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أثر العنوان ومرجعياته يف
الرواية العراقية ،رواية ليس مثة أمل لكلكامش أمنوذجاً
م.د .ورقاء حييى قاسم
تاريخ القبول2009/11/1 :

تاريخ التقديم2009/10/6 :

تناكلت الدراسات النقدية الحديثة كال سيما الدراسات النصية كعمـ العبلمات
العنكاف بكصفو يمعينان عمى تحديد دالالت النص ،فيك " مجمكعة عبلمات لسانية
 000تيصكر ،كتيعمف ،كتيشير إلى المحتكل العاـ لمنص " ( )1كلقد حظي العنكاف
Gerard
بكثير مف االىتماـ لدل النقاد الغربييف مف أمثاؿ جيرار جينيت
 Genetteفي كتابو  1987 Scuitsكترجـ بػ (عتبات) ،كليك ىكؾ Leo
(.)2
 Hoekفي كتابو  Lamarqe dutilreكترجـ بػ (سمة العنكاف) 1973
كألىمية العنكاف كما يثيره مف إشكاليات كقضايا ،نتج عنو ظيكر عمـ جديد لو
أصكلو كنظرياتو كمناىجو ىك (عمـ العنكاف)(.)3
كعنا،
عف ،العيف كالنكف أصبلف،
عنو ٌ
عننت الكتابٌ ،
ي
فالعنكاف لغةن مف " ٌ
()4
أبرز ما فيو كأظيىيره "  .قاؿ ابف
أعننتو تعيينان .كعنكاف الكتاب ،ي
كعٌننتوي ٌ
كع ٍنكنتيوي ،ى
ى
ً
ً
كنةن ً
كعٌناه ،كبلىما:
كنو ىع ٍن ى
كع ٍن ى
كع ٍنكانان ى
اف كالع ٍنكاف :س ىمةي الكتاب ،ى
الع ٍنك ي
سيدة ي
 قسـ المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
( )1ىكية العبلمات في العتبات كبناء التأكيؿ ،شعيب حميفي 12 ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،تكنس ،ط.2005 ،1
( )2سيمياء العنكاف ،أ.د .بساـ مكسى قطكس ،دائرة المكتبة الكطنية ،ك ازرة الثقافة ،عماف،
األردف ،ط.2001 ،1
( )3شعرية عنكاف كتاب الساؽ عمى الساؽ في ما ىك الفارياؽ ،د .محمد اليادم المطكم،
 ،28ع ،1لسنة
مجمة عالـ الفكر ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،ـ
.1999
( )4معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا الرازم (ت 395ىػ) ،628 ،دار
إحياء التراث العربي ،ط.2001 ،1
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مكنتيوي ( )5كالعنكاف في االصطبلح " مقطع
كع ٍ
كع ٍن َّوك ي
نت الكتاب ،ى
بالعنكاف ،ى
كس ىموي ي
ى
()6
 .كىناؾ مف ينظر إلى العنكاف
لغكم ،اقؿ مف الجممة ،نصان اك عمبلن فنيان "
بكصفو نظاما سيميائيان ذا أبعاد داللية كأخرل رمزية ،تيغرم الباحث بتتبع
دالالتو ،كمحاكلة فؾ شيفرتو الرامزة ( )7كلمعنكاف أيضا كظيفة نصية ،فيك بيك أكؿ
يتـ الكلكج منو إلى النص ،تؤطره خمفية ثقافية عامة تحدد قصديتو ،بمساعدة داللة
تجريبية كأخرل تاريخانية( )8كفسرت عبلقة العنكاف بالنص مف قبؿ دارسي كظائؼ
أكؿ شيفرة رمزية  Symbdical codeيمتقي بيا القارئ ،كظيفتو
العنكاف بكصفو " ى
()9
التعييف كاإلعبلف عف المحتكل أك إلى كظيفة التجنيس " .
كىناؾ مف يربط داللة العنكاف بالنص بكصفو عنص انر بنيكيان يقكـ بكظيفة
جمالية محددة معو أك في مكاجيتو أحيانان ،فقد تككف داللة العنكاف مباشرة ،تيحيؿ
عمى شخصية أك شخصياتو جميعان أك إلى مكاف ،أك إلى أحداث ،كقد تككف غير
مباشرة إذ يقكـ العنكاف بدكر الرمز االستعارم المكثؼ لدالالت النص( .)10أما عمى
صعيد التمقي فالعنكاف " يجسد أعمى اقتصاد لغكم ممكف ،يفرض أعمى فعالية تمؽ
ممكنة"( )11كأثره يظير عمى المتمقي مف خبلؿ مستكييف(.)12
األول :المستكل الذم ينظر إلى العنكاف بكصفو بنية مستقمة ليا اشتغاليا الدالئمي

الخاص.

( )5ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر ،مادة (عف) ،ج ،106 ،15دار صادر ،بيركت.
 ،155دار الكتاب المبناني،
( )6معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ،د .سعيد عمكش،
بيركت ،ط.1985 ،1
( )7ينظر :سيمياء العنكاف.33 ،
( )8ينظر :ىكية العبلمات.35 ،
( )9ينظر :سيمياء العنكاف.53-52 ،
 ،236سمسمة عالـ المعرفة
( )10ينظر :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،د .صبلح فضؿ،
( )992المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ،الككيت. 1992 ،
( )11سيمياء العنكاف. 36 ،
( )12ينظر :العنكاف كسيميكطيقا االتصاؿ األدبي ،د .محمد فكرم الجزار ،مطابع الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،مصر. 1998 ،
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و
متجية إلى
الثاني :مستكل تتخطى فيو اإلنتاجية الداللية ليذه البنية حدكدىا،
العمؿ ،كمشتبكة مع دالئميتو دافعة كمحفزة إنتاجيتيا الخاصة بيا.
كسفتعامؿ في تحميمنا لمركاية المدركسة مع المستكل الثاني ألننا نرل أف
الحدكد متشابكة بيف العنكاف كالنص ،كال يمكف التعامؿ مع احدىما باستقبللية عف
اآلخر.
أما أىمية العنكاف فيفسر بكصفو " ناتجان لداللة بنيتو التركيبية كما تفتحو ىذه
الداللة مف تناصات إما مع خطاب خارجي ،كاما مع كحدات داللية مف العمؿ ،أك
مع االثنيف معان " (.)13
أما منيج تحميؿ العنكاف فيعتمد عمى " ثبلثة مستكيات كىي المغة كالنص
كالخطاب ،كالعبلقة بينيما عبلقة تضمنية يمثؿ مستكل العنكاف البنية التركيبية التي
تقؼ كراءىا مقاصد المرسؿ ،بينما تشكؿ بنية المعنى المستكل النصي كفاعميا
الرئيس تأكيؿ المتمقي كلما كاف االتصاؿ الكتابي اتصاالن غير مباشر ،يستقؿ فيو
المرسؿ ببثو عممو /العنكاف ،كيستقؿ المتمقي بتأكيمو فاف مستكل الخطاب يمثؿ
ضركرة اجتماعية "( )14لذلؾ يمكف القكؿ إف قراءة العنكاف بكصفو " نصان مكازيان ال
يمكف أف تكصؿ إلى تعييف بشأنو ،فالعنكاف ذك حمكلة فكرية ىائمة ،لذلؾ ينظر
إلى النص ،بكصفو بنية داللية تمتمؾ سياقان .ربما يككف داالن عمى العنكاف ،كتسمح
لنا بأف نفسر العنكاف مف خبلؿ النص ،ثـ نفسر النص مف خبلؿ العنكاف بمعنى
أف كبلن منيما يفسر اآلخر " ( )15كال سيما أنو " لـ يعد ممكنان االقتصار عمى
الكصؼ كتجاىؿ الحمكالت المعرفية كالقيمية كاإليديكلكجية التي يحمميا النص "
( )16كالعنكاف بذلؾ جزء مف " إستراتيجية النص ألنو يقكـ بدكر فعاؿ في جذب
 ،95مجمة آفاؽ عربية،

( )13ينظر :األلسنية كتحميؿ النصكص األدبية ،حاتـ الصكر،
العدد  ،35لسنة .1992
( )14العنكاف كسيميكطيقا االتصاؿ األدبي.38 ،
( )15سيمياء العنكاف.73 ،
( )16صكت اآلخر الجكىر الحكارم لمخطاب األدبي ،فاضؿ ثامر ،15 ،دار الشؤكف الثقافية
العامة ،بغداد ،ط.1992 ،1
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كانجرار المتمقي لمدخكؿ في تجربة قراءة النص بكصفو عبلمة ليا بالنص عبلقات
اتصاؿ كانفصاؿ ،كىذه العبلمة ليا مقكماتيا الذاتية المنتجة لممسار الداللي الذم
نككنو كنحف نؤكؿ النص كالعنكاف معان(. )17
إف دراسة اثر العنكاف في المرجعية السردية ،يجعمنا نستخدـ مصطمح
سردم  Narratveبكصفو نعتان لمنص كاختيارنا لممرجعية السردية ألف المرجعية
في احد تعريفاتيا " عبلقة بيف العبلمة كما تشير إليو " ( )18أم أف المرجع ىك "
حاصؿ الجمع بيف الصكرة السمعية أك البصرية (المقركءة) كبيف المفيكـ أك
التصكر الذىني كىك ما تؤديو العبلمة كميا كيسمى بالمرجعية "(.)19
أما السرد فيك حسب تعريؼ دكرك تكدكركؼ في المعجـ المكسكعي لعمكـ
المغة بأنو " نص مرجعي يجرم تمثيمو زمانيان "(. )20
كيميز الدكتكر محمد خرماش بيف نكعيف مف العبلمة:
- 1العبلمة المجردة singne – type
- 2العبلمة المدمجة زمنيان كمكانيان  signeoccn ranceالتي ليس ليا مرجع
فقط ،كانما ليا قيمة مرجعية.
كىك يفرؽ أيضا بيف المعنى كالمرجع في داللة العبلمات فإذا كانت معرفة
المعنى تقتضي معرفة بالمغة أساسان فاف معرفة المرجع تقتضي معرفة بالتكسعات
اإلصطبلحية في استعماؿ ذلؾ المعنى ،ألف " الكظيفة المرجعية في المغة ال
تجعؿ العبلمة في اتصاؿ مع عالـ األشياء الحقيقية ،لكف مع العالـ المدرؾ داخؿ

( )17ينظر :سيمياء العنكاف.58-57 ،
( )18معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة.97 ،
( )19السردية :حدكد المفيكـ ،بكؿ بيركف ،ت د .عبد اهلل إبراىيـ ،27 ،مجمة الثقافة األجنبية،
العدد  2لسنة . 1992
( )20ينظر :مفيكـ المرجعية كاشكالية التأكيؿ في تحميؿ الخطاب األدبي ،35 ،مجمة المكقؼ
الثقافي ،ع 9لسنة .1997
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التشكيبلت الثقافية ،فبل تككف اإلحالة عمى شيء مف الكاقع كلكف عمى شيء مف
(. )21
الفكر "
إف الحديث عف المرجعية في الخطاب األدبي ،يجب " أف تتجاكز االىتماـ
بالعبلمات المغكية إلى االىتماـ بالكقائع الكبلمية ،أم إلى النظاـ الذم يككنو
الخطاب عبر سمسمة الممفكظات " ( )22كىذا ما يؤكده ىممسميؼ  Hjelmslevمف
( Semiotiqueداللة العبلمات
ضركرة " االنتقاؿ مف النظاـ السميكطيقي
المغكية) إلى النظاـ السيمانطيقي ( Semantiqueداللة التراكيب) أم مف طريقة
لمتدليؿ  Signifianceتعد العبلمة المغكية ىي الكحدة األساسية إلى نظاـ خاص
يكلده الخطاب" ( . )23كىذا ما تناكلو دك سكسير أم أف"الكبلـ ينتقؿ مف المستكل
التصريحي الذم يتككف فيو المرجع مف اجتماع الداؿ كالمدلكؿ إلى المستكل
اإلحصائي الذم يصبح فيو المرجع داالن عمى مدلكؿ آخر يككف معو مرجعية
جديدة " ( .)24كعمى ىذا األساس سنتناكؿ في تحميمنا ركاية " ليس ثمة أمؿ
لكمكامش"( )25لمركائي خضير عبد األمير ( )26فيذه الركاية تصنؼ ضمف الركايات
( )21مفيكـ المرجعية كاشكالية التأكيؿ في تحميؿ الخطاب األدبي كمصادره.36-35 ،
( )22المصدر نفسو.37 ،

( )23المصدر نفسو.37 ،
( )24المصدر نفسو.37 ،
( )25ركاية ،مطابع الشركة الحديثة لمطباعة ،بيركت ،ط.1971 ،1
( )26ركائي عراقي ،مف جيؿ الستينات ،لو مجمكعة قصص كركايات منيا:
- 1حماـ السعادة (قصص)  ،1964منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،بغداد.
- 2الرحيؿ (قصص)  ،1968منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،بغداد.
- 3عكدة الرجؿ الميزكز (قصص)  ،1970منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،بغداد.
- 4ليس ثمة أمؿ لكمكامش (ركاية)  ،1971مطابع الشركة الحديثة لمطباعة ،بيركت.
- 5خيمة العـ حسف (قصة)  ،1974دار الحرية ،بغداد.
- 6رمكز عصرية (ركاية)  1977سمسمة القصة كالمسرحية (  )70ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ،
بغداد.
 - 7الف اررة (قصة)  ،1979دار الحرية ،بغداد.
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التي تجسد األسماء البطكلية بالتاريخ تمؾ األسماء التي حممت نكعان مف المحكيات
الخارقة التي طغى عمييا عنصر الخارؽ ،كما ىك الحاؿ في " المحكيات النثرية
التي تميؿ إلى العجائبي كالغرائبي" ( )27إذ اعتمد فييا الركائي عمى ممحمة كمكامش
أكديسة العراؽ القديـ ،التي يضعيا المؤرخكف بيف شكامخ األدب العالمي ،ألنيا
أقدـ النماذج األدبية في اآلداب العالمية األخرل ،كىي أقدـ نكع مف أدب التراجـ
البطكلية في تاريخ الحضارات ،دكنت قبؿ  4000عاـ ،كعالجت قضايا إنسانية
مصيرية عامة ،مثؿ مشكمة الحياة كالمكت كما بعد المكت ،كالخمكد ،كمثمت تمثيبلن
بارعان ،ذلؾ الصراع األزلي بيف المكت كالفناء المقدريف كبيف إرادة اإلنساف المغمكبة
المقيكرة في محاكلتيا التشبث بالكجكد كالبقاء كالسعي كراء كسيمة لمخمكد( )28شغمت
الممحمة "بفكرة أك مكضكع أساسي ىك البرىاف بأسمكب مؤثر عمى حتمية المكت
عمى البشر حتى بالنسبة إلى بطؿ مثؿ كمكامش الذم ثمثاه مف اآللية ،ألف
اآللية ،كما جاء في الممحمة ،قد استأثرت بالحياة كقدرت المكت مف نصيب
البشرية " (. )29
أما كمكامش  CL – LL – GA – MESHفيك " أحد حكاـ دكؿ المدف
السكمرية في العصر المسمى عصر فجر السبلالت (  2400-2800ؽ.ـ) كأنو
حكـ في مدينة الكركاء ،كنسبت إليو أعماؿ البطكلة المختمفة في األساطير
(.)30
كالقصص السكمرية كمنيا قصة " أكا " ممؾ كيش كنزاعو مع جمجامش"

- 8الطرؽ المكحشة ( ركاية)  ،1999دار الحرية ،بغداد.
( )27ىكية العبلمات في العتبات كبناء التأكيؿ.15 ،
 ،41دار الشؤكف الثقافية العامة ،ك ازرة الثقافة
( )28ينظر :ممحمة كمكامش ،طو باقر،
كاإلعبلـ ،بغداد ،ط.1986 /5
( )29المصدر نفسو .42 ،كينظر :فبلسفة الشرؽ ،أ .ؼ .تكـ ليف ،ت عبد الحميد سميـ،
 ،117-115دار المعارؼ ،مصر ،ط .1994 ،2
( )30ممحمة كمكامش.51 ،
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إف اختيار ىذه الركاية تحديدان ألف عنكانيا يرتبط بالممحمة التي تعمف عف
نفسيا بكصفيا " السرد القائـ عمى حكار متبادؿ حكؿ فعؿ ما " ( .)31ليس سكل
عممية إيحائية (سردية) كقد تمثؿ ىذا الشكؿ السردم بتمكيؿ الغرائبي أك السحرم
بكصفو مرجعان أسطكريان كىذا الفعؿ تضمف في ممحمة كمكامش المغز األبدم
(المكت) الذم طالما شغؿ اإلنساف عبر األزمنة المتعاقبة ،فضبلن عف العبلقة بيف
عنكاف الركاية كما تمثمو مف تاريخ في ذاكرة المجمكعة البشرية ،التي أكسبتو صفة
التداكؿ المستمر كىكذا يكتسب العنكاف بسيركرة النص الذم يحممو كقكة تأثيره في
األجياؿ المتعاقبة سمطة تداكلية تجعمو صنكان لنصو حتى إذا ما ذكر العنكاف
استدعى حضكر مرجعو ،نصو الغائب في الذىف عندما تشير إليو ذاكرة المتمقي
لماحة بأجكائيا ككقائعيا كشخصياتيا ،ككأنيا
الثقافية لترتبط في عممية استرجاع ٌ
حضكر فعمي لبنية عيانية استدعتيا العبلقة السياقية بيف ىذه العنكانات كركاياتيا
()32
م شكؿ آلية تناص
الغائبة
نص شعر ه
كيتقدـ النص الركائي أم (عتبة الركاية) ه
اعتمدت االقتباس كالتضميف مف النص الشعرم لممحمة كمكامش ليؤشر بشكؿ
تعريفي ىكية الركاية ككؿ بكصفو " مقدمة اختزلت أفكار النص كقدمتو بطريقة
مكثفة كال سيما أف الخطاب الشعرم المقدماتي يشتغؿ بكصفو مككنان أساسيان مف
مككنات العمؿ الركائي ال ينفصؿ عنو إال في الحدكد االجناسية" ( .)33كفي ىذا
النص الشعرم خبلصة ذاتية لمجمؿ تجربة كمكامش مصكغة كمخمقة شعريان ،عمى
كفؽ اختيار الكاتب لتككف عتبة لنصو ،كىي:
كمكامش حيثما تقصد
 ،62دار تكبقاؿ ،الدار

( )31مدخؿ لجامع النص ،جيرار جنيت ،ت ،عبد الرحمف أيكب،
البيضاء ،المغرب. 1986 ،
 ،17دار
( )32ينظر :ثريا النص مدخؿ لدراسة العنكاف القصصي ،محمكد عبد الكىاب،
الشؤكف الثقافية العامة المكسكعة الصغيرة ( ،)396بغداد. 1995 ،
( )33فضاءات السراب قراءة في ركاية (برارم الحمى) د .فيصؿ غازم مف كتاب سحر النص
مف أجنحة الشعر إلى أفؽ السرد ،146 ،أ.د .محمد صابر عبيد ،المؤسسة العربية لمدراسات،
بيركت ،ط.2008 ،1
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فمف تجد الحياة التي تنشدىا
خمقت اآللية الجنس البشرم
حينما
ٍ
كضعت إلى جانبو المكت
كقبضت بأيدييا عمى ناصية الحياة
أنت يا كمكامش أمؤل بطنؾ
كف سعيدان في الميؿ كالنيار
كاحتفؿ في كؿ يكـ مرحان فرحان
كارقص مبتيجان في النيار كالميؿ
كليكف لباسؾ زاىيان كجديدان
كاغسؿ كجيؾ كاستحـ بالماء
كادخؿ السركر عمى قمب زكجتؾ
فتمؾ غاية الجنس البشرم(. )34
لقد استطاع خضير عبد األمير أف يحكؿ ىذا النص الشعرم إلى نص
سردم تناكؿ فيو كمكامش اإلنساف " خميؿ " البطؿ خارج سياؽ النص التاريخي،
لو مالو كعميو ما عميو ،كاصبلن إياه بحقيقة النفس البشرية ،بما تحممو مف قطبي
الخير كالشر مستمدان كجكده الممحمي األسطكرم مف التاريخ معالجان كجكده الحي
بكصفو مخمكقان تقع عميو ىذه الظاىرة الككنية – المكت – التي ىضمت كجكد
اإلنساف ككضعت حدان ليذا الكجكد الذم صارع عنؼ الكاقع المؤلـ الذم تؤكؿ إليو
حياة اإلنساف بتكجياتو الذاتية التي خمقت الصراع لدرء ىذا الخطر العظيـ – مف
كجية نظر كمكامش – بدفاع مستميت لحصد الخمكد األبدم ،إذ يقكؿ في النص
الممحمي- :
فت مف المكت ،كىا أنا أىيـ في القفار كالصحارم
ًخ ي
أتيت قاصدان أبي أكتك – نبشتـ –
الذم دخؿ في مجمع اآللية كناؿ الحياة الخالدة
( )34ليس ثمة أمؿ لكمكامش ،المقدمة ،كيقابمو النص نفسو في ممحمة كمكامش.135 ،
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جئت ألسألو عف لغز الحياة كالمكت(. )35
إف معاينة ىذا النص الشعرم بكصفو نتيجة تكصؿ إلييا كمكامش في ما
يؤكؿ إليو حاؿ اإلنساف ،شكؿ بداية كحاف انز لمسعي مف اجؿ محاكلة لصير ىذه
النتيجة ،كالركاية إذ تفتح بابان لعبلقة السرد بالكجكد اإلنساني إنما تضع أىمية
لممرجعية السردية كال سيما انو " لـ يعد المكضكع الحكائي ديدف السرد بؿ أصبح
العالـ قاببلن لمتسرد بكؿ مكجكداتو كأشكالو كأصبحت الفمسفة سردان لمفكر اإلنساني "
( )36ألف األدب اإلنساني منذ ظيكره كألكاح سكمرية ،كمبلحـ إنسانية (ممحمة
كمكامش /المبلحـ اليكنانية تمثؿ شكبلن سرديان ،إذ اخذ ىذا التشكؿ السردم في
الماضي البعيد بتحكيؿ الغرائبي أك السحرم إلى كاقع محكي ،عكس الفعؿ
اإلنساني المتعدد الذم ال ينتيي سرده في الكجكد ألف اإلنساف يسرد ذاتو دائمان
كىك الذم يبدع السرد ( )37كاذا كانت الركاية تتركز في " الحدث كتفجره نظاما
سرديان يقارب الحياة في حدكثيا كالكاقع التاريخي في تمظيره كتخفيو كالذات
المبدعة في درجات حضكرىا كغيابيا الكظيفي" ( )38فالنص الركائي المدركس
(ليس ثمة أمؿ لكمكامش) حمؿ أحداثان كثيرة تكزعت عمى مئة كست عشرة صفحة،
مر بيا
ظيرت متكزعة عمى عشريف فقرة تضمنت كؿ منيا سردان ألحداث مختمفة ٌ
بطؿ الركاية (خميؿ) الشخصية المركزية ،كمف أكلى العبلقات التي نرصدىا ىي
عبلقة الترتيب (  )ordreالزمني ( )39بيف تتابع األحداث في المادة الحكائية التي
الحكي فضبلن عف أف لمزمف في الركاية سمات
بدت مترابطة بيف زمف السرد كزمف
ٌ
خاصة يحمميا جاف بكيكف في كتابو (الزمف كالركاية) مف خبلؿ عبلقة االحتماؿ
( )35ممحمة كمكامش.130 ،
( )36قراءة في فمسفة السرد المعاصر ،شريؼ ىزاع شريؼ.1 ،
http://www.aslimnet: netdiv/2005/chareefalraww.htm.
( )37ينظر :قراءة في فمسفة السرد المعاصر.1 ،
( )38في الميتا – لغكم كالنص القراءة ،مصطفى الكيبلني ،56 ،دار أمية ،تكنس ،ط /1
.1994
 ،76الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1
( )39ينظر :تحميؿ الخطاب الركائي ،سعيد يقطيف،
.1988
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كالضركرة في بعدىما الفمسفي ،في ارتباط مع الزمف ألنو يرل أف نمط فيـ بطؿ
الركاية ليس تجميان لحظيان ،كلكف ذلؾ يتـ مف خبلؿ كجكده في الزمف ( )40كىذا ما
حصؿ في الركاية المدركسة متمثبلن بػ (خميؿ) بطؿ الركاية الذم مثؿ زمف الحكي
كزمف السرد معان.
– ثريا
إف الكقكؼ عمى ركاية ليس ثمة أمؿ لكمكامش كتحميمنا لمعنكاف
النص – يجعمنا نقؼ عند تركيب العنكاف كبداية لفظة (ليس) الدالة عمى النفي كما
فييا مف ثقؿ داللي يقؼ بالضد مف اإلثبات ،فضبلن عف مقاربتيا لمفظة (ثمة) التي
تعني (الكاجية أك االتجاه) كالظرفية حيث االنفتاح ،كالمفظة الثالثة التي يتشكؿ
منيا العنكاف (أمؿ) بكؿ ما تحممو أيضا مف حمكلة داللية نحك األفؽ كالمستقبؿ
كأخي انر كمكامش بكصفو فاعبلن محاكالن تغيير حقيقة ثابتة كاجؿ ثابت (المكت) بكؿ
ما يحممو مف معاني الفناء كاالنتياء.
إف (ليس) باشتغاليا الداللي الذم يؤكد النفي حصرت األفؽ فيي تقابؿ كبلن
مف االتجاه /األماـ ،األمؿ /المستقبؿ في رؤية كمكامش /رمز السمطة كالقكة.
أما عتبة النص فقد اختزلت تجربة كمكامش بالنص الشعرم الذم جسد
حقيقة الحياة لمبشر كمصائرىـ.
كيبدأ فضاء السرد الركائي بجممة اسمية (التشرد ليس مينتو) تدؿ عمى
الثبكت كاالستقرار ،كما تحمؿق مف داللة (البلكجية – البلمكاف) ،إذ ينفتح فضاء
السرد ليعبر عف حقيقة التشرد القسرم ،الذم أصبح كاقعان معيشان (التشرد كالضياع
(.)41
كالبلىدؼ) إذ كجد نفسو في الطريؽ يحتضف الفراغ كالخيبة
إف المبلحظ في النص الركائي المدركس أف لحظة القرار لـ تكف بيد خميؿ
بطؿ الركاية كما كانت بيد كمكامش كانما كانت ممؾ أبيو " أرجك أف تنصرؼ مف
بيتي لتتذكؽ طعـ التشرد كالشقاء اليكمي " ( )42كلكف ىذه المحظة كاف يريدىا
يقك عمى البكح بيا " كاف يريد ذلؾ كلكنو لـ يجرؤ عمى التحدم،
(خميؿ) كلكنو لـ ى
( )40ينظر :تحميؿ الخطاب الركائي. 82-81 ،
( )41ينظر :ليس ثمة أمؿ لكمكامش.8 ،
( )42المصدر نفسو.8 ،
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لقد كره رتابة الحياة  000الماؿ ،الجنس ،المتعة ،البطالة المغمفة بالعطؼ ،كره
كؿ ذلؾ  000ما قيمة نفسو ،ما قدرة النقكد ككاجية حياتية يدبر بيا شؤكنو ،كؿ
تمؾ األشياء الفارقة في كىميا حممتو عمى تقبؿ كبلـ كالده بيدكء صميـ ،كابتعد "
( )43كفي ذىنو أمؿ بالتغيير إذ يخاطب خميؿ صاحب المقيى الذم لجأ إليو ،قرب
ككخ صغير في أقصى المدينة " أنا ىنا عندؾ أميؿ لمتغيير الحياتي ثـ البناء مف
جديد  )44( " 00كال سيما أف خميبلن أحس بالفرؽ بيف المكاف القديـ /بيت األب
كبيف المكاف الجديد /المقيى كصاحبو " أكحى لي بكؿ ذلؾ ،ربما سككنية المكاف
كبدائية الحياة ،ىناؾ عند أبي ال أبغي شيئان كاف كددت في أعماقي اليدـ التاـ
كالبلشيء ألحقؽ البداية " (. )45
إف مككثو في ىذا الككخ الصغير البعيد ،كصاحب المقيى الرجؿ الطيب
الذم لـ يشعره يكمان بانفصالو عف عالمو كعالـ أىمو جعمو يحس باالنتماء إلى
المكاف الجديد " لقد أحسست بركحي تنصير في ىذه البساطة ،كحينما تخمى عني
أبي لـ اشعر بانفصالي عف عالمو كعالـ أىمو كمكاني " ( )46لكف مككثو في ىذا
المكاف لـ يدـ طكيبلن ،إذ حاكلت مساعدتو مجمكعة مف التجار أصدقاء أبيو إذ لـ
ييف عمييـ حاؿ خميؿ كىك يعمؿ نادالن في المقيى فعرضكا عميو مبمغان مف الماؿ
أخذه كتكجو كجيةن جديدة الى و
بمد جديد ،كؿ ما حكلو غريب مدينة أخرل كاسعة،
كاجيتيا البحر  000تمفت إلى كؿ مكاف ككؿ ما يحيط بو ،ال كجو آخر سكل
البحر  000أناسيا قميمكف ييرعكف بعنؼ الحياة نحك الساحؿ الداكف ،خفاؼ
األجساـ  000أرجميـ منغرزة في رماؿ الشاطئ ،كفي عمؽ كؿ كاحد منيـ ألؼ
()47
شد خميؿ فيما يرل ىك
سؤاؿ عف القدر كاألمنية "
 .إف عمؿ ىؤالء الناس ٌ
أمكاج البحر البيضاء الزاحفة كالريح الخفيفة تمر مف شرفتو ،انو عمؿ شاؽ،
()43
()44
()45
()46
()47

المصدر
المصدر
المصدر
المصدر
المصدر

نفسو،
نفسو،
نفسو،
نفسو،
نفسو،

.10-9
.11
.11
.15
.19-18
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غكص عميؽ مف اجؿ الحصكؿ عمى الصدؼ الذم يضـ تأمبلت اإلنساف في
الحصكؿ عمى المؤلؤ الثميف " .عشرات مف الكجكه كاأليدم حفاة فكؽ رماؿ
الشاطئ ،كجكىيـ سمراء داكنة ،أماـ إشراقة الشمس  000أناس ال يعرفكف سكل
ص ىدفة  )48( " 000كمثميـ حممة الماؿ أماـ زرقة البحر
األمؿ المتراكـ في قعر ى
يتكاثفكف ،نفس الثقة كنفس الدافع ،حسب المغامرة كالسيطرة عمى أسكاؽ المرجاف
(.)49
كالآللئ كاألحجار الغالية
إف العبلقة السياقية التي أراد ليا الركائي أف تككف إيحائية بيف نص الممحمة
كنص الركاية ،إنما كاف ييدؼ فييا إلى صناعة الخيط الرابط بيف الماضي
كالحاضر كال سيما أف خميبلن كاف يبحث عف الثقة األبدية التي سعى إلييا كمكامش
في بحثو عف الخمكد .كىذا الذم يريده خميؿ أيضا عندما ترؾ كؿ شيء كراءه،
بيتو ككالده كمكانو ،كمتعو اإلنسانية " انو اإلنساف كالحرية المسننة ،اإلنساف
الصمب ،ىؤالء بمجمكعيـ اإلنساني
ة
كالسكيف ذات النصؿ األىيؼ ،ىك كاليد القكية
المتكحد بصفة عامة يمثمكف التحدم كالكىـ ،األمؿ كالسعادة ،االنتظار كاليأس
عندىـ كعنده ىك مانح النقكد كالثقة الباحث عف كنكز كىمية تعيد لخيالو مسحة
الثقة األبدية " (. )50
كيمتد صراع خميؿ مع الطبيعة متمثمة بالبحر حامؿ األمنيات في أعماقو،
إنيا األحجار الكريمة التي ستمنحو الثقة بالحياة مف جديد " ذلؾ العالـ الذم يريده
كيككنو بعد أف يمتمؾ الحجر الكريـ ،المؤلؤة ،الفص ،أم حجر كريـ يككف ىك
ٌ
كمككف الكجكد المتغي ر حسب
مانح المعجزات المتعددة ،خالؽ األجكاء الساحرة
ي
ٌ
الرغبة ،كيريده كذلؾ في شدة العسر كقير القكم لمضعيؼ ،يريده أف يبرز إليو
كانساف أك كمبلؾ مخمٌص كىك في زىكه كربيعو الدائـ كأمانيو المتعددة " (. )51

()48
()49
()50
()51

ينظر :ليس ثمة أمؿ لكمكامش.20 ،
المصدر نفسو.21-20 ،
المصدر نفسو.23 ،
المصدر نفسو.28-27 ،
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إف الفكرة المركزية التي يدكر حكليا السرد ىي البحث عف المبلؾ المخمٌص
الذم يكفر لو حممان أبديان بأف يبقى دائمان في سعادة حقيقية ال ييددىا اليبلؾ أيان
كاف نكعو ،لقد كانت المحارة التي أعطاىا لو الصياد العجكز كألكؿ كىمة محارة
كباقي المحارات التي لـ ير داخميا سكل الفراغ كضياع األمنية ،فرماىا إلى الشرفة
أماـ ككمة المحار ،ثـ تناكؿ المحارة كعاد إلى مكانو /قمبيا بيف كفيو ،ثـ حمؿ
سكينو الصغيرة كبدأ يفتح المحارة .كانت صغيرة كدائرية  000رفع الغطاء الفكقي
كظير في الداخؿ فص صغير الحجـ مائي المكف يعكس ألكاف السطكح المكاجية
إليو  000أحس بو ككأنو ذلؾ الحجر الذم طاؿ انتظاره إليو .كابتعد شكقو بو
حتى أصبحت مبلقاتو حممان أبديان(. )52
إف ما يثير في ىذا النص ليس الفص الصغير (المؤلؤة) كلكف القكة الغيبية
التي تسكف في ىذا الفص متمثمة بػ (مبرقاف) حينما ناداه كىك يبكي:
" أنا أنت  000أنا أنت كما أردتني  000ال تبتعد .اقترب ،أنا ىنا قربؾ ،كفي
داخمؾ  000أردتني دائمان ميما كنت حممان ،يقظة ،كاقعان ،خياالن ،أردتني يا خميؿ.
قاؿ خميؿ بصكت راعش
كلكف مف أنت ؟
أنا مبرقاف
أصحيح أنت أنا  000يعني أنت بكؿ سحرؾ كقكتؾ كأنا أمامؾ ،الضعيؼ 00
الرجؿ المقامر الباحث عف سعادتو كعف قكتو في سككف الغيب كعف حممو األبدم
في غمائـ القمؽ المظمـ " (. )53
إف ظيكر (مبرقاف) في حياة خميؿ يقابمو في الممحمة ظيكر (انكيدك) الذم خمقتو
اآللية مف اجؿ إف يككف ندان لجمجامش.
" لقد ظير بطؿ ند ككفكء لمبطؿ الجميؿ
اجؿ ظير لجمجامش ،الشبيو باإللو ،نظيره كمثيمو
تصارعا كخا ار خكار ثكريف كحشييف "
( )52ينظر :ليس ثمة أمؿ لكمكامش.32 ،
( )53المصدر نفسو.35-34 ،
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كحينما أثنى جمجامش ركبتو كقدمو ثابتة في األرض ليرفع انكيدك كاستدار ليمضي
ىدأت سكرة غضبو
0000000
()54
إف ظيكر (مبرقاف) في حياة
َّوؿ احدىما اآلخر كعقدا أكاصر الكد ما بينيما
قب ى
خميؿ أعاد لو األمؿ مف جديد في الحياة إذ سرعاف ما اتسعت رقعة العالـ ،ألنو
يحمؿ فصو (مبرقاف) رمز القكة كالسعادة الحقيقية التي ينشدىا .انو رقية األمؿ
التي منحيا لو البحر " ابتسـ أماـ إرادة البحر الذم أكدل بحالو كمنحو رقية األمؿ
ككبمو بحزف األرض ثـ صاغ منو إنساف الرؤيا
بنفس الكقت ،كعنفكاف السعادةٌ ،
الذم يجب أف يككف في كؿ مكاف كفي كؿ ارض متنقبلن ىائمان عمى كجيو"(.)55
إف ىـ خميؿ األكؿ كاألخير ىك الحصكؿ عمى سعادة أبدية كأخي انر حياة أبدية
كىذه الحياة ىي عينيا التي طمبيا كمكامش في الممحمة " القكة األبدية ثـ ديمكمة
مستمرة لمتغمب عمى اليأس كتككيف رؤية جديدة مستمدة مف عالمو الذم سيغامر
بو كيتنقؿ إليو ما دامت قكاه في الداخؿ . )56(" 000
كيستعيف خضير عبد األمير باألسطكرة لتكظيفيا في الركاية كال سيما أف
األسطكرة كما يقكؿ ىاريسكف قطعة مف حياة الركح كالفكر الممحمي لمشعب ،كما
أف الحمـ ىك أسطكرة الفرد ( )57كىذا ما يراه جاسبر أيضا إذ يقكؿ " لما كاف
اإلنساف خرج مف عالـ مادم فإنو يعيش في عالـ رمزم كليست المغة كاألسطكرة
كالفف سكل أجزاء عالمو الرمزم"( )58كذلؾ ارتبطت ركاية " ليس ثمة أمؿ لكمكامش
" بعالـ األسطكرة ،كمف ىذه األساطير " أسطكرة الكحش " الذم حرميـ مف الماء،
كقكة أزلية تتحكـ بالضحايا مف الفتيات الجميبلت كتبطش باألبناء الضعفاء كؿ
( )54ينظر :المصدر نفسو.95-93 ،
( )55المصدر نفسو.38 ،
( )56ليس ثمة أمؿ لكمكامش.39 ،
( )57ينظر :الشعر كاألسطكرة ،ليمى مقدسي ،191 ،مجمة المعرفة ،الجميكرية السكرية ،العدد
 507لسنة .2005
( )58المصدر نفسو.191 ،
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يكـ مف اجؿ الحصكؿ عمى الماء نير الحياة الذم أصبح تحت سيطرة الكحش "
عمى ضكء أسطكرة الكحش كحكايات البعض عف فتيات جميبلت يتزٌيف بقبلئد
العقيؽ كالكيرب كييربف إلى حيث جزيرة الكحش ،منبع الماء كسطكة األشجار
المعمرة ،لقد دخؿ في ركع المدينة صمت األبناء األشداء كدخمت حكاياتيـ محممة
باألخيمة  000فراحكا يغرقكف الماء بالدـ ،كيبعدكف تمؾ المشاىد العارية بمسيرة
صغيرة ابرز ما فييا جماؿ العيكف ،كفداء الجسد ،كتقديـ الضحايا  000لتتسارع
الضحية العذراء إلى مكانيا الثابت مف نير المدينة الخالد المتيبس . )59( " 000
كاذا كانت األسطكرة تنمك في األحداث كالتحكالت المصيرية الكبرل ،عف
أبطاؿ المخيمة االجتماعية ،فإف كؿ أسطكرة تغمؼ في داخميا عممية الكعي
الذاتي ( )60كىذا ما نراه عند خضير عبد األمير كىك يقارف في كعيو الذاتي بيف
يكدعف الفتاة – الضحية ،مع قرع الطبكؿ  000كحممة
مككب الفتيات المكاتي
ٌ
األبكاؽ ،ككثرة األصكات بجكؽ السبايا البابميات أماـ عشتار المفجكعة بحبيبيا
تمكز ،تمر أسطكرة الحزف كالندـ(.)61
لقد استطاع الكاتب تجسيد األسطكرة بكصفيا معب انر حقيقيان لما يدكر في
مخيمة ً
بطمو فكانت تكاصبلن بيف ما يدكر في مخيمتو مف رؤل محممة باألمؿ لتغيير
الكاقع /اليأس الذم يعيش فيو ،إنيا لحظة البحث عف قكة جديدة يكاجو بيا،
الضعؼ ،ذلؾ الجبركت الساكف الذم تعكد خيكطو إلى أياـ حياتو مع كالده ،ذلؾ
الصدل الذم بقي يبلحقو ،صكت أبيو " أنت ال شيء .حياتؾ مجرد عبث 000
كليس اآلف فقط كلكف عندما تأخذؾ الغفمة الزمنية ،كتتقادـ بؾ السنكات ،كيخط
(.)62
العمر مبلمحو القاسية فيؾ "

( )59ليس ثمة أمؿ لكمكامش.43-42 ،
( )60ينظر :الشفرة الشعرية لؤلسطكرة ،دكشككناينفسكي ،ت ،عدناف المبارؾ  ،43-42مجمة
الثقافة األجنبية ،العدد  2لسنة  ،1999دار الشؤكف الثقافية /بغداد.
( )61ينظر :ليس ثمة أمؿ لكمكامش.47 ،
( )62ليس ثمة أمؿ لكمكامش.9 ،
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كاذا كانت األسطكرة كما يرل بارت تنتمي إلى عمـ العبلمات
 Semiologieفإنيا تعد أداة لمتكصيؿ ،فيي إذف جزء أيضا مف المرجعية
السردية بكصؼ المرجعية عبلقة بيف العبلمة كما تشير إليو ،إذ يسمي بارت
(الداؿ) معنى  Sensعمى مستكل المغة ،كعمى مستكل األسطكرة يسميو شكبلن.
أما المدلكؿ فيسميو تصك انر  Conceptكالداؿ في األسطكرة شكؿ كمعنى في
آف(.)63
إف استعانة خضير عبد األمير باألسطكرة إنما كاف ىدفو ىذا التكاصؿ الذم
كاف إحساسان يعيشو خميؿ كىك يعانؽ بيف حزنو كتشرده كالمجيكؿ الذم ينتظره
كبيف إحساس الفتاة الذاىبة إلى المجيكؿ الذم ينتظرىا أيضا " جئت ألقتؿ الكحش
كأنقذ المدينة كأنقذؾ أنت بالذات ،لذا أرقتني ليالي طكيمة ،تمؾ الككابيس كتمؾ
الرؤل المحممة باألمؿ كاليأس كبدأت أحس بنفسي كأنا في ليمي كمف يستطيع أف
يقكـ بعمؿ كبير لينقذ نفسو " ( )64كلكف خميؿ لـ يكف كحده انو المجيكؿ اآلخر/
الفص السحرم (مبرقاف) /رمز القكة األبدية " أممي الثابت ينتقؿ معي ،انو
مخمصي كمخمص مدينتكـ كمخمصؾ أنت  000ذلؾ الكابكس المبلزـ لحسي كؿ
ليمة " (. )65
لقد أراد الكاتب في استخدامو أسطكرة الكحش أف يجسد لحظة االنتصار
التي يريد أف يعيشيا خميؿ /اإلنساف ،الذم يبحث عف ذاتو الثاكية دائمان في كعيو
الباطني الذم طالما أرقو ،ليبحث عف رؤل جديدة تمنحو القكة " لقد كجدتؾ
ككجدت المدينة ككذلؾ الكحش كتطمعت إلى رعب الناس فكأنو االمتداد الثابت
لرعب العالـ القديـ " ( )66لذلؾ حينما خاطب خميؿ الكحش ،الذم امتد منو " لساف
ىكائي يجرم مسرعان لفحيح مئات مف األفاعي ذات الرؤكس المرقشة كالمثمثة 000
( )63ينظر :النقد كالداللة نحك تحميؿ سيميائي لؤلدب ،محمد غراـ،
كاإلعبلـ ،دمشؽ ،ط.1999 ،1
( )64ليس ثمة أمؿ لكمكامش.49 ،
( )65المصدر نفسو.50 ،
( )66المصدر نفسو.50 ،
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" ( )67كاف مدركان لخطة التغيير الفعمي التي بحث عنيا ،إنيا المكاجية كالتحدم
كاالنتصار الذم سيمنحو السبلح /القكة ،ذلؾ السيؼ األثرم الذم أىدتو لو الفتاة،
ككانت المكاجية /قتؿ الكحش " ككاف سيؼ خميؿ منغر انز في باطف األرض اليشة
( )68كاف ما
كامتدت سكاقي المياه سريعة متبلحقة تجرم نحك النير المتيبس "
يكحيو النص إف إحساس خميؿ /كمكامش ،إنما كاف إحساسان باالنتصار البشرم
عمى تمؾ القكة اليائمة الغالبة /الكحش /خمبابا كىذا ما أكده خضير عبد األمير "
لقد حطـ األسطكرة ،كغير الشكؿ العاـ لممدينة ،كنثر بيف منعطفاتيا أريج األزىار
(.)69
كألكاف الكركد كأكراؽ األشجار المشبعة برطكبة الماء "
كىذا ما يؤكده نص الممحمة في العمكد الثالث
ك (خمبابا) زئيره عباب الطكفاف
المكت الزؤاـ
ي
تنبعث مف فمو النار ،كنفسوي
00000000000000000000000000
يسكف في الغابة " خمبابا " الرىيب
فمنقتمو كبلنا أنا كأنت
()70
لكي نزيؿ الشر مف الببلد .
كلكف انتصار خميؿ لـ يدـ طكيبلن ،قاتؿ الكحش /األسطكرة ،أثار استغراب
أعد كليمة فخمة
الكثيريف عف القكة التي تكمف كراءه كمنيـ قاضي المدينة ،الذم ٌ
كاف ييدؼ مف كرائيا إلى كشؼ السر الخفي الكامف مف كراء قكة خميؿ كفي
لحظة مف لحظات اإلنساف الباحث عف المذة ،كفي غمرة أحبلمو ،استبدت في
نفسو نشكة مخمكرة ،جعمتو يخرج الفص (مبرقاف) " .بيذا يا سيدم القاضي

()67
()68
()69
()70

ليس ثمة أمؿ لكمكامش.51 ،
المصدر نفسو .51
المصدر نفسو.56 ،
ممحمة كمكامش.96 ،
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استطعت أف اقضي عمى كحش مدينتكـ كاف أحقؽ أحبلمي كأتجكؿ في كؿ
مكاف"(.)71
إف النص كما نرل يطرح قضية اإلنساف مع تميمة الحياة األبدية ،التي ال
يحققيا إال القدر الغيبي ،إذ استعاف بشكؿ األسطكرة في عالميا الخيالي ،الذم
تتكقؼ فيو الحصكؿ عمى مشفرات العالـ الغيبي سكاء عند خميؿ أك عند غيره مف
الشخصيات التي ظيرت في الركاية ،كمنيـ القاضي ،الذم استطاع بكعي أف
يحصؿ عمى الفص مبرقاف ،إيمانان منو بأنو حامؿ األمنيات الخارقة ،كمحققيا كىذا
يدلؿ عمى أف إمكانية رؤية كؿ شيء في العالـ أك ما ىك خمفو ال تتحقؽ مف
الناحية الكاقعية ،ما لـ يمتمؾ الفرد /عينان /ميتافيزيقية ليا مف القدرة عمى النفاذ
إلى /مطمقيـ ،أكالن كقدرتيا األسطكرية عمى تحريؾ فعالياتيا الفيزياكية غير
المحدكدة ثانيان ،كىذا ما تمتع بو كمكامش البطؿ األسطكرم الذم جمع بيف الخياؿ
كاالعتقاد كالحاجة إلى الرمز األسطكرم الذم يتفاعؿ كتتفاعؿ معو الحاجة
الميثيكلكجية(*) كاإلنسانية( ،)72كىذا ما يمكف اف يتقابؿ مع مبرقاف الذم تمتع ىك
اآلخر بالعيف الميتافيزيقية التي تستطيع فعؿ أم شيء ،لذلؾ أمر مبرقاف بعد أف
أصبح سيده ،أف يمقي خميؿ مف أعمى لمتخمص منو " خذه كاصعد بو عاليان نحك
السماء ثـ أرسمو إلى األرض ىالكان " ( )73كحيف أحس خميؿ بنسمة اليكاء البارد،
كبالقكة التي تندفع بو إلى األعمى ،قاؿ خميؿ بصكت راعش:
" ىم ٍف يحممني كيصعد مسرعان  000كلـ أكف في عالمي األرضي سكل
إنساف بسيط  00فتشت عف البديؿ ،عف القكة ،كتناكلت أحجيتيا األسطكرية كما
( )71المصدر نفسق.61 ،
(*) كممة يكنانية  Mythologieمعناىا معالجة األساطير اك ىي عمـ الخرافات اك أخبار
اآللية ،كاألبطاؿ في جاىمية التاريخ .ينظر :المعجـ األدبي ،جبكر عبد النكر ،275 ،دار
العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط.1979 /1
( )72ينظر :ممحمة جمجممش نص ممحمي اـ كثيقة مقدسة ،لطفي جميؿ ،25-24 ،مجمة
المكقؼ الثقافي ،ع  35لسنة  ،2001بغداد ،جميكرية العراؽ.
( )73ليس ثمة أمؿ لكمكامش.62 ،
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يتناكؿ العابد الخاشع كتابو ،كبحثت عف الماؿ المتراكـ فكؽ أعاجيب األرض،
كطمبت المغامرة ال لشيء إال لمذة الفكز األكيدة كالتغيير ،كقامرت بمالي كما أممؾ
في سبيؿ الحصكؿ عمى كاىب الحياة " (. )74
ىنا يعمف النص عف الخيط الرابط بيف العنكاف الذم حمؿ اسـ شخصية
كمكامش الباحث عف الخمكد في الممحمة كبيف خميؿ ،الذم ىك اآلخر يبحث عف
كاىب الحياة.
كخاطبو اكتك – نبشتـ قائبلن
سأفتح لؾ س انر خفيان
اجؿ ! سأكشؼ لؾ عف سر مف أسرار اآللية !
يكجد نبات مثؿ الشكؾ ينبت في المياه
كشككو يخز يديؾ كما يفعؿ الكرد
()75
فإذا حصمت يداؾ عمى ىذا النبات كجدت الحياة (الجديدة) .
إف كراء الخمكد الذم بحث عنو كمكامش ككاىب الحياة الذم بحث عنو
خميؿ ،كما يراه الكاتب ىك البؤرة أك السر الغيبي الذم يبقى مستت انر كيذكره عمى
(مبرقاف).
لساف الفص المعجزة
" خميؿ أنا مف يحممؾ  00أنا مبرقاف  00ألـ اقؿ لؾ بأف السر يجب أف
يغرؽ في أعماؽ ىاكية ال قرار ليا " ( .)76كحيف سألو خميؿ عف مصيره " قاؿ
مبرقاف :فكرت بذلؾ كاتخذت قرارم  00ككضعت أمامي ككنؾ ذلؾ اإلنساف الذم
أحب المطمؽ مف الحياة ،كغرؼ مف النبع المتصاعد ،فكانت فكرتو كافية ألف
تعيدؾ كالنقاء ،كتسمك بؾ إلى عالـ البحث عف قكل أخرل تتسامى كالحقيقة
لتتككف منيا كأنت الباني مطمقؾ مف عالـ آخر ،عالـ خيالي  000سحرم كربما
أسطكرم " (.)77
()74
()75
()76
()77

المصدر نفسو.65-64 ،
ممحمة كمكامش.165 ،
ليس ثمة أمؿ لكمكامش.65 ،
المصدر نفسو.66 ،
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ينطكم النص كما نرل عمى حزمة مف العكالـ الغيبية التي تتكزع بيف
الخيالي كالسحرم كالغيبي كالخارؽ كالعجائبي ،الذم يتخذ كؿ منيـ خيطان ليدخؿ
في خيمة األسطكرة ،التي لـ تعد كما يراىا بارت في معناىا القامكسي الضيؽ
لتشير إلى كاقع طبيعي أك تاريخي أك فمسفي ،بؿ أصبحت نظاما لمتكاصؿ ،ألنيا
لـ تعد تعرؼ بمادة رسالتيا ،بؿ أصبحت تعرؼ بالطريقة التي تنقؿ بيا ىذه
الرسالة ،كىذا يعني كما يرل محمد عزاـ أف كؿ شيء يمكف أف يككف أسطكريان،
حيف ينتقؿ مف الكجكد المغمؽ الصامت إلى حالة كبلمية مفتكحة يمكف أف يمتمكيا
المجتمع ،كبما أف الكممة األسطكرية رسالة ،فيي يمكف أف تككف شيئان آخر غير
الكبلـ ،مثؿ الكتابات ،كالصكر ( )78كىذا يكصمنا إلى أف لؤلسطكرة نظاميف مف
العبلمات:
األول :نظاـ لغكم ىك الكبلـ الذم تستكلي عميو األسطكرة لكي تبني
نظاميا الخاص.
الثاني :نظاـ األسطكرة ذاتيا .كىك (ما كراء الكبلـ) ،كىك لغة ثانية يجرم

بيا الحديث عف المغة األكلى(. )79
عبر عف جميع األشياء التي يمكف أف تنضكم بالمقابؿ
لذلؾ نرل أف الكاتب ٌ
أماـ األشياء األسطكرية كىي أشياء حقيقية كاقعية ،أراد أف يقكؿ لمقارئ ،ىذا ما
يجب أف يعيشو اإلنساف بعيدان عف العالـ األسطكرم الغيبي الحممي " في أمنياتؾ
يا خميؿ تتساكل جميع القكل الكامنة كالمحتكية عمى القيمة الحقيقية لئلنساف في
كؿ شيء ،في الذات ،في المكاف ،في الحب ،في الحرية ،في التسامي الركحي،
كلكنيا في حقيقتيا أمنيات  000حاكلت أف تجد الحقيقة األصمية ،كأف تبني فكقيا
بأف تضع األشياء ككاجية لتتككف الحقائؽ أمامؾ ،كتجد ما كنت تتمناه يصبح
مممكسان ،فعند ذاؾ تبدأ في المكاجية ،نفسؾ مع ذكات اآلخريف ،كمع قكل أخرل
ىائمة ،كنفسؾ مع المدىش مف األشياء كالمتسامي أبدان منيا " (. )80

( )78ينظر :النقد كالداللة نحك تحميؿ سيميائي لؤلدب.43 ،
( )79ينظر :المصدر نفسو.43 ،
( )80ليس ثمة أمؿ لكمكامش.66 ،
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كتبدأ رحمة خميؿ إلى المدينة البيضاء ،التي اختارىا لو صديقو (مبرقاف)
كىي المدينة نفسيا التي اختارىا الراكم لتككف ممجأ القاضي الذم سرؽ الفص
كطمب مف مبرقاف أف يختار لو مكانان ال يعرفو أحد.
" حينما نزؿ خميؿ أرض المدينة البيضاء رجع مبرقاف طائعان لمالكو الجديد
كحينما رآه القاضي بيف يديو ابتسـ بعمؽ ثـ طمب منو أف يأخذه بعيدان إلى أية
 000اختفاء مخمص
مدينة يختارىا ىك .ألف الصباح كضكء النيار سيكشؼ
المدينة مف الكحش كزكج الفتاة ابنة األمير – خميؿ – الذم كانت حفمة القاضي
آخر كجكد لو فييا " (.)81
إف اختيار (مبرقاف) لممدينة البيضاء كىي المدينة نفسيا التي اختارىا
(لخميؿ) مخمصو كصاحبو األكؿ ،كاف كاعيان كال سيما أنو أراد أف يجسد لحظة
المكاجية مف جديد خميؿ /القاضي .كلكف خميؿ لـ يستعد لممكاجية كما يتكقع قارئ
" اندىش خميؿ لمرأل القاضي ،كاعتقد أف مكاجيتو
النص إذ فضؿ االختفاء
لو في غير صالحو " ( )82لذلؾ قرر االختفاء مستعينان بصديقو الحبلؽ الذم عرؼ
قصتو ،كطمب منو أف يدلو عمى مكاف أميف لبضعة أياـ يعتكؼ فيو ،كأدرؾ
الحبلؽ العبلقة بيف مشاىدة خميؿ /لمقاضي ىي ما ييقمؽ خميؿ كأحس أف ما ييقمقو
 000سأعيد إليؾ
أيضا فقده لمفص ،كتطمع إلى خميؿ كقاؿ اسمع يا خميؿ
فصؾ ( .)83كرتب لذلؾ كليمة لمقاضي ،استطاع فييا الحصكؿ عمى الفص،
(.)84
ليمتقطو خميؿ كيتطمع إليو بفرح  000مبرقاف  000مبرقاف
" أنا معؾ يا خميؿ كمف جديد  000إف ىدفؾ ىدفي ،كأمنياتؾ أمنياتي،
كتطمعؾ اإلنساني النبيؿ يبلئـ ركحي التي كانت مسخان كالتي بقيت رانية بً ىكلى ٍو حتى
(.)85
عشقت حرية الضكء كأبدية الحركة ،كرضيت بحالة المتبكع "
()81
()82
()83
()84
()85

المصدر نفسو.69 ،
المصدر نفسو.70 ،
ينظر :المصدر نفسو.71 ،
ينظر :المصدر نفسو.77 ،
المصدر نفسو. 77 ،
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إف مبرقاف الشخصية التي قطنت المحارة كبقيت مستترة إلى أف استقرت في
يد خميؿ ؛ جعمت مف خميؿ األقرب إليو ،بؿ تتطابؽ الشخصيتاف حينما يصرح
" احتقرت كجكدم الساكف في األعماؽ ،تغمرني لزكجة
مبرقاف بقكلو:
كثيفة كتطبؽ فكقي صخكر المرجاف ،في سبيؿ الخمؽ مف جديد ،كاعتبرت كؿ
ذلؾ بداية المطير .كأنت احتقرت كجكدؾ الرتيب كتابع ،كانطمقت تنشد حياتؾ
الخاصة كمررت بككنؾ اإلنساف المتقبؿ لكؿ حالة بما فييا التشرد كالمغامرة كلكف
بمقابؿ الحصكؿ عمى رؤية غير مكانية ككجكد ابدم سعيد ببل حدكد كببل تدرج
بطئ أك سريع ال فرؽ يمنعؾ مف أف تككف كقطعة الصخر المغمفة برسكبية
المرجاف " ( )86كيتحقؽ ىذا الرابط بيف خميؿ كمبرقاف بتساكم عالمييما " كبالرغـ
مف تقادـ األياـ كبقاء الصكرة كما ىي ثابتة فكؽ كجيؾ الخارجي ككجيي الداخمي
فعند ذاؾ يصبح لديؾ اليقيف الدائـ بأف عالمؾ غير غريب عف عالمي كالعكس
كذلؾ ،كنشاىد المنطمؽ القكم كالرغبات البدائية في كبل المكانيف ،كبالرغـ مف
الكجكد " (.)87
التغيير الحاصؿ مف كؿ
إف ارتباط مبرقاف كخميؿ ككما يراه الراكم ،تبلقي قكتيف " األكلى تستمد
كجكدىا مف كجكده الجديد كالثانية تغترؼ حممية خاصة بعيدة عف عالـ األسر
كالخمكد الجامد كالراكف أماـ حاالت التراكـ الزمني في قعر البحر " (. )88
كيعكد الركائي إلى استخداـ األسطكرة مف جديد ،كىك في داخؿ المدينة
الجديدة ،كأناس يتيامسكف عف " فتاة جميمة  000يتممكيا كحش نصفو إنساف
كنصفو اآلخر حيكاف " ( )89إف األسطكرة التي تناكليا تقتضي " المركر أماـ
 000يا أىؿ المدينة  000يا شباب
الكحش ،اإلنساف ،الحيكاف ،ابف اآللية
المدينة ،مف يمر أماـ عشيقي سميؿ اآللية كيرجع سالما اتخذت منو البديؿ كتركت

()86
()87
()88
()89

ليس ثمة أمؿ لكمكامش.78 -77 ،
المصدر نفسو.78 ،
المصدر نفسو.79 ،
المصدر نفسو.80 ،
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نفسي بيف يديو حيث ال رجكع بعد ذلؾ " ( .)90إف الذم يكسر أفؽ تكقع القارئ أف
الكحش لـ يكف كحشان قكيان ألف خميؿ حينما تكجو إلى مكاف الكحش مسرعان " لـ
يتطمع إلى الفتاة كلـ ييجس في نفسو أم خاطر جديد ،كأحس بأف الكحش ساكف
كبير كحقيقة اآللية كىي نصب صخرم ال يجيب ،اقترب منو أكثر ،شاىد
أصابعو كبيرة تتممس الجدار كاألشياء .مر بكؿ ىدكء كابتعد ،تبعتو بعنؼ الىثة
مريعة في كجييا مقت كبير ،سألتو:
ىؿ أنت مف أناس ىذه المدينة ؟
قاؿ خميؿ:
 ال لست منيـقالت:
لقد عيدتيـ في صمت ىذه الحجارة المنتشرة ،كأشارت إلى ككمة كبيرة مف صخكر
صفراء محدد ة ،إف ىذا الرجؿ المبتمى بصفات اآللية كبكحشية الحيكاف ،أعمى
كقعيد كأنا أطعمو كأتكفؿ بو.
قاؿ خميؿ:
(.)91
 إذف أنت لست بعشيقتو .كىك ليس بالكحش المفترس ،كال بنصفيو "إف تكظيؼ الحدث بيف الممحمة كالركاية يظير أيضا في النص اآلتي مف
خبلؿ إسباغ صفة اإللكىية عمى الكحش ،بأنو نصؼ الو كنصؼ بشر ككمكامش
كاف ثمثاه مف اآللية.
تطمع خميؿ إلى رجؿ كبير فارع يرتدم األسماؿ كيتخذ مف الحجارة الغميظة
تسمية لو " امتدت الحيرة في نفسو كنبع أكثر مف سؤاؿ ،لماذا كاف اإلنساف كحشان،
كلماذا كاف نصؼ الو ما دامت قدرتو المتألقة تخبك كتنطفئ ،كتنحط حتى تصبح
(.)92
ترابان "

( )90المصدر نفسو.81-80 ،
( )91ليس ثمة أمؿ لكمكامش.82 ،
( )92المصدر نفسو.82 ،
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يريد الراكم أف يبرىف حقيقة أزلية ،غالبان ما ينخدع اإلنساف قديمان في حقيقة
سمطة اآللية التي يقدسكنيا " كاف الكحش في إحساسيـ كاآللية بقكتيا سطكة
كخمكد فقط ،كأماـ ىذيف الحسيف تختفي حاالت صادقة كظاىرة كتبرز أخرل كىمية
(.)93
يصدؽ حقيقتيا الجميع"
باىتو ثـ تخفؽ أماـ األعيف فسرعاف ما ٌ
إف حقيقة الفتاة التي كانت تنتظر الرجؿ المخمص الباحث عف مغامرة ككاف
سعييا في ذلؾ أف نثرت كعكد الجنس كالمتعة تحت أقداميـ في إعبلف نشرتو في
كؿ مكاف كأماـ كؿ ذلؾ كانت تنتظر الرجؿ الخارؽ ،كاف كانت تعمـ مسبقان " أف
(.)94
كؿ الكعكد لف تجعؿ رجبلن يقدـ إلى مغامرة ال يعرؼ عنيا "
لقد أراد الراكم عمى طكؿ النص أف يبيف أف قكة اإلنساف إنما تكمف فيو،
ككضعيا عمى لساف الفتاة التي كصفتو بأنو " يتنقؿ بيدكء ،إحساسو متكامؿ 00
ركعو ثابت  000قكتو فريدة ،كىذا ال يتـ شكميان في اإلنساف العادم المدفكع ذاتيان
ىناؾ مف القكل الغريزة الغريبة تمنحو كؿ ما يريد ،ككؿ ما يشتيي كيككف في
مكقؼ الرجؿ الخارؽ مع جميع المتحديات كأماميا ،كىذا الرجؿ اعتقد بو أمامي
اآلف (خميؿ) كأف قكتو الفريدة معو كىي سر مغامرتو " (.)95
كتتجدد المغامرة(،مبرقاف) مف جديد يحممو كما يرل خميؿ إلى مكتو األبدم،
كليس خمكده( )96قاؿ لو مبرقاف مؤكدان " :تماسؾ يا خميؿ كأمؤل عينيؾ مف جميع
المرئيات ،ثـ ثبت قكاؾ كحاكؿ أف تكقؼ الدكراف الراعش أماـ كعيؾ ،فانا أمامؾ
أتجاىؿ كؿ قكتي كجميع أكامر السادة ،كبما أننا لف نتبلقى ،فسأىبؾ ادكا انر 00
ىدية صغيرة كأنزلؾ إلى مدينة جديدة بعيدة عف عالمؾ الذم كنت تنتقؿ فيو تمؾ
(.)97
ىي المدينة الخضراء "

()93
()94
()95
()96
()97

المصدر نفسو.83 ،82 ،
.83
المصدر نفسو،
ليس ثمة أمؿ لكمكامش.83 ،
المصدر نفسو.85 ،
المصدر نفسو.86 ،
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إف افتراؽ مبرقاف عف خميؿ بكصفو القكة الخفية التي تجعمو يكاجو
الصعكبات كميا ألنو كما كصفو " منفذ الرغبات كمطمح األمنيات " ( )98افقده
إحساسو بالقكة الغيبية التي يتحصف بيا ،إال أنو لـ يتركو نيائيان فقد دس لو في
ثيابو ىدية ،كىك إذ يركف في الخاف الكئيب الذم ساقو إليو القدر في المدينة
الخضراء ،ذلؾ المكاف الذم تكمف فيو " كحشة الزمف ،بجدرانو السكد المحاطة
بممحية باىتة تكحي بسككف بارد مميت " ( )99ذلؾ المكاف الذم لكح بقساكتو ،ذلؾ
الفرؽ الحقيقي بيف حرية اإلنساف ككحشة الصمت إذ امتدت يده تتحسس تمؾ
اليدية " ،سحب قطعة قماش ممكنة تحكم عمبة حديدية غامقة المكف ،إذ عالج فتح
العمبة بصبر متأمؿ ،فظيرت أمامو لعبة صغيرة تترؾ بامتداد مسافة قصيرة
000ثكر يسحب خمفو فدانان مسافة أرضية ،يتغمب فييا الثكر ساحبان فدانو 000
حراثة بسيطة لتمؾ األرض كبعدىا يككف الناتج لتمؾ الحراثة الكىمية كميا عقدان مف
(.)100
المؤلؤ "
كبيف لحظتي اليأس كاألمؿ لمع بريؽ المؤلؤ ،تذكر مبرقاف كامتدت في نفسو
أكجو المحاكاة بيف الماؿ الثابت كالمتككف مف قكتو الذاتية القادرة عمى إشباع أكثر
حاجاتو كبيف عممية التحكيؿ الدائمة كالمستمرة في داخؿ نفسو لتطكيع تمؾ القكة
كامدادىا بذخيرة زمنية ال تتأثر بيرـ األياـ كال تعاقبيا ،كال امتداد األعكاـ كال
قابميتيا عمى التغيير كىذه متمثمة ببحثو عف كجكده الباقي كالمتطمع أبدان إلى كؿ
(.)101
شيء جديد ،كقد استطاع فصو الضائع أف يحقؽ الجزء الصغير مف حممو
إف إحساس الكاتب يتطابؽ مع ما يريد أف يقكلو خميؿ ،إذ يقكؿ عمى لساف
خميؿ كىك يحادث الصائغ عندما سألو عف مصدر عقده الثميف " أنا باحث عف
حياة جديدة أتعقبيا في كؿ مكاف فأراىا متمثمة بكؿ ما يقع عميو نظرم .مرة أراىا
تتخذ سمة الجماؿ كالحسف بركعتو المتجمية في فتاة كىي أماـ مكتيا متقاربة تحمؿ
( )98المصدر نفسو.89 ،
( )99المصدر نفسو.89 ،
( )100المصدر نفسو.90-89 ،
( )101ينظر :المصدر نفسو.91-90 ،

104

آداب الرافدين – العدد ()59
1432هـ2011/م

مصيرىا بيدييا لتتخذ منو شعا انر زائفان لمدينة صامتة باىتو ،كمرة أراىا بكجو آخر،
يتخذ مف المقامرة كالنككص ،ثـ البداية مف جديد ،كأككف عند ذاؾ محققان لنكع مف
حياة تخبك كتنطمؽ ذات إصرار أكيد عمى ككني ذلؾ الباحث عف شيء ،كلكني
غير كاجده بالرغـ مف حصكلي عميو كامتبلكي لو .كىذا أيضا مجرد شعكر كلكنو
صادؽ كمعبر عف إحساسي العاـ في أكقات أككف فييا متفائبلن ككجو طفؿ صغير
يرل ،كال يصنع ،يحاكؿ كال يستطيع"(.)102
إف إحساس خميؿ المتكرر عمى طكؿ الركاية بكصفو " الباحث عف شيء
( )103يجعمو يستمر في
غير كاجده بالرغـ مف حصكلو عميو كامتبلكو لو "
المغامرة ،كىذا ما حصؿ فعبلن عندما أشار الصائغ كىك يمسؾ عقده الثميف إلى
رجاؿ غبلظ ليقتادكه إلى السجف كمف جديد " حسو في الداخؿ غير حقيقي منقسـ
(.)104
رجراج ،ىبلمي ال يستقر عمى رؤية معينة كال تسمك بو فكرة طبيعية "
إذ يخاطب السجاف الذم تركو ذات ليمة ببل شمعة ،كلـ يم ً
ؽ إليو رغيؼ
الخبز " لماذا تركتني أتخبط كطائر جريح في ظممة ىالكة ؟ أضننت بالخبز
كاحتفظت بالشمع لميمؾ في سكناؾ ؟ ( " .)105حدؽ السجاف فرأل أبعاد المأساة
اليالكة حكؿ العينيف " ( .)106كقاؿ " أرجك المعذرة يا سجيف ،فكلدم أماـ مأساتو
( )107إف
أيضا يتخبط كال يدرم ما سيككف مصيره بعد أف فشؿ في مغامراتو "
فقداف خميؿ لفصو (مبرقاف) ،الدافع الحقيقي كالمكجو الكامف خمؼ كاجيات
األمنيات الكثيرة جعمو يركف إلى فترة قمقة قد اثر في خميؿ ،لكنو لـ يفقده حس
المغامرة منذ خركجو مف بيت كالده ،كما أف يسمع بقضية شائكة حتى يجند ليا
نفسو ،إذ يستمع إلى السجاف كىك يتحدث عف حكاية ابنة األمير كمعاناتيا مف
()102
()103
()104
()105
()106
()107
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المصدر نفسو.95 ،
المصدر نفسو.95 ،
المصدر نفسو.96 ،
المصدر نفسو.97-96 ،
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مرض جمدم لـ يستطع زكجيا الرجؿ الغريب الساحر أف يشفي زكجتو بسحره
كعزائمو ،كمع كثرة خدمو مف جميع األجناس ،لـ يستطع عبلجيا ليصبح كلدم
فيقطع رأسو كيعمؽ عمى باب المدينة.
الضحية الجديدة ي
إف سماع خميؿ قصة كلد السجاف أعادت في نفسو المغامرة " كعاد مرة ثانية
ممسكان بكؿ ما تحممو ركحو مف عدـ المكازنة كعدـ األلفة ،كلكف مرأل الفتاة كىي
أماـ ىمكميا المريضة ثـ اطبلعو عمى مكامف األسرار كاأللغاز التي يحبيا دائمان
كيسعى ألجميا ،كنفكره المتصاعد أبدان مف اليبلؾ البطئ المغمكر بالعذاب اليكمي،
دفعو بأف يعاكد إمساؾ ركح المغامرة مف جديد ثـ االنطبلؽ في سبيؿ الحصكؿ
عمى مبرقاف صديقو العزيز كجسره األبدم نحك الحياة المتغايرة في كؿ كقت
(.)108
كمكاف"
تبدأ مغامرة خميؿ الجديدة أماـ زكجيا الرجؿ الساحر الغامض الذم يستخدـ
األركاح كيحادث المخمكقات الغريبة غير المنظكرة ذلؾ الرجؿ الذم يرل في زكجتو
" كؿ عالمو الذم يعيش في داخمو حزنو كفرحو كآمالو كحبو " ( ،)109ليخيره بيف
أمريف كىك سميؿ السبللة الغريبة مف مباخر النار كشكاظ الميب ( )110كيككف خميؿ
مف جديد بيف أمريف اختارىما لو زكج الفتاة:
األول :إف نجح فسكؼ يطرح أمنياتو ككؿ ما يحمـ بو ليحيميا الرجؿ الساحر
عمى حقيقة.
الثاني :إف يفشؿ فسيقطع رأسو كيعمؽ عمى باب المدينة ليككف تعكيذة جديدة

لممدينة الصابرة عمى ببلء كبير (.)111
إف الحقيقة التي فكر فييا خميؿ كىك يكمـ زكج الفتاة السريع االنفعاؿ المتييج
دائمان أماـ محنة زكجتو الفاتنة ،ىي أف ىذا الرجؿ كما ىك حاؿ الرجاؿ تقؼ كراءه
الرغبة األكيدة كالمتعة في الحصك ؿ عمى زكجتو سميمة ناعمة المممس ،تحثو

()108
()109
()110
()111
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المتعة البالغة أماـ األعيف ،كلذلؾ كاف سعي خميؿ عمى شفائيا ليطمب أم شيء
مف رغباتو كأمانيو كأكليـ الحقيقة التي تركف في عقمو كاحساسو مبرقاف الفص
المعجزة الذم يحقؽ كؿ رغباتو كيمنحو القكة كالديمكمة .لقد دفع خميؿ بالرسالة إلى
صديقو الحبلؽ ليعطيو األدكية التي يككف فييا سر الشفاء ،كاال ستبلقيو جدراف
السجف كسيؼ الجبلد كبعدىا تفنى األمنيات الصغيرة جميعيا النابعة مف تحكالت
اإلنساف مف مرحمة البدء األكلى إلى مرحمة النضج الحضارم ،كمف مرحمة السقـ
(.)112
الفكرم إلى مرحمة التسامي
إف حضكر خميؿ كمف خمفو الكاتب ،كبالرغـ مف الخطكرة التي قد تؤدم بو
إف لـ تشؼ زكجة الساحر ،إنما يعكس حاؿ المكاجية الحقيقية لؤلمكر الصعبة أيان
كانت كرككب األىكاؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى الطاقة الغيبية التي تعينو عمى
القياـ باألشياء التي يعجز عنيا غيره لذلؾ " التقت كؿ تمؾ األشياء المحمكلة عمى
جناح الكىـ كتجمعت فكانت مصدر بداية جديدة يستطيع أف يبدأىا متفائبلن كىك
()113
يحد البصر إلى أكعية الدكاء كاختبلؼ ألكانيا كتعميمات صديقو الحبلؽ "
كبعدىا " انطمقت أحاسيسو بجدية تامة ،كحاصرت ما ىك يم ىف مف سكداكية تجاه ما
 00الدكاء كالثقة الزائدة
يقكـ بو  000كىك قد بمغ في ثقتو بنفسو مبمغان كبي انر
ككىميـ النابع مف ككنيـ أناسان أشبو بالغرباء عف الجنس اإلنساني المتسامي "
(.)114

إف حمـ خميؿ األبدم في حصد الشقاء اإلنساني كتذكيبو دائمان في مغامرة
تبدأ ثقيمة أماـ مشيد العجز الذم ينتاب اآلخريف كيستسممكف إليو ،كاف دائمان ىك
ما يتطمع إليو ليككف النكاة لحياة جديدة لو كلآلخريف يحقؽ فييا رغبتو كرغباتيـ
معان ،لذلؾ ؿـ تكف المتع اإلنسانية كالشيكات كالرغبات مبمغ ىمو " كقعت الزكجة
 00كحينما اجتمعت اإلرادة
في قمبو كىي تخمع ثيابيا كتدخؿ حماميا الخاص
اإلنسانية كالسمك الفكقي تيافتت المتع الغائرة كانطرحت ثـ تيافتت كساىمت
( )112ينظر :المصدر نفسو.107-105 ،
( )113ليس ثمة أمؿ لكمكامش.109 ،
( )114المصدر نفسو.110-109 ،
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كالكجكد اليكمي الذم ىك التكرار األبدم لمرحمة العصر تماما ،مثؿ التعاقب
الكاضح المتمثؿ بالميؿ كالنيار كالبداية كالنياية كمرحمة عمر اإلنساف"(.)115
كتبدأ مرحمة جديدة ىي مرحمة اختبار قكة معرفية تقؼ كراء الدكاء كتساؤالت
كثيرة مف خميؿ كالفتاة كالناس ىؿ سيككف نافعان كتتصارع غكايات خميؿ ،كىك
ينتظر نتيجة الدكاء الذم المس جسـ الفتاة المتقيح ،لينتظر النتيجة السعيدة
المخيفة في آف ،بيف الشفاء كعدمو ،فإف اختفاء البقع الحمر مف جسدىا حصد
كيحصد رأس خميؿ،
لشقائيا الدامي ،في الحكة كاأللـ المستمريف ،كاال سيبقى األلـ ي
كىذه ىي جرأة المغامرة التي أصبحت جزءان مف حياة خميؿ في البحث ككشؼ
األسرار كالتصدم لشكميات الحياة القاسية ،كتشغيميا في خدمة اإلنساف الباحث
عف تجميات العالـ الفكقي المتسامي.
إف عبلمة شفاء زكجة الساحر كانت اليدؼ الذم تركف كراءه األمنيات
كميا ،ليستحيؿ المكاف إلى فرح يعطي خميؿ فرصة جديدة الستعادة كؿ ما فقده "
خرج خميؿ كىك يمسح حبات العرؽ مف جبينو  000استقبمو الزكج بقكتو المعيكدة
كاندفاعو الغريب كحينما اقترب منو قاؿ :اعتقد بأنؾ نجحت ،كستصؿ حتمان إلى
ىدفؾ الحياتي ألف مغامرتؾ كبيرة ،ككاف مف الطبيعي جدان أف تفقد حياتؾ لك
فشمت " (.)116
إف شفاء الزكجة ما ىك إال خيط ممتد عبر مسيرة خميؿ التي سبقت بإنقاذ
فتاة المدينة البيضاء مف الكحش كانقاذ ابنة األمير كزكجة الساحر مف مرضيا.
كالتساؤؿ الذم يطرح نفسو ؟ لماذا تككف الضحية في قصة خميؿ ىي المرأة دائمان،
كلماذا كضعيا الراكم ىذا المكضع ،إنيا التضحية بالمتعة التي استطاع خميؿ عند
كالده أف يتمتع بيا إلى حد اإلشباع .كخركجو مف بيت كالده إنما لمبحث مف أجؿ
التجديد في كاقع حياتو .كالبحث عف سر الخمكد .لذلؾ فإف خميؿ عندما نجح في
شفاء الزكجة كقاؿ لو الساحر " اطمب يا خميؿ كقؿ ما ىي أمنيتؾ كماذا تريد ؟.
قاؿ خميؿ مسرعان – أريد مبرقاف صديقي كمعجزتي الفريدة  000أريد مبرقاف
( )115المصدر نفسو.110 ،
( )116ليس ثمة أمؿ لكمكامش.111 ،
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الستعيد المغامرة ،كأخطؼ مف الحياة ألكانيا ،كأتداكؿ كؿ ما ىك غاؿ كعزيز 000
(.)117
كأتناكلو ثـ أقربو مني ليزداد إحساسي بامتبلء أكثر األشياء متعة "
إف امتبلؾ خميؿ لمبرقاف لـ يكف بدافع االستئثار بسمطتو كتحقيقو لكؿ ما
يريد فقط ،كانما كاف اليدؼ أسمى " لك أمكنني االستئثار بمبرقاف طكاؿ تمؾ المدة
لشاىدت العالـ عمى حقيقتو ،كتطمعت إلى اآلالـ المقيتة الكثيرة التي ىي بحد ذاتيا
آالـ أناس ال يتعدكف عدد األصابع ،كقد تككف تمؾ اآلالـ كىمية كنتيجة ليذا الكىـ
فقد تحمؿ العالـ منيا مرضان حقيقيان .ككنت بذلؾ اإلحساس أفتش عف جدكل
كجكدم  000ككجكد اآلخريف ضمف ىذه المجمكعة الكاىمة كحينما كجدت نفسي
بينيـ تضاءلت حقيقتي ككرىت نفسي ثـ أخذت بيا إلى مسالؾ أخرل تعيد لي
الصفاء ،كلعؿ في كجكد مبرقاف ما يبرر بحثي كيشفع لي عند خمؽ األزمات
(.)118
كاشتغاؿ المخاطر "
إف فعالية األسطكرة ،عمى تنكعيا في النص المدركس ،أظيرت التفكؽ
كالسمطة في محاكلة لتعكيض البطؿ (خميؿ) بأفعاؿ تأخذ سمة المعجزة التي يعجز
عنيا الجنس البشرم ،كىك ليس عج انز كانما سمة كمعرفة ال يستطيع فيـ اإلنساف
أف يتجاكزه لتحقيؽ ما ىك فكؽ قدرة البشر ،كلكف الميـ في كؿ مغامراتو ىي تمؾ
المعرفة التي قادتو إلى التغيير بالكعي اإلنساني الخير الذم أشار إليو الساحر "
ابتدأت تتغير يا خميؿ ،ربما ىي التجارب التي اكتنفت حياتؾ .لقد كنت مغام انر
فقط ككذلؾ ابتدأت ،كىنا أنت تعكد كفي رأسؾ حكمة بسيطة استطعت أف تتناكؿ
بعضيا لتعيدىا إلى حسؾ الخارجي كمظير فقط ،ككـ ىي كاضحة عمى مبلمح
ِّ
المعبرة ،ىذه المتماثمة أمامي ،ككـ كنت مف الذكاء بحيث ابتدأت
كجيؾ 000
بنقؿ الكعي اإلنساني الخير إلى أعماؽ كائنات متغيرة بحكـ مكقعيا ككينكنتيا كاف
بدأت متكقدة كحاضرة في كؿ مكاف ،ذات لكف براؽ ككجكد مستديـ ،إال أنيا لـ
تستطع بالرغـ مف قكتيا أف تبمغ الحاضرة اإلنسانية النابعة مف قكل كثيرة متعاكنة
( )117المصدر نفسو.112-111 ،
( )118المصدر نفسو.113-112 ،
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في سبيؿ القضاء عمى كؿ ما ىك شريد ضمف عالمكـ ،ككنت كأنا في مكاني ىذا
ارقب انتقاالتؾ الكثيرة ،كأنت في قبضة مبرقاف ،أك ىك الذم في قبضتؾ ،ال فرؽ،
ككنت أراه مشغكفان يحثؾ عف معنى لكجكدؾ ،كقد حاكؿ مساعدتؾ أكثر مف مرة
(.)119
" 000
إف قراءة حياة خميؿ مف قبؿ الساحر كمعرفتو بكجكد مبرقاف معو في
مغامراتو مف اجؿ البحث عف جدكل كجكده ككجكد اآلخريف ،قد أثار استغرابان لدل
خميؿ ليسألو " مف إدراؾ بحياتي الخاصة كبفصي العزيز المفقكد مبرقاف " ( )120لـ
تكف دىشة خميؿ بمعرفة الزكج الساحر لو بأقؿ مف دىشة القارئ المتمقي ككسر
أفؽ تكقعو حينما يعمـ عمى لساف الزكج الساحر " أف مبرقاف منا نحف طبقة غريبة
عف عالمكـ ،ككنت اعرؼ بكجكدؾ ،كاقدر في ق اررة نفسي مالكـ مف مزايا خاصة
نفتقدىا نحف ،ككـ كانت أمنيتي كبيرة بحضكرؾ ،كىنا أنت أمامي بعد أف أنقذت
زكجتي ،كىا ىي المراية التي ال تستطيع الكصكؿ إلى إدراكيا إف المعرفة قكة ذاتية
متكلدة عند اإلنساف تنمك معو كتتطكر ثـ تظير بصفة ما .أما نحف عالـ الكىـ
كالغيب مقدرتنا ال طاقة ليا كلكف معرفتنا لدكاخمنا بسيطة كساذجة ،كليذا استعنا
بؾ كقد نجحت كخيرتؾ في طمب الشيء ،كاخترت مبرقاف كباعتقادم أردت أف
تجمع بيف القكة كالحكمة أليس كذلؾ؟"(.)121
لـ يكف خميؿ يسمع مف الزكج الساحر إال انعكاسان لحياتو كشخصيتو
الحقيقية ككيؼ تيسرت لو الفرصة لمحصكؿ عمى مبرقاف مف جديد ،ليركض
جبركت الحياة العاتي بدىاء اإلنساف كحكمتو ،فطمب مبرقاف " ىب لي يا صديقي
مبرقاف ككف عكنان لي فإني تنقمت بما فيو الكفاية كرأيت مشاىد عديدة ،ككانت
حصيمة كؿ ذلؾ ىي ىذه األياـ التي أحياىا كانساف أتمتع بكامؿ كعي كحسي

( )119ليس ثمة أمؿ لكمكامش.113 ،
( )120المصدر نفسو.114 ،
( )121المصدر نفسو.115 ،
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()122

كاعمؿ ضمف حدكد رؤيتي لكي أعيد لكاقعي حقيقتو الزائمة ،كأخيمتو العديدة "
.
إف الكاقع الذم يحياه خميؿ كيتحسسو باطمئناف ىك كجكده مع فصو مبرقاف
كلذلؾ طمبو كعندما رمى إليو صديقو زكج الفتاة التي أنقذىا الفص ،كاف مشدكدان
" متييئان كمحاكالن اإلمساؾ بو ،كاألطباؽ عميو بكفيو ،إال
ليذا الكاقع ،فاندفع
أف الذم حصؿ ىك انحراؼ الفص غائ انر نازالن في ىكة عميقة ،ابتمعو الفراغ
الداكف ،ككاف ىناؾ بيف مياكم العمؽ السحيؽ ييبط بيمكد كبطء ،فضي المكف،
شاحب الممعاف ،تابعتو عينا خميؿ بقمؽ كرعب كاندفاع محمكـ بائس ،كحينما
اختفى كميان تطمع لما حكلو  000امتد بصره لكؿ مكاف فمـ يجد
أحدان
"(. )123
يشتغؿ النص الركائي بفاعمية التناص مع الممحمة كال سيما في انتزاع عشبة
الخمكد مف قبؿ األفعى في ممحمة جمجامش كبيف مبرقاف الذم لـ يتمكف خميؿ مف
القبض عميو ،كسقط في المياه البعيدة ليضيع مف جديد بيف الصخكر.
إف غياب المعجز األسطكرم بكصفو مانحان لمقكة الخارقة التي ىي بالتأكيد
حسب النصيف الممحمي كالركائي صفات خارقة أسطكرية ،ففي الممحمة أعطي
كمكامش عشبة تعيد لو نشاط الحياة.
سأفتح لؾ يا جمجامش ،س انر خفيان
اجؿ ! سأكشؼ لؾ عف سر مف أسرار اآللية
يكجد نبات مثؿ الشكؾ ينبت في المياه
كشككو يخز يديؾ كما يفعؿ الكرد
فإذا ما حصمت يداؾ عمى ىذا النبات كجدت الحياة الجديدة كسيككف اسمو " يعكد
الشيخ إلى صباه كالشباب " ( )124كىنا نممح تناصان مع الممحمة بػ (عكدة أك رجكع
الشيخ إلى صباه).
( )122المصدر نفسو.115 ،
( )123ليس ثمة أمؿ لكمكامش.115 ،
( )124المصدر نفسو.166-165 ،
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لقد تمثؿ ؾ ؿ ما حكلو فكجده سرابان ،كىمان ،لقد كانت لحظة فقده مبرقاف،
تسبقيا في ذىنو لحظة امتبلكو بكؿ ما تعني ىذه الثركة مف أمؿ تقؼ كراء إرادة
التغيير لكؿ ما حكلو " أراد أف يعيد الحياة لممكجكدات المتحجرة كىك في لحظتو
تمؾ ،أراد أف يفعؿ شيئان ،أف يصرخ بأعمى صكتو ،يعيد آلالمو الدفينة سطكتيا
كقكتيا أراد التخفيؼ عف كؿ تمؾ المعاناة الصابرة كىك في لحظة اليأس كالتفرد
كالكحشة كالبلأمؿ"(. )125
مف ىنا تنيض معاناة خميؿ مف جديد ،ليحس بيبكط نفسي ،كقد غابت عنو
كؿ الكجكه ليبلحقو الكىـ بامتبلؾ الفص السرمدم مبرقاف الذم صارع مف أجمو
كبذؿ التضحيات ،كامتدت أماـ مخيمتو تمؾ " الدكائر السكداء السريعة بعنؼ أبدم،
كامتدت ببعدىا الماثؿ بينو كبيف المكجكدات سريعة متبلحقة ،كأحس بيبكط نفسي،
كتفصد العرؽ البارد مف جسمو .كابتدأ الثمج يتراكـ ليذيب ح اررة الجسـ ،كاندفعت
مكجات سريعة مف نسائـ باردة لتمؼ الساقيف كاليديف كالجبية العميا مف الكجو،
كاستيقظ ،شيء ما يندفع إلى حمقو ،ككاف منسحقان ميتان ،كجر نفسو ببطء سريع ثـ
قاـ مف فراشو متماسكان بقكة اندفاعو الداخمي كمتشبثان بإطار النافذة الكحيدة المطمة
عمى البحر األزرؽ النقي كابتدأ يتقيأ " (.)126
إف النتيجة النيائية التي ينتيي إلييا النص الممحمي كالنص الركائي كاحدة
إذ فقد جمجامش عشبة الحياة
كمَّوـ جمجامش (أكر – شنابي) ،المبلح قائبلن
" مف اجؿ ىمف يا (أكر – شنابي) كمت يدام ؟
كمف اجؿ ىمف استنزفت دـ لبي (قمبي) ؟
لـ أحقؽ لنفسي مغنمان
اجؿ ! لقد حققت المغنـ إلى " أسد التراب " (. )127

( )125المصدر نفسو.115 ،
( )126ليس ثمة أمؿ لكمكامش.116 ،
( )127ممحمة كمكامش.176-166 ،
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كمثمو فقد خميؿ مبرقاف (الفص) المعجزة التي ستمنحو كؿ شيء كىكذا فإف
غاية النصيف كانت الحصكؿ عمى المعجز األسطكرم الذم يمنحيـ الحياة األبدية،
كىكذا نجد اثر العنكاف كمرجعياتو في ىذه العبلقة السياقية بيف نص الممحمة
كالركاية ،الذم يختفي كراءه ىدؼ الكاتب في جعؿ العبلقة إيحائية بيف الماضي
بكؿ مرجعياتو كبيف الحاضر الذم يمثؿ حياة اإلنساف كمستقبمو.
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Abstract

The study aims at showing the impact of the title and its
references in the Iraqi novel as a semantic structure. It carries
an intellectual reference as a part of the text strategy that
invokes the receiver to enter the world of the text.
The study includes analyzing the novel " There is no hope
for Gilgamesh", written by the Iraqi novelist Khudayyer
AbdulAmeer, whose novel is classified as one of the novels
that embodies the heroic action in history. The novelist
employed Gilgamesh epic, the odyssey of ancient Iraq. The
novel deals with man struggle whose aim is to gain the spell of
eternity, that we find the contextual relationship between the
text of the epic and the novel text. Behind this the writer's goal
hides in making a suggestive relationship between past – with
all its references – and the vivid present, which represents the
challenge to ward off the danger of extinction which is a
normal result of the human's life.



Dept. of Arabic/ College of Arts/ University of Mosul.

114

