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صورة الحرب 
 .جمال الغيطاني(1)في المجموعة القصصية أرض أرض

 
   بديعة الطاهري

 أكادير. كلية اآلداب

 
معظم التحوالت كاألحداث اليت شهدهتا الدكؿ ، بداع العريب السردم منو خاصةإلكاكب ا

 سواء ،ىم التيمات اليت استثمرهتا القصة كالركايةأ ككانت احلرب من بٌن .العربية عرب فرتات سلتلفة
 الركايات لذكر كلن يسعفنا ادلقاـ .، أـ إقليميةىليةأكانت ىذه احلرب مع العدك أـ كانت حربا 

لكن .  خاصة تلك اليت رصدت احلرب العربية اإلسرائيلية،لفت يف ىذا اجملاؿأكالقصص اليت 
 رغم ما ، بل شكلتالعربيتٌن،ىو أف ظالؿ ىذه احلرب ظلت سليمة على الركاية كالقصة ، األكيد

 دلا ذلا من تداعيات مازالت ،ينماسماحملللٌن الس ك حدثا  راىنا لدل ادلبدعٌن،مر عليها من زمن
  .تلقي بظالذلا على اجملتمعات العربية

ككاف  . كل حسب األطركحة اليت يدافع عنها، كقد اختلف ادلبدعوف يف تناكذلم ذلذه التيمة
، ألف مصر كانت من أكثر الدكؿ العربية كر متميز يف ىذا اجملاؿض حين كالقصاصٌن ادلصرمللركائيٌن

اكتواء بنار ادلواجهة مع العدك اإلسرائيلي؛ إذ عرفت حركبا كمواجهات مستمرة معو، لعل أمهها 
، كحركب االستنزاؼ اليت امتدت على طوؿ ثالث سنوات، 67، كىزدية 1956العدكاف الثالثي سنة 

ساسية يف أمرجعية  احلرب  فمنهم من جعل. سلتلفة ىؤالء ادلبدعٌن كجاءت أعماؿ. 73مث حرب 
قيمتها ف تفقد أ دكف ، كمنهم من جعلها صورة مكملة جملموعة من األحداث األخرل.نصو

  القصصيةالتيمة يف رلموعتو  الذين استثمركا ىذهادلبدعٌن  كيعترب مجاؿ الغيطاين من بٌن .التارخيية
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 .ذلاكما تالىا من حركب االستنزاؼ، مادة  67رب ح كىي اجملموعة اليت ازبذت من ،رضأرض أ
  ؟ كما ىي أىم سبثالهتا يف النص؟فكيف مت زبييل ىذه التيمة

 .جدلية الحرب والبناء السردي-1
 كخرجوا بو،  مجاؿ الغيطاين من ادلبدعٌن الذين اشتغلوا على الشكل الركائي كالقصصييعد

 كمل يكن .عن قواعد الكتابة الكالسيكية بسماهتا ادلختلفة اليت الزمت أىم مكونات النص السردم
 :ساسٌنأمنا استجابة ألمرين إك، التجديد عنده رىٌن امتثاؿ لتجربة كافدة من الغرب

ائصو فاقدا صتلف خخصبح فيو األسلوب الواقعي مبأ أكذلما الواقع العريب ادلتصدع الذم -
 . كشرعيتو يف كاقع مهتز،لتماسكو

 .سلوبا جديداأ كاستدعت منو ،ارتاد فضاءىا الغيطاين اليت اجلديدة  كثانيهما ادلوضوعات-
، ألف نصوص رلموعتو كجودىا العسكرمؿ اعتبار ا ال،كقد كانت احلرب من بٌن ىذه التيمات

ليست كثيقة تارخيية للحرب، تنقل لنا اخلطط احلربية، كتتحدث عن فيالق اجلنود، كتشكيلتهم 
منا إ ككمواقعهم، كعتادىم كما تفعل كتب التاريخ ك ادلذكرات احلربية اليت كتبها بعض الضباط، 

 مع ما يقتضيو يتماشى ،سلوب سلتلفأباعتبارىا شحنة من االنفعاالت كالقيم اليت تراىن على 
إف ادلهم يف اإلبداع، ليس . التخييل من مسارات متشعبة قادرة على استيعاب شظايا احلرب

 كإمنا خلق طرؽ جديدة للقوؿ، تستطيع أف تنصت إىل الوجداف كالواقع، كتتمكن ،كالتعيٌن الوصف
  .من صياغتهما كفق منظور جديد

 يدرؾ أف ألنو ،حلربا على النقل الفوتوغرايف دلشاىد  رلموعتومل يراىن الغيطاين يف نصوص
كألف ىناؾ رلاالت أخرل غًن  ادلباشرة،دة قثًنا يف النفوس عرب ادلشاأقول تأبشع كأة مصورىا احلقيق

 .اإلبداع، كظيفتها التصوير كالتوثيق
ال ذبعلها فرجة عينية، كإمنا بناء يعمل القارئ على لقد كتب الغيطاين عن احلرب بطريقة 

ألف ما يهم ليس اجلاىز كشف قوانينو، كرؤية كمعىن يولداف كينمواف عرب ما يؤثث العامل الركائي، 
 . كإمنا  التشخيص السردم لألحداث ،كؿاكادلتد
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تشرتؾ نصوص اجملموعة فيما بينها على مستول بناء ىذه التيمة، انطالقا من رلموعة من 
 . العناصر، كزبتلف يف أخرل

 ك عناكين قصص أرض أرض،: سبثل عناصر التطابق يف العتبات، دبا فيها العنواف الرئيس
  كغًنىا مناجاة ليلية تحت هدير المدافع،كشكاوي الجندي الفصيح،  كالمغول،: اجملموعة

من العناكين الفرعية اليت تنظم متتاليات القصة الواحدة، فضال عن معجم حريب تستثمره معظم 
اخل، إىل جانب بعض الشخصيات ..اذلاككف، طًناف حريب، القذائف، العدك" القصص، من مثل

كتعمل ىذه ادلكونات على ترسيخ اجملموعة فضائيا، كخلق تناسق معنوم يؤشر عليو . العسكرية
 .  العنواف  الرئيس

 كزبتلف ىذه النصوص يف الطرؽ  اليت عربىا يتم تشخيص احلرب  كترتاكح بٌن 
 :اسرتاتيجيتٌن

 .  اسرتاتيجية تنقل احلدث إثر كقوعو؛ إذ نعيشو يف ساحة احلرب مع الشخصيات- 
. كأخرل تعمل على استعادتو بعد كقوعو من قبل شخصيات عاشت احلرب، أك مسعت هبا-

 . كىي اسرتاتيجية ال تفقد احلرب راىنيتها
ىو و.المهاجر نص عصفور الشتاءكلكشف أفضل لصورة احلرب،سيتم الرتكيز أكثر على 

إذ حييل على عوامل ترتبط . أحد قصص اجملموعة، حيمل عنوانا يفارؽ التيمة اليت ضلن بصددىا
بالطبيعة كما توحي بو من حياة كبراءة، تتناقض مع ما ديكن أف يرتبط باحلرب من موت كفناء 

. لكن العنواف الفرعي الذم يليو يستعيد التيمة، كيلقي بالقارئ يف عوادلها من جديد. كتدمًن
كىو األمر الذم .  ال ديكن أف يكونا خاصٌن بالطبيعة، كإمنا دبجاؿ حريبفالرصد واالستطالع

قطاع ، بريد حربي: تقويو من جهة، العناكين األخرل اليت تعٌن ادلتتاليات ادلكونة للقصة من مثل
 اخل، كمن جهة أخرل، الفضاء الذم يوجد بو السارد، كالذم يفصح عنو منذ بداية القصة؛ ...أمر

ىدكء حيوم االنفجار : "يقوؿ السارد. كىو ميداف احلرب ما بٌن اندالع شرارة قنبلة، كترقب أخرل
كتتواتر يف القصة عدة حقوؿ معجمية ترسخ االنطباع بالفضاء احلريب، كما ديلؤه من . (2)"ادلرتقب

 . موت كدمار
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فهي عبارة عن متتاليات . تنكشف أكىل صور احلرب يف النص، انطالقا من بناء القصة
تنتظم فيها األحداث كفق عالقة ذباكر فضائي، كخارج العالقات السببية كادلنطقية، بل تتشظى 

ينتقل بنا السارد من احلاضر كما تلتقطو عدسة . ادلتتالية الواحدة كال تثبت على موضوع كاحد
منظاره احلريب، إىل أحداث مبتورة ربتفظ هبا الذاكرة، يسوقها نتفا مقطوعة يف غالب األحياف عن 

انفالت .الصياح يف األسواؽ، مركؽ أياـ الربيع، الظهور البطيء لنجـو السماء"نقرأ . سياقها النصي
 (. 3)"صلم كحيد

يف كل متتالية رلموعة من األحداث، منها ما . تتشكل  القصة من رلموعة من ادلتتاليات
يرتبط بطفلة صغًنة يرقبها السارد كىو يف احلرب تلهو دكف أف تدرؾ ما يقع، كبعضها حبكاية 

كتندرج . عصفورة صغًنة شاردة كاف السارد قد عاينها يف إحدل مواقع احلرب، كأخرل بطفولتو
ىذه األحداث داخل ادلوضوع الرئيس يف القصة، كىو احلرب اليت يواجهها اجلندم يف ساحة 

 .الوغى
كىي .  يفقد النص تالمحو، فيأيت صدل للحرب كما تنشره من فوضى، كقلق، كخوؼ

حاالت تكوف مسؤكلة، يف نظرنا، عن توزع الذاكرة بٌن حلظات زمنية، توغل أحيانا يف ادلاضي 
البعيد، كتلتقط أخرل أحداثا قريبة، بنوع من االرذباج ادلتمثل يف اجلمل القصًنة اليت تؤثث النص، 

إذ ربضر عالماتو خارج كل منطق داليل، لتصًن . كما يرتتب عن ذلك من اخرتاؽ لقواعد الرتقيم
. تعبًنا عن حالة نفسية ترتجم اذللع الذم تعيشو الشخصية الساردة، كالفوضى يف عامل يؤثثو ادلوت
يتشظى النص، كيتشكل عرب مشاىد مستقلة تكوف ادلسؤكلة عن التفكك الزمين، كما خيلقو من 

اخرتاؽ لسيولة زمنية متماسكة، يفرتض فيها القدرة على استعادة سباسك سردم يسمو االنسياب 
إف ىوؿ احلرب كتأثًنىا على نفسية الشخصيات الساردة، سواء يف ىذا . ضمن سًنكة متطورة

النص، أك النصوص األخرل ذبعل السرد يرتج يف كثًن من احلاالت فينقل، بشكل مكثف كبتواتر 
سريع عرب مجل مبتورة، بعض ما تقع عليو العٌن من صور للموت كالدمار تستدعي تدخل القارئ 

بناء على . لبناء سلتلف ادلسارات السردية اليت ذبعل من ىذه ادلشاىد قصصا متكاملة كمتناسقة
ذلك، ك بدؿ أف يتكلف احملكي عرب سارديو دبا يواكب الوظيفة السردية من حكم كتعليق كنقد 

فيتم اإلبداؿ بٌن . مباشر، صلده يلوذ دبعرفة سردية تسرب رؤية عرب ىذه ادلشاىد تقـو على التأكيل
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كلعل ىذا ما جيعل السرد . موقعٌن؛ موقع السارد، كموقع ادلتلقي، كبٌن اسرتاتيجيتٌن؛ السرد كالتأكيل
يقـو على السؤاؿ، ال على إقرار ادلعرفة، إذ تتواتر األسئلة يف عامل احلرب عن كضع الفرد كمصًنه 

 ؟ (4)دلاذا يأيت إىل العامل طفل جديد "سواء كاف رجال أـ طفال 
احلرب يف النص موت كدمار، كلكنها صورة منثورة عرب تفاصيل ادلكاف كالزماف، كما يؤثثهما 

فادلكاف يفقد . صورة تبىن كال تعطى لنا بطريقة جاىزة أك قبلية- كما قلت سابقا-إهنا . من أشياء
يفقد كل عالقة محيمية مع ". مواقع ىيكلية"ك"  حفرا كدمشا خالية"كيصًن .  مالزلو كىويتو

 :   اإلنساف، بل يتحوؿ إىل مكاف عدكاين فيو يلفظ الفرد حياتو 
 (5)"تصطف احلوامل يف الطرقات يلفظن ما يف أرحامهن"
 ( 6)"يرذبف اذلواء، حيرتؽ.  ترتج، تنشق األرض، تبدؿ السماء بسماء غًن السماء"

تسقط تفاصيل الفضاء يف ذليبها احلارؽ، ليغدك غريبا ال ديسك الفرد بو .  إهنا احلرب ادلدمرة
إال عرب استذكار يستعيد، كإف بشكل متقطع، بعض تفاصيلو البعيدة كادلاضية عرب ربركات 

عبور األـ لفناء الدار، تدفق العربات يف األزقة كالشوارع، صوت ادلؤذف، :" الشخصيات اليت سبأله
 ".حركة الناس يف األسواؽ

إنو الوجو الكاشف لصورهتا ادلريعة كادلساعد لدكرىا . كال يتخلص الزماف من فعل احلرب
 :كىكذا خيضع الزماف لتحولٌن أساسيٌن يف النص. ادلدمر

 إذ يتخلص من إحالتو الطبيعة. يبدك أكذلما من خالؿ االنزياح ادلعنوم الذم خيضعو لو- 

، كمن محولتو الشعرية اليت (7)بٌن غركب الشمس كطلوعها باعتباره ذلك التقطيع الزمين ادلمتد ما
كىي . ذبعل منو زمنا للراحة كالطمأنينة، ليتسربل دبعاف أخرل، قرينة ادلوت كالدمار كاخلوؼ كالتسرت

كلكنو بطيء يف  (8)"يهوم علينا الليل" فهو سريع يف إيقاعو . تيمات تعكسها  حركتو كفعلو
ينسحب بسرعة يهجر " (9)جييء الليل يضيع النهارّر "يبسط سلطتو على ادلكاف كديسخو . سًنكرتو

، بل تتعدل بساطتو ادلكاف، لتطاؿ اإلنساف كاشفة (10)"رأيت النهار كجها حزينا شاحبا" "الدنيا
عبد ادلنعم :" بل انسحاقو أماـ جربكتو كقوتو  (11)"يتسلل الظالـ زائرا غريبا ثقيال ال نرغبو:" ضعفو

كىو ربويل كانزياح زبضع لو مكوناتو، أيضا إذ تصًن النجـو غامضة، . " (12)غارؽ يف ليل أبدم 
 (.13)كضوء الليل ثاقب
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، كأخرل من - ديثل التحوؿ الثاين تارة من خالؿ أنسنة الزمن، إذ تصبح لليل رائحة ككجو صاـر
كيف احلالتٌن، ال خيرج عن  (14)"ترميو سفن مسافرة يف الفراغ الكوين يسيل سواده " خالؿ أسطرتو 

كونو مدمرا ال تتواىن الشخصيات عن التذكًن بفعلو، بل يصبح الضبط الزمين خصوصية يف بعض 
التاسعة كالنصف ماتت أمي . التاسعة كالنصف خرست أصوات الدنيا: "النصوص القصصية

 (.15)"كإخويت السبعة
كيغدكاف بذاؾ خاضعٌن لو كاقعٌن . إنو زمن ديارس بطشو كجربكتو على اإلنساف كادلكاف

 . ربت بطشو

كلعل ىذا ما يفسر كثرة . يتحدد من خالؿ ما فات كانصـر ذبعل احلرب الزمن
يف سدًن ظامل، ذلك  أما ادلستقبل، فال كجود لو.االسرتجاعات يف ىذا النص، كيف اجملموعة برمتها،

فالكم "أف زمن احلرب شلتد يف العاىات اليت تواجو الشخصيات، كيف آثار الدمار اليت تؤرؽ الذاكرة 
الوحيد القابل للقياس ىو الكم ادلنقرض، ال كما حيضر يف ذاتو، بل كما ديكن تقديره من خالؿ 

 (.16)"تسلسل حدثي، حوادث فردية، مجاعية  زللية كونية
لذلك يلتجئ إىل . ال يشفي التمثيل احلسي غليل السارد، كىو ينقل صورة احلرب ادلدمرة

إف التصوير احلسي غًن قادر . تصوير خيتار احلوار فيو مع النص القرآين لينقل لنا ىوؿ ما يعيشو
 .على نقل ادلأساة كتسريدىا بطريقة درامية

تتحقق بذلك  صورة احلرب عرب التناص، إما باالنفتاح على الذاكرة الشعبية كما ربتفظ بو 
، فتتواتر احلقوؿ ادلعجمية   من صور عن ىوؿ القيامة، أك تصوير قرآين يصف عظمة ىذا اليـو

عيوف البشر "ادلستقاة من ىذين ادلصدرين للتعبًن عن صورة احلرب، نسوؽ ما يلي كنماذج سبثيلية 
 (.17)"كسط رؤكسهم فال يعرؼ اإلنساف أمو من أبيو أك بنيو

يعلق إىل رقبتو قرمتٌن ثقيلتٌن من خشب . يلـز كل حي مكانو يف الكوف كلو"
 (.19" )ادلياه يف األفواه كاكية . الظل نار زلرقة.  "(18)"الصفصاؼ

فيتحقق ىوؿ احلرب من خالؿ التناظر بٌن القيامة كساحة احلرب، لكنو تناظر ال ينبين من 
صورة تعترب " خالؿ الوجود الفعلي للحرب، أم عرب نقل حسي للقول ادلتصارعة، كإمنا من خالؿ

إهنا تقنية يستثمرىا . الذم يفرتض أف احلرب ربيل عليو (20)"الوجو ادلشخص للمضموف القيمي
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النص دلضاعفة ادلعىن كهتويلو، عرب ما يراكمو من كصف مكثف يطاؿ حالة زبرج عن زليط 
اإلنساف كزمانو، تسعف يف نقل حاالت الرعب كاذللع كاخلوؼ يف أقصى ذبلياهتا لدل اإلنساف 

 . العريب، ماداـ النص موجها إليو بالدرجة األكىل
ال يقوؿ بل يوحي، كىو ال " ألف النص السردم عامة . مباشرال تعٌن صورة احلرب بشكل 

الكفيلة خبلق سبثل  إنو  يبين صورهتا، كينوع أساليبو كطرقو (21)"يعٌن بل يشًن، كال يقرر بل يقرتح
ككما يعتمد الذاكرة، يرتكز أيضا على احلالة النفسية للشخصية، كانعكاس تلك احلالة . فين للحرب

كال ربضر ىذه احلالة باعتبارىا مادة قابلة للحكي، كإمنا . على فضاء مطلق، كعلى امتدادىا فيو
الغلبة للكثافة الداللية على حساب تنوع حاالت "عرب االستعارة كالتصوير الشعرم كذلك ما يكفل 

، فالقتامة كما ربيل عليو من دالالت فيها، احلزف، كاألسى، كاألمل زبرج عن احلالة (22)"التشخيص
كيف القتامة سكوف كموت ال يقتصر . فالعامل قامت. الفردية، لتصبح حالة كونية كما خيربنا النص

على السارد، كإمنا يشمل الكوف برمتو، كىو ما تشًن إليو ملفوظات أخرل سواء يف ىذا النص، أـ 
("  23)زبرس أصوات الدنيا.... زبرس األضواء يف التاسعة كالنصف: "يف نصوص اجملموعة األخرل

 (.24)" ىبط ثقل مر مدبدب يثقب األمعاء كاألحشاء كالعمر ادلقبل كادلنقضي كاآلماؿ"
ىوؿ ال تدركو سول . إف النص، كعرب ىذه ادلسارات، حياكؿ أف ينقل صورة ذلوؿ ما يقع

 لكن اإلصرار على التعميم ال يستند فقط إىل رغبة يف التهويل .الذات ادلكتوية بنار احلرب
إف ما يسعى النص إليو، كتلك كظيفة السرد، . باستبداؿ حالة زلصورة يف مكاف كزمن حبالة كونية

ىو خلق منوذج يستوطن الوجداف الذم يكوف كحده القادر على زبليص الوقائع من مسات اخلاص 
 (.25)كادلفرد، كالرقي هبا من كضعها العرضي الزائل إىل مصاؼ القيم الثابتة

 . األنا واآلخر: الحرب ولعبة المرآة -2
  تشكل احلرب مرجعية أساسية متواترة يف نصوص اجملموعة عرب شخصياهتا ادلتأزمة نفسيا 

كال ربضر احلرب كحدث انتهى، أك حدث يقع يف زمن لو بداية . من جراء ما جرل كما جيرم
ذات ال .  إهنا  تسكن الوجداف كادلشاعر، كترسخ الوعي بالزماف كادلكاف، بل بالذات أيضا. كهناية

تبحث عن ادلعىن، معىن ما كقع قبل احلرب . كال تتوقف عن التساؤؿ يف ظرؼ مهتز سبلك اليقٌن،
كيف إطار السؤاؿ تظهر احلرب شخصية مدمرة عرب ما زبلفو من موت، كتشويو، كيتم، . كما بعدىا
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كاىتزاز، كنفي، كلكنها تشتغل أيضا مرآة كاشفة لعادلٌن؛ عامل قدًن مهرتئ بقيمو كسلوكو ىو العامل 
. العريب،  كعامل رغم اختزالو نصيا، إف مل نقل سرديا، يبدك عادلا قويا يشتغل كمرآة تفضح الذات

كال يتسرب إلينا ىذا ادلوقف من ىذين العادلٌن حكما جاىزا، تصدره ذات مهزكمة يف حلظة 
إف . انتكاساهتا القصول، كنوع من االرتداد، أك السخط، أك اذلركب من كاقع خيذؿ طموحاهتا

كعرب ىذا البناء حياكؿ مجاؿ الغيطاين نقل . (26)القصة بناء كل ما فيو كظيفي، كما يقوؿ بارث
صورة عن احلرب ادلدمرة اليت يتمت كأفقرت كىجرت الكثًن، كلكنو، ال يسعى إىل توثيق حرب كال 

إنو خيلق شخصيات ضائعة، . إىل استجداء عطف، كإمنا إىل  تعرية الذات العربية لفهم ما جرل
موت )تائهة تطرح السؤاؿ باستمرار عن كضعها يف إطار حرب ال تعرؼ عنها سول سللفاهتا، 

( الشخصيات ) كلكنها  (اخل...ضياع حلميمية ادلكاف كالزماف. عائالت بأكملها، تشويو أجساد
تساعد القارئ، كىي ربكي الفقداف كالضياع، على اكتشاؼ جزئية حقيقة بعض ما جرل كجيرم 

 (.27)"إذ ال كجود لتأكيل كلي نستطيع من خاللو كضع اليد على كل الدالالت ادلمكنة"
فيها اجلندم . (28)شخصيات النص شخصيات مرجعية اجتماعية بتحديد فيليب ىاموف

. يتفاكت حضورىا النصي كتواترىا من نص إىل آخر.  اخل...كادلدرس كالطبيب كالضابط كالطفلة
كلكننا يف كل نص صلد بؤرة تقودنا إلمدادنا دبعرفة سردية تتشكل انطالقا من عالقة الشخصيات 

كال تكوف ادلعرفة السردية ىي ما يهم يف ىذه الػأحداث . بعضها البعض، أك عالقتها بادلكاف
. كالعالقات، كإمنا ما يبىن من مواقف ككجهات نظر عربىا تنكشف الذات اجلماعية يف زمن احلرب

 : يتم ذلك يف النص على األقل انطالقا من مستويٌن
 .مستول أكؿ حيضر فيو تقابل بٌن ذاتٌن غًن متكافئتٌن نصيا كقيميا-
 .كمستول ثاف تنكشف فيو الذات عرب ما تراه الشخصيات كما تفعلو-

فبينما تكوف ". اآلخر"ك" األنا"يف ادلستول األكؿ تكمن مفارقة تتجلى يف تغيًن ادلوقع بٌن 
على ادلستول التلفظي حاضرة بقوة، كاآلخر إما غائبا بشكل كلي، أك يعمد النص إىل "األنا"

كنادرا ما يعٌن باسم كىو " مدافعهم، داناهتم"اختزاؿ حضوره، فال يشار إليو إال عرب ضمًن الغائب 
كبناء على . ، تقلب ادلعادلة، كتكوف األنا على ادلستول القيمي النصي ضعيفة كاآلخر قوم"اليهود

ىذا التقاطب بٌن ذاتٌن غًن متكافئتٌن يقـو النص بتسريد كميات مضمونية، ال ديكن إدراكها إال 
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كلكنها مضامٌن ال سبسك فيما تشًن إليو اللغة صراحة، أك عرب . من خالؿ ما تقولو الشخصيات
ما ربيل إليو أقواؿ الشخصيات بطريقة مباشرة، كإمنا من خالؿ ما يتحقق من انزياح داليل زبضع 

انزياح ديسك بو ادلتلقي عرب ما ديده النص من مواقف متناقضة أساسها سخرية موقفية . لو اللغة
فيتحدد بناء على ذلك تعارض .  زبلق ادلسافة بٌن ما تشًن إليو الكلمات صراحة، كما ربيل إليو

صاحب الدانات كادلدافع كالصواريخ الشيطانية اليت تظهر كزبتفي، كلكنها " اآلخر"صارخ بٌن 
اليت يف حلظة االىتزاز الشيطاين ىذه تواجو ىذا العامل برتديد آيات قرآنية " األنا"تدمر العامل، كبٌن 

إهنا سخرية موقفية كما "كوين بردا كسالما : "يقوؿ اجلندم كىو يرل شرارة النار ادلشتعلة. كرتياؽ
 .أشرت تعرم ضعف الذات العربية

 إنو يستثمر السخرية بشكل مطرد، خيلق مواقف ككضعيات، .كالنص ال يقف عند ىذا احلد
عقيلة تصل مدل االضلطاط يف فضاء ال . تبدل فيها العقلية االتكائية كاخلرافية لدل اإلنساف العريب

ففي الوقت الذم ال  يتكلم اآلخر، كال يواجهنا إال عرب آثاره، أك . لغة لو سول لغة السالح
القتل كادلوت )انطالقا من سند بصرم يتمثل يف اخلراب كالتشويو الذم خيضع لو الفرد كالفضاء 

عرب تنضيد صويت كما الحظنا يف ادلثاؿ السابق، أك ادلثاؿ " األنا"، يتسرب إلينا صوت (كالدمار
موقعنا آمن مادامت مساء فيو، األطفاؿ أطهر خلق "يقوؿ اجلندم كىو ربت نار القنابل . اآليت
كمساء ىي الطفلة الصغًنة اليتيمة اليت كجدت يف ميداف احلرب، كقرر اجلنود إيواءىا  . (29)"اهلل

معهم كرتياؽ، أك سبيمة ربميهم من شر احلرب اعتبارا لسنها، أك ردبا أيضا دلا حييل إليو امسها من 
دالالت تشي بالسمو، كغًنىا من الدالالت اليت ينثرىا االسم يف عالقتو بالسماء عامة كعالمة 

ىكذا تتواتر يف النص رلموعة من احلقوؿ ادلعجمية . تشًن إىل دالالت سلتلفة فيها ادلطلق كالقداسة
:  نسوؽ بعضها كالتايل . نستشف منها ىذه السخرية ادلوقفية

 
 
 

 اآلخر الذات
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 ضوء ثاقب أرقبو انطفئ انطفئ 
 كن بردا كسالما 

 األطفاؿ أطهر خلق اهلل 
 موقعنا آمن ما دامت مساء فيو 

يف التاسعة كالنصف تاجر يساـك مدير يتآمر 
 موظفات ينسجن الرتيكو

 
 

الفلًنز النارم كاشف الطرقات مهلك األمهات 
 مبيد األجنة يف األرحاـ

 جسم معدين يطًن متوثبا متلولبا متقلبا ضبع جائع 
 ترتج األرض،تنشق، تبدؿ السماء 

 اذلاككف الثقيل 
 يرذبف اذلواء حيرتؽ 

 
ثقل مر يثقب األمعاء كاألحشاء كالعمر ادلقبل 

 . كادلنقضي كاآلماؿ
 يف التاسعة كالنصف جبل من ادلتفجرات 

 .جيئ الطًناف عادة يف التاسعة كالنصف

 
كبٌن زمنٌن؛ زمن ديسك دبجرل التاريخ، .  إهنا مفارقة بٌن ما تؤمن بو الشخصية كما يقع ذلا

يف غيبوبتها ادلزدكجة نتيجة فكرىا الغييب كانسحاقها " األنا"كآخر متخلف عنو، كبٌن شخصيتٌن؛ 
العسكرم، كاآلخر الذم يظهر كخيتفي، كيف حركتو تلك يتحقق كذات قوية رىاهنا العلم كالتقدـ 

 .التكنولوجي
إباف " األنا"أما ادلستول الثاين الذم تشتغل فيو احلرب كمرآة، فيتجلى يف تفاصيل ما تعيشو 

إف نصوص اجملموعة تنقل إلينا يف الظاىر رلموعة من احلكايات تتأسس . احلرب أك بعد انتهائها
على حاالت ذبسد معاناة الشخصية كىي تقاـك ادلرض كالعطب كالعطالة، يف رلتمع حيافظ على 

 يفقد الفالح البسيط مسعو كبصره، أرض أرضففي .  رتابتو بالرغم شلا أحدثتو احلرب من ىزات
كعندما يبادر ادلدرس بأخذه إىل مستشفى أفضل يلقى . كيكتفي األطباء بلفو بشاؿ أبيض

كعندما . الالمباالة، إذ يكتفي الطبيب بالكشف عن ادلرض كشفا ركتينيا ال يتعلق دبرضو احلقيقي
، كال تصل رسائلو ألهنا تصبح (30)يفقد اجلندم أجره يف الشركة اليت كاف يعمل هبا يراسل ادلدير
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كيف مجيع احلاالت . أداة تسلية بٌن موظف كموظفة، بل كسيلة للتقريب بينهما بطريقة ساخرة
توازم النصوص بٌن زمنٌن؛ زمن احلرب كالدمار بسرعتو، كزمن رتيب تعيشو شخصيات النص 

الرشاكل العبث الالمباالة، السمسرة كغًنىا من األمراض اليت : تنكشف من خاللو كل التناقضات
 .تنخر جسد اجملتمع

إننا عرب ىذه األحداث، الكثًنة ادلبتورة اليت تبدك ككأهنا حاالت عادية رتيبة، نتعرؼ على 
رلتمع معطوب سياسيا، كفكريا، كاجتماعيا،  حاكلت . خبايا رلتمع مل تغًن فيو احلرب أم شيء

 .نصوص اجملموعة اإلمساؾ بو بسخرية مرة

 خاتمة 
كلعل ذلك ما .  إف مشركع الغيطاين يف ىذه اجملموعة القصصية ىو سبثل احلرب إبداعيا

فجاءت . جعلو يبتعد يف بناء قصصو عن ذلك البناء الرتيب الذم جيعل القصة كال ال يتجزأ
قصصو شذرات بالرغم من كجود سارد كاحد يف كل قصة من قصص اجملموعة يتحكم يف العملية 

شذرات ربكمها أجواء احلرب اليت ال تدع للذات الساردة صفاء الذاكرة كسالسة . السردية
فكل ما تراه عٌن السارد كتنقلو مهتز باىتزاز احلرب اليت ربدث، أك يرتقب اندالعها، أك . اللساف

كيف مجيع احلاالت، تظل شرارهتا متيقظة عرب الدمار كادلوت كالضياع . تكوف للتو قد انتهت
كلكنها صورة، كما أشرت، تتسرب إلينا بطريقة شعرية يؤكذلا القارئ عرب بناء ادلكاف . كادلوت

فال شيء يثبت على حالتو البدئية، ال الزماف باعتباره دكرة يف الكوف، كال . كالزماف كالشخصيات
يغدك . خيضع الكل للتحوؿ، كتتغًن ادلواقع. الشخصيات باعتبارىا مناذج سبثل الواقع االجتماعي

الزمن كحشا كاسرا، كيصبح اإلنساف ريشة يف مهب الريح يفقد كل شيء؛ إنسانيتو كمؤىالت 
إنو مشركع يوازيو آخر لدل . كال تنتصب يف ىذا اإلطار سول صورة احلرب ادلدمرة الشريرة. كجوده

كيف جوىر ىذه ادلأساة نكتشف كجها آخر . فاحلرب مرآة الكتشاؼ الذات كىزائمها. الغيطاين
للحرب، إهنا حرب الناس البسطاء يف حبثهم عن مكاف آمن يؤكيهم بعد أف سحقتهم احلرب 

الفعلية كاحلرب اخلفية يف رلتمع تآكلت بنياتو الفكرية كاالجتماعية، رلتمع عرؼ احلرب، كلكنو 
. ظل يعيش خارج رىاناهتا

 ------
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