسيولوجيًا  نؤوله  مل  ما  دقيق  بشكل  النص 
لذلك نجد شخصياته تتحرك ديناميكيًا من خالل مؤثر خارج عن إرادتا ومرتبط 
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بفعل ادراكي يمتد إىل الواقع بصلة أكيدة، ولعل استخدام شخصية املرأة العجوز 
يف هذه القصة ما هو إال معادل موضوعي لوعي الكاتب نفسه يف نقل ما يريد أن 
يذكره عن موضوع خطري ومهم يف جمتمعنا املعارص مثل املوت، وهنا يكمن نجاح 
نوع  املعرب عن  الدقيق  الرسدي  البناء  نفسها من خالل  تفرض  التي  القصص  هذه 
القصة القصرية جدًا واللغة الشعرية الدالة)35(، وهو ما الحظناه من خالل التعبري 
عن الواقعي واليومي األليم ممثاًل باملوت بأسلوب رسدي رسيايل كام يف قصة )زيارة 
أخرية( التي يصف فيها السارد زيارة إحدى املنكوبات لقرب حبيبها عىل هذه الشاكلة: 
))وإذا تطلعت ترمق القرب وجدت كفًا من عظام صفر وجلدًا أعجف متيبسًا، بدا كام 
لو كان قد شق األرض للتو.. ويف نقطة خرضاء وسط القلب تفرست. اكتشفت ثمة 
فيها كل  انكفأت وانطفأت ومهد  حروفًا مفورة مجعتها وقرأت: »أحبك« حلظتها 
يشء إال من نقطة شقت صدرها وخرجت. طافت حول القلب ثالث مرات قبل أن 
توي وتتحدد مع النقطة اخلرضاء(()36(، فالوعي الكتايب للشهيد يتشكل معرفيًا من 
جتاور الذايت واملوضوعي أي أّن أعامله الرسدية حتتفي برؤية للعامل يتداخل فيها املثايل 
واملادي معًا، فإذا كان )الوعي املثايل( كام حيدده )هورسل( يف فلسفته الظاهرية يكّون 
صورة للعامل من وعي اإلنسان نفسه، وهو ينفي فكرة النظر إىل العامل بوصفه كيانًا 
مستقاًل عن الوعي البرشي وهو يسعى إىل الوصول لواقع جمّسد من خالل خربته 
به)37(، وهو وعي ماثل يف كتابات الشهيد الرسدية والسيام يف الفانتاسيا والتغريب 
)الوعي  فإن  واملبارش،  للواقعي  مغايرة  شعرية  عىل  النصوص  وانفتاح  والغموض 
بني  التناقض  من  أعامله  يف  الرصاع  يتولد  بحيث  مساٍو  بشكل  أيضًا  ماثل  املادي( 
الوعيني خللق صورة متكاملة جتمع بني الذات والواقع، الواقع الذي يمكن مالحظته 
أو  املجتمع  يف  ملعلن  خفية  إحالة  أو  حقيقية  ألحداث  مبارشة  إحاالت  خالل  من 
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مسكوت عنه وهو ما يمثل بتعبري )جاك دريدا( مركزًا أو حضورًا خارجيًا للنص، 
وهذا إدراك يتجىل يف قصته الشيقة )غواية أّمي( التي هي جزء من جمموعة حكايات 
تدور يف معنى أديب واحد حتت عنوان )غوايات(، وغواية أمي قصة حزينة تتوسل 
تقوم  كتابة  إهنا  قاٍس،  اجتامعي  بواقع  املرتبطة  والداللة  واإلحياء  الغموض  لغتها 
عىل احلضور والغياب، إذ يبدأ رسدها الذايت عىل لسان)االبن( وهو ينقل لنا حادثة 
ملجتمعنا  الثقايف  السياق  خالل  من  فهمه  يمكن  معلوم  غري  لسبب  والده(  )غياب 
ظل  يف  والضياع  لالنحراف  رمزًا  األم(  )حضور  يكون  هذا  مقابل  لكن  باحلرب، 
الرسدية  باللوحات  تذكر  االقتصادية واجلسدية، وهي  املستمرة واحلاجة  احلروب 
إنسانية، ))]  بام احتوته من مشاعر  السوداء  اململكة  التي خطها )ممد خضري( يف 
تربح أمي املنزل/ تغيب لساعات ثم تعود مطمة.. شعرها الذي مشطته ورسحته 
نراه أشعث، كدمات سود منبثة عىل زندهيا حتاول إخفاءها  وعقدته قبل مغادرتا 
بارتداء ثوب غري الذي غادرت به [.. مع األيام تبدل تعامل أمنا معنا – قل اهتاممها 
بنا – دعتنا ملالزمة جدتنا.. ويف يوم تركت الدار ومل نسمع – إثر ساعات – رصير 
الباب داللة عودتا..(()38(، إن لغة القصة تدل عىل وعي إنساين مطلع يتكون يف 
هو  كام  الواقع  ليدرك  وخيتربها  ويصقلها  القدرة  يشحذ  الذي  األيديولوجي  أثره 
إيديولوجية معلنة بل هي مسكوت عنها  حتى يف أصغر تفصيالته)39(، لكنه ليس 
إىل عالمات  الشخصيات  والغياب وحتّول  النص من خالل احلضور  تتواصل مع 
دالة، كام وجدناه يف شخصية )األب( التي متثل السلطة املهزومة )واألم( التي تدنس 
جسدها عالمة عىل انعدام االنتامء )واجلدة( التي هي التأريخ الذي يراقب من دون 
أْن حيرك ساكنًا، فالعالمة هنا هي الشكل الرمزي األمثل الذي يقوم بدور الوسيط 
يرتبطان بمرجع معني  الدال واملدلول هنا  فإذا كان  بني اإلنسان وعامله اخلارجي، 
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يرى دي سوسري – فإن املرجع هنا هو الواقع السيايس واالجتامعي املنهار،  – كام 

وهو ما يسميه )إمربتو إيكو( باملظاهر الثقافية للحياة االجتامعية التي تندرج ضمن 
أّن القصة  التيارات احلديثة للسيميائيات)40(، وعىل الرغم من  أقسام العالمات يف 
خترج شكليًا عن األنساق البنائية املعروفة عن القصة القصرية جدًا ألهنا حتتوي عىل 
عنارص مثل احلدث والشخصية والتأزم وحلظة التنوير مثل أية قصة قصرية مكتملة 
البناء، لكنها مع ذلك التزمت التكثيف الشديد واللغة الشعرية اللذين يعيهام القاص 

جيدًا ويتقن استعامهلام يف مثل هذا النوع من الكتابة. 

 وهبذا تتحدد اللغة الرسدية يف كتابات الشهيد األدبية ذات الدرجة املنهزمة، 
بأهنا لغة سيميائية تتجه من اإلنسان إىل العامل أو بالعكس إذ ال يثبت املعنى إاّل من 
لـ  مساويًا  نيص  اخلارج  )اإلدراك(  يكون  بحيث  اآلخر،  إىل  أحدمها  نسبة  خالل 
العربية  للكتابة  مشاهبة  كتابة  وهي  النص)41(،  لذاتية  قرين  هو  الذي  )اإلحساس( 
ألهنا أحيطت بظروف إنتاجية واحدة، فهي كتابة تنم ببنية منهزمة تبحث يف واقع 
مرير، ومتثل اإلنسان ببطل مسلوب اإلرادة ال قدرة له عىل التغيري، كتابة تؤكد مبدأ 
التأريخ  أزمة  تعيش  ألهنا  احلياد  من  قريبة  درجة  نحو  تنزاح  وال  املستلب  األدب 

واأليديولوجية وحتمل وعي فئتها الربجوازية املهزوم)42(. 

الكتابة المحايدة 

الحظنا فيام سبق من قراءة ملكونات اخلطاب الرسدي لزيد الشهيد، أنه حينام 
نحو  يتوجه  فإنه  النص،  ظلهام  يف  أنتج  اللذين  الثقايف  واملؤثر  بالواقع  وعيه  يتعلق 
يبحث يف  متناغم،  بأسلوب  معه  بنيويًا  وترتبط  الواقع  هذا  تعرب عن  منهزمة  كتابة 
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يتوانى عن ترسيخ ذاتيته  األصول اجلدلية لتوظيف اخلارجي ويف الوقت نفسه ال 
وعوامله الداخلية، أما حينام يقل تأثري هذا الواقع موازنة مع نياته الذاتية؛ فإنه يعمل 
الواعية، أي كتابة بدرجة صفر يصفها  النيات  تأثري  إنتاج كتايب مايد يقل فيه  عىل 
روالن بارت بأهنا قد اجتازت مجيع حاالت الرتسيخ التدرجيي بوصفها موضوعًا 
لنظرة أو رؤية معينة أو ماولة لصنع معني فهي موضوع للغياب، غياب الواقعي 
واألسطوري، ففي هذه الكتابة يمكن التمييز بني حركة النفي والعجز عن إنجازه 
إنتاج شكل غري موروث )غياب الكالسيكية( حيث  داخل ديمومة ما تعمل عىل 
تتبع بشغف متزق الوعي ألهنا تنشأ بأسلوب ينفي ذلك)43(، أي جعل األدب يف ظل 
هذه الكتابة قريبًا من احلياد والصمت عىل حافة الزوال من دون زوائد عقائدية حتيله 
إىل أكاذيب ويف الوقت نفسه ال يشري إىل حالة املتحدث مفردًا أو مجعًا وال إىل زمن 
التي تتوسل لغة املحايدة  الفعل يف املايض أو احلارض، إهنا نوع من الكتابة األدبية 

لتكّون شكلها اخلاص)44(. 

لذلك يبدو الشهيد يف هذا النوع من النتاج األديب خملصًا للكتابة نفسها بوصفها 
شكاًل فنيًا خالصًا ومنه يتمرد حتى عىل رؤيته للواقع التي ارتبط من خالهلا بالفئة 
املثقفة عىل أساس ارتباط هذه الفئة بأيديولوجية معينة تبلور مفاهيمها للحياة وهو 
مترد يتبني فعليًا من خالل التمرد عىل مؤسسة اجلنس األديب الرتباطها بفئة اجتامعية 
مددة مثل ارتباط الرواية بالفئة الوسطى مثاًل)45(، وهبذا يتخلص من تبعات الوعي 
)الرؤى  يف  املفتوحة  كتاباته  ولعل  مؤسساتيًا،  ارتباطًا  بالرضورة  املرتبط  املأزوم 
واألمكنة( مثال جيد عىل هذا النوع من الكتابة املحايدة، إذ يتحول فيها إىل مؤرخ 
للمكان الليبي وتكون ذاكرته منطلقًا للتعبري عن نمط حياة حيياه ))يكاد يكون من 
املؤكد، بل اجلزم أّن النص – أي نص – يبقى هالمًا بال أبعاد وال مقاسات إن هو 
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خال من، أو ختىل عن أبجدية املكان.. وال يمكن تصور عامل بمالمح وسحنات إن 
مل يكن للمكان وجود يف تشكله(()46(، حيث تنفتح لغة الكاتب وذاكرته عىل أماكن 
املأزوم  العراقي  باملكان  ارتبطت  التي  الرسدية  ذاكرته  ألفتها  التي  لألماكن  خمالفة 
بفعل السياسة والتأريخ، لذلك يبدو التاريخ ومعه الزمن يف هذه الكتابة ُمذابني يف 
املكان، ألن األسلوب هنا يبتعد عن وعي ليقرتب من خيال ذايت حيفزه مكان الغربة 
حتى يف اللحظات التي يعود فيها إىل التاريخ فهو ال يؤدلج احلادثة إنام ينقلها فقط 
بوصفها جزءًا من هذا املكان، أو إذا انتقل إىل وصف كرنفايل كام فعل يف نص )البحر 
حرب الطبيعة... فضاء الالزورد( عند وصفه لفعل ديني مسيحي، نجده وصفًا خيلو 
من داللة واقعية أو أسطورية ألن اللغة هنا تكتفي بأدبيتها فقط كوهنا كتابة معربة 
عن حالة مايدة ترتبط بلحظة إنتاجها فقط، يقول السارد: » هناك أشعلنا الشموع 
السيد  ووليدها  مريم  التمثال؛   / األم  انتصاب  مّفات  إىل  أوصلنا  سلاًم  وارتقينا 
 / فضفاض  هواء  كرنفال  يف  اليومي  العوم  متارس  أسطوانية  قاعدة  عىل  املسيح، 
قديس / مهيب... عىل اجلدار ومثلام يؤدي املرتقون – معظمهم سياح – فعل الكتابة 
نَّا تاريخ دخولنا الدير)47(، فهذا الوعي اآلين  حفرنا أسامءنا عىل الطالء األبيض، ودوَّ
املرتبط باملكان املالحظ رسديًا يبدو من خالل فعل الكتابة خمالفًا متامًا لوعيه التذكري 
للمكان املسرتجع من الوطن، وعي يدل عىل صمت ألن الكلامت تتوجه نحو شعرية 
خاصة مركزها النص وليس شيئًا آخر غريه، ولعل هذا األسلوب هو ما جيده بارت 
لغة استكفائية بذاتا ألهنا تغوص يف امليثولوجيا الشخصية والرسدية للكاتب)48(، 
لغة مرتبطة بوضعية جديدة له، وهي طريقة وجود صمٍت)49(، وهبذا تتأكد أسلوبية 
احلضور والغياب يف كتابات الشهيد،)احلضور( امُلمثَّل بالنص ومكوناته البنائية؛ و 
)الغياب( املمثل باختفاء الواقعي واأليديولوجي أو املرجعي، وهو ما يضمن صيغة 
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كتابية ال تشري إىل حالة املفرد أو اجلمع وال إىل زمن الفعل حارضًا أو ماضيًا كوهنا 
صيغة مايدة بيضاء)50(، فاألساس يف هذا النوع من الكتابة عند الشهيد الرغبة يف 
الكتابة نفسها وهي لديه، هنا، وعي باملكان ورشوط تأثيثه عىل وفق رؤيته املرتبطة 
بعمق بأسلوب إشاري أو رسدي أو وصفي لألماكن التي يتجول فيها عينيًا أو من 
عنده  تتعانق  وهبذا  يبتغيه،  الذي  األديب(  )املعنى  للقارئ  ينقل  كي  الذاكرة  خالل 
املامرسة  بفعل  ترتبط  التي  البيضاء(  )الكتابة  حيث  بارت،  أقرمها  اللتان  الكتابتان 
اإلبداعية، و)الكتابة يف درجة الصفر( التي حتيل إىل سياق تنظري كتايب)51(، وفضلنا 
أن ندعومها معًا يف هذه القراءة النقدية بـ )الكتابة املحايدة(، ففي نص )زّلة – القلعة 
والنصب( يروي سارده بأسلوب يقرتب من الشفاهية إىل مروي له هو بالرضورة 
القارئ ناقاًل له مشاعره اجتاه إنسان بدوي هائم يف صحراء هذا املكان كان قد سمع 
ينقذه  خمرجًا  له  أجد  أن  مفكرًا  كتبت  عنه.  الكتابة  فقررت  به،  ))كنت سمعت  به 
من حومة البحث املضني، وجتميع اجلامل املبعثرة. بيد أّن ذلك يتطلب مرافقته أو 
متابعته عن كثب(()52(، فالكاتب هنا يعيش مغامرة خيالية عىل الورق يستحرض من 
خالهلا أسامء مشهورة يف هذا املضامر الذي يدور يف جماهل الصحراء واحلياة البدوية 
فذاكرته متعلقة بـ )ابن ماجة( و )املتنبي( و )ابن بطوطة( وهو يكتب عن ذلك كله 
بالصحراء  الروحي  بتبحره  الكوين(  )إبراهيم  أسلوب  الذهن  إىل  يعيد  بأسلوب 
والبداوة، ويؤكد رغبته املستمرة يف الكتابة ))بعدما أزاحتني رغبة القراءة والكتابة 
نحو اهتاممات كتبُت خالهلا نص » املكائد »، وقرأت ما وجدت يف كتيبات صغرية 
احتواها رّف ضئيل عملته تنظياًم لعدد من الكتب املضمومة بحوزيت حتى إذا توالت 
األيام وفرغت مما لدي من خزين القراءة عدُت ملتابعته(()53(، فالسارد يقدم للقارئ 
مّهه األول )القراءة – الكتابة( الذي هو أساس كتابة النص لديه، أما رؤيته واملعنى 
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األديب الذي يقدمه فهام جزء من هذا اهلم وليس أساسًا يتحكم به، لذلك جاء النص 
هنا وباقي النصوص يف الرؤى واألمكنة، خاليًا من األيديولوجية املؤسساتية ألهنا 

ببساطة تبحث يف اللغة نفسها وليس غري ذلك. 

 أما إذا عدنا إىل غياب النيات الواعية للكاتب إلمتام مفهوم الكتابة املحايدة يف 
اخلطاب الرسدي للشهيد، فسنجدها تتامثل مع القانون البنيوي الذي سنه )لوسيان 
غولدمان( وهو يتحدث عن املقوالت بوصفها بنى مرتبطة بالوعي الكتايب، فالعمل 
األديب لديه ))تعبري عن رؤية للعامل، وعن طريقة للنظر واإلحساس بكون ملموس 
مشتمل عىل كائنات وأشياء، والكاتب إنسان يعثر عىل شكل مالئم ليخلق ويعرب 
بني  صغري،  أو  كبري  تفاوت  حيدث  أن  املمكن  من  أن  إال  )العامل(  الكون  هذا  عن 
النوايا الواعية أو األفكار الفلسفية واألدبية والسياسية للكاتب، وبني الطريقة التي 
يرى هبا وحيس العامل الذي خيلقه(()54(، ولعل هذا ما جعل رؤية زيد الشهيد للعامل 
تتغري نحو إحساس مغاير يف بعض قصصه القصرية والقصرية جدًا خالفًا ملا وجدناه 
راسخًا يف عامله الروائي، ففي جمموعة )إش ليبه دش( يتحدد شكل القصة القصرية 
للتعبري عن شعوره للعامل وهو خيرتق أجواًء جديدة، يتلقى فيها من املكان اليمني 
موضوعاته مستثمرًا األفراد واألشياء لتغذية هذا الشعور)55(، ففي قصة )أبو طري( 
معًا  واملوضوعي  الذايت  الشكل  يدمج  رسدًا  مع(  )الرؤية  بأسلوب  القارئ  يواجه 
العراقي  املدرس  السارد والشخصية يف توضيح رحلة األستاذ زكي  حيث يشرتك 
إىل اليمن يف منطقة )ذيبني(، وعىل الرغم من أّن القصة / احلكاية تنطلق من واقع 
عراقي معني ييش به املتن احلكائي ويرتبط مع الظرف السيايس واالقتصادي الذي 
أرغم الفئة املتوسطة يف جمتمعنا عىل اهلجرة بحثًا عن أمل مفقود، إال أننا مع ذلك 
نجد أّن الفعل الرسدي غائب بوصفه عالمة كاشفة للشخصيات من خالل عالقتها 
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هبذا الظرف، لينرصف نحو مفاهيم ختص ثقافة املكان اليمني نفسه ومهوم شخصياته 
ومكوناته كوهنا عاملًا جديدًا ينطلق من وعيه الكتايب الذي فارق نواياه الواعية حول 
الواقع العراقي املأزوم ))ها أنت ترى ذيبني قرية تنأى عن طريق العابرين؛ وقليال 
ما يطأ أرضها غريب. وإن حدث ذلك فأليام معدودات ثم يكون مآله الرحيل((
املجتمع  ميثولوجيا  ليست  فإهنا  بميثولوجيا  ارتبطت  وإن  هنا  للعامل  فالرؤية   ،)56(

ألهنا  بذاتا  مكتفية  ولغة  أسلوب  من  نابعة  ميثولوجيا  هي  بل  إليه،  ينتمي  الذي 
شخصية  تغدو  وهبذا  للكاتب،  والرسية  الشخصية  امليثولوجيا  يف  بعيدًا  تتوغل  ال 
الرجل الغريب يف القصة رمزًا أو دااًل نصيًا لنسق ثقايف معني ليس من نتاج الواقع 
األيديولوجي املحرض للغة زيد الشهيد، إنام هي تنتمي إىل ثقافة أخرى تعد مايدة 
بالنسبة لوعيه الكتايب، كونه هنا راصدًا وناقاًل ملا يراه بأسلوب درامي شيق يتعامل 

مع فكرة أسطرة احلكايات التي يمكن تغذيتها من الرتاث الشفوي ألي جمتمع. 

حكاية  بنقل  الكاتب  نوايا  فيها  تتحدد  التي   )57(ICH IEBE DICH قصة  ويف   
ذات داللة ثقافية مرتبطة بالتداخل الثقايف بني الرشق والغرب واستحالة التواصل 
بينهام، وهلذا يتأكد ما ذهبنا إليه سابقا من أن هذا النوع من الكتابة تسيطر عليه نية 
إنتاج مجايل أكثر من نية البحث يف واقع معني، حيث تقود كتابة العمل إىل تشكيل 

بنية شاملة ورؤية مغايرة ومعارضة لفكر الكاتب ومعتقداته ونواياه)58(. 

يف  جدًا  القصرية  قصصه  يف  الكتابة  درجة  تتحدد  نفسها  الرؤية  تأثري  وحتت   
صحراء  ذاكرته  يف  مكانني  بني  فيها  يوافق  التي  الناده()59(  الصحراء  )فم  جمموعة 
الساموة وصحراء ليبيا، فهو يبتعد عن شعرنة الواقع ومماهاته بالكتابة بحيث يقدم 
نفسه إىل القارئ من خالل االشتغال واالهنامم بالكتابة نفسها، وهو ما متظهر أيضًا 
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يف كثري من اللوحات الرسدية اجلميلة ذات األصول الوجودية يف جمموعة )سحر 
فعل  كل  عن  بعيدًا  كتابته  درجة  تتحدد  الفني  والوعي  احلياد  وهبذا  املسنجر()60(، 
مؤسسايت مأزوم بالواقع، فأضحت لغته موجهًة نحو أسلوب من اإلشارية واحلياد 

الذي يلّمح إىل املعنى لكّنه يف الوقت نفسه ال حيدده مطلقا. 
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...الخاتمة...

 يف ضوء ما سبق من قراءة نقدية لألعامل الرسدية يف خطاب الكاتب العراقي 
الكتابة األدبية، وهل هي حلظة وعي  نتساءل حول رضورة  لنا أن  آن  الشهيد  زيد 
خالصة أو هي مرتبطة بالوظيفة األيديولوجية بشكل حتمي ؟ ولعل ذلك ما توضح 
مليًا من خالل درجتي الكتابة اللتني يمكن مالحظتهام يف عامله انطالقًا من رؤيتني 
بذاتيته واألخرى مادية تعرب عن فهم  العامل، إحدامها مثالية ترتبط  متناقضتني هلذا 
الكتابة  تتفجر يف  التناقض  البنائي، ومن خالل هذا  النسق  داخل  للواقع  خارجي 
األدبية للشهيد أبعاد خاصة متيزه أسلوبيًا عن غريه من الكّتاب، فالكتابة، هنا، تبدو 
الواقع  من  مرًة  يستقي  واعيًا،  فعاًل  تكون  أن  عاتقها  أخذت عىل  كبريًا ألهنا  حتديًا 
فيتمظهر  الذات  مرة أخرى من  مأزوم(، ويستقي  بنائيًا عىل شكل )فعل  فيتمظهر 
بنائيًا عىل شكل )فعل مستقر(، وكال الفعلني يف حقيقتهام مها تأويل واحد خاص 
يمثل الكاتب وفهمه اخلاص للحياة وفلسفتها فنيًا بأسلوب لغوي رصني، مما حتم 

علينا بالرضورة فهم املعنى األديب عىل وفق هذه املعطيات مجيعًا. 

 لقد بدا الكاتب من خالل خمتلف األنواع الرسدية التي أنتجها مسكونًا باألسئلة 
التي تبحث عن إجابات ملا خلف اللغة، لذا بدت لغته شعرية مموهة تنهل من املعرفة 
وتصطاد اللحظات املتفردة يف حياته وحياة اآلخرين، لذلك كثريًا ما الحظنا سامت 
أسلوبية حتكم عامله ال يكاد يفارقها يف أيٍّ من أعامله، فالقصص القصرية كأهنا بذور 
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ألعامل روائية أكرب، واألعامل الروائية ما هي إال مماهاة يف أجزاء كثرية منها لسريته 
وحياته اخلاصة فضاًل عن تكرار املعنى مع تغري الداللة يف أكثر من عمل، كأنه يكتب 
الكتابة  تلك  درجة  بحسب  متباينة  دالالت  ذوات  خمتلفة  كتابات  الواحد  احلدث 

وطبيعتها األدبية.

يف  حارضة  أو  جاهزة  إجابات  عن  بالرضورة  تبحث  ال  األسئلة  هذه  ولعل   
الواقع املعيش بقدر ما ترمي إليه من طرح واٍع لألنساق اجلامدة التي هيمنت عىل 
ثقافتنا وحددت فكرنا املعارص، لذلك هي تبحث فيام تبحث عنه من سعي دؤوب 
حّدها  لتصل  التفاؤل  من  تنطلق  درجة  احلالية،  كتابتنا  تألفها  مل  كتابية  درجة  نحو 
األكرب مع االنتصار، لكن هذا حيتاج مرحلة ثقافية جديدة من تاريخ الكتابة األدبية 
توفرت هلا  ما  إذا  الشهيد  زيد  نتوقع متظهرها يف خطاب  اآلن،  تتوفر حتى  مل  لدينا 
الظروف املالئمة؛ إلنتاج كتابة مضادة فكريًا للسائد تنطلق من الذات لتأخذ مداها 

عند آخر نقطة من العامل، وهنا تكمن مجالية الوعي الكتايب عند هذا األديب.
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