شاكر سيفو

افي جماليات الموروث الحكائي الشعبي الجمعي

يف مجاليات
املوروث احلكائي الشعيب اجلمعي
شاكر مجيد سيفو
للبنية الفنية الشعبية عيون كثيرة،
وسيمياءات مختلفة ،تتعدد في شكل انساق،
تتقاطع وتختلف لتلتقي عند فمٍ سماوي ،يحتشد
فيه الوعي الجمعي ليرسل مرموزاته الى
حياة ضاجة بالحكايات الممتلئة و بالخرافة
المهذبة ومحموالت الميثولوجيا المتعددة
الطبقات ،والتي تشفر رموزها قوى فاعلة من
قوى الجمال في الحفر والبناء والتشكيل
الخالق ،ان هذا الفن الشعبي الذي يرشح عن
يوتوبيا احالمها ،هو كيانية أألمة التي تسعى
دائماً المتالك هويتها واصولها ومرجعياتها
الثقافية واألجتماعية واآليدولوجية وحتى
الروحية الضاربة في اعماق النفس البشرية،
والفن الشعبي واألدب ايضا بمختلف طرازاته
وشعابه التي تتهيكل من خالل التراكمات
الفكرية االنسانية ،لهو ذلك الحلم المؤسس
داخل ذاكرة الفرد والجماعة معاً ،وهو سحر
حكايات األمة وقوة حبكتها وصيرورتها داخل
التضاد الكوني لكيانية الحياة ومتاهاتها ،ان
هذه التشكيالت الفنية الجمالية التي تزخر
برموز حياتية حية تنبعث من عمق الدالالت
الروحية لالنسان العراقي القديم وهو تعينات
111

على روحانياتها وادبيات هذه الروح
ورموزها الخالقة ،زمناً ـ طويالً ،فهنا تجد،
المفردات المختلفة بالمعاني الكبيرة ومنها ـ
الطيب ـ والكأس ،والديك ،والنجمة واألنسان
والورد ،والموسيقى ،والقمر والقديس
والشاعر والجندي والفنان وتحف بها الدائرة
والمربع والمثلث والسهم وتقاطعاتها كلها في
جسد اللوحة ،هذه البطاقة الجمالية الكونية
تنقلك الى عالم محتشد بالنفس والجسد
وعالقتهما ،وعالقة هذه الثنائية الكلية
بالمفردات اليومية التي تحفّ بها ذاتك كل
يوم ،ال بل كل دقيقة وكل ساعة وتأخذ قسطاً
من كينونتك من حركاتها وقوتها الضاربة في
اعماق ذاتك عبر مرسالتها النصية لهذا
الموروث الشعبي الجمعي في معادالت تتسع
العالم كله ،ضمن مكانية مطلقة مقترنة
بزمانية عالية محلقة في الوعي الجمعي
والفردي معاً ،ان هذه الموازنة تجسد لنا
معادلة الحياة امام رهاب العقل العلمي الذي
يطلق مدمراته  ،تجسد مفردات هذه
التشكيالت حديثاً تراثياً وشعبياً وتاريخياً في
نفس الوقت تعبر بها الجماعة عن وجودها،

المجلد الثاني – العدد الرابع 1111 -

افي جماليات الموروث الحكائي الشعبي الجمعي

يرشح عن جماليتها حلم الفرد والجماعة
الالمحدود ،وترشح عن بؤرتها المركزية
رؤى وفاعليات وفعاليات تبرز لنا جوهر
الحلم والوجود والوعي المتعين وهيولى
اليوتوبيا التي تمحي فيها قلقها ومخاوفها ،اذ
انّ الرموز التي تحتشد فيها هذه البنى و
تتخطى امكنتها في صراعاتها مع الخارج
التاريخي واألجتماعي ،انها تبلغ لنا رسالتها
الجمالية في أعلى قيمة ،وهي قيمة القيمات،
لتسجل الحقائق في حالة من الصحو
والصفاء ،بين المرئي والمتخيل ،من
عناصرها التأسيسية لكيانها وكليانية وجودها
والتي تتجاوز بها نطاقاً جمالياً خطياً الى نظام
جمالي آثاري ارحب ،الى نظام الكوني في
استعارة هذه الرموز وبثّ موجاتها والتي
تشفر بدورها معانيها الكونية الحياتية من جهة
ومعانيها ودالالتها التي تشتغل على اليومي
واللحظي من جهة اخرى ،ان الدارس
والمتتبع لهذا النمط من الفن ،سيخرج بصورة
بطولية تسرد حكايتها عبر نسق درامي
متنامي في ارتباط عناصرها ببعضها بقوة
كأنها سلسلة بشرية تتخذ لها بنية ملحمية
تتأسس في الوعي الجمالي واألضافي العميق
بما يستدعيه من إيماءات لكشوفات معرفية
ورؤى خالقة ضمن ثنائية عذبة هذه التي
جعلت جدلية الحياة ـ الموت جوهرها الجمالي
الشخصي والتاريخي ،في فضاء التشكيل
البصري والصوري معاً ،ان التركيز على
هذه التنويعات في استثمار الرموز بمداليلها
ومفاهيمها الدينية والفكرية يكمن وراء استفادة
هذه الخطابات من الفنون السومرية واالكدية
والبابلية واألنطالق من مفاهيمها ،وتطورها
المثير في الفترة اآلشورية ،وألنّ تلك الحقبات
الزمنية كانت متالحقة ومتصلة ،لذلك بدت
األستفادة واضحة من تلك المهارات الفنية
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الكبيرة ،ان قوة الفن الشعبي الرافديني بكل
فتراته الخصبة تمثل في األعمال الفنية في
عصور ما قبل التاريخ على الرقى والفخار
ومحاولة النقش عليها اضافة الى الرسومات
على الجدران ،ثم تطورت الحالة الى العصر
السومري الى اظهار الحالة التعبيرية في
المنحوتات البشرية وارتبطت األعمال
المعمارية والفخارية بالحاجة األجتماعية
واإلقتصادية والمفاهيم الدينية ،كذلك نجد
الفنان األكدي والبابلي ،قد استعاد الفنون
السومرية وانطلق من مفاهيمها ،بهذا الزخم
انصبت الدراسات على فنون سومر وأكد
وبابل وآشور.
ان عظمة هذه الفنون في تأسيسها وكيمياء
عناصرها وترسيخها تمثلت عبر تجارب
ذهنية ميتاجمالية ،صهرت الموروث الشعبي
في بنى معرفية مسكونة بالقصص الشعبي
والديني واألساطير والتمائم السحرية
والتعاويذ ،واتخذت الطرائق الفنية وأمكنتها
التدوينية في مجال الكتابة وفضاءاتها البيانية
واللسانية فكان الفنان يحفر خطوطه على
السطح ويخترقه الى أن يؤدي الى عمل شبيه
بالوثيقة السحرية ،يتعالق في تركيبتها
الرمزي والتصويري في بني وانساق عمودية
وأفقية ،تقترب من رسوم األطفال في أحايين
كثيرة ،انها ازاء لغة كونية لغة أعمال فكر
وفلسفة وميثولوجيا شعب ال بل أمة ،ندرك
مدلوالتها الفكرية واألجتماعية من خالل
رموزها المعرفية وأسطورتها الشعبية عندما
تحيل مرموزاتها الى انجازات الكتابة
الرمزية والتصويرية التي تتأصل بالوعي
الحضاري المستلهم للسحر الكوني والذي
يكمن في خطابها المعرفي والتكيلي الجماعي،
ويلعب اللون دوره األساسي في تأسيس
عصب القمة الحياتية للموضوعة المنبثة في
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الخطاب الجمالي لتتأطر وتحاك الحكاية
وتؤدي دورها ووظيفتها ،ويشع بالتالي من
داخلها الموروث الشعبي وبالتالي لتكتمل
دورة حياة اللون في بنية التشكيل ،أن فكرة
الجمال تنشط وتتنوع في كل طراز من هذه
الخطابات التشكيلية ،وهي كشف جديد ،وكل
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عمل فني هو في حد ذاته كشف عن وجه من
وجوه الجمال ،وما يعد جميالً في كل زمان
ومكان ،هذه هي خصوصيات الجمال التي
عبر عنها ـ هربرت ريد ـ "هناك روح هائمة
هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها،
ثم تجمعها من جديد"

تطبيق وقراءة ألمنوذج املوروث الشعيب احلكائي
يف رواية "مار بهنام وأخته سارة"
املوروث الشعيب واملثيولوجيا

تأرخة الميثيولوجيا ومثلجة الحكاية التاريخانية
قرأءة في رواية ((مار بهنام وأخته سارة ))

لقددد نهددل الكثيددر مددن الكتدداب والددروائيين مددن
حاضددددنة التدددداريخ ومددددن المددددوروث الشددددعبي
الحكددددائي واشددددتغلوا علددددى متوندددده الحكائيددددة
وانتاجدده برؤيددة عصددرية ،وانتقدداء حدداالت مندده
كواقددددع واحددددداث داخددددل الزمدددداني والمكدددداني
،وتقف الفنتازيا الحكائيدة فدي خطدوط متوازيدة
كجدليات زمانيدة ومكانيدة بموحياتهدا المعرفيدة
والفلسددددفية و الميثيولوجيددددة باسددددتنادها علددددى
المغددامرة اللغويددة الدددى جانددب حضدددورالذات
ضمن هذا التجادل كمركز بؤري لوعي الذات
أي بددددالمعنى الددددذي يددددراه هيغددددل تطابقدددًا بددددين
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التذويت التاريخي للفن ) ومثلجته وبين تأرخة
الميثيولوجيدا حدين يتحدول الخطداب الدى فلسددفة
،والرؤيددة االخددرى االكثددر اتسدداعا ً هددي بددروز
التدداريخ كعمددق روحددي وشددعوري ممتددد بشددكل
عمودي وأفقي وبالتالي كقاسدم مشدترك تتغدذى
عليددددده انسددددداح المدددددتن الحكدددددائي وتشدددددظياته
،وغالباًمددا تتمثددل الروايددة التاريخيددة أقددرب مددا
يشددبه السددير الددذاتي )) ولكددن بدددون تقريريددة
وال مباشرة ،انما كمنطدوق شدديد الخصوصدية
والتكثيددف تحددت مظلددة التدداريخ وذلددك بتغليددب
الخيال على الوقائع
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ويددأتي هددذا االنحيدداز للتدداريخ مقابددل ال دذات او
بددددالعكس االنحيدددداز الددددذاتي مقابددددل التدددداريخي
كمطابقدددة لالشدددتغاالت الحداثيدددة فدددي اسدددتيالد
العمق التاريخي والعصري للمكان ،كما تجسد
ذلددك فددي نددص بصددرياثا) للروائددي العراقددي
محمدددد خضدددير  ،وبنددداء ً علدددى هدددذا التوجددده
الكتددابي كددان امبرتددو ايكددو فددي روايتدده اسددم
الوردة ) اميل الى الصياغة التاريخية منه الدى
الصددياغة البوليسددية فاسددتبعد العنددوان المددوحي
بددالتحري ديددر الجريمددة ))والعنددوان المحايددد
ادسدددو دوملدددك)) لصدددالح اسدددم الدددوردة ))
ال للتأويدددددل )
بأعتبددددداره عنوانددددًا مجدددددرداً قددددداب ً
فالرواية مفتوحة على مسداحة تاريخيدة تحداول
مدددن خدددالل العدددودة اليددده بمدددداخالت نصدددية ال
كحنددين سدداذج ،واكتشدداا مركبددات منطقدده و
صدديرورته  ،يقددول امبيرتددو ايكددوا ان التدداريخ
ذاتدده حكايددة مسددرودة روائيددا ومعروضددة علددى
شدددكل وقدددائع ،تقدددوم الكتابدددة مابعدددد الحداثيدددة
بمهمدات تفكيكهددا كعددرب ،يقبددل اعددادة الكتابددة
والقددددراءة بكيفيددددات وفددددي حدددداالت شددددعورية
ومعرفية مختلفة.
اننددا امددام روايددة تاريخيددة هددذي التددي وسددمها
كاتبها هيثم بهندام بدردى بدـ ماربهندام واختده)
ان قصة مار بهنام معروفة وقد لهد بهدا االا
الندداس الددذين يددرون فددي شخصددية هددذا القددديس
شددفيعهم ،حيددث يحجددون الددى ديددره الواقددع فددي
مدينددة النمددرود فددي العاشددر مددن شددهر كددانون
االول مددن كددل عددام ،ان الروائددي هيددثم بهنددام
بدددردى اضدددفى علدددى القصدددة عالقدددات جدليدددة
ومركبددات نصددية تددداخلت فيمددا بينهددا فكونددت
اصدددرة حكائيدددة فدددي اجتهددداد منددده لبنددداء ندددص
روائدددي يمدددتح مدددن التأرخدددة مكوناتددده النصدددية
واقتددددددددران هددددددددذه المركبددددددددات بمحمددددددددوالت
المثيولوجيدددددددددددددا والبندددددددددددددى االجتماعيدددددددددددددة
واالنثروبولوجيددددة والروحيددددة باألشددددارة الددددى
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بعد الثيمددات النصدية الكتابيددة بدالعودة الددى
الكتاب المقدس) ،يستهل الكاتب بتقديم صدورة
وصفية ألجناسية مدنية تاريخية وهي اثدور)
ويتقدم الوصف فدي منحنيدات سدردية بوسداطة
جهاز لغوي تترادا في بناءاته النصية انظمدة
بالغيدددة عاليدددة .فدددي روايدددة ماربهندددام واختددده
سارة) يتراسدل السدرد مدع التشدكيل فدي تنداظر
جمددالي وداللددي عميددق ،حيددث يجسددد التشددكيل
المتمثددل برسددوم الفنددان لددوثر ايشددو اشددتغاالت
الكاتددددب مددددن خددددالل عناقيددددد المددددتن الحكددددائي
المشددددددة بتوصدددديفات اجناسددددية موظفددددا فيهددددا
الكاتددددب اقصددددى اشددددكال البالغددددة الوصددددفية،
مسدددتفيدا مدددن شدددعرية الرسدددوم وهدددي تدددوازي
شددعرية القددص مددن خددالل حركددة الحيدداة علددى
ألسددددنة الشددددخوت هددددذا التددددوازي والتندددداظر
والتراسل ال بل التنات قاد حركدة القدص الدى
تمظهددر المالمددح التصددويرية باعتمادهددا علددى
اللغددة السددردية لنقددل االفكددار وتوصدديلها تلددك
التي اختزنتها ذاكرة الروائي والرسدام والفندان
معا ،ان الروائي يستثمر لغدة التشدكيل بطريقدة
تددؤدي الددى متسددعات دالليددة يبددرز فددي طياتهددا
الفضاء المكاني المشحون بداخليدة عميقدة هدي
فضاء السدرد والتشدكيل لمجداورة راسدخة بدين
فضددائي اللوحددة والحدددث القصصددي او المددتن
الحكدددائي فدددي حركدددة متوازيدددة  ،ان مدددن يقدددرأ
الروايدة فدي تسلسدلها الزمندي يتدوفر علدى بنيددة
نصدددية تحمدددل دالالت المولدددد الفعلدددي لنشددداط
الددذاكرة الشخصددية وفضدداء الددذاكرة الجمعيددة
وابعادهمددا الفكريددة ،فددالتكريس االولددي للحدددث
هو يقين مار بهندام واختده سدارة بالشدفاء علدى
يد الشيخ متدي وهدومتن الفكدرة الجمعيدة وقلدب
الحادثدددددة التاريخيدددددة الممثلجدددددة فدددددي طقسدددددها
الشدددعائري فدددي جبدددل الفددداا والحكدددم عليهمدددا
بددالموت مددن قبددل الملددك وهددذا لدديس غريبدًا فددي
بيئدددة وثنيدددة تمدددارس طقدددوس عبدددادة الحجدددر
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....،لقددد ابدددع الكاتددب فددي لغتدده السددردية عبددر
محطات الرواية وخاصة عندما يشد مار بهنام
واختددده سدددارة الرحدددال الدددى ديدددر الشددديخ متدددي
وعودتهما وانتشار الخبر بين النداس فدي شدفاء
سارة من مرب الجذام .
لقدددد اسدددتطاع الكاتدددب ان يرسدددم الحكايدددة فدددي
عالقدددة اشدددراقية وهدددو يجمدددع بدددين المدددوروث
الميثيولدددوجي والكتدددابي ،بدددين ثقافدددة االنسدددان
المتطلدددع الدددى بنددداء حيددداة عاليدددة فدددي قيماتهدددا
االجتماعيدددة والفكريدددة وبدددين حيددداة التصدددوا
وااليمددددان واالنعتدددداق نحددددو الصددددفاء والبهدددداء
والضدددوء  ........ان الروايدددة التاريخيدددة التدددي
تحولت الى قصدة االيمدان حملهدا الكاتدب علدى
جمدددرة مدددن الشدددوق العدددارم بايمانددده ،ورفعهدددا
بالحساسية الجمالية للشدغل الحكدائي ،وتماهدت
عناصر السرد عبر مكوناتها الحكائية اعتبدارًا
مددددن عتبددددة العنددددوان المحكددددي الددددى تصدددددر
الحكايددات وتشددكيل فضدداءاتها فددي حددين تددرتبط
الشخصددية المركزيةالمحوريددة المتصدددر مددن
العنونددة الددى المددتن ،بقدددر اتصددالها بالمدداحول
واسددددتدعاء توصدددديفاتها الملحميددددة ،ان انفتدددداح
الددددائرة السدددردية الدددى دوائدددر حكائيدددة اعطدددى
الفكدددرة الكليانيدددة قدددوة تمشدددهدها التصدددويري
والتشددكيلي والددداللي اسددطرة مددن طددراز رؤيددا
األسطرة في السياق السردي وتحقدق هدذا فدي
التمدداهي بددين المرجعيددة الدينيددة والميثولوجيددة،
وهددي تتكثددف علددى نحددو الفددت وتكتنددز بطاقددة
حكددي مثيددرة وتتددوزع الددى فضدداء عناقيددد مددن
الحكايات..

شاكر سيفو

اشدددتغاله علدددى المدددوروث الكتدددابي فالعميدددان
يبصرون ،والعرج يمشون ،والبرت يشدفون،
والطرش يسمعون)...
ان حركددة التددوازي فددي هددذا الصددراع منحددت
لهيكلية المدتن الروائدي مسدتويين نصديين علدى
امتددداد الددنص ،وفددي عددودة الددروح الددى الددوراء
،يصحو الملك ليستنجد بأهله لكي يأتوا بالشديخ
متي كي يشدفيه مدن مرضده الكبيدر ،يعدود خدط
التدددوازي للفكدددرة الكليدددة الدددى االلتحدددام بدددالمتن
النصدددي الدددذي يقدددود الدددى االشدددراق والبهددداء
والزهدددو واالنتصدددار علدددى المدددوت،ان شدددفاء
الملك سنحاريب قداده الدى االيمان،بمدا امدن بده
االمير بهنام وسارة ............
لقد استطاع الروائي هيثم بهنام بدردى أن يددفع
التاريخ الى منطقة الرواية الحديثة بقوة تخيلية
وذاكراتيدددددددة لتشدددددددمل المالمدددددددح البصدددددددرية
والتصدويرية والوقائعيدة فدي سدرودات شددعرية
أثرت الفضاء المكاني وفضاء التشكيل العميق
الذي جسدته بقدوة ابداعيدة عاليدة وقيمدة دالليدة
تناصية رسوم الفنان المبدع لدوثر ايشدو،وبهذة
الرؤية استطعنا قدراءة هدذة المغدامرة الحكائيدة
،بكل جمالياتها وتشاكل مكوناتهدا السدردية مدن
االسددتهالل األولددي حتددى أخددر خدديط قصددي فددي
الرواية

في رواية ذلك الصراع بين عبددة االلده كيدوان
وبيلددون وبيلددوني  ،وبدددين الندداس الددذين كدددانوا
يتقاطرون على سفح جبل الفاا قدرب المداء ،
صراع وجود وحياة ،هؤالء يؤمنون بأعاجيب
الشددديخ متدددي مسدددتلهما الدددنص االنجيلدددي فدددي
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