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هذه الكاتبة
لطفية الدليمي

أعد الملف: 
عواد علي ويسرى الجنابي

يتضمــن هــذا امللــف مجموعــة مــن املقــاالت والشــهادات عــن الروائيــة واملرتجمــة العراقيــة لطفيــة الدليمــي 

بأقــام كّتــاب وشــعراء وفنانــن مــن الـعـراق ومصــر والبحريــن، يســّلطون فيهــا الضــوء عــى مشــروعها 

الســردي يف مجــال الروايــة والقصــة القـصـرة، وجهودهــا يف الرتجمــة، والدراســات األدبيــة والفكريــة، 

وكتابة املقاالت، التي أنجزتها خال نصف قرن وأكرث من عمر تجربتها يف الكتابة. وكذلك عى سرتها 

للكلمــة والكتابــة ومواجهتهــا  وعشــقها  للوصايــا  وعصيانهــا  نشــأتها  عــن  فيهــا  تكشــف  التــي  الثقافيــة 

للتابوهــات واملحظــورات،  الـغـرب واخرتاقهــا  للعوالــم املجهولــة واملتاعــب والصدمــات يف رحاتهــا إىل 

التــي  والـكـوارث  والسياســية  األيديولوجيــة  والتغـيـرات  والتـحـوالت  الـعـراق  بلدهــا  لواقــع  ورؤيتهــا 

شــهدها، فضــاً عــن املخاضــات التــي عاشــتها املنطقــة العربيــة منــذ مطلــع ســبعينات القــرن املــايض. كمــا 

ترّكــز مقــاالت عــدد مــن الناقــدات املشــاركات يف امللــف عــى خصوصيــة منظورهــا “النســوي” يف اإلبــداع 

واملقاربــات الفكريــة، وموقفهــا الســيايس واألخاقــي مــن قضايــا امـلـرأة وهمومهــا عــى نحــو ـعـام انطاقــًا 

مــن رفضهــا تقســيم األدب والفكــر تقســيماً جندريــًا.

قلم التحرير

زهير كريم، ستار كاووش، ساطع راجي، نادية هناوي، إشراق سامي، 
الهاي عبدالحسين، فالح حكمت، إبراهيم البهرزي، محمد حّياوي، حسن 

مدن، علي عبد األمير صالح، حاتم الصَكر

ملف



5 العدد 71 - ديسمبر/ كانون األول 42020 aljadeedmagazine.com

السرد بضمير المتكلم
قراءة في المشروع السردي للطفية الدليمي

زهير كريم

هــذه ورقــة!، لــن أدعــي بأنهــا مــادة نقديــة، بــأدوات ومنهــج، لكنهــا تّتســم بكونهــا ذات طبيعــة احتفائيــة، احتفــاء بالســرة، باملنجــز 

الــذي اعـتـره مشــروعا تنويريــا، وليــس أصعــب عــى القــارئ مــن الخــوض يف تجربــة ابداعيــة غطــت نصــف قــرن مــن الكتابــة وأكــرث، 

وعـشـرات األعمــال مــن روايــات وقصــة ودراســات وـحـوارات وترجمــة؟ إذن هــي رحلــة يف ـسـرة كاتبــة هــي ســليلة مراحــل مــن عمــر 

األنوثــة، األنثــى األلهــة التــي كانــت تـحـرك املصائــر، مــروراً بمرحلــة الحــّكاءة التــي تحــاول أن تعيــد لحياتهــا الـتـوازن، الحــّكاءة التــي 

أنجبت فيما بعد الكاتبة، وال بد من اإلشارة هنا إىل الزمن الطويل، املساحة البيضاء بن الحيك والكتابة، هي املساحة نفسها 

بــن اللفــظ واملعنــى كمــا يـقـول عبدللــه الغذامــي يف كتابــه “امـلـرأة واللغــة”.

يف  املهــم  مــن  أجــد  إيّل  بالنسبة 
كتــاب  عــى  املــرور  البدايــة 

فهــو  الوصايــا”  “عصيــان  الدليمــي  لطفيــة 

ينطــوي عــى ـسـرة حلميــة لصبيــة هــي ابنــة 

النهر والبستان والحقول، حيث يحضر هذا 

الجريــان!  إىل  تحيــل  فـكـرة  باعتبــاره  التصــور 

حياتهــا  يف  الدليمــي  لطفيــة  كانــت  لقــد 

ســيكون  بــل  نهــر،  مثــل  تجــري  ومنجزهــا 

حضــور املــاء بوصفــة جريانــا طاغيــا يف مجمــل 

مشــروعها الســردي الــذي بــدأ بلقطــة تشــبه 

ما تمنحه األقدار لنا، أو تفرضه علينا، فهي 

مــا  “عنــد  تـقـول  الوصايــا  عصيــان  كتابهــا  يف 

ملســت يــداي أول كتــاب – غــر كتــب املدرســة 

– دخلــت أنفــي رائحــة التبــغ الخــام ممتزجــة 

الهــش  الــورق  الصـفـراء،  الكتــب  برائحــة 

والطباعــة الحجريــة، مزيــج مــن روائــح كانــت 

تفور من نبع سري يف حجرة معتمة تسللت 

الصبيــة  أنــا  صيــف،  ظـهـرة  ذات  إليهــا 

الصـغـرة التــي تتصبــب عرقــاً وترتعــش وهــي 

لتمــزق  األوىل  كشــوفاتها  إىل  الغرفــة  تعــر 

انكشــاف  مــن  الخــوف  كان  الحجــب،  أول 

يــدي  يرعــش  املحرمــات  حـجـرة  إىل  تســليل 

الشــهية يف  الكتــب  تقلبــان  النحيلتــن وهمــا 

بصيــص نــور يتســلل مــن كــوة وســط الســقف 

يدعونهــا “الســماية” والكلمــة تصغــر عامــي 

الســماء  كانــت  للســماء.  منســوبة  لصفــة 

األجمــل:  بالخطيئــة  االنغمــاس  يف  ســندي 

اسرتاق قراءة املمنوع واملحظور”.

يف هــذا املقتطــف، تظهــر كلمــة ســماء وكأنهــا 

الينبــوع الــذي تهبــط منــه األحــام والنصــوص 

واألســرار، فالســماء كانــت دائمــا ومنــذ البــدء 

هي الجهة التي تذهب إليها األسئلة، وتهبط 

الحلميــة،  املســاحة  إنهــا  اإلجابــات،  منهــا 

وهــي جاـهـزة دائمــا لتقرضــك ذهنــا صافيــا، 

العاقــة معهــا غالبــا مــا ترافقهــا العزلــة، إنــه 

ـنـوع مــن التواصــل ال يحتمــل وســيطاً، ذات 

مســتقلة  يف طــرف مــن الخيــط، يمتــد طرفــه 

هنــا،  مــن  الفســيحة.  الســماء  داخــل  اآلخــر 

الرحلــة  بــدأت  املمنوعــة،  الغرفــة  تلــك  مــن 

الحلمية، حلم البنت الصغرة التي تعيش 

يف فـضـاء ريفــي تحيــط بــه األنهــار والحـقـول، 

مــن  محكــوم  بقائمــة  فـضـاء  أيضــا  لكنــه 

املحرمــات، فــكان ال بــد مــن كــّوة، نعــم كــّوة 

صغرة تطــل منهــا عــى ذاتهــا وعــى العالــم، 

ســتفتح  التــي  الكتابــة  ثــم  الـقـراءة،  فكانــت 

االبــواب  الكشــف،  مســارات  بعــد  فيمــا  لهــا 

التي تؤدي اىل بعضها كأنها متاهة، العالم 

مــن  فيهــا  الدليمــي  لطفيــة  ورحلــة  متاهــة، 

الكثــر،  والعقليــة  العاطفيــة  الرجاحــة 

مــن املعانــاة  الكثــر  نفســه  الوقــت  وفيهــا يف 

لكتــاب  مقدمتــه  يكتــب يف  أدونيــس  واأللــم. 

»علــم  إنــه  واألحــام  امـلـاء  باشــار،  غاســتون 

بلغــة الشــعر«، و»شــعر بلغــة العلــم«. أمــا 

كانــت  إذا  أنــه  فــرى  الفرنــي  الفيلســوف 

يحفــر  الخيــال  فــإن  أزهــاراً،  تنتــج  الطبيعــة 

عمق الكون متجهاً نحو الكشف عن البدايئ 

العــارض  عــى  للهيمنــة  معــاً،  والـسـرمدي 
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دواخلنــا  يف  ينتــج  والخيــال  التاريــخ.  وعــى 

براعــم يحــاول باشــار اكتشــافها عــر قراءتــه 

قصائــد شــعرية لكبــار شــعراء العالــم. لكــن 

هــذه  يف  اكتشــافها  يحــاول  التــي  الراعــم 

مائيــة. براعــم  هــي  القصائــد 

الــذي  األدبــي  للمنجــز  الســريع  الفحــص 

أرى  كمــا  يحيلنــا  الدليمــي،  لطفيــة  قدمتــه 

إنــه  الــرد املضــاد،  بفـكـرة  تتعلــق  إىل حقيقــة 

أدب الشــك بــكل نســق ثابــت، أدب التفكيــك 

كمــا  األدبيــة  فاللغــة  اللجوجــة،  واألســئلة 

أســطوريات،  كتابــة  يف  بــارت،  روالن  يـقـول 

تقــوم بمهمــة التأكيــد – مــن خــال أســاليبها 

 – املتعــددة  الدالليــة  وطبقاتهــا  وتركيباتهــا 

املضــاد. الــرّد  عــى 

ما هو الرد املضاد؟

مــا  إيضــاح  أحــاول   – املدخــل  هــذا  يف   – هنــا 

تنطــوي عليــه هــذه املهمــة الــرد املضــاد، فهــي  

تنطــوي عــى إعــادة ترتيــب مقــررات النظــام، 

االجتماعيــة  األنســاق  خلخلــة  خــال  مــن 

اللغــة  دور  فيكــون  عــام.  بشــكل  والثقافيــة 

الســردي،  الخطــاب  صناعــة  هنــا،  األدبيــة 

تشــريح  يمكــن  الحــي،  طاقــة  وبواســطة 

التــي  الدســائس  عــن  والكشــف  الثوابــت، 

فيهــا،  النفعيــة  التهميــش  عقليــة  أقّرتهــا 

أصابــع  نســجتها  التــي  التزييــف  وأنســاق 

التاريــخ. حســنا، مــا يفعلــه الســرد يف الواقــع 

يشــبه  جــدال  موازيــة،  عوالــم  خلــق  هــو 

محاولــة تقويــض بـنـاء األحــكام املســبقة التــي 

أنتجتهــا الوقائــع، تفكيــك الصــورة القديمــة، 

جديــد،  ســياق  يف  ووضعهــا  إنتاجهــا  إعــادة 

رَد  هــو  نــص  جديــد، وكل  هــي  كتابــة  فــكل 

مضــاد.

والنص يتشــكل عند لطفية الدليمي محماُ 

فهــي  الــرَد،  لهــذا  الحاملــة  األنثــى  بــروح 

تســتدعي بشــكل مركــز صــورة األنثــى اإللهــة، 

الســومرية”،  “الليــايل  مـسـرحيتها  يف  كمــا 

شــخصية نيســابا ســيدة املعرفــة، وشــخصية 

خفــّي  كصــوت  تظهــر  التــي  العّرافــة،  امـلـرأة 

األحــداث،  وتوّجــه  ُتنــذر  رائيــة  الـمـرأة 

تتبــادل  التــي  الخالقــة،  أورورا  وشــخصية 

أدوارهــا مــع عشــتار وشــمخت الغانيــة؛ إنهــا 

لصــورة امـلـرأة املنمــط يف  رؤيــة مغاـيـرة  تقــدم 

يقــف  املـسـرحية،  مــن  مشــهد  يف  امللحمــة. 

كــورس اآللهــة وبصــوت واحــد يقولــون: نحــن 

اإللهــة  أيتهــا  نناشــدك  أوروك  آلهــة  مجمــع 

الوحــي  الثــور  خلقــت  مــن  يــا  أورورك، 

النــاس  الجبــار جلجامــش، والــذي يضطهــد 

بمظاملــه ليــل نهــار، ابــن ـلـوكال بمــدا املكتمــل 

إىل  تتجــه  أورووك،  تهبــط  ثــم  القــوة…… 

الشــاطئ، وتغســل يديهــا بامـلـاء وتـقـول: عــى 

القــوة  وأمنحــه  ســأجعله  آنــو،  اإللــة  هيئــة 

والبســالة.

املشــغل  تـحـرك  التــي  الثانيــة  الصــورة  أمــا 

صــورة  هــي  الدليمــي  للطفيــة  الســردي 

تقــدم  يك  الحــي  تواصــل  التــي  الحــكاءة 

مرافعتهــا الناجحــة مــن أجــل الحيــاة، ومــن 

كتابهــا  يف  تعــرتف  فهــي  الـشـراكة،  أجــل 

حصلــت  كتــاب  أول  أن  الوصايــا،  عصيــان 

وهــذه  وليلــة،  ليلــة  ألــف  كتــاب  هــو  عليــه 

اإلشــارة ليســت عابــرة، إنهــا عامــة عــى تلــك 

السلســلة  مــع   بالتواصــل  األصيلــة  الرغبــة 

األنثويــة، حتــى تصــل يف املرحلــة األـخـرة مــن 

تملــك  والتــي  الكاتبــة،  األنثــى  إىل  رحلتهــا، 

مــا  بــكل  اللغــة  وملفوظــات  الخطــاب،  قــوة 

تملكه هذه األلفاظ من قدرة عى املحاججة 

التاريــخ. أمــام 

“الــرد املضــاد”  بــارت  روالن  كان  تعبــر  لقــد 

هــذا  لكــن  الخــوف،  رافقــه  اكتشــافا  إذن، 

الخــوف لــم يكــن ســوى الضــرورة التــي ترافــق 

كل كشف جديد. تقول يف جزء من عصيان 

إليهــا  تســللت  معتمــة  حـجـرة  “يف  الوصايــا 

ذات ظهــرة صيــف أنــا الصبيــة الصغــرة التــي 

الغرفــة  تتصبــب عرقــاً، ترتعــش وهــي تعــر 

الحجــب.  أول  لتمــزق  األوىل  كشــوفاتها  إىل 

حـجـرة  إىل  تســليل  انكشــاف  مــن  الخــوف 

املحرمــات عامتــه ارتعــاش يــدي النحيلتــن، 

لقــد كانتــا تقلبــان الكتــب الشــهية يف بصيــص 

نــور يتســلل مــن كــوة وســط الســقف”.

ومفهــوم الــرد املضــاد عنــد بــارت، نجــده عنــد 

مئــات الكاتبــات الشــجاعات يف روايــة “اللــون 

والناشــطة  والشــاعرة  للكاتبــة  أرجــواين” 

حكايــة  فهــي  مثــاً.  والكــر  أليــس  األمركيــة 

عن حياة النساء، نص فتح جرحا يف ضمر 

العالــم، وـعـرض أمــام التاريــخ صــورة عــاره، 

لواحــدة  شــجاعة  بمواجهــة  أشــبه  هــو  نــص 

مــن الســالة الطويلــة لشــهرزاد، إذ حاولــت 

أليــس يف روايتهــا تفككيــك عقليــة االســتبداد 

للرقابــة  بالطبــع  الروايــة  والعنــف. خضعــت 

يف ـفـرتات عــدة، منعــت يف الواليــات املتحــدة 

مــن التــداول، لكــن الكاتبــة كانــت تــردد دائمــا 

بالشــجاعة  مليئــة  امـلـرأة  تكــون  أن  “يجــب 

النهايــة  يف  النائمــة”.  أحامهــا  لتحقيــق 

فلقــد  حقــاً،  شــجاعة  والكــر  أليــس  ظـهـرت 

اســتطاعت مــن خــال الحــي أو الكتابــة فيمــا 

تحــاول  التــي  عــن امـلـرأة  مثــاال  تقــدم  أن  بعــد 

إيقاظ  جمرة أحامها من تحت رماد النوم. 

الدليمــي  لطفيــة  تجربــة  تأخذنــا  النهايــة  يف 

إىل هــذا املقتطــف املختــزل لفيلســوف األنــوار 

خــروج اإلنســان  هــو  األنــوار  بـلـوغ  “إن  كانــط 

عــن القصــور الــذي هــو مســؤول عنــه، والــذي 

دون  عقلــه  اســتخدام  عــن  عـجـزه  يعنــي 

الغــر. وإن امـلـرء نفســه مســؤول عــن  إرشــاد 

الســبب  يكــون  عندمــا  هــذه،  القصــور  حالــة 

يف ذلــك ليــس نقًصــا يف عقلــه، بــل نقــص يف 

الحــزم والشــجاعة يف اســتعماله دون إرشــاد 

الغــر. تـجـّرأ عــى أن تعــرف. كــن جريئــا عــى 

األنــوار!”. شــعار  ذلــك  عقلــك.  اســتعمال 

وصفتهــا  كمــا  التــي  الورقــة  هــذه  ومادامــت 

ذات طبيعة احتفائية، تتعلق بكاتبة عراقية 

وجــدت نفســها يوما مــا بأنهــا خلقــت لتكــون 

الطويلــة،  الشــهرزادية  السلســلة  يف  حلقــة 

سلســلة  تمتــد مــن الحــي إىل الكتابــة، فــا 

كقيمــة  الشــجاعة  لفـكـرة  التصــدي  مــن  بــد 

حيــث  نومهــا،  مــن  األحــام  توقــظ  إنســانية 

كانــت الكتابــة لديهــا فعــا مقاومــا لطقــوس 

تفكيكــه، وكشــف  خــال  مــن  العــام  النظــام 

تصدعاتــه الفلســفية واألخاقيــة والثقافيــة. 

لقــد وجــدُت بوـضـوح هــذه الفـكـرة الطليعيــة 

روايــة  الدليمــي،  لطفيــة  أعمــال  معظــم  يف 

الخصــوص،  وجــه  عــى  زحــل”  “ســيدات 

فهــي تكتــب – عــى األقــل يف مــا ظهــر يل مــن 

خــال األعمــال التــي قرأتهــا لهــا – بقلــب عــاٍر 

كمــا يقــول عبدالفتــاح كيليطــو يف إجابتــه عــن 

لــك الكتابــة “كنــت دائمــا  ســؤال مــاذا تعنــي 

مــن  عاريــا’،  ‘قلبــي  لبودلــر  بعنــوان  متأـثـرا 

املمكــن أن تكــون هــذه هــي الكتابــة”.

ويتجّى هذا املعنى، عري القلب يف مقتطف 

يدعــم  كمــا  لكنــه  التعيــن،  عــى  ال  اخرتتــه 

العــاري،  القلــب  ـحـول  تصــوري،  أظــن 

واملتعلــق بمــا يقــوم بــه مــن عمليــة إيقــاظ مــا 

النــوم،  طبقــة  تحــت  بتعســف  مخــزون  هــو 

تقول الساردة يف “سيدات زحل”، “ما الذي 

يمنــح الــروح قدرتهــا عــى مجالــدة األلــم؟ أهــو 

الحــب؟ أم جرثومــة الحيــاة العنيــدة؟ أم هــي 

األحــام التــي نســتولدها مــن شــحنات األلــم 

قدمــاً؟  للمــي  يدفعنــي  الــذي  مــا  والحــب؟ 

هــل هــي رحلتــي نحــو نفــي التــي تـجـول بــا 

منطــق وال حــذر يف األعمــاق؟”.

مشــغولة  الســاردة،  جعــل  الــذي  وبالقــدر 

دفعــه  يمكــن  الــذي  بالثمــن  باألســئلة، 

لتحقيــق  تــوازن الــذات، وتنزيــه نبتــة الحيــاة 

قــدر  كذلــك  يوجــد  الضــارة،  األعشــاب  مــن 

الحــب، وألــم األحــام  ألــم  مــن األلــم،  كبــر 

الشــك،  يغمرهــا  ذات  هنــا  فهــي  النائمــة، 

ذهنيــة معلقــة بــن افرتاضــات متضــادة عــى 

املســتوى العاطفــي والوجــودي، ارتياًبــا ربمــا 

بخصوص الحقائق أو التصرفات أو الدوافع 

أو الـقـرارات التــي تصــدر عــن جهــة مــا تعتــر 

والشــك  الذكــوري.  لوجودهــا  تهديــدا  امـلـرأة 

أيضا هو إحالة تتضمن البحث عن املعرفة، 

لطفيــة  الــذات.  ومعرفــة  العالــم،  معرفــة 

رأيــا  تطــرح  قديــم،  لهــا  حــوار  يف  الدليمــي 

يـقـرتب مــن تخــوم الرؤيــة االـشـراقية، حيــث 

يظهــر األلــم عندها مقابــا للزيــت، يف ثنائيــة 

الشــعلة  عــى مقابلــة  ينطــوي جانبهــا اآلخــر 

للحيــاة، تقــول “ألــم الجــرح يجعلنــي أرتجــف 

الضــوء  شــاالت  وأرى  البــكاء،  وأكظــم 

تتدفــق يف داخــيل، األلــم يتـحـول حــن ُيكبــح 

إىل مصــدر لاســتنارة، ال أحــب أملــي ولكننــي 

فــا يغلبنــي  أتقبلــه وأدجنــه وأحــدد درجتــه 

ـجـزءا مــن  الســخط عليــه، أعـتـره  أبــدي  وال 

الوـصـول”. طريــق 

هــذه  عــى  بـنـاء  زحــل”  “ســيدات   وروايــة 

الثنائيــة، األلــم واالســتنارة، بنيــت عــى شــكل 

تحمــل عنوانــا فرعيــا  كراســات، كل واحــدة 

موضوعــة  معــادالت  إىل  منــه  نلــج   بــاب  لــه 

والســبب،  النتيجــة  بــن  العافــة  لفحــص 

للــذوات  وعقليــة  عاطفيــة  مرافعــات 

الرؤيــا،  ســرداب  البابــيل،  بيــت  الشــكاكة: 

أوكينــاوا  زـهـرة  األزرق،  الطــاووس  شــارع 

مشــاهد  ثاثــة  توجــد  وأيضــا  الجمــال..،  أو 

األول  الفصــل  يف  اســتهالية  أو  تقديميــة 
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تسرد لطفية الدليمي عى لسان شخصياتها 

واســعا  مـمـراً  يفتــح  الــذي  النــص  يف هــذا 

للصــوت األنثــوي، فجائــع النســوة الشــقيات 

اللــوايت كــّن حبــات القمــح التــي دارت عليهــا 

رحــى الحــروب يف الـعـراق، ونظــم 

االجتماعيــة  والظاميــة  االســتبداد 

والطقوســية. يف هــذه املنطقــة بالــذات، 

الدليمــي  للطفيــة  الســردي  املنجــز  يمثــل 

عــن  للكشــف  ضروريــا   ، مجيــدا  فعــا 

التصدعــات العميقــة التــي تخلقهــا الوقائــع 

خلــف  املتواريــة  امـلـرأة  صــورة  عــى  العنيفــة 

واجهــة كبــرة، تظهــر فيهــا أمجــاد الســلطة، 

الواســعة  واملســاحات  وااليديولوجيــات 

امـلـرأة  بينمــا  املريبــة،  الحماســية  للشــعارات 

مبعــدة يف الســرداب تلعــق جراحهــا دون أن 

ينتبه لها أحد، لهذا يبدو فعل الكتابة عند 

لطفية الدليمي موازيا لفعل اإلنجاب الذي 

لصاحبــة  فالكتابــة   ، الحيــاة  ديمومــة  هــو 

وصايا العصيان، لم تكن ترفا، بل هي خيار 

وجــودي، ورحلــة شــاقة للبحــث عــن الــذات 

أســطوريات،  كتابــه  مــن  ـجـزء  يف  املغيبــة. 

فرنســية  مجلــة  عــن  بــارت،  روالن  يتحــدث 

يف  روائيــة  ســبعن  جمعــت  “هــي”  اســمها 

تقديمــه  يف  املحــرر  ويـقـول  واحــدة.  صــورة 

الروايــات  تنجــب  امـلـرأة  “إن  للصــورة 

جاكلــن  املثــال،  ســبيل  عــى  واألطفــال، 

لونوار لهــا بنتــان وروايــة واحــدة، ملارينــا غــراي 

ابــن واحــد وروايــة واحــدة، ولنيـكـول دوـتـراي 

ابنــان وأربــع روايــات”. وهــذا يعنــي عــى رأي 

املحــرر أن الكتابــة نشــاط مجيــد، وهــو يمثــل 

عملية خلق توازي عملية اإلنجاب الذي هو 

العالــم. ديمومــة 

عــن تجربــة لطفيــة  وســوف أختــار للحديــث 

الدليمــي، خطــاً يعتمــد عــى قضيــة الكتابــة 

عــى  الضــوء  إلـقـاء  فيهــا  أحــاول  النســوية، 

العاقة بن الشخصية الرواية التي ترسمها 

الكاتبــة متعــددة االشــتغاالت، وبــن التاريــخ 

الــذي وضعهــا يف دائــرة املعنــى، املعنــى الــذي 

الغذامــي،  يـقـول  كمــا  اللفــظ  مظلــة  تحــت 

وهــذه  التاريــخ.  كتابــة  مــادة  وهــو  اللفــظ 

ملف
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أســئلة  لطــرح  أظــن  كمــا  ســتقودنا  العاقــة 

باعتبــاره  املتخيــل  الســردي  بالنــص  تتعلــق 

يف  الحــوادث  لتفكيــك  يســعى  موازيــا  خطــا 

املصائــر  وفحــص  تركيبهــا،  وإعــادة  التاريــخ 

للكشف عن الذوات املهمشة التي يعّر عنها 

ضمــر األنــا األنثــوي املنفــي، عــن التشــظيات 

هــذا  مــن  ندخــل  لــي  وأيضــا  واالنكســارات، 

بــن  للـشـراكة  األخاقــي  التصــور  إىل  البــاب 

الفـكـرة  هــذه  تتجــى  حيــث  وامـلـرأة،  الرجــل 

الطليعية يف كتابها عصيان الوصايا، والذي 

مــن  يخلــو  ال  أدبيــة،  ـسـرة  عــن  عبــارة  كان 

الشــخصية،  بالـسـرة  عاقــة  لهــا  هوامــش 

وهــو محاولــة أخــرى يف طبقــة مــن طبقاتــه، 

إطــاق صفــة  نســتطيع  ال  أننــا  فـكـرة  لتأكيــد 

األنثــى أو الذكــر عــى اـلـرأس، مثلمــا نفعلهــا 

بالجســد. األمــر  يتعلــق  عندمــا  بســهولة 

إن الــذات االنثويــة كمــا تفصــح عنهــا لطفيــة 

يف  هــي  الســردية،  اعمالهــا  يف  الدليمــي 

موضــع الغيــاب، دفعتهــا األنســاق الثقافيــة 

لفــظ  أو  الذكوريــة،  مظلــة املوجهــات  تحــت 

لكــن  الطبيعيــة.  فاعليتهــا  خــارج  الفحولــة، 

الكاتبــة حاولــت يف معظــم أعمالهــا، تحريــر 

بمنــح  غيابــه،  موضــع  مــن  املتكلــم  ضمــر 

أيضــا  والرجاليــة  النســائية،  شــخصياتها 

الفرصة للتلويح بهذا الضمر باعتباره حقا. 

واللغــة”  “امـلـرأة  كتابــة  يف  الغذامــي  عبدللــه 

يـقـول يف فـقـرة مكثقــة وذكية “فقــدت امـلـرأة 

الــذات،  الثقافــة ســلبتها هــذه  ذاتهــا، أو أن 

كتبــت  جــوردون،  مــاري  الروائيــة  أن  حتــى 

أنهــا  مــع  الغائــب،  بضمــر  األوىل  روايتهــا 

حكايــة عــن األنــا، ولكنهــا لــم تجــرؤ 

عــى اســتخدام ضمــر األنــا ألن امـلـرأة 

ضمــر  إنهــا  ذاتــا،  أنــا، وليســت  ليســت 

غائــب وحســب، ولقــد جعــل الخــوف يمنــع 

الكاتبة من أن تجعل نفسها ذاتا لها ضمر 

الــذي  الحــرج  أمــا  ذاتــه.  إىل  ويحيــل  يتكلــم 

اســتخدام ضمــر  أن  هــو  فيــه امـلـرأة،  ســتقع 

ذاتــا،  صــارت  قــد  امـلـرأة  أن  يعنــي  املتكلــم، 

وصــارت متكلمــة، يعنــي حينئــذ تأنيــث أول 

ضمائــر اللغــة، وهــذا حــرج ضخــم ال يمكــن 

الخــوف”. خطــاب  ظــل  يف  تمثلــه 

ويظهــر بالنســية إيّل توصيــف الكتابــة نســوية 

خبــر  عبــث  مــن  قريبــا  ذكوريــة،  وأخــرى 

الواحــدة  الصــورة  يقطــع  أنــه  الفوتوشــوب، 

نصفــن،  إىل  العدســة  التقطتهــا  التــي 

صورتــان،  أنهمــا  إقناعنــا  بعدهــا  ويحــاول 

تحــت  مختلفــن،  مكانــن  يف  التقطتــا 

يحمــان  وأنهمــا  مختلفتــن،  ســماءين 

لحظتــن  يف  مختلفــة  طبيعــة  ذات  مشــاعر 

منطــق  حســب  التصنيــف  هــذا  متباعدتــن، 

الكتابــة، تحــوم ـحـول الشــبهات واملغالطــات 

خبــر  نوايــا  بالطبــع  منهــا  املريبــة،  والنوايــا 

املدونــة  نوايــا  ومنهــا  نفســه،  الفوتوشــوب، 

زاويــة  مــن  للكتابــة  تنظــر  التــي  التاريخيــة 

النســوية  مفــردة  تحضــر  وحــن  املهيمنــات. 

لفــرز  التوقــف  علينــا  الكتابــة،  إىل  مضافــة 

املفــردة،  هــذه  فيــه  تحضــر  الــذي  الســياق 

نحــن أمــام طروحــات تشــبه مــن يضــع املــادة 

نفسها يف وعاءين، أو قوقعتن. وأرى أن ال 

توصيــف يتســم بالوضــوح يف تأصيــل مفهــوم 

الكتابة النسوية، إال يف إطار الرغبة األنثوية 

بإيقــاظ األحــام مــن نومهــا كمــا تقــول أليــس 

لــم  الــذي  املـيـزان  ضبــط  إطــار  يف  أو  والكــر، 

يكــن منزهــا مــن التزييــف طــوال الوقــت، إنهــا 

أقــل  هــي وجــود  أن امـلـرأة  ذاتهــا، يف  النـظـرة 

قيمــة، حتــى عندمــا تكــون عنـصـرا فاعــا يف 
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دورة اإلنتاج، يف النهاية هو إنتاج خاص بها 

بفـكـرة اإلنـتـاج كمفهــوم،  ال يمكــن مقارنتــه 

نســقا  يحمــل  التصنيــف  بهــذا  امـلـرأة  فــأدب 

خطــاب  بــه،  يعتــد  ال  أدب  أنــه  مضـمـرا يف 

النفــي.  االضـطـراب  منطقــة  مــن  يجــيء 

ذاتهــا  الكتابــة  أن  أعرفهــا،  التــي  والحقيقــة 

الكتابــة، الســرد هــو ذاتــه عندمــا يكــون  هــي 

امـلـرأة. أو  الرجــل  بــه  يقــوم  إبداعيــا  اشــتغاال 

أكــر  مــن  واحــدة  أـعـرض  هنــا   ودـعـوين 

“كتــاب  حــكاءة  بخصــوص  تــداوال  الـقـراءات 

الليايل”، فشهرزاد تظهر لنا باعتبارها إحالة 

لفكــرة املقاومــة، فهــي خاضــت معركــة نبيلــة 

مــن أجــل إـخـراج األنثــى مــن داـئـرة املهيمنــات 

الذكورية، واالنتصار الذي حققته يف “كتاب 

الليايل” هو تتويج لشرف الحياة اإلنسانية، 

هبــة،  وليــس  اســتحقاق  هــي  التــي  الحيــاة 

تغطــي  مضيئــة  شــهرزاد  صــورة  تــرز  حيــث 

الشــجاعة  عــى  عامــة  كلهــا،  الواجهــة 

والطاقــة  الحكمــة  عــى  الســليم،  والحــس 

الكامنــة تحــت طبقــة الهشاشــة الظاـهـرة. إذ 

أن فعل الحي يف الليايل كان قيمة مثالية، 

فكانــت  املواجهــة،  الحــكاءة  فيهــا  دخلــت 

الليلــة األخــرة تتويجــا لقــوة الــذات األنثويــة، 

إنهــا  االســتبداد،  رمــاد  تحــت  مــن  نهوضهــا 

أليــس  تـقـول  كمــا  النائمــة  أحامهــا  توقــظ 

الحقيقــة، ألنهــا  يف  القســري  النــوم  والكــر، 

أحــام مغطــاة بطبقــات ثقيلــة مــن الرمــاد، 

التــي  اللحظــة  هــو  الليــايل”  “كتــاب  فــكان 

انتفــض فيهــا طائــر النــوم إىل ســعة اليقظــة.

يف  الســردية،  الدليمــي  لطفيــة   أعمــال 

مقاربــة مــع “كتــاب الليــايل” تشــكل امتــدادا 

اللــوايت  الحــكاءات  مجــد  عــى  للمحافظــة 

ســلمن رايــة البــوح والــرَد إىل غرهــن وغــادرن 

بطمأنينة، إنها من عائلة الحكاءات نفسها، 

لياليهــن،  يواصلــن  مازلــن  اللــوايت  النـسـاء 

واللــوايت ســوف يســلمن املهمــة ملــن تولــد فيمــا 

بعد. إن القوة تكمن يف السرد، هذا ما تريد 

أن تقولــه لطفيــة الدليمــي يف خطابهــا األدبــي 

بشــكل عــام، بــل يف جميــع اشــتغاالتها، يف 

الســردية،  واألعمــال  والدراســات  الرتجمــة 

أعمالهــا  يف  تســتدعي  أن  اســتطاعت  وقــد 

يف  واملكــر  والحكمــة  واألســطورة  التاريــخ 

التجربة االنسانية، بل كانت تستدعي املوىت 

ضــد  مرافعــة  يف  كشــهود  وتقديمهــم  أيضــا 

يكــن تواصــل  الرســمية، ولــم  زيــف املدونــات 

الحــي عندهــا مــن أجــل االســتهاك،  فعــل 

النــص  لنســج  وصبــورة  طويلــة  منــاورة  بــل 

الكامل لسرة األنثى، النص الذي تحاول يف 

اتمامه ليكون خيطا متصا، مرتبطا بكفاح  

سالة من الحكاءات، وهي بهذا املعنى ابنة 

شــهرزاد، مــع احتفاظهــا بالشــكل الذي عــر 

اســتدعي  هنــا  الكتابــة.  إىل  الحــي  مرحلــة 

مقتطفــا مــن حــوار مــع عبدالفتــاح كيليطيــو 

يجــب فيــه عــى ســؤال فيمــا إذا كان هــو ابنــا 

لشــهرزاد، يقــول فيــه “منــذ ترجمــة ألــف ليلــة 

طــرف  مــن   ،1704 ســنة  مــن  ابتــداء  وليلــة، 

 –  1646 فرنــي  )مستشــرق  غــاالن  أنطــوان 

1715(، أضحى كل الكّتاب تاميذ لشهرزاد. 

مــن الــذي لــم يتأثــر بتلــك الحكايــات؟ ســواء 

كنا عربا أو أوروبين، يستحيل عدم التعلق 

بألــف ليلــة وليلــة. املثــال األكــر جــاء، يحيلنــا 

بالتأكيــد، عــى مارســيل بروســت يف ‘البحــث 

عــن الزمــن الضائــع’ حينمــا يتخــذ الــراوي مــع 

تأليــف كتــاب يف  ـقـرارا، قصــد  الروايــة  نهايــة 

مثــل ضخامــة ألــف ليلــة وليلــة. إذا كانــت عــى 

درجــة مــن التأثــر، فألنهــا تطــرح إىل جانــب 

سؤال البقاء، قضية القراءة. عى العموم، 

القارئ هو استحضار لشهريار. يتعلق مصر 

أغلــب  يف  املجـهـول،  الكائــن  بهــذا  الكاتــب 

يرتهــن  شــهرزاد  مصــر  أن  مثلمــا  األحيــان، 

ليلــة  ألــف  لســلطان  االســتبدادية  بــاإلرادة 

وليلة. الجاحظ، سيعر عن ذلك بطريقته: 

يويص الشخص العاقل يك ال ينىس قط بأن 

مقدرتــه  بالتــايل،  نبخــس،  ال  عــدو.  القــارئ 

عــى املعرفــة حينمــا يكتشــف خــال القــراءة، 

الخاصــة”. حقيقتــه 

ويف هذه الورقة االحتفائية، أحاول أيضا أن 

أقــدم مــا يشــبه املقاربــة بــن املنجــز الســردي 

أعمــال،  )ثاثــة  جهــة  مــن  الدليمــي  للطفيــة 

روايتــان ومجموعــة قصصيــة( وجــدت فيهــا 

صــوت لطفيــة الدليمــي الواضــح، والخطــاب 

إليقــاظ  يســعى  الــذي  النقــي  الفلســفي 

األحــام مــن النــوم مــن خــال األدب الرفيــع 

األســئلة  أدب  التســطيح،  عــن  تعــاىل  الــذي 

الكـبـرة، والحفــر بعيــدا يف األفــكار املقلقــة، 

الحــي  األخرى فعــل  الجهــة  يف  هــذا  يقابــل 

باعتبــاره دفاعــا عــن الــذات وأســلوبا طليعيــا 

الشــخصية  بـنـاء  طبيعــة  متخــذا  للتغــر، 

ثــم  التاريــخ،  مــن  للنمــوذج  واســتدعائها 

صياغتــه بعــد تنزيهــه مــن هيمنــة االســتبداد، 

فشــخصياتها كمــا تبــدو يل هــي حاصــل هــذا 

التجــوال، تجــوال مــن أجــل اخــرتاع النمــوذج 

ضــد  األنثــى  تطلعــات  يدعــم  الــذي  املثــال  أو 

الصــورة الناقصــة، فهــي تســتعن بالتاريــخ، 

وهــو املنطقــة نفســها التــي تمثــل البــر، لكنهــا 

هــذه  انتشــال  عمليــة  آخــر  جانــب  يف  تشــهد 

الــذات ومنحهــا املكانــة التــي تليــق بهــا تحــت 

الضــوء.

  واـقـرتاح املثــال عنــد لطفيــة الدليمــي يتجــى 

مــن  ليــس  بدقــة،  شــخصياتها  رســم  يف 

تســتخدمها  مؤـثـرة،  أيقونــة  تركيــب  أجــل 

بــل  الذكوريــة،  الـسـرة  لتوبيــخ  كذريعــة 

بواقــع  أوال  التهميــش  واقــع  اســتبدال  تريــد 

ثنائيــة  عــن  آخــر  تصــور  لطــرح  أو  العدالــة، 

لطفيــة  فشــخصيات  والهشاشــة.  القــوة 

منفيــات،  منكـسـرات،  وحيــدات  الدليمــي 

مظلومات، هذا صحيح كما يظهر يف طبقة 

أخــرى  طبقــة  يف  لكنهــن  الفوقيــة،  الحــي 

جوانية، مقاومات يحتفظن باأللم باعتباره 

طريــق االســتنارة، إنهــن شــخصيات مؤثــرة ال 

التاريخي، والكاتبــة  لاســتهاك  يخضعــن 

هنــا تقــدم وجــه األنثــى التــي يفاجــئ املتفــرج 

الـحـرب،  مواجهــة  يف  وجــه  بمكنوناتــه، 

شــديد  الكائــن  صــورة  املنفــى،  مواجهــة  يف 

وهــي  صورتهــا  األـسـرة،  لبـنـاء  اإلخــاص 

تتفوق يف الحقول املعرفية، املرأة العاشقة، 

تخــوم  حتــى  والتضحيــة  للبــذل  املســتعدة 

االســتثناء والفــرادة، وايضــا املــرأة الشــهرزاد، 

والتــي حرصــت لطفيــة الدليمــي منــذ البدايــة 

عــن  الباحثــة  األنثــى  صورتهــا.  يف  تتمثــل  أن 

التاريخيــة  املدونــة  ويف  الفــوىض،  يف  ذاتهــا 

املزيفــة، فالســاردة يف “ســيدات زحــل” مثــاً 

تـقـول “هــل يعــرف اآلخــرون مــن نكــون حــن 

اآلخــرون  يعرفنــا  أن  أيمكــن  ذواتنــا؟  نجهــل 

أنفســنا؟”. نعــرف  ممــا  أفضــل 

معتــدة  امـلـرأة  لكــن  شــاقة  رحلــة  هــي  إذن 

كشــف  عــى  بقدرتهــا  ومؤمنــة  بنفســها، 

لتقييمــات  الخاضعــة  غــر  املســتقلة،  ذاتهــا 

تـقـول  النهايــة كمــا تريــد أن  اآلخــر، امـلـرأة يف 

شــخصياتها،  معظــم  خــال  ومــن  لطفيــة، 

هــي كيــان مســتقل، ولهــا صورتهــا الكاملــة، 

املضيئــة، أمــا تلــك الصــورة املعتمــة، واملنفيــة 

عصــور  مــن  قادمــة  فهــي  الســرداب،  يف 

الحــي  الكتابــة،  تظهــر  حيــث  االســتبداد، 

الظــام. مــن  القــادم  الصــوت  باعتبــاره  

امـلـرأة  كتابــه  مقدمــة  يف  الغذامــي  عبداللــه 

واللغــة يقول “يـقـول عبدالحميــد بــن يحيــى 

فحــا  لفظــه  كان  مــا  الــكام  ‘خــر  الكاتــب 

قســمة  عــن  يعلــن  بهــذا  وهــو  بـكـرا’  ومعنــاه 

ثقافيــة يأخــذ فيهــا الرجــل أخطــر مــا يف اللغــة 

للغــة  التجســد العميل  إنهــا  اللفــظ،  وهــو 

واألســاس الــذي ينبنــي عليــه الوجــود الكتابــي 

والوجود الخطابي لها، فاللفظ فحل )ذكر( 

وللـمـرأة املعنــى، الســيما وأن املعنــى خاضــع 

للمعنــى  وليــس  اللفــظ،  بواســطة  وموجــه 

اللفــظ..  مظلــة  تحــت  إال  قيمــة  أو  وجــود 

هــذه قســمة أوىل، أفضــت إىل قســمة ثانيــة، 

أخــذ الرجــل فيهــا الكتابــة واحتكرهــا لنفســه، 

وـتـرك للـمـرأة الحــي، وهــذا أدى إىل إحــكام 

الســيطرة عــى الفكــر اللغــوي والثقــايف وعــى 

التاريــخ”.

والرغبــة  النفــي،  هاجــس  النهايــة  يف   إنــه 

مغمــورا  الوجــه  يكــون  لــي  املظلــة  بإزاحــة 

بالشمس. يف مقالة لها عن الكتابة النسوية 

نشرتها جريدة املدى منذ سنوات، استدعت 

وولــف،  لفرجينيــا  جملــة  الدليمــي  لطفيــة 

وردت يف كتابها “غرفة تخص املرء وحده”، 

أمهاتهــا”.  عــر  تفكــر  تكتــب  حــن  امـلـرأة  “إن 

يمثــل  االســتدعاء  هــذا  أن  يبــدو  حســنا 

تكثيفــا لتصــور لطفيــة الدليمــي عــن الكتابــة 

النســوية باعتبــاره ـسـرة متصلــة لألنثــى عــر 

التاريخ، وهي تنجب أمهاتها، مثلما تنجب 

الروايات، وهو بالنســبة إيّل اســتدعاء صالح 

طرحهــا  أريــد  التــي  لرؤيتــي  داعمــا  ليكــون 

وولــف  فرجينيــا  جملــة  أمــا  الورقــة.  هــذه  يف 

األنثــوي  للتصــور  اختصــار  فهــي  نفســها، 

والتأصيــل  املفهــوم  التبــس  والتــي  للكتابــة، 

بخصوصــه. أمــا لطفيــة الدليمــي يف مجمــل 

أرى  كمــا  تحــاول  كانــت  الســردية،  تجربتهــا 

أنثــى  عــن  بالشــجاعة،  يتســم  نمــوذج  خلــق 

أنثــى  األبويــة،  البــر  مــن  خــارج  صــوت  لهــا 

خــارج األنســاق الثابتــة، خــارج مدونــة اللفــظ 

التاريــخ. خطــاب  خــارج  الرســمية، 

املنجــز  بيوغرافيــا  عــى  ســريعة  نـظـرة  ويف 

ناحــظ  ســوف  الدليمــي،  للطفيــة  األدبــي 

خــال  فمــن  التنويــري  هــذا املشــروع  مامــح 

تلــك  نكتشــف  أعمالهــا،  ملعظــم  مســح 

ـحـول  أســئلة  لتفكيــك  الحثيثــة،  املحــاوالت 

املدينــة والــذات األنثويــة، اعتبــارا مــن ممــّر إىل 

أـحـزان الرجــال، مــرورا بالبشــارة، التمثــال، 

النـسـاء  عالــم  تحــب،  كنــت  إذا 

الفــردوس،  ـيـرث  مــن  الوحيــدات، 

لــم  مــا  النــار، موســيقى صوفيــة،  بــذور 

يقلــه الــرواة،، الســاعة الســبعون، ضحكــة 

اليورانيــوم، برتقــال ســمية، حديقــة حيــاة، 

عشــاق  النـسـاء،  مـسـرات  زحــل،  ســيدات 

األعمــال  يف  وأيضــا  وأزمنــة،  وفونوـغـراف 

والدراســات  الســومرية”  “الليــايل  املـسـرحية 

وحتــى النــدوات  مســرحية قمــر أور، دراســة 

ـحـول جــدل األنوثــة، امـلـرأة والحريــة، اللغــة 

صــورة  والنـسـاء،  الرجــال  بــن  الســجال  يف 

امـلـرأة،  واقــع  يف  دراســات  العربيــة،  امـلـرأة 

دراســات يف حريــة امـلـرأة، كتــاب أوـضـاع امـلـرأة 

االحتــال. بعــد  العنــف  ظــل  يف 

لطفيــة  أعمــال  كل  يف  الحــي  كان  ولقــد 

الدليمــي، يرتكــز يف رســم صــور أنثويــة تعــر 

عــن النمــوذج الفاعــل الخــارج مــن التصــورات 

املســبقة عــن خمولــه، واســتقراره يف ســرداب 

فـضـاءات  يف  احتــل  النمــوذج  هــذا  التاريــخ، 

مركــز  هــو  نمــوذج  كلهــا،  املســاحة  النــص 

النص، أو مركز العالم، تتحدث الساردات 

إحساســا  القــارئ  فتمنــح  املتكلــم،  بضمــر 

بحضــور نموذجهــا ومركزيتــه، إنهــا مركزيــة 

واملالكــة  الكينونــة،  لزمــام  املاســكة  الــذات 

والرجاليــة.  النســائية  شــخصياتها  لتحريــك 

هنا، يمكننــا  ســأورده  الــذي  املقتطــف  ويف 

خلــف  املختفيــة  الكاتبــة  عــى  االســتدالل 

شــخصيتها الرئيســية، والتــي تمــرر خطابهــا 

وفلسفتها، فحياة البابيل يف سيدات زحل، 

اختـفـاء  الحكايــة،  تكتــب  تــدّون،  التــي  هــي 

ذريعــة  إال  هــي  مــا  كراســاتها  مــن  األســماء 

لــي تـقـول إن األنثــى، هــي واحــدة، حكايتهــا 

لــكل  اختصــار  هــي  الـحـرب  وهــذه  واحــدة، 

الحــروب التــي ـمـرت، وكانــت امـلـرأة هــي التــي 

وحتــى  آثارهــا،  مــن  الجزء األكــر  تحملــت 

الرجــال،  إىل  مباشــر  بشــكل  العنــف املوجــة 

ملف
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عــى  أعظــم  تأـثـرا  يحمــل  الحقيقــة  يف  هــو 

النـسـاء،  ســيدات زحــل، هــن الشــهرزاديات 

اللــوايت يـعـرض فـكـرة امـلـرأة الشــريكة، األكــر 

تضــررا مــن الوقائــع، والنســاء اللــوايت  يمثلــن 

للعالــم. الطويلــة  الـسـرة  يف  الفاجعــة 

ـشـرعت  التــي   كراســايت  وهــذه  حيــاة،  “أنــا 

فيهــا  ودونــت  ســنوات،  منــذ  بكتابتهــا 

حكاياتنــا، حكايــة عشــقنا الصاعــق. قصــص 

واالختـفـاءات،  الســجن،  وأوـجـاع  الفقــد 

اللســان، خزي اغتصــاب  عــار اإلخـصـاء وبــرت 

البنــات. دونــت أكــر مــن ثاثــن كراســة طــوال 

وكنــت  االحتــال،  وحــروب  الحصــار  كارثــة 

كلمــا أنهيــت واحــدة منهــا وعــدت إليهــا أفاجــأ 

األحــداث..”. فتختلــط  األســماء  باختـفـاء 

إذن، تحاول الســاردة هنا أن تقول إن ســرة 

اختـفـاء  االختـفـاءات،  ـسـرة  هــي  النـسـاء 

كلهــا  الوقائــع  اختلطــت  األســماء حتى 

نقطــة يف  أبعــد  مــن  فصــارت واقعــة واحــدة 

التاريخ إىل اآلن، إنها فكرة التغييب القسري 

عــى وجــه الدقــة. يف روايــة “ســيدات زحــل” 

يتمركز الصوت املؤنث فاعا ســرديا، فحياة 

البطلــة  هــي  الرئيســة،  الشــخصية  البابــيل، 

الذاـكـرة  مخــزن  يف  صورتهــا  رفضــت  التــي 

املعتــم، قاومــت بشــجاعة، طرحــت األســئلة 

عــن الـحـرب واالحتــال واملــوت، وهــي طــوال 

إنهــا  األـسـرار،  تكشــف  كانــت  الحــي  فعــل 

تفضــح يف الحقيقــة كل تزييــف، تحــاول أن 

تعيــد  مدونــة الخلــق املشــرتكة إىل جوهرهــا، 

وهــي بهــذا  تحــاول صنــع الحيــاة كمــا تفهمهــا 

باعتبارها جوهرا مشرتكا بن األنثى والذكر.

نـسـاء  خمــس  قصــة  “ســيدات زحــل”  تــروي 

احتفظــت  فرنســية،  وصحافيــة  عراقيــات، 

كل امرأة منها بكراسة، تحاول فيها توجيه  

خطابها الخاص املتصل بخطاب األخريات، 

روايــة  العنــف.  الـحـرب،  األلــم،  عــن  روايــة 

الــذي  العالــم  عــن  والداخــل،  الخــارج  عــن 

للكراهيــة،  ســاحة  أو  ماكمــة  حلبــة  أصبــح 

الــذي  األســئلة   قــدر  حيــث  الداخــل،  وبــن 

يفور، فالســاردات جميعهــن يقمــن بعمليــة 

ينقلــن  الســكة،  عــى  الحكايــة  عربــة  وضــع 

القــارئ إىل ســؤال هــو: مــاذا يعنــي الجحيــم 

لكــن  الخــوف.  ســماء  يف  تعيــش  الـمـرأة 

الســرد أيضــا يقــدم لنــا صــورة عــن العنـقـاء، 

الطائــر الــذي يســتيقظ دائمــا مــن تحــت رمــاد 

اآلخــر  الوجــه  هــن  زحــل  النوم، ســيدات 

لديمومــة الحيــاة، وهنــا ال بــد يل مــن اإلشــارة 

إىل جوهــر املشــروع اإلبداعــي للروائيــة لطفيــة 

الدليمــي، إنهــا تفتــح يف أعمالهــا دائمــا نفقــا 

التاريخيــة  املدونــة  نفــق  كان  ربمــا  مظلمــا، 

املعتمة، لكنها يف النهاية تنفذ شخصياتها، 

تضع يف أيديهم  خرائط الخروج إىل الضوء، 

فلســفة  مــع  تمامــا  تتماهــى  اإلشــارة  وهــذه 

الكاتبــة بــأن ســمة الحيــاة هــي الديمومــة، وال 

ضــرورة  ثمــة  مثلمــا  الضــوء،  مــن وجــود  بــد 

للظلمــة. وجوديــة 

متنوعــة،  كانــت  البابــيل  حيــاة  وأســئلة 

التهكــم  العالــم،  ـحـول  أســئلة  متشــابكة، 

عقــيل  تعليــل  عــن  والبحــث  مــن املوجــودات 

غــر منطقيــة، وتفتتــح  أمــور  مــن  يحــدث  ملــا 

البابــيل  فحيــاة  شــًكا،  بالتســاؤل  الروايــة 

حيــاة  “أأنــا  زحــل”،  “ســيدات  يف  تتـسـاءل 

آســيا  تكــون  ومــن  أخــرى؟  إننــي  أم  البابــيل؟ 

ســفرها؟”. جــواز  أحمــل  التــي  كنعــان 

إناثهــا  يف  إجابــات  عــن  تبحــث  ذات    إنهــا 

تـحـرك  نفســها،  الســالة  مــن  املنحــدرات 

أجــل  مــن  االتجاهــات،  جميــع  يف  نظراتهــا 

والتــي  الســرية،  الخريطــة  عــى  الحـصـول 

نفــق  مــن  الخــروج  عــى  تســاعدها  ســوف 

الحرة، وهي يف رصدها للتفاصيل الدقيقة 

أن  تحــاول  العراقيــة،  الوقائــع  تفرزهــا  التــي 

تقــدم  خطابــا أنثويــا ال يشــبه تلــك الخطابــات 

ماكمــة،  حلبــة  يف  خصمــان  يرســلها  التــي 

مـيـزان  ضبــط  إعــادة  أجــل  مــن  خطــاب  بــل 

شــهود  تقديــم  أو  بالحــب،  ربمــا  العدالــة، 

األنســاق  لفحــص  الدعــوة  أو  التاريــخ، 

منجزهــا  يف  الدليمــي  لطفيــة  الثقافيــة. 

اللينــدي  إيزابيــل  ليســت  األدبــي، 

التــي تـقـول يف أحــد حواراتهــا “مــا ال 

بالــذات  أن األمهــات  هــو  ُغفرانــه  يمكــن 

ويمنحنــه  النظــام  يعــززن  اللــوايت  هــن 

الديمومة برتبيتهم أبناء متعجرفن وبنات 

مســتعبدات؛ ولــو أنهــن اتفقــن فيمــا بينهــن 

بطريقــة أخــرى الســتطعن  عمــل ذلــك  عــى 

جيــل  خــال  الذكــور  تســلط  عــى  القـضـاء 

واحــد”.

و”سيدات زحل” هي سرة ذاتية للمرأة عى 

األســماء  فيهــا  تتشــظى  ـسـرة  التاريــخ،  مــر 

والتواريخ واألوراق والهوامش والكراسات، 

تســرتد فيهــا حيــاة البابــيل ذاكرتهــا، اســمها 

التباســات  مــن  تتخلــص  بهــا  التــي  وهويتهــا 

وعيهــا. حيــث تنتقــل بــن البيــت والســرداب 

أهــذي،  بــدأت  يرتقبهــا:  مــوت  مــن  خائفــة 

عبــارات ترصعهــا األســماء عـشـرات األســماء 

تســاقطت مــن بــن شــفتي وأنــا أهــذي.

أمــا يف روايتهــا عشــاق وفونوـغـراف وأزمنــة، 

طبقــات  خــال  مــن  تطفــو  أســئلة  هنــاك 

الســرد، ومن خال ســر الحكاية، ملاذا مثا 

كلــف األب ابنتــه بتحريــر أوراق العائلــة مــن 

الصنــدوق، وإعــادة تصنيفهــا، هــل األمــر لــه 

يكــن  لــم  نفســه  التاريــخ  أن  باـعـرتاف  عاقــة 

تقــوم  لــي  الفرصــة  ـجـاءت  وقــد  عــادال، 

الكتابــة بقطــع األعشــاب الضــارة مــن مدونــة 

العائلــة، هــل كان اشــتغال نهــى الكتبخــاين 

مــن  املخطوطــات  وتصنيــف  تحقيــق  بإعــادة 

مــن  أم  العائلــة،  ـسـرة  عــى  الحفــاظ  أجــل 

أجــل فضــح التصدعــات يف البنيــة التــي تبــدو 

متماســكة؟

صبحــي  جابــر  نهــى  تتحمــل  النهايــة  يف 

الكتبخــاين بطلــة الروايــة إرثــا يتضمــن تحريــر 

تاريــخ العائلــة مــن الزيــف، فهــي يف ســرديتها 

الــدور  يظهــر  وهنــا  املدونــة،  هــذه  تفضــح 

ســرد  عــى  قدرتهــا  يف  للبطلــة  التنويــري 
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التاريــخ، بــكل انكســاراته وانتصاراتــه، تاريــخ 

الحــب والكراهيــة، املــوت والحيــاة، التـصـدع 

العنـقـاء  هــي  نهــى  كانــت  لقــد  والعافيــة، 

ظلــم  ومــن  املنفــى،  رمــاد  مــن  خرجــت  التــي 

التاريــخ، لتعيــد للمدونــة اإلنســانية شــكلها 

املوثــوق  األمينــة  الحارســة  وهــي  العــادل 

التــي كشــفت يف  العائلــة، امـلـرأة  بهــا ألـسـرار 

سلســلة  يف  عميقــة  تصدعــات  عــن  النهايــة 

إنهــا  الزمــان،  مــن  قــرن  خــال  العاقــات 

حكايــات  متنوعــة،  كـثـرة  حكايــات  تقــرتح 

صـغـرة ، تمامــا كمــا فعلــت شــهرزاد، لكــن 

الحكايــا بمجموعهــا كونــت مدونــة العائلــة، 

هواجــس  فيهــا  مدونــة  العالــم،  مدونــة  أو 

يف  الذكــوري،  والتوحــش  والنبــذ  الوحــدة 

الناصعــة،  للمواقــف  ظلــم  أيضــاً،  التأريــخ 

والعمالــة وســيلتان مضمونتــان  فاالنتهازيــة 

يف الغالب للسيطرة والسلطة واملال. يقرتب 

والــد صبحــي الكتبخــاين مــن الــوايل العثمــاين 

يف بغــداد، فرشــوه بإهدائــه جاريــة، وحــن 

تتـحـول الســلطة للريطانيــن، يحــاول أيضــاً 

فيســتبدل  ومجاراتهــم،  منهــم  االـقـرتاب 

زيّــه بمــا يلبســون ويســرع يف تلبيــة دعواتهــم 

مــن  املنطقــة  هــذه  ويف  بغــداد.  يف  للوجـهـاء 

بصنــدوق  تتعلــق  والتــي  الروائيــة،  املعالجــة 

أســطورة  مــع   مقاربــة  عقــد  يمكــن  األـسـرار. 

التــي  اليونانيــة  بنــدورا  بانــدورا”،  “صنــدوق 

واـشـرتط  لتحملــه  مغلقــا  صندوقــا  اعطيــت 

عليهــا أالّ تقــوم بفتحــه ففــي فتحــه ســتموت 

فغلــب  فضوليــة  كانــت  وبانــدورا  البشــرية، 

الفـضـول عقلهــا ولــم تهتــم بالكــوارث املريعــة 

الوـعـاء  فتحــت  البشــرية!  ســتصيب  التــي 

بــكل  فتكــت  وأـمـراض  شــرور  منــه  لتخــرج 

البشــر. وعــى الرغــم مــن النســيجة اللفظيــة 

ـخـراب  ســبب  امـلـرأة  تحمــل  أن  تحــاول  التــي 

لكــن  فضوليــة،  لفظــة  باســتخدام  العالــم، 

األسطورة يف مقاربتي تحاول أيضا يف طبقة 

مــن طبقاتهــا، تحليــل قــدرة امـلـرأة عــى فتــح 

األـسـرار،  داخلهــا  يف  تضــم  التــي   الخزائــن 

الخــزي  مــن  الخائفــون  الرجــال  يقــوم  حيــث 

الكتبخــاين  جابــر  نهــى  لكــن  بعيــدا،  بدفنهــا 

تحــت  االنتـهـاكات  ـعـرض  يف  أمينــة  كانــت 

يخــاف  التــي  األـسـرار  فاضحــة  إنهــا  الضــوء، 

تقديــم  تحــاول  التــي  امـلـرأة  الجميــع،  منهــا 

الذكــوري. االســتبداد  ضــد  عادلــة  مرافعــة 

النـسـاء  “عالــم  القصصيــة  مجموعتهــا  ويف 

الدليمــي لتقديــم  الوحيــدات” تعــود لطفيــة 

نموذجها األنثوي، إنها الشخصيات نفسها 

الفـكـرة  مــن  تنطلــق  التــي  الــذوات  تقريبــا، 

شــهرزادية  شــخصيات  املقاومــة،  نفســها، 

بامتيــاز، نمــاذج نســوية تعــاين مــن وجودهــا 

يف النفق، إنه النفق  نفسه الذي تحدث عنه 

الغذامي يف كتابة اللغة واملرأة، ثنائية اللفظ 

واحــد  يف  النمــوذج  حيث يكــون  واملعنــى، 

الفحــل،  اللفــظ  مظلــة  تحــت  أطوارهــا  مــن 

يف  فالشــخصيات  للتاريــخ،  املنتــج  الخطــاب 

هــذه املجموعــة، وحيــدات يســعن لفســحة 

الوقــت  يف  لكنهــن  منعــزل،  عالــم  يف  أمــل 

نفســه، يحلمــن، بــل هــن يحاولــن بمنبهــات 

تـقـول  كمــا  أحامهــن  يوقظــن  أن  ـهـزازة 

هــذا  النهايــة؛  يف  النــوم،  مــن  والكــر  أليــس 

مــا كانــت لطفيــة الدليمــي تقدمــه دائمــا، أن 

عمليــة كســر األبــواب ممكنــة، مــادام فتحهــا 

نــرى تحــت الضــوء  مســتحيا، حينهــا فقــط 

باملكاســب  متمثــا  تحقــق،  الــذي  نموذجهــا 

التــي تحققهــا شــخصياتها يف آخــر األمــر .

عــى الرغــم مــن كل هــذه الــروح املنفتحــة يف 

بعــض  تظهــر يف  الدليمــي،  لطفيــة  نصــوص 

حواراتهــا امــرأة ليســت مطمئنــة تمامــا، ففــي 

إجابتهــا عــى ســؤال ـحـول وضــع املرأة تـقـول 

امـلـرأة  عــن  الحديــث  شــئنا  “إذا  لهــا  حــوار  يف 

العراقيــة والعربيــة اليــوم فــا بــد مــن الـقـول 

هــذه  جهــود  طــاوَل  خـطـراً  نكوصــاً  إن 

مــن  كـثـراً  وأطــاح  مقتــل  يف  وأصابهــا  امـلـرأة 

النجاحات النسبية التي حققتها املرأة خال 

عقود الخمسينات والستينات والسبعينات 

أطــاح  كيــف  وواضــح  املــايض،  القــرن  مــن 

األصوليــة  بالعقليــة  املدّعــم  الدينــي  املــّد 

فســحة  والدينــي  الســيايس  الخطــاب  يف 

للـمـرأة يف  التــي أتيحــت  الليراليــة الخجولــة 

الخــوايل. العقــود  تلــك 

وتمثــل النســاء يف “عالــم النســاء الوحيــدات” 

تصــورا معياريــا للـمـرأة العربيــة والعراقيــة، 

مهيمنــات،  تحــت  يعيــش  كائــن  إنهــا 

وتقييدات حقوقية وقانونية ، ولكنهن أيضا 

باألمــل. متمســكات 

تضمهــا  التــي  الخمســة  القصــص  ففــي 

املجموعة، تطرح الساردات أفكارا متداولة، 

الــذي  ..الفقــد  مختلفــة  بمعالجــات  ولكــن 

العراقيــات  النـسـاء  تعانيهــا  ومازالــت  عانتــه 

العـقـول..  يف  الوعــي  غيــاب  الحــروب..  يف 

عنــوان  نفــس  تحمــل  والتــي  األويل  القصــة 

املجموعــة كانــت األقــوى مــن حيــث املعالجــة 

اســلوب  الكاتبــة  اســتخدمت  والطــرح حيــث 

الـعـراق  تاريــخ  ربــط  بالســرد..  امليتافيكشــن 

القديم “هل يعرف الناس أن لغرفة النساء 

ســوى  تميزهــا  ال  خاصــة  رائحــة  الوحيــدات 

النـسـاء”.

ففــي القصــة األوىل قصــة جمعــت “عائــدة” 

واآلنسة “م” والراوية كلها تقاطعت بالحب 

وحتــى  نحــب  مــن  والتضحيــة ألجــل  واأللــم 

يعيــش مــن نحبهــم بســام وحــب، تحدثــت 

هــذه  خلفتــه  ومــا  الـعـراق  يف  الـحـرب  عــن 

الحــرب مــن كــوارث وقتــى وأنــاس عــادوا مــن 

الحــرب معطوبــن عطبــت روحهــم أيضــاً مــن 

الحــب  الـحـرب  تعطــب  هــل  ولكــن  الـحـرب 

أم  بداخلنــا،  نحملهــا  التــي  الحــب  ومشــاعر 

وتتغلــب  األقــوى  هــي  الحــب  مشــاعر  تكــون 

الـحـرب؟ عــى كل عطــوب 

علينــا  تـفـرض  التــي  الحيــاة  قاســية  هــي  كــم 

حياًة تقتل أحامنا وطموحاتنا وتنزع الفرح 

منــا انتزاعــاً وكأننــا مــا خلقنــا للفــرح تضحيــة 

األنســة “م” وتضحيــة الراويــة وعائــدة كلهــا 

بالوحــدة ولكــن  يرغــن  ال  لنـسـاء  تضحيــات 

الحيــاة فرضــت عليهــن الوحــدة فــكان ال بــد 

مــن العيــش بالوحــدة وتحمــل هــذه الحيــاة 

لــكل  رفضــاً  إنمــا  هزمهــن  الواقــع  ليــس ألن 

الصيغ االجتماعية التي تفرض علينا العيش 

تحــت أّي مســمى ـيـراه املجتمــع مقـبـوالً.

التاريــخ  بــن  الثانيــة  قصتهــا  يف  جمعــت 

قــوة  خــال  مــن  أيضــاً  والـحـرب  والحــب 

فيظهــرون  األمــوات  تعيــد  التــي  األســاطر 

وكأنــه  نهــال  أمــام  جــواد  ليتمثــل  أمامنــا 

مــن  معــه  قصتهــا  اـسـرتجاع  وتعيــد  يكلمهــا 

أخــرى  ـمـرة  لتثبــت  “جوديــا”  تمثــال  خــال 

الحــب ال يمــوت ويبقــى مخلــداً ونفضــل  أن 

االجتماعيــة  الصيــغ  لــكل  رفضــاً  الوحــدة 

. وغرهــا  باالرتبــاط 

” أنــا ال أملــك ســوى نفــي وجســدي املتعــب 

املنــي يف هــذا العالــم وغرفتــي هــي حريتــي 

وحلمــي”.

ويبــدو أن الهشاشــة والضعــف يف شــخصية 

املرأة الوحيدة، وجها فلسفيا تحاول لطفية 

الدليمي تأكيده، هنا يف هذه النقطة أحاول 

بثنائية الهشاشــة  يتعلــق  مقتطــف  تقديــم 

والقــوة، وهــي الثنائيــة التــي شــكلت مامــح 

يف  الدليمــي  لطفيــة  شــخصيات  معظــم 

معظــم اعمالهــا، الضعــف اإلنســاين باعتبــاره 

خرا، تقول مارثا كرافن نوسباوم فيلسوفة 

أمركيــة وأســتاذة يف جامعــة إرنســت فريونــد 

يف  شــيكاغو،  جامعــة  يف  واآلداب  للقانــون 

كتابها “هشاشــة الخــر”، “الحــظ واألخــاق 

املعضلــة  والفلســفة.  اليونانيــة  املأســاة  يف 

األخاقيــة لألـفـراد الذيــن يلتزمــون بالعدالــة 

بقــوة، يتعرضــون لعوامــل تــؤدي إىل تســوية 

أو حتــى إبطــال االزدهــار البشــري”.

هنا تحاول نوسباوم  يف مناقشتها للنصوص 

قــدرة  مــدى  تحديــد  إىل  والفلســفية  األدبيــة 

العقل عى تحقيق االكتفاء الذايت. وهي يف 

النهايــة الفكــرة األفاطونيــة القائلــة إن الخــر 

اإلنســاين يؤّمــن الحمايــة مــن الخطــر بشــكل 

“الهشاشــة  أن  تعــرتف  أيضــا  لكنهــا  كامــل، 

والضعف يمكنهما أن يكونا  مفتاحاً إلدراك 

الخــر اإلنســاين.”

الوـصـول  عنــد  بالــذات،  النقطــة  هــذه   ويف 

“عالــم  يف  أعمــق  دالليــة  طبقــة   اىل 

قــوة،  الوحــدة  تظهــر  الوحيــدات”  النـسـاء 

والهشاشة خـسـرانا، إنــه شــكل مــن أشــكال 

أن  يمكــن  ال  العالــم  بــأن  إيمانــا   الرفــض، 

يحافــظ عــى ديمومتــه إال بالحــب، الكراهيــة 

هــي تقويــض للحلــم اإلنســاين، عالــم النســاء 

الدليمــي  لطفيــة  عنــد  ينطــوي  ال  الوحيــدات 

عــى الهزيمــة، نعــم إنــه عامــة عــى األلــم، 

لكنــه ليــس الهزيمــة، هــو خيــار احتجاجــي، 

نشــط،  عقــل  ايمــان،  قــوة،  واالحتـجـاج 

يمــارس ردا مضــادا حســب تعبــر بــارت، ضــد 

ويف  املهيمنــة.  الثقافيــة   واألنســاق  الصيــغ 

نهايــة هــذه الورقــة أجــد ان املشــروع التنويــري 

الــذي بدأتــه لطفيــة الدليمــي ومــا زالــت جــادة 

الســرية  العاقــة  للقــارئ  باملواصلة، يشــرح 

بــن اإلنــاث الحــكاءات، الكاتبــات ، بســالة 

أصليــة مــن اإلنــاث اآللهــة. مضيفــا للخاتمــة 

“غرفــة  وولــف  فرجينيــا  كتــاب  مــن  مقتطفــا 

أَدّت  “لقــد  فيــه  تـقـول  وحــده”  امـلـرء  تخــص 

الّنساء طوال هذه القرون دوَر املرايا بكِلّ ما 

تمتلكــه مــن ســحر وُســلطة حلــوة، عاكســة 

بذلــك صــورة الرجــل عــى نحــو مضاعــف عــن 

حجمــه الطبيعــّي. ومــن دون تلــك الســلطة، 

مســتنقعات  مجــَرّد  األرض  بقيــت  رَبّمــا، 

كّلهــا  حروبنــا  أمجــاد  ولكانــت  وغابــات، 

ــى اآلن نرســم الخطــوط  ــا حَتّ مجهولــة، ولُكَنّ

عــى  الـغـزالن  ألحــد  العريضــة 

بقايــا عظــام الغنــم، ونقايــض حجــر 

حليــة  بــأِيّ  أو  الِخــراف  بجلــود  ان  الصــَوّ

َــا  ومل البــدايّئ،  ذوقنــا  اهتمــام  تثــر  بســيطة 

ــى  ُوِجــد الّرجــل الخــارق )ســوبرمان(، وال حَتّ

األباـطـرة  القياـصـرة وال  لبــس  َــا  ومل املســتبّد، 

كان  وأّيمــا  أيضــاً.  خســروها  َــا  ومل تيجانهــم، 

ــرة  املتحِضّ املجتمعــات  يف  املرايــا  اســتعمال 

فهــي جوهريَّــة يف أعمــال العنــف والبطولــة”.

كاتب من العراق

املصادر

 – عبــد الفتــاح كيليطــو: حــوار يف موقــع ألــف 

ليلــة وليلــة.

روالن بارت: كتب أسطوريات.

لطفية الدليمي: سيدات زحل.

لطفية الدليمي: عشاق وفونوغراف وأزمنة.

لطفية الدليمي: عالم النساء الوحيدات.

عبدلله الغذامي: اللغة واملرأة.

أليس والكر: اللون أرجواين.

لطفية الدليمي: حوار يف جريدة املدى.

واألحــام  امـلـاء  لكتــاب  أدونيــس  مقدمــة 

باشــار. لغاســتون 

الليــايل  مـسـرحية  الدليمــي:  لطفيــة 

. ية مر لســو ا

كانط: مقالة يف الرتبية.

فرجينيــا وولــف: غرفــة تخــص امـلـرء وحــده – 

ترجمــة عهــد صبيحــة، إصــدار دار نينــوى – 

.2017 دمشــق 

ملف
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أمنا العظيمة لطفية الدليمي
ستار كاووش

“تعلمت يف حيايت عى نحو باهر من شخصيتن: بيكاسو ولطفية الدليمي”.

يقولــون خــر الــكام مــا قــّل ودّل، وهــذا مــا يشــكل يل اآلن محنــة بســبب صعوبــة اإلحاطــة بمــا أريــد قولــه يف هــذه الســطور القليلــة؛ 

وألن املوضــوع يتعلــق بأســتاذتنا االســتثنائية لطفيــة الدليمــي لــذا ليــس مــن الســهل اختصــار الــكام وإيجــاز العبــارات التــي يمكــن 

أن تفيهــا حقهــا علينــا وعــى ثقافتنــا وإبداعنــا.

ملف

التــي بهرتنــي  الشــخصيات  هــي  نادرٌة 
“ســيدات  صاحبــة  فعلــت  كمــا 

زحــل”، وكـثـراً مــا فـكـرُت بيديهــا الســخيتن 

وقــد تحولتــا إىل ســبع أيــاٍد تمنحنــا إبداعــات 

َلــْت  َتَمثَّ مقدســة  أيقونــة  وكأنهــا  مختلفــة 

يف  الكمــال  إىل  يشــر  الــذي  ســبعة  الرقــم 

الكثــر مــن الحضــارات والثقافــات القديمــة؛ 

وبيــد  بيــد،  الرائعــة  رواياتهــا  تمنحنــا  فهــي 

أمــا  القـصـرة؛  بقصصهــا  تزّودنــا  أخــرى 

ترجماتها املذهلة فتهبنا إياها بيدها الثالثة، 

ويف الرابعة تضع بن أيدينا مقاالتها املهمة، 

خالهــا  مــن  فرتفدنــا  الخامســة  يدهــا  أمــا 

بطاقــة  يمدنــا  الــذي  األســبوعي  بعمودهــا 

إيجابيــة للمــي يف هــذا العالــم  بينمــا تبســط 

العلــم  تطــورات  آخــر  نحــو  السادســة  يدهــا 

اهتمامهــا  يــوازي  بشــكل  بــه  تهتــم  الــذي 

لنــا  تـفـرش  ذلــك  كل  إىل  إضافــة  بــاألدب، 

األمــل  بــورد  مليئــة  ســابعة  يــداً  أســتاذتنا 

ومحبــة االنســان وروح التفــاؤل وفطنــة األم 

التــي تعطــي وتمنــح وتهــدي بســخاء )وتــيء 

العتمة( دون النظر لجائزة عابرة أو سلطان 

لــم  األيــدي  إن  يـقـول  حالهــا  واهــم، ولســان 

ُتخَلــق للتصفيــق بــل لــرتك أثــر جميــل يف هــذا 

العالم.

إبداعــات  ممارســة  أن  الكثــرون  عــي  َيدَّ

مختلفــة غالبــاً مــا ـيـأكل مــن جرفهــا جميعــاً 

النظريــة  هــذه  لكــن  قيمتهــا؛  عــى  ويؤثــر 

حــن  للشــك  مدعــاة  تصبــح  مــا  ـسـرعان 

تغمرهــا ميــاه هــذه املــرأة الجميلــة التــي أثبتــت 

أن غــزارة االبــداع دليــل عــى خصوبــة أكيــدة؛ 

فهــي أرض خصبــة صالحــة لزراعــة مختلــف 

اإلبداعــات، تربتهــا تشــبه تربــة الـعـراق التــي 

ُجِبَلــْت منهــا، وهــي شــجرة متعــددة الثمــار، 

وارفــة الظــال وجميلــة املنظــر، تمنــح بســتان 

حياتنا الكثر من العطر والعذوبة والحضور 

للنفــس. املحبــب 

االنســان  ومحبــة  النفــس  مــع  التصالــح     

يمنحــه طاقــة عجيبــة  بــه  يقــوم  ومــا  لعملــه 

ومتجــددة، وهــذا مــا يفعلــه أيضــاً الحضــور 

التــي يتحــى بهــا  الجميــل والســخاء واملحبــة 

وينعكــس  روحــه  فيــيء كلُّ ذلــك  املـبـدع؛ 

تحمــل  الدليمــي  لطفيــة  نتاجــه، وألن  عــى 

متوقــدة  حاـضـرة  نراهــا  لــذا  الصفــات  هــذه 

وعاليــة املــكان واملكانــة وهــي تمــي يف طريــق 

وصــارت  لنفســها  اختارتــه  وجميــل  واضــح 

كلمــا تعطــي تكــر وكلمــا تمنــح تعلــو وكلمــا 

تزهــو. ترشــد 

لــم أتعلــم يف حيــايت بشــكل باهــر ســوى مــن 

عرفــُت  الــذي  بيكاســو،  همــا  شــخصيتن 

وفهمــُت مــن خــال أعمالــه وعبقريتــه كيــف 

الرســم فرديــاً ويعكــس شــخصيتي،  أجعــل 

عليــه  تغفــو  الــذي  مذـكـرايت  كتــاب  وكأنــه 

عــى  أســتعيدها  التــي  وطفولتــي  أيامــي، 

سطوح هذه القماشات امللونة، والشخصية 

الثانيــة هــي لطفيــة الدليمــي التــي علمتنــي أن 

تكتــب  أن  يمكــن  الجمــال  ترســم  التــي  اليــد 

املناســبة،  الحساســية  عــى  تتوفــر  حــن 

التــي  املحــاوالت  يف  واملطاولــة  التطلــع  وروح 

أصيــغ  كيــف  هــذه امـلـرأة علمتنــي  تتوقــف.  ال 

لهفــٌة  بلهفــة،  كتاباتهــا  أتابــع  وأنــا  عبــارايت 

مامحــي،  عــى  باديــة  أجعلهــا  أالّ  أحــاول 

ذروة  يف  وانغمــاراً  انســياباً  بــل  ترفعــاً  ليــس 

صديقتــي  هــي  الفهــم.  يف  واملطاولــة  التعلــم 

اـمـرأة  الـعـراق،  نخــات  وإحــدى  وأســتاذيت 

مــن ذهــب وعطــر، وكتبهــا هــي الشــاهد وهــي 

النتيجــة.
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يف  مـعـرض  افتتــاح  لــديَّ  كان  ـمـرة  ذات 

عّمــان، وكانــت تلــك املناســبة هــي األوىل التــي 

عربــي  بلــد  يف  لوحــايت  لـعـرض  فيهــا  أعــود 

كنــت  الغربــة.  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 

للـقـاء  حــان  قــد  فالوقــُت  يومهــا،  ســعيداً 

حيــث  املبدعــن  مــن  والصديقــات  األصدـقـاء 

أعــود لنــايس مثــل ابــن ضــال اشــتاق ألهلــه، 

الدليمــي  بـــلطفية  اتصلــُت  املـعـرض  وقبــل 

يك أخرهــا بافتتــاح املـعـرض يف ذات املدينــة 

فرحــْت  عندهــا  عّمــان،  فيهــا،  تعيــش  التــي 

أول  “ـسـأكون  وقالــت  واللـقـاء،  الخــر  بهــذا 

ميعــاد  حــان  عندمــا  وفعــاً  الحاضريــن”، 

افتتــاح املـعـرض أََطلَّــْت أســتاذيت مــن مدخــل 

الغالري وهي تيء املكان مثل زهرة رازقي 

عراقيــة، بــل مثــل قمــر بابــيل ـجـاء مــن بعيــد 

ليــيء يل املـعـرض. احتســينا القهــوة ونحــن 

أصبحــت  التــي  اللوحــات  بــن  معــاً  نتـجـول 

الفــن  عــن  بوجودهــا، وتحدثنــا  جمــاالً  أكــر 

واإلبــداع العراقــي وأحــوال البلــد التــي ال تســّر 

مــع األســف، واجتزنــا باحــة الغالــري ونحــن 

قــادم  أمــل  إىل  ننظــر  الســماء كمــا  إىل  ننظــر 

ملف

البعيــد. لبلدنــا 

رســائل  برتجمــة  بــدأُت  حــن  بعدهــا  أتذّكــُر 

كانــت  العربيــة،  إىل  ـغـوخ  فــان  فنســنت 

أول رســالة  لهــا  أرســلُت  التــي  الوحيــدة  هــي 

ترجمُتهــا، لتقــول يل رأيهــا، وعندمــا وصلنــي 

رأيها مع بعض الهوامش عرفُت أّن طريقي 

القفــازات  وضــع  ســوى  عــيلَّ  ومــا  ســالكة، 

“وليــم  كنـظـرة  ثاقبــة  بنـظـرة  واملــي  بيــديَّ 

تل”؛ فحن تقول لطفية الدليمي رأياً يشر 

هــي  فهــذه  أكتــب  مــا  يف  الجــودة  بعــض  إىل 

ـمـرادي. هــو  وهــذا  شــهاديت 

لــم أتحــدث هنــا عــن لطفيــة الدليمــي وكتبهــا 

وتفاصيل إبداعها الذي صار أحد كنوز بادنا 

عديــدة  كتــب  إىل  يحـتـاج  فذلــك  الثقافيــة، 

قلمهــا،  بــه  جــاد  ومــا  أنجزتــه  مــا  إلنصــاف 

بــل أردت أن أحييهــا كإنســانة عظيمــة تمنــح 

اإللهــام، وتفتــح النوافــذ لنشــمَّ أريــج الكلمــة 

التــي ال تخطئهــا الحــواس، وتـغـرس شــتات 

تفتــح  محبــة،  وزهــور  ورداً  لتتفتــح  األمــل 

بيســر،  نمــي  يك  هنــاك  ودربــاً  هنــا  طريقــاً 

وال ـنـركل أحجــار الطريــق، تشــر إىل قمــر يف 

سمائنا اإلبداعية فيتحول القمر إىل مصباح 

ييء لنا مساحات جديدًة. لطفية الدليمي 

ودّوارهــا،  دارهــا  عــن  بعيــداً  تعيــش  التــي 

حيــث تســتقر جذورهــا عميقــاً يف تربــة أرض 

الرافديــن التــي أحّبتهــا وانتمــت إليهــا بروحهــا 

وحرفهــا، نعــم جذورهــا هنــاك بينمــا أوراقهــا 

تتفتــح يف عّمــان، وثماُرهــا تتــوزع يف كل بلــد 

يصلــه حرفهــا وكلمتهــا اآلـسـرة.

أحبهــا  التــي  الشــخصيات  أرســم  مــا  غالبــاً 

تكــون هــذه  مــا  لهــا، وعــادًة  بانتـمـاء  وأشــعر 

وتنتــج  الثقــايف  الوســط  مــن  الشــخصيات 

اإلبــداع والثقافــة واملحبــة، لــذا كانــت لطفيــة 

وقــد  رســمتهم،  مــن  مقدمــة  يف  الدليمــي 

حاولــُت، يف البورتريــه الــذي رســمته لهــا، أن 

أعــّر عــن رفعــة شــخصيتها وجمــال إبداعهــا 

جعلــت  حيــث  العــايل،  وروحهــا وحضورهــا 

الخطــوط واألقــواس تتقاطــع عــى مامحهــا 

القداســة  مــن  فيهــا يشء  مســحًة  لتمنحهــا 

املعشــق  الزـجـاج  رســوم  إىل  تعيــدين  التــي 

بالرصاص، الذي يستقر عى النوافذ الكبرة 

البورتريــه  ـجـاء  وهكــذا  املقدســة،  لألماكــن 

البورتريــه  هــذا  يف  تشــبهها.  مضيئــة  بألــوان 

بلحظتــن:  اإلمســاك  جربــُت 

الحضــور،  ولحظــة  الغيــاب  لحظــة 

عــن  التعبــر  محــاوالً  معــاً  ألمزجهمــا 

شــخصيتها الفريــدة التــي اجتمــع يف نظرتهــا 

الحاملــة شــروٌد خفــي نحــو بغــداد مــع تطلــع 

األمــام. إىل  واندـفـاع  وثقــة 

الدليمــي  لطفيــة  أن  إلـــى  الكثــرون  يشــر 

امـلـرأة  حقــوق  عــن  املدافعــات  مــن  تعتــر 

أراهــا  لكنــي  ومكانتهــا،  اعتبارهــا  وإعــادة 

مدافعــًة عــن اإلنســان وقيــم الجمــال، أراهــا 

وهي تحصد سنابل كلماتها كتباً، تشر إىل 

األشــجار والنخيــل، تكتــب عــن الرجــل الــذي 

تقاســم معهــا الخليقــة وعّمــَر معهــا األرض، 

النــاس،  بــن  واملحبــة  الزهــور  عــن  تكتــب 

توائــم كلماتهــا مــع أخّياتهــا ســواقي الـعـراق 

وبســاتينه البعيــدة، تكتــب للعــدل واملســاواة 

همــا  كلماتهــا جناحــن  فتمنــح  والتســامح، 

امـلـرأة والرجــل معــاً، وبــن كل هــذا وذاك ال 

عــى املحبــة. عندهــا  يعلــو  يشء 

ملبدعيهــا  جوائــز  البلــدان  تمنــح  مــا  عــادًة 

لكــّن  وبمنجزهــم،  بهــم  لاحتـفـاء  الكبــار 

بشــكل  الصــورة  عكســت  الدليمــي  لطفيــة 

الـعـراق  حصــل  أن  بعــد  ومرهــف  اســتثنايئ 

الدليمــي،  لطفيــة  اســمها  جاـئـزة  عــى  كلــه 

جاـئـزة فرشــتها لطفيــة بــن بســاتن بــاد مــا 

باملحبــة  تنــادي  وهــي  النهريــن ونخيلهــا  بــن 

والســام والعــدل واـحـرتام اإلنســان، فمنــذ 

الرجــال”  أـحـزان  إىل  “ممــرٌّ  األول  كتابهــا 

لطفيــة  زالــت  مــا  اللحظــة  هــذه  وحتــى 

مـمـرات  عــر  تنقلنــا  وســتبقى-    – الدليمــي 

يغمرهــا الجمــال واملعرفــة والهدايــة واألمــل.

أمي العظيمة لطفية: لك مني سام عراقي 

يليق بك، لك بستان محبتي وورد روحي.

فنان تشكيلي وكاتب من العراق مقيم في 

هولندا
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مشروع لطفية الدليمي
ساطع راجي

مــن اآلن فصاعــداً ســيكون مــن األجــدى قــراءة انتــاج لطفيــة الدليمــي يف ســياق االطــاع عــى مشــروع متكامــل: مشــروُع ذاٍت تتوهــج 

بحثــاً عــن كل مــا يرّمــم الـخـراب الـعـام؛ إذ يقصــر التحليــل النقــدي أو الجمــايل لنــّص منفــرد وبــأدوات التشــريح البــارد عــن تكويــن 

املعنــى األعمــق لنصــوص وترجمــات وـحـوارات الكاتبــة لطفيــة الدليمــي. طبعــاً ســيبقى الــدرس النقــدي واألكاديمــي يمــارس عملــه 

عى هذا املنتج املتنوع اعتماداً عى آلياته الخاصة وسينجز أهدافه الجزئية لكنه لن يكون إال عتباٍت متنوعة للوصول إىل املعنى 

األوســع، أي أّن تحليــل ودراســة أجزاء/مكونــات مشــروع لطفيــة الدليمــي ســيكون عمليــة نســج لصــورة املعنــى الــكيل للمشــروع 

الــذي قــد ال يكــون مكتمــاً حتــى اآلن ولعلــه مــع اســتمرار عمــل الدليمــي ســيفاجئنا بتحــوالت جديــدة.

صنــف  إىل  الدليمــي  تنتمي لطفيــة 
الباحــث املثقــف املتـنـوع،  املـبـدع 

ال  ولعلــه  البحــث،  يف  يهــدأ  ال  الــذي  ذاك 

يعــرف عمــا يبحــث تحديــداً  لكنــه يقلــب كل 

يشء وكل نص ولوحة وفكرة واسم مشهور 

ليتّمم به بناء شاهقاً لن نعرف فيما إذا كان 

يتم وفق خارطة موجودة فعاً وثابتة أو أنه 

والدهشــة  للحــدس  خاضعــاً  يتـحـرك 

واملصادفات الجميلة والسيئة.

اإلبداعيــة  األجنــاس  يف  متنوعــاً  نتاجــاً  إن 

الثقافــات  متعــددة  والرتجمــة  وتمرداتهــا، 

والحــوار،  والنقــد  والقصــة  الروايــة  يف 

العمــل  عــى  املواظــب  الزمــاين  واالمتــداد 

خارج املنظومات التقليدية التي تدير العمل 

الثقــايف، راكــم نصوصــاً تشــدُّ بعضهــا بعضــاً، 

العمــل  الضــروري لفهــم هــذا  وســيكون مــن 

مكوناتــه. بــن  الجامعــة  الروابــط  اكتشــاف 

الدليمــي  لطفيــة  تكتبــه  نــص  أّي  ـقـراءة  إّن 

يجــب أن تســندها قــراءة النصــوص األخــرى، 

ولن يكون سهاً الفصُل بن نصوص روايات 

وقصــص لطفيــة الدليمــي ومــا ترجمتــه مــن 

نظريات أدبية ودراسات نقدية يف السرد وال 

عّما ترجمته من نصوص فلسفية ودراسات 

فكريــة ومذكــرات، حتــى أن القــارئ قــد يفكــر 

ال  كانــت  مــا  أحيانــاً  ترجمــت  الدليمــي  بــأن 

تريــد أن تقولــه عــى لســانها أو أنهــا ترجمــت 

دراسات لم يسعفها الظرف عى كتابات ما 

يشــبه مضمونهــا، أو مضمونهــا نفســه كليــاً .

السياســة  يف  الدليمــي  لطفيــة  تحّدثــت 

بعمــق دون أن تـقـول كامــاً سياســياً عندمــا 

زيــن  الهنــدي  الرئيــس  مذـكـرات  ترجمــت 

الــداالي  مذـكـرات  أو  عبدالــكام  العابديــن 

المــا، وتحّدثــت يف الجســد ليــس فقــط بمــا 

بمــا  بــل  نــن  أنانييــس  مــن مذـكـرات  ترجمتــه 

بابــاً  هــذه املذـكـرات فرتكتــه  مــن  لــم ترتجمــه 

موارباً يتحدث بما ال يقلُّ عن النص املرتجم 

فعاليــة يف اإليصــال لتمنــح معنــى اجتماعيــاً 

وثقافياً لصمتها أو توقفها ليتجاور الصمت 

يدفعنــا  مــا  وهــو  املعنــى  إنـتـاج  يف  والــكام 

لقراءة نصوصها السردية مجدداً الكتشاف 

مواضــع الصمــت والتوقــف فيهــا بمــا يســاعد 

تكويــن املعنــى. يف 

املرتجمــة  الدليمــي  لطفيــة  كتــب  ُمقّدمــاُت 

تتضمــن إحــاالٍت إىل الــذات الكاتبــة بمــا يــؤدي 

إلقامــة سلســلة مرتاصــة مــن األفــكار والــرؤى 

تكمــل  حلقاتهــا  مــن  واحــدة  كل  املنتظمــة، 

األخرى، وتقدم أيضاً دعوة للفهم، مثاً يف 

كتابهــا “قــوة الكلمــات” كأنهــا ال ترتجــم فقــط 

وإنمــا تتبنــى دعــوة لفهــم الحــب وهــذا يحيــل 

إىل فهــم “الحــب” كحالــة مرتابطــة انبّثــت يف 

الكثر من نصوص الكاتبة لطفية الدليمي، 

يف  نعتمــده  أن  يمكــن  هــذا  اإلحالــة  ومنهــج 

مواضيع وأفكار وقضايا كثرة رعتها الكاتبة 

أو انشغلت بها وبّثتها يف نصوص وترجمات 

متفرقــة؛ فكأننــا كـقـراء يجــب أن نــرّد الــكام 

لنبنــي املعنــى، وشــخصياً  إىل بعضــه بعضــاً 

انتبهت إىل هذه التقنية عند لطفية الدليمي 

يف مجموعتها القصصية “مالم يقله الرواة” 

التــي كتبــُت عنهــا دراســة ُنِشــَرْت يف أكــر مــن 

مكان قبل سنوات لكنني عجزت عن اقتفاء 

أثرهــا خــال كتابــة هــذا النــص.

روائيــة برتجمــة  تنشــغل  أن  ليــس مصادفــًة 

مجموعــة كتــب أو ترتجــم مقــاالت ودراســات 
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كلهــا  تتعلــق  كتــب  يف  تجمعهــا  متفرقــة 

بالرواية، تنظراً ودراسة ومقاالٍت وحوارات، 

متكاملــة  مكتبــة  والنقــاد  للدارســن  لتوفــر 

لكنهــا يف نفــس الوقــت تعــر عــن ذائقــة، حيــث 

تتقــارب النصــوص يف كونهــا تفلســف الكتابــة 

تقنياتهــا  وتفــكك  لهــا  تــؤرخ  كمــا  الروائيــة 

عمليــة  تمــارس  كأنهــا  اتجاهاتهــا  وتشــرح 

تعريــف وإحاطــة بهــذا الفــن فضــاً عــن تقديــم 

بــه لطفيــة  لــدوره االنســاين قــد ال تـقـول  رؤيــة 

الدليمــي كنظريــة خاصــة بهــا إاّل مــن خــال مــا 

ســواٌء  لرؤيتهــا  ســاندة  نصــوص  مــن  تجمعــه 

الــذي  القــارئ  تركتهــا النتبــاه  أم  بهــا  صّرحــت 

الفــن  يف  الدليمــي  لطفيــة  رؤى  لــه  ســتظهر 

الــروايئ املنثــورة يف مقدمــات وانتـقـاءات كتبهــا 

) فيزـيـاء الروايــة وموســيقى الفلســفة ، تطــور 

الروايــة الحديثــة، الروايــة العامليــة ، الروايــات 

املعاـصـرة..(. الروايــة   ، أحــب  التــي 

مشــروع  وجــود  فـكـرة  تبّنــي  إىل  يدفــع  مــا 

االندـفـاع  هــو  الدليمــي  لطفيــة  عنــد  متكامــل 

تشــق  وكأنهــا  وتنوعــه،  العمــل  يف  الجــارف 

فتختــار  املُدّونــات  آالف  بــن  الخــاص  طريقهــا 

منهــا مســارها وتحفــره بــدأب ومواظبــة مؤمنــًة 

خــال  فهــي  أيضــاً؛  والَحــِذر  املجهــد  بالعمــل 

اهتمامهــا باإلنـتـاج النســوي لــم تغــرق يف تيــار 

التيــار  عــن  تفصلهــا  مســافة  وأبقــت  النســوية 

تنتجــه  بمــا  الخــاص  اهتمامهــا  مــع  الجــارف 

املرأة من نصوص، ويف ترجماتها وشروحاتها 

لألفــكار الجديــدة تجــذب القــارئ إىل اإلعجــاب 

املكرســة  املــدارس  وتجــاوز  الفكريــة  باملغاـمـرة 

التبعيــة  مــن  وقارئهــا  نفســها  تحمــي  لكنهــا 

تســتخدمها  التــي  فاللغــة  النهــايئ؛  وااليمــان 

يف تقديم األفكار وشرحها تبتعد عن الدعوية 

واإلطاقيــة اليقينيــة، ولعــل هــذه املواقــف مــن 

األفكار نتاُج معايشات مريرة لها ولجيلها مع 

االعتناقات العقائدية وما تركته من كراهيات 

وعنــف.

أداء لطفيــة الدليمــي الثقــايف يعطــي 

املعرفــة  مــن  االكتـفـاء  عــدم  يف  درســاً 

والجمود عند انتصارات شخصية، وهي 

نمــوذج للُمْنِتــج الغزيــر الــذي يفاجــئ القــارئ 

دائمــاً ليــس فقــط بحجــم عملــه وإنمــا بتنقاتــه 

وعندمــا  اإلبداعيــة،  واملجــاالت  األفــكار  بــن 

قلُت يف البداية “من اآلن فصاعداً” لم أقصد 

تحديد سقف للمشروع بل دعوة إىل ضرورة 

كتبتــه وترجمتــه يف  مــا  عنــد مجمــل  التوقــف 

مؤلفاتهــا  تراكمــت  بعدمــا  نصوصهــا  ـقـراءة 

تتاحــق  متدفقــة  متكاملــة  مكتبــة  وصــارت 

مفاجآتهــا مؤخــراً بدرجــة يصعــب عــى القــارئ 

ـقـراءة  تنتقــل  ولذلــك  ماحقتهــا،  التقليــدي 

لطفية الدليمي إىل مرحلة القارئ املتخصص 

الكاتبــة واملرتجمــة. بهــذه 

ســياق  يف  الدليمــي  لطفيــة  وضعنــا  مــا  إذا     

تثــأر  أنهــا  ســنجد  الســتيني،  الثقــايف،  جيلهــا 

إبداعياً لذلك الجيل من كل عذاباته ومآسيه؛ 

نــادرة يف حيويــة  فقــد اســتمرت هــي مــع قلــة 

االكتشــاف والتقــدم: لــم تدخــل مرحلــة تأنيــب 

الــذات ومعاقبــة ومعاتبــة املجتمــع واليــأس، 

مازالت شابة يف الكتابة واالكتشاف ومحملة 

بالكثــر مــن العـطـاء، وأظــنُّ أّن  التواضــع هــو 

سبب ذلك ؛ فهي ال تستكر حياتها وجهدها 

املــنُّ  أو  واالســتكثار  والنــاس،  الثقافــة  عــى 

والغــرور هــي األـمـراض املعطبــة لإلبــداع.

لطفيــة  تقدمــه  كالــذي  ضخمــاً  مشــروعاً  إّن 

قراءتــه؛  الســهل  مــن  يكــون  لــن  الدليمــي 

فهــو يحـتـاج الجتهــاد وصــر ال يقــوى عليهمــا 

الكثــرون؛ لكــن هــذه الـقـراءة ســتكون مهمــة 

يف  اإلبداعيــة  الــذات  نمــو  لدراســة  ونافعــة 

محيــٍط يذبــل وبعيــداً عــن بهلوانيــات الثقافــة 

الغرـيـرة. الــذات  واســتعراضات 

كاتب وناقد من العراق
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النسوّية العمومّية 
في روايات لطفّية الدليمي

نادية هناوي

تمثلــه  قطـبـان: األول  للنســويّة  فيــه  النزعــة وموضوعــّي التصميــم،  عقــايّن  لتصــور جماعــّي  ثقــايف  مفهــوم  النســويّة العمومّيــة 

امـلـرأة كمفــرد واآلخــر تمثلــه النســاء كمجمــوع. وباســتقطاب أحدهمــا لآلخــر تأمــاً وترقبــاً وتوازنــاً وجذبــاً تغــدو النســويّة عمومّيــة 

حيــث املجمــوع ال يحــوز عــى مكانــة الفــرد، والــكل ال يســود كنظــام عــى حســاب الجــزء؛ بــل املجمــوع يكمــل واحــده وهــو املــرأة املعــر 

عنهــا كينونــة غــر منفصلــة عــن هــذا املجمــوع وال مجتــزأة ســواء يف امتــاك أفكارهــا التــي تمــايش طبيعتهــا أو يف التعبــر عــن نفســها 

مســتقلة يف نزعاتهــا ونواياهــا ومؤـثـرات وعيهــا وبخيــوط فكريــة حركيــة ووجهــات نظــر جوهريــة مشــبعة وموســعة، فيهــا يغــدو 

املجمــوع النســوي عاكســا امـلـرأة يف انفرادهــا وموّطــدا انعــكاس النســاء يف هــذه امـلـرأة أيضــا.

ملف

تكــون مــّررات توّحــد الجــزء  وحينها 
بالــكل هــي نفســها مــررات 

استقال الجزء عن الكل، ومن ثم ال ُتشَطر 

النســوية العموميــة وال ُتقطــع وال تتناقــض؛ 

بــل هــي املــرأة مفّكــرة يف نفســها لنفســها بانيــة 

شــخصيتها  خصخصــة  خــال  مــن  ذاتهــا 

متحصنــة ومرئيــة غــر متماهيــة وال مغيبــة. 

نظــام  بــا  مفرطــة  وال  عاـبـرة  ليســت  فهــي 

دائــم  هــو  نســوي  لنظــام  ينتمــي  هارـمـوين 

ومبّجل ومتوازن ومزدوج وواقعي، يعرتف 

باملرأة كيانا منه يتشكل الجوهر والتاريخ.

فالنســويّة العمومّيــة رؤيــة متبادلــة ملجـمـوع 

ليــس  محوريــة  قــوى  ذي  شــمويل  نســوي 

يف  هــي  التــي  املفــردة  للــذات  نـكـران  فيهــا 

عاملــة  تشــبهها  التــي  الــذوات  مــع  صــرورة 

مشــكلة  املســتقبل  ومستشــرفة  للحاضــر 

هفواتهــا  متجــاوزة  والتطبيــق،  النظريّــة 

ومعالجة شروخ كيانها، مصّححة مسارها 

أغراضهــا  ويمــايش  تجاربهــا  يائــم  بمــا 

وهويــة  لغــة  امـلـرأة  مقدمــة  وتطلعاتهــا، 

وانتمــاء وكيانــا مســتقا ومتماهيــا يف فرديتــه 

بالكلّيــة النســويّة. ومــا بــن الفردّيــة والكلّيــة 

االحتياجــات  وتســتكمل  النواقــص  تتكامــل 

وتغــدو النســويّة العمومّيــة مشــروعا فكريــا 

واـسـرتاتيجية عمليــة يف داخلهــا وخارجهــا، 

منهــا  الحســية  وأغراضهــا  وســائلها  ويف 

تاريخــا  ومســتقبا،  حاـضـرا  والتجريديــة، 

فتتوطــد  وإجمــاال.  تفصيــا  واجتماعــا، 

بالنســويّة العمومّيــة قواعــد الفكــر بديناميــة 

الواحــد. يف  والــكل  الــكل  يف  الواحــد 

ومــا مــن يشء يمنــح امـلـرأة توكيــد ذاتهــا مثــل 

أن يكون فكرها محوريا ومســتقا، به تدلل 

مــا  يف  وتأثرهــا  دورهــا  وأهميــة  وعيهــا  عــى 

تمتعهــا  تثبــت  أيضــا  خالــه  ومــن  حولهــا، 

بقابليات فكرية تنطوي عى سمات متنوعة 

الهيــكل  هــي  النســويّة  فيهــا  ومتجانســة 

والصــرورة. املــادة  وهــي  والتصميــم 

ولــوال الفكــر املحــوري مــا كان لفرجينيــا وولــف 

فيهــا  نســويّة،  ابتكاريــة  أعمــاال  تنتــج  أن 

مــن  وتأليفــاً  ســرداً  اإلبــداع  بزمــام  أمســكت 

دون أن ترتكه ينفلت من يديها، مدّللة عى 

موهبتهــا مــن خــال فكرهــا الــذي بــه نظمــت 

شــظايا وعيهــا، صانعــة منهــا جوهرهــا الــذي 

يف  عنــه  مـعـرة  النســوي  فكرهــا  عــن  ينــّم 

مــن  فيــه  مــا  عــى  وعقانيــة  بجــاء  رواياتهــا 

واإلبهــام. الغمــوض  أشــباح 

وهــو مــا قــد نجــد بعضــاً منــه يف روايــات أســنَد 

فيهــا كّتابهــا الرجــال إىل امـلـرأة أدواراً بطوليــًة 

كما يف مدام بوفاري وآنا كارينيا انطاقا مما 

لــدى هــذه امـلـرأة مــن أحــام راودتهــا فجعلــت 

منهــا صاحبــة فكــر محــوري بــه أكــدت رؤيتهــا 

ومحصــات  وأحــداث  كطبيعــة  للحيــاة 

قراراتهــا  متخــذة  واجتماعيــة،  أخاقيــة 

ش
وو
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ر 

ستا
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نســوية  نهايــات  نحــو  وســائرة  بمســؤولية 

منطقيــة يف رؤيــة الحيــاة بأســرها أو جنونيــة 

شــخصياً. بهــا  واالحتــدام  الكارثــة  رؤيــة 

ويخــدم الفكــر املحــوري النســويّة العمومّيــة 

حــّر  كفكــر  ألغراضهــا  تجســيده  ناحيــة  مــن 

متبادلــة،  وخطــوط  مرتابطــة  عاقــات  ذي 

بــه تدافــع املــرأة عــن نفســها مثلمــا تدافــع عــن 

غرها وتتكلم عى غرار ما تكتب، وتتعاطف 

التعاطــف ولكــن  يقتــي منهــا املوقــف  حــن 

منهــا  يســتدعي  حــن  باســتحكام، وتتقــارب 

يف  وتتوّحــد  بحيــاد  لكــن  التقــارب  املوقــف 

إبداعها حن تكون منابع قوتها نقّية تشحذ 

أفكارهــا بالوعــي النشــط واملتوقــد، مفصحــة 

متمثلــة  والروحــي  املــادي  نشــاطها  عــن 

وواثقــة  ومباليــة  ومتوازنــة  رصينــة  مركزهــا 

ومرتبة وذاتية ال تسيطر عى اآلخر وال تقبل 

فتتــئ  التفكــر  تســتبعد  ال  يك  لــه،  التبعيــة 

مجــددا عــى التنبــؤ والتكهــن وقــوة املفاجــأة.

يمنــح  وهــو  محوريــاً  الفكــر  يغــدو  هنــا  مــن 

للمناـظـرة  مســاحة  العمومّيــة  النســويّة 

والحـجـاج  الجــدال  مــن  ومعمــارا  واإلقـنـاع 

الضــرورة  يف  محتــواة  وواقعّيــة  بحيادّيــة 

أســلحة  مــن  ـسـاح  فالفكــر  والحتمّيــة. 

وتكمــن  الهجــوم.  ال  املقاومــة  يف  النســويّة 

فاعليتــه يف التجريــد الــذي بــه ُتختــر األشــياء 

فكــر  قــوة  فتتجــى  وموهبــة  بــدأب  وُتـجـّرب 

مــرآة  النســويّة وتنعكــس يف  ســعة  امـلـرأة يف 

تجــد  التــي  النســويّة  مركزيّــة  امـلـرأة املســتقلة 

وتحديــداً. شــموالً  الذكوريّــة  يف  تكاملهــا 

إذ من غر املمكن أن نتحدث عن فكر محوري 

ونحن نهّمش أو نتجاهل الذكوريّة التي لها 

الفكريــن كمحوريــن  أيضــا. وبتعامــد  فكرهــا 

متكافئــن ومتغايريــن تكــون الفلســفة عبــارة 

بحتمّيــة  خفّيــة  اتحادّيــة  جدلّيــة  قــوة  عــن 

مــن  الواقــع  يــرى  إنســايّن  ووعــّي  موضوعّيــة 

لغويــاً  كيانــاً  بوصفــه  اإلنســان  نشــاط  خــال 

ذا طبيعــة حيويــة، تتموضــع يف لغتــه أفــكاره 

التــي يظهرهــا حــن يكــون واعيــاً لهــا ومقتنعــاً 

بهــا ومســموحاً لــه التدليــل عليهــا.

النســويّة  إىل  بالنســبة  الفكــر  وألهميــة 

العمومّيــة؛ فــإن تجســده يظــل رهنــاً بالكيــان 

داخليــة  قضايــا  مــن  بــه  يتصــل  ومــا  املؤنــث 

والجنــدر  واآلخــر  الهويــة  كقضيــة  صميميــة 

والجســد واألنوثــة والقــوة والذاـكـرة واملوضــة 

إىل جانــب قضايــا خارجيــة لهــا صلــة بأســلوب 

والتاريخيــة  اللغويــة  الناحيــة  مــن  الكاتبــة 

للمضمــون  الفرديــة  الخصائــص  وتصنيــف 

واألســلوبية  التواصــل  ونظريــات  والشــكل 

وغــر ذلــك مّمــا لــه صلــة بالعملّيــة اإلبداعّيــة.

وطبيعــي ألّي فكــر يوصــف بأنــه محــوري أن 

يشكل املواقف والتقاليد التي ترسو كقواعد 

بأنــه  فــإذا خصصنــا الفكــر  وترســخ كتقاليــد. 

نســوي بــدا األمــر غــر مؤكــد ملــن ينكــرون عــى 

املرأة أن تكون مفكرة وفيلسوفة، الفتقارها 

كأّن  واتجاهــات.  تقاليــد  ذات  فلســفة  إىل 

جهــازه  لــه  إنســانيا  نشــاطا  ليســت  النســويّة 

التــي  مفاهيمــه  لــه  كمــا  الخــاص  الفكــري 

مضفيــاً  يتبناهــا  التــي  ومواقفــه  بهــا  يعمــل 

عــى فعــل امـلـرأة ـ التــي تكــون يف حالــة انـفـراد 

حســياً  تجريــداً  ـ  ذاتهــا  يف  تفكــر  وهــي  تــام 

تتطور فيه الكلمات والدالالت والصياغات، 

وتغــدو إفهاميــة وهــي تريــد توصيــل أفكارهــا 

وملقيــة  مشــاعرها  عــن  مـعـّرة  اآلخــر،  إىل 

وطبيعــة  األشــياء  عــى  املؤنثــة  بظالهــا 

اآلراء  ومكونــة  مداركهــا  معمقــة  حركتهــا، 

مرهنــة  آـخـراً،  والنـسـاء  أوالً  ذاتهــا  ـحـول 

العضــوي  ارتباطهــا  عــى  فكرهــا  خــال  مــن 

بوعيها اإلنساين يف ظل عالم نسوي يعكس 

جميعــا. وأغراضهــا  مظاهرهــا 

هــو  املحــوري  الفكــر  هــذا  بأهميــة  والوعــي 

منســجمة  والـقـرارات  املواقــف  يجعــل  الــذي 

امـلـرأة  بطموحــات  وثيقــا  ارتباطــا  ومرتابطــة 

الراميــة إىل بـنـاء أواصــر التأثــر والتعــاون مــع 

النظام اإلنســاين العام ويف مختلف مجاالته 

الــخ. وإثنوغرافيــا..  وتاريخــا  لغــة 

وعــى وفــق األحــكام النظريــة التــي رّســختها 

بطريركية الفلسفة وجعلت للرجل الريادة 

واألولويــة بوصفــه صاحــب العقــل املتكامــل؛ 

فاعلــه  الفلســفي وجــود إال  للفكــر  يغــدو  ال 

رجــل. وهــو مــا تدحضــه النســويّة العمومّيــة 

التــي تــرى أّن التفكــر أّيــا كان فلســفيا أو فنيــا 

أو دينيــا أو علميــا أو عســكريا هــو عبــارة عــن 

واع وتجريــدي.  إنســاين  نشــاط  ميكانيزمــات 

فالوعي هو أساس الفكر وليس اإلحساس، 

ومــن ثــم ال تتحــّدد فاعليــة التفكــر التوعويــة 

بالتفكــر وإنمــا تتحــدد  يقــوم  بجنســانية مــن 

بحســب محوريــة هــذا الفكــر عنــد كل جنــس 

عــى حــدة.

وبإســناد املحوريــة إىل فكــر الرجــل أو إىل فكــر 

التفكــر اإلنســاين  الفلســفة هــي  تكــون  امـلـرأة 

النســوي  الفعلــن  كفتــا  تتعــادل  فيــه  الــذي 

الفلســفة  تحــّرره  فاإلنســان  والذكــوري. 

وبهــا  العلــوم،  أم  األقدمــون  عدهــا  التــي 

تتجــى صلتــه بالزمــان ومــا “تواصــل الجوهــر 

الزمــاين”  الجوهــر  تواصــل  ســوى  املفكــر 

ترجمــة  باشــار،  غاســتون  الزمــن،  )جدليــة 

الجامعيــة  املؤسســة  خليــل،  أحمــد  خليــل 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، األردن، ط3، 

تتجــى  الجوهــر  هــذا  ويف  ص15(   ،1992

مــن  عموميــة  تكــون  أن  يف  النســوية  أحقيــة 

ناحيــة وأن تكــون محوريــة يف فاعليــة فكرهــا 

أخــرى. ناحيــة  مــن 

فــإن امـلـرأة هــي  النســوي؛  التفكــر  ويف حالــة 

وهــي  محوريــا  الفكــر  يجعــل  الــذي  الفاعــل 

الغاية وليست األداة وهي املادة األولية التي 

التصــورات  وتحتــدم  األدوار  تتشــكل  منهــا 

وترتاكــم التنقيحــات وتتولــد املجــازات. وهــذا 

صميمــا  وجــوداً  امـلـرأة  يعطــي  مــا  هــو  كلــه 

العمومّيــة. النســويّة  ضمــن  وحياتيــا 

محوريــة  خــال  مــن  النســوية  هــذه  وفهــم 

فكرهــا هــو توكيــد لســعة مــدارك املــرأة وعمــق 

وال  وشــموال.  اســتقاال  الحيــايت  امتدادهــا 

داخــل  والشــمول  االســتقال  يف  مــا  يخفــى 

ازدواجيــة  مــن  برمتــه  النســوي  املجـمـوع 

الداخــل بالخــارج واملعتــاد بالجديــد. فتكــون 

املــرأة نائيــة عــن أّي تبعيــة فكريــة، مســتبعدة 

عقــيل  ازدراء  أو  جنــدري  اســتحواذ  أّي 

نفســه  اآلن  يف  ومجــذرة  بوعيهــا  متمتعــة 

العموميــة. النســوية  أســس 

ونســتطيع أن نشــبه هــذا الــدور الــذي يؤّديــه 

بالــدور  العموميــة  للنســوية  الفكــر املحــوري 

الواقعيــة  للروايــة  الفلســفة  أّدتــه  الــذي 

“احتلــت  حتــى  الحديــث  العصــر  مطلــع  يف 

الروايــة الفلســفية منزلــة مهمــة يف تفكــر ف. 

الرومانتيكيــة  منظــري  مــن  وـغـره  شــليغل 

تشيتشــرين،  ف.  أ.  واألســلوب،  “)األفــكار 

ترجمــة حيــاة ـشـرارة، دار الشــؤون الثقافيــة 

لــم  وإذا  ص65(.  ت،  د.  بغــداد،  العامــة، 

تســتطع الروايــة اإلنجليزيــة يف القــرن الثامــن 

عشــر كروايــات فيلدنــغ وســموليت وســترن 

وغرهــا توكيــد قدرتهــا عــى التجــذر التاريخــي 

مــع أنهــا تمكنــت مــن تحليــل الواقــع تحليــا 

الفلســفية  فولتــر  قصــص  فــإن  دقيقــا؛ 

ترّســخ  أن  اســتطاعت  القويــة  بحججهــا 

التاريخــي. وجودهــا 

مــن أجــل  الفكــر  مــن محــورة  منــاص  إذن ال 

تلــك  العموميــة.  النســوية  ســمات  تدعيــم 

إعــادة رســم  مــن  تتمكــن  بهــا  التــي  الســمات 

لقّوتهــا  املجــال  فاســحة  مبادراتهــا  خريطــة 

صعبــا  وليــس  نظــري.  شــكل  يف  تظهــر  أن 

تجّســد فكرهــا  أن  العمومّيــة  النســويّة  عــى 

املحــوري عــى الصعيــد الفلســفي وذلــك مــن 

فيهــا  النســوي  الوعــي  دالئــل  تعميــق  خــال 

يف  واألســاس  الفكريــة.  اـشـراقاته  وتمتــن 

ذلــك كلــه وعيهــا الــذي يتجــى بصــور إبداعيــة 

موضوعيــة  وأهــداف  عقانيــة  ونزعــات 

وتاريخيــة. اجتماعيــة  وحتميــات 

مـعـرتك  إىل  النســوية  دـخـول  أن  شــك  وال 

الذكوريــة  عــى  انقــاب  هــو  الفلســفة 

وتســّلطها البطرـيـريك الــذي ـحـرص الـحـرص 

وعــن  الفلســفة  عــن  امـلـرأة  إبعــاد  عــى  كلــه 

الرجــل.  عــى  حـكـرا  أرادهــا  أخــرى  مياديــن 

والهيغليــة  الكانطيــة  الفلســفة  يـقـرأ  ومــن 

ســيجد أّن إنســانية الرجــل عمومّيــة بوصفــه 

الكائن املعقول الذي فيه غاية نفسه كعقل 

جدليــة  ماديــة  بديالكتيكيــة  وعمــيل  خالــص 

يف  املحــور  تمثــل  خاصــة،  ذاتيــة  وبقوانــن 

كل مــا لــه صلــة بعالــم الخليقــة مــن أشــياء 

تفهــم  ال  عابــر،  فكيــان  امـلـرأة  أمــا  ومـقـوالت. 

يتماهــى  حــن  إال  أخاقيــا  فهمــا  إنســانيته 

الذكــوري. املجـمـوع  يف  النســوي  املجـمـوع 

كأهميــة  هــي  للنســويّة  الفلســفة  أهميــة  إن 

الرجــل  املفكريــن  الكيانــن  بــن  التكامــل 

وامـلـرأة بــا خــداع وال انغــاق وال تقوقــع. وال 

احتمــال أمــام الفكــر النســوي ليكــون محوريــا 

مــا لــم تتمظهــر النســوية بالعموميــة يف لغــة 

امــرأة تفكــر كفــرد مرهــف وخــاص وهــي تنظــر 

لإلنسان واملجتمع بحد واحد ويف اآلن نفسه 

منغمســة وهــي تتكلــم عــن دقائــق حياتهــا يف 

بهــا  تمتــزج  ومنتظمــة  متماســكة  سلســلة 

النـسـاء جميعــا. صــور 

ووجهــا  قناعــا  املحــوري  الفكــر  يكــون  وبهــذا 

مســتعارا تتــدارى فيــه املــرأة بالنســاء وترتســم 

وإنمــا  ماكــر؛  ومتصنــع  متكلــف  بمظهــر  ال 

بمظهــر حقيقــي يناقــض التصــور البطرـيـريك 

وعيهــا، وكيــف  فهــم  مــا  الــذي  لهــا  املرســوم 

يفهم جدوى هذا الوعي وهو ينظر إليها من 

لــه. خــال تابعيتهــا 

والتابعيــة تعنــي أن النســويّة وهــي تعــر عــن 

املجموع تتجاهل املرأة الفرد وأهمية تعبرها 

مــا  كـثـرا  أمــر  وهــو  نفســها.  عــن 

توســم بــه الكتابــة النســوية كنظريــة 

النســوية  تظــل  ثــم  ومــن  وإـجـراء، 

مساهمة يف تضبيب الفكر النسوي جاعلة 

مســألة وحدتــه الفلســفية ضربــاً مــن املحــال.

فكيف تتمكن النسوية إذن من التملص من 

التجــذر،  حــّد  ترســخت  التــي  التابعيــة  هــذه 

ال  امـلـرأة  فيــه  محــوري  فكــر  بـنـاء  محاولــة 

تتــدارى يف تابعيتهــا للذكوريــة مــن جهــة وال 

داخــل  الفــردي  أمــام هضــم حقهــا  تســتكن 

مــن جهــة أخــرى؟ نفســها  النســوية 

من أهّم براهن إثبات الفكر املحوري التعبر 

للكلمــات وميــض  فيــه  الــذي  الحــر والواعــي 

الوضــع  يحتــوي  نفــي  وـمـزاج  خاطــف 

تختلــف كل  فيــه  والــذي  بالعمــوم  النســوي 

اـمـرأة عــن األخــرى بغـنـاء وظــال واســتبطان 

تـكـّرس  الفكــر،  هــذا  بـلـوغ  وألجــل  وـخـرة. 

النسويّة العمومّية السرد كوسيلة ينكشف 

عرهــا كيــان امـلـرأة فــردا مســتقا عــن اآلخــر.

روايــة كتبتهــا  مــن أول  بــدءا  ـ  الروايــة  وتعــد 

دي  ملــدام  كليــف  دي  األـمـرة  وهــي  اـمـرأة 

الفيت وانتهاء بآخر عمل روايئ يكتب بقلم 

اـمـرأة ـ أهــم الوســائل التــي مــن خالهــا تبلــور 

امـلـرأة فكرهــا ويف إطــار تتجــى فيــه النســوية 

العمومية ومعها تتوضح خصوصية املرأة، 

كاتبــة كانــت أو شــخصية فتتأكــد حقيقتهــا 

ومجــازا. واقعــا 

وعــادة مــا تتمّتــع بطــات الروايــات النســوية 

يف  مفـكـرات  حياتيــة  وفاعليــة  بوعــي 

الذكوريــة  تلقيــه  مــا  وجســامة  أنفســهن 

عــى نســويتهن، متضــادات مــع مــا كان قــد 

رســم لهــن مــن أدوار هامشــية تريــد للرجــل 

أن يكــون هــو البطــل وتريــد للـمـرأة أن تظــل 

منفصمــة يف فكرهــا ورؤاهــا تغاـيـرا وتشــتيتا.

إمكانيــات  يشــحذ  فهــم  لصناعــة  ســبيل  وال 

مثــل  رواكدهــا  ويـحـرك  النســوية  الروايــة 

ملف
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الشــخصية  يســتغرق  محــوراً  الفكــر  اعتمــاد 

النســوية متوغــا يف مجاهيلهــا محــررا إياهــا 

وعفــوي  وبســيط  نمطــي  هــو  مــا  ربقــة  مــن 

تســعى  مــا  بالضبــط  وهــذا  ومنمــق.  وجاهــز 

أساســاته. توطيــد  إىل  العمومّيــة  النســويّة 

والروايــات التــي فيهــا يتمحــور الفكــر يف أدوار 

روايــات  هــي  فلســفية  ضمــن أجــواء  نســوية 

والســاردة،  الكاتبــة  هــي  امـلـرأة  فيهــا  فكريــة 

هارمونيــا  واملتعايشــة  واقعهــا  يف  املفـكـرة 

ومقيــدة  ـحـرة  حولهــا  مــن  املتناقضــات  مــع 

وغامضــة  ســطحية  ومنهــارة  مســيطرة 

وعــى وفــق قوانــن الطبيعــة. وبذلــك تتمتــع 

فلســفي  ونــزوع  فكريــة  برؤيــة  الشــخصية 

ذي وشــائج ميتافيزيقيــة. فــكأّن الروايــة هــي 

الخــارج الــذي يرجــع صــدى دواخــل البطلــة. 

هذه الدواخل التي تتسع ضمن مجال ذايت 

برمتــه. الوجــود  شــكل  تتخــذ  حتــى 

والنزعة الفلسفية يف الروايةـ  التي فيها فكر 

امـلـرأة هــو املركــز والنســوية هــي اإلطــار ـ عــادة 

ما تّتسم باختاجات وتقلبات واستفهامات 

وإحساســات تجســد العموميــة ال كمفهــوم 

تاريخــي وإنمــا كجوهــر نســوي  اجتماعــي أو 

وفـكـرة فلســفية ذات مظهريــة إنســانية.

روايات لطفية الدليمي

مــن  بــدءا  الدليمــي  لطفيــة  روايــات  تنمــاز 

 1986 الوحيــدات(  النـسـاء  )عالــم  روايتهــا 

وفونوـغـراف  )عشــاق  روايتهــا  إىل  ووـصـوال 

برؤيــة  الفكــر  عــى  بانكبابهــا   2013 وأزمنــة( 

نســوية فيهــا امـلـرأة هــي البطلــة التــي تتمحــور 

يف مأســاتها مأســاة النـسـاء جميعــا. والغايــة 

مــن وراء مرـكـزة امـلـرأة ســردياً هــي أوســع مــن 

أن تكون غاية اجتماعية أو أخاقية محددة 

محلقــة  الحاضــر،  الواقــع  تتعــدى  كونهــا 

ميتافيزيقيا نحو يوتوبيا مستقبلية وغائصة 

حلميا يف التاريخ الرافديني متجاوزة الســرد 

إىل ما وراءه عر توظيف املخطوطة والرسالة 

املذـكـرات. ودفــرت  والكراســة  واملدونــة 

وبالفكــر املحــوري تتبلــور النســوية العموميــة 

يف هــذه الروايــات عــى وفــق نهــج خــاص هــو 

وال  رمزيــا  وال  واقعيــا  وال  كاســيكيا  ليــس 

رومانسيا بل هو نهج ممهور بفكرنة السرد 

أو تســريد الفكــر. وهــو نهــج نوعــي بالقيــاس 

إىل كــم كبــر مــن الروايــات التــي وقــع كّتابهــا 

تحــت طائلــة الحراســة الذكوريــة فمــا علمــوا 

محــورة  يجربــوا  ولــم  امـلـرأة  مرـكـزة  عــى 

الفكــر النســوي ولــم يضعــوا امـلـرأة املفـكـرة يف 

العموميــة  النســوية  حســبانهم. ومــن صــور 

يف روايات لطفية الدليمي التي فيها نتلمس 

فـكـرا محوريــا، مــا يــأيت:

الصورة األوىل: املؤلف ذو دور وظيفي

ال يمكــن الحديــث عــن فكــر محــوري داخــل 

خطاب روايئ ما لم تكن للمؤلف نزعة ذاتية 

يف إثبــات وجــوده حيــاً داخــل نصــه. وتتمــاىش 

النســوية  مفهــوم  مــع  الحــّي  املؤلــف  فـكـرة 

واألهميــة  املعنــى  ناحيــة  مــن  العموميــة 

والعاقــات. والوظيفــة  والقيمــة 

وكانــت املدرســة البنيويــة قــد دعــت إىل إماتــة 

عنــه  بــدال  واالهتمــام  قيمتــه  وإلـغـاء  املؤلــف 

بالنــص ومــا فيــه مــن محايثــات، ثــم طــرأ عــى 

النقــد األدبــي تـحـول منهجــي مهــم فاســتعاد 

مــا  مــدارس  بقيــام  قيمتــه  بعــض  املؤلــف 

النــص  انفتــاح  مبــادئ  تشــربت  بنيويــة  بعــد 

وتداخلــه. فكانــت الدراســات الثقافيــة ومنهــا 

التطــور  عــى  أهــّم مؤشــر  النســوية  دراســات 

النظــري الــذي ســاهم مســاهمة فاعلــة يف أن 

يســتعيد املؤلــف بعــض حضــوره ولكــن ليــس 

لهــا  )مــوت املؤلــف(  فـكـرة  مــا زالــت  إذ  كلــه، 

أمــر  ليــس  الــذي  الراســخ  النقــدي  حضورهــا 

البتــة. خلخلتــه هينــاً 

ميشــيل  الحــي  لفـكـرة املؤلــف  انتصــر  وممــن 

أواخــر  يف  اعتمــد  الــذي  فوكــو 

العشــرين  القــرن  ســبعينات 

اسرتاتيجية نصية تنطلق من منظور ما 

بعــد بنيــوي يف مقالتــه املوســومة )مــا معنــى 

املؤلف( 1979 منطلقا من حقيقة أن “املؤلف 

يتجــى  للتعبــر  خــاص  مصــدر  النهايــة  يف 

بأشــكال تامــة إىل حــد مــا وبجــودة متســاوية 

وصــور  أعمــال  يف  متشــابهة  ومصداقيــة 

ورسائل ومقطوعات وما إىل ذلك” )القصة 

األنــواع  نظريــة  يف  دراســات  املؤلــف  الروايــة 

وآخــرون،  تــودوروف  املعاـصـرة،  األدبيــة 

للنشــر  دومــة، دار شــرقيات  ترجمــة خــري 

ص207(.  ،1997 ط1،  مصــر،  والتوزيــع، 

أمــا دليلــه عــى أن املؤلــف حــي فمقولتــان همــا 

املؤلــف  يحافــظ  فيهمــا  و)الكتابــة(  )العمــل( 

عى جالة وجوده نافياً فكرة موته ومؤكداً 

ملكيته الفكرية بســمات أمريقية وعاقات 

 Auther( وظيفــة  كمؤلــف  لــه  تعطــي 

داالً  بوصفــه  نصــه  داخــل   )Function

الوظيفــة  هــذه  عــى  ومدـلـوالً. ومثــال فوكــو 

هــي  حــدود  أو  قواعــد  لهــا  ليســت  التــي 

وامللحميــة  املقدســة  التأسيســية  النصــوص 

واملـسـرحية التــي مؤلفهــا حاضــر معهــا اســما 

علمــا.

بــن  تتقلــص املســافة  الحــي  وبفـكـرة املؤلــف 

ذاتــن همــا ذات املؤلــف وذات الســارد ـ ذاتيــا 

كان هــذا الســارد أو موضوعيــا ـ وكلمــا كان 

أكــر  كان  والتفكــر  بالفكــر  مهتمــا  الســارد 

الــذي  الحــي  مؤلفــه  عــى  وتدليــا  حاجــة 

أيضــا. ويتخفــى  فيــه  يتمظهــر 

الفـكـرة  هــذه  مــن  املؤلف/الرجــل  يفيــد  وإذ 

مضاعفــة  الفائــدة  تلــك  فــإن  اإلحيائيــة؛ 

يف  تســاهم  ألنهــا  املؤلفة/امـلـرأة  إىل  بالنســبة 

أوال  نصهــا جنوســيا  داخــل  النســوية  تعزيــز 

عــى  جديــدة  مؤنثــة  معطيــات  وتضفــي 

الشــخصيات ثانيــا. وهــو مــا تعتمــده لطفيــة 

ملف
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الدليمــي يف كل مــا تكتبــه )قصصــا وروايــات 

ومقــاالت(.

الســارد  مــع  الســرد  يف  املؤلفــة  وحضــور 

وجودهــا  تمنتــج  أنهــا  يعنــي  واملســرودات 

عليــه  لــه وســابقة  منتميــة  بفاعليــة  الفــردي 

نظــام  وفــق  وعــى  باســتمرار  فيــه  ومختفيــة 

تـكـرتث بموجبــه بالقيمــة وتنـخـرط متســربلة 

باألصالــة.

لحضورهــا  املؤلفــة  منتجــة  أســاليب  ومــن 

املتعاليــات  أو  التعالقــات  الســرد  داخــل 

النصية أو التناصات التي ترتهن خارجيا مع 

بنــى نصيــة ســابقة أدبيــة وتراثيــة أو تتعالــق 

داخليــا مــع نصــوص معاصــرة ملؤلفــن آخريــن 

قــد  كانــت  ممــا  نفســها  املؤلفــة  نصــوص  أو 

داخــل  مجــددا  معــه  ســابقا وتتفاعــل  ألفتــه 

. عملهــا

أن  رواياتهــا  أغلــب  يف  املؤلفــة  اعتــادت  وقــد 

عتبــات  النصيــة  املتعاليــات  هــذه  مــن  تتخــذ 

تفتتــح بهــا الروايــة ككل، فجعلــت مثــا قــول 

نوفاليــس “لــم يكــن قــد تعهدنــا بــيء تجــاه 

النـسـاء  “عالــم  لروايتهــا  عتبــة  العالــم”  هــذا 

املأخــوذ  املقطــع  هــذا  تجعــل  أو  الوحيــدات” 

الجبــار  لعبــد  التذـكـرة  موقــف  كتــاب  مــن 

لــكل يشء شــجر وشــجر  النفــري “وقــال يل 

األســماء  عــن  فاذهــب  األســماء  الحــروف 

تذهــب عــن املعــاين وقــال يل إذا ذهبــت عــن 

لروايتهــا  عتبــة  ملعرفتــي”  صلحــت  املعــاين 

زحــل”. “ســيدات 

)عشــاق  روايــة  يف  التناصــات  ـكـرة  وتدلــل 

املؤلفــة  انهمــام  عــى  وأزمنــة(  وفونوـغـراف 

مطالــع  بــه  توّشــح  مــا  خــال  مــن  بالفكــر، 

وصوفيــة  فلســفية  أقــوال  مــن  الفـصـول 

محدثــن  وكّتــاب  لشــعراء  وشــعرية 

ومعاصريــن. هــذا إىل جانــب املتعاليــات التــي 

روايــة  ففــي  الســابقة  رواياتهــا  مــن  تســتلها 

نصــا  تقتطــع  وأزمنــة  وفونوـغـراف  عشــاق 

مــن روايــة “ســيدات زحــل” وتجعلــه مفتتحــا 

لفصل من قصة صبحي الكتبخاين املضمنة 

اإلطاريــة. نهــى  قصــة  يف 

شــكل  يف  متعالياتهــا  املؤلفــة  تـصـوغ  وقــد 

عبارات فكرية مركزة ومرّمزة أو استفهامية 

الســرد  عــن  لهــا  تميـيـزا  غامــق  بخــط  تكتبهــا 

فـصـول  أو  فصــل  مســتهل  يف  وتضعهــا 

معينــة،  ومقاصــد  مؤديــات  ذات  كمفاتيــح 

الفصــل  توشــح  بهــا  التــي  الجملــة  كهــذه 

الثــاين مــن روايــة “حديقــة حيــاة”، “كل يشء 

يسقط من الزمن، ولكن أين يسقط الزمن؟ 

مــن يجمــع شــتات الشــهور األيــام والســنوات 

)ص24(. والدهــور؟” 

فرعيــة  عناويــن  النــي  املتعــايل  يكــون  وقــد 

تفتتــح بهــا املؤلفــة الفـصـول مثــل فصــل “هــو 

الذي أىت” من رواية عالم النساء الوحيدات. 

واملخطوطــة  والرســالة  املذـكـرة  توظــف  أو 

فيهــا  تتماهــى  ميتاســردية  كمتعاليــات 

املؤلفــة بالشــخصية، وهــو مــا يســتفّز القــارئ 

ويدفعــه إىل التفكــر يف التمييــز بــن الســارد 

واملؤلفــة  والســارد  ناحيــة،  مــن  والشــخصية 

ثانيــة كمــا يف هــذا املقطــع “هــذه  مــن ناحيــة 

القصــة ليســت ســوى ‘قصــة حــب’ ومــا هــي 

باألســطورة أو الخرافــة، وأنــا إذ أرويهــا لكــم 

ال أنتظــر منكــم أن تصدقوهــا، حســبي أننــي 

عشــتها، وبــن يــديَّ البينــة املاديــة التــي تثبــت 

والقصــة  حدوثهــا،  حقيقــة  ولآلخريــن  يل 

األقــل  يف  ـ  ســواي  تخــص أحــدا  ال  هــذا  بعــد 

عــى املســتوى الشــخي ـ ألنهــا بهــذا االعتبــار 

وشــاهدتها  بطلتهــا  وأنــا  وحــدي  قصتــي 

)ص83(. الحيــة” 

وال تؤكد املؤلفة الحية بأدائها لهذه الوظيفة 

يف رواياتهــا عــى فكرهــا املحــوري حســب؛ بــل 

القــارئ  عــى جعــل  قدرتهــا  أيضــا  تؤكــد  هــي 

تلــك  إشــارات  تأويــل  يف  يتفكــر  وهــو  منتجــا 

املتعاليــات والبحــث يف اســتعاراتها كعتبــات 

واســتهاالت.
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نسوي

خضــّم  يف  الفكريــة  العمليــة  تماهــي  إن 

الســارد  أن  يعنــي  الســردية  العمليــة 

مكرتثــا  بالتفكــر  يحتــدم  وهــو  موضوعــي 

بمــا تمــّر بــه مســروداته، يتحــن الـفـرص يك 

يقتحــم الســرد مفكــراً بلســانها هنــا أو هنــاك. 

التســريد  مــن  مزيــدا  يعنــي  ال  واقتحامــه 

وإنمــا هــو التفكــر بعــن مؤنثــة يف منغصــات 

الواقع املعيش كفقدان العدالة االجتماعية 

وغوائــل  الحــب  وعوائــق  الحــروب  وبشــاعة 

التطرف واإلرهاب ومتاهات الوجود وتزعزع 

الهويات والتباين الحضاري وغر ذلك كثر.

يجعلــه  مســروداته  صــوت  الســارد  وتبّنــي 

مؤنثــاً ال عــى مســتوى الضمائــر حســب؛ بــل 

عــى مســتوى وجهــات النظــر والثيمــات، كمــا 

يف روايــة “عشــاق وفونوـغـراف وأزمنــة” التــي 

الكتبخــاين”  جابــر  “نهــى  البطلــة  تفكــر  فيهــا 

يف الظــل الــذي يبــزغ لهــا بــن الحــن والحــن 

فتتأملــه  آخــر،  إىل  زمــان  مــن  معهــا  منتقــا 

تــارة كطيــف رجــل وتــارة ثانيــة كرؤيــة نورانيــة 

تمنحهــا حريــة التحليــق يف العــدم والوجــود 

معا وتارة ثالثة كإشارات غريبة ليس لها أن 

تتخلــص منهــا أو تتجاهلهــا، بــل هــي مرتهنــة 

بتأثرها أينما حّلت يف املدن التي طافت فيها 

كــذات مســتقلة ال تتأقلــم مــع حضــارة غربيــة 

ترى فيها جمودا إنسانيا بشعا فتنكفئ عى 

باأللــم  املشــبوب  بالحــزن  مداويــة  نفســها، 

داخلهــا،  واألمــل  الســمو  وهــج  والفجيعــة 

الحــب  معنــى  يف  بلســانها  يفكــر  والســارد 

“فمــا الحــب إال نبــع انبثــق مــن أغــوار ســحيقة 

عاملهــا  لــروي  ســخيا  عذبــا  مجهولــة وتدفــق 

نضجــا  ومنحهــا  البـصـرة  بصـفـاء  القاحــل.. 

امتاكهــا”  لتــدرك  تكــن  لــم  وقــوى  مباغتــا 

)ص393(.

بطلــة  أيضــا اهتمــام  الحــب  فـكـرة  وتـسـرتعي 

“الحــب  الوحيــدات”،  النـسـاء  “عالــم  روايــة 

مــن  مرحلــة  كل  يف  مختلفــة  أشــكاال  يتخــذ 

مراحله لكنه يبقى يف جوهره حبا” )ص76(. 

وليــس هــذا القــول مونولوجــا يكشــف لنــا عــن 

تداع نفي يخص دواخل املتكلمة وإنما هو 

فـكـرة محــددة مفصولــة عــن أحــداث الســرد 

فيهــا املتكلــم ســارد موضوعــي.

ومثــل ذلــك نجــده عنــد بطلــة روايــة “حديقــة 

حيــاة” وهــي تفكــر يف األســرى العائديــن مــن 

آلــة  يف  حـشـرتهم  “الـحـرب  ضــروس  ـحـرب 

للمســخ وطحنتهــم وأعــادت تشــكيلهم مــن 

ذراع  أو  مبتــورة  يــد  منهــم،  تبقــى  مــا  بقايــا 

بــا معصــم، قــدم مهروســة وجذمــة ســاق. 

نصــف وجــه وعــن ال تــرى غــر الــذي يــراد لهــا 

مـسـوخ  الظــام.  غــر  يــرى  يشء  ال  ـتـراه  أن 

األكفــان  تشــق  األســر  أضرحــة  مــن  تقــوم 

واتفاقيــات جنيــف لتبــادل األســرى وتعــود ال 

كما كانت بل كما شاءت  لها شرعة الحرب 

الــروح  مثقوبــة  الذاـكـرة  مغـسـولة  تعــود  أن 

النفــس.  ثقــوب  مــن  يتســاقط  يــأيت  مــا  كل 

الكلمــات  يســتبقي ســوى  الجســد منخــل ال 

عتيقــة  كلمــات  القعــر  يف  ترســبت  التــي 

منســية ال معنــى لهــا يجــدون فيهــا راحــة غــر 

مشــروطة وقــد دفعــوا األثمــان منــذ والدتهــم 

الثالثــة”  الثانيــة ووالدتهــم  األوىل ووالدتهــم 

)ص117(.

وكذلــك حــن تفكــر البطلــة يف الحيــاة واملــوت 

فيهــا  تغــدو  مجازيــة  بطريقــة  والحريــة 

الحمائم معادال موضوعيا لذاتها التي تطر 

أشــكاال  متخــذة  تـشـاء  كيفمــا  محلقــة  منهــا 

نفســها  الشــخصية  يف  مســتغرقة  شــتى 

ص122(. )ينظــر: 

الحــر،  التفكــر والتداعــي  بــن  كبــر  والفــرق 

فــاألول عمليــة خارجيــة بوجهــة نظــر نســوية 

عــى  فنيــة  إضافــة  أيــة  للحبكــة  تضيــف  ال 

املســتوى  األربعــة:  التأليــف  مســتويات 

الزمــكاين واملســتوى  األيديولوجــي واملســتوى 

بعكــس  التعبــري،  واملســتوى  النفــي 

عــن  تكشــف  عمليــة  هــو  الــذي  التداعــي 

جديــد ســردي عــى املســتوين األيديولوجــي 

والنفــي فيدفعــان بالحبكــة نحــو مزيــد مــن 

التصعيــد ســواء أكان هــذا التداعــي يف شــكل 

شــكل  يف  كان  أو  صامــت  مونولوجــي  حــوار 

مـحـول. أو  مســرد  داخــيل  اســتبطان 

نجــده  مــا  الفكــري  االحتــدام  أمثلــة  ومــن 

وأزمنــة”  وفونوـغـراف  “عشــاق  روايــة  يف 

نهــى.  وعــي  داخــل  مــن  الســارد  يفكــر  وفيهــا 

والدليــل عــى أن الــذي يفكــر هــو نهــى بينمــا 

وســيط  ناقــل  مجــرد  املوضوعــي  الســارد 

يف  وظيفتــه  خــارج  يكــون  بالتفكــر  أنــه  هــو 

ولــو  لشــخصيته.  النفــي  التطــور  كشــف 

أدائــه  يف  أّثــر  ملــا  الفكــري  حذفنــا املقطــع  أننــا 

لوظيفتــه، كهــذا املقطــع وفيــه يفكــر الســارد 

بصــوت نهــى وهــي تتأمــل مكابداتهــا يف حــب 

طيــف ال حقيقــة لــه “البشــر جميعــا وليســْت 

يســمونها  هائلــة  بوتقــة  يف  صهــروا  وحدهــا 

ليســت  وهــي  الـغـرام  أو  العشــق  أو  الحــب 

واألجســاد  األـعـراق  تاحــم  الرغبــة يف  ســوى 

خوف التايش يف خديعة املوت. الكل ولدوا 

اللحــم  يف  ـسـرت  عارمــة  نشــوة  مكيــدة  مــن 

صعقة مكهربة عشقوا وتناسلوا وتخالطت 

البيــوت  أنســابهم وخانــوا وتقاتلــوا وأسســوا 

واألســواق  املــدن  ومياديــن  النصــر  وأقــواس 

مامحهــم  وأكل  والبـنـوك  البـغـاء  ومنــازل 

عفن الكراهية أو جذام الجشع ثم انشغلوا 

صراعاتهــم  عززتهــا  التــي  املدافــن  بتوســيع 

والحــروب” )ص14(. وال يعنــي ذلــك التقليــل 

الـحـرة واملونولوجــات  التداعيــات  مــن أهميــة 

الداخليــة التــي تظــل لهــا أهميتهــا يف توضيــح 

حجــم الضغــوط النفســية التــي تضـطـرم بهــا 

ومــا  حالهــا  يف  تفكــر  وهــي  امـلـرأة 

حولهــا.

وبمحوريــة نهــى كــذات مفــردة ومفـكـرة 

الطيــف  يغــدو  الروايــة  داخــل  ومركزيــة 

بــه  الــذي  اآلخــر  لفكــر  موضوعيــا  معــادال 

“إنهــن  العموميــة  النســوية  مــآالت  تتوكــد 

نـسـاء وحيــدات يف وحشــة األنوثــة والشــكل 

ال ابــن لــه وال رجــل.. منـعـزالت ومنشــغات 

بأوجاعهــن املتفاقمــة الجســد يتوجــع عندمــا 

)ص447(. لخســاراتها”  الــروح  تستســلم 

هــذا إىل جانــب املقاطــع التــي يســبقها الســارد 

نهــى:”  “تتـسـاءل  أو  نهــى:”  “تفكــر  بعبــارة 

مقصديــة  تظهــر  وفيهــا  نهــى:”  “فـكـرت  أو 

السارد يف جعل شخصيته مفكرة وبمسافة 

جمالية هي مسافة منح النص الحياة. وهو 

وصـفـاء  روحيــا  غنــى  الشــخصية  يعطــي  مــا 

داخليا، به تواجه بؤس عاملها الخارجي وما 

يعــج بــه مــن تدهــور أخاقــي وجمــايل.

نهــى  حــال  املوضوعــي  الســارد  ينقــل  وحــن 

لعــازيف  تســتمع  األوديــون  محطــة  يف  وهــي 

يســتعمل  فإنــه  أبيهــا  يف  وتفكــر  املوســيقى 

اســمي الفعــل “آه ويــاه” مــع ضمــر الغائبــة 

بقلبهــا  ال  بعقلهــا  املفـكـرة  امـلـرأة  عــى  الــدال 

واملحلقة بعيدا عن مشاعرها واملقرتبة كثرا 

من عقانية النظر الجديل “آه لو كان والدها 

اإلنصــات  يشــاركها  هنــا  املوســيقى  عاشــق 

موســيقاها  تعــزف  التــي  الفرقــة  هــذه  إىل 

البدائيــة وكأنهــا تعيــد تخليــق مشــهد الحيــاة 

حضارتهــا  وعفــن  املدينــة  فــوىض  عــى  ردا 

الخانقة لو انه معها اآلن ألذهلته موسيقى 

املــروج والغابــات وســحرته اإليقاعــات املـثـرة 

بأشــذاء  تـفـوح  وهــي  الشــجية  واأللحــان 

بــن  شاســعة  املســافة  هــي  كــم  يــاه  األرض. 

ســماعها  عــى  دأب  التــي  املعلبــة  املوســيقى 

الفونوـغـراف  عــى  األـثـرة  أســطواناته  مــن 

العتيــق وبــن موســيقى ســاخنة شــهية تولــد 

ملف
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العازفــن” )ص  أيــدي وأفــواه  بــن  مــن  للتــو 

ص 12ـ  13( ولو كان السارد راغبا يف التدخل 

واالقتحام وليس التفكر املحوري بعمومية 

لــكان ذلــك بعبــارة وجـيـزة تعــر عــن  نســوية 

الحــر  املونوـلـوج  أســلوب  أو الســتعمل  رأيــه 

غــر املباشــر تعـبـرا عــن التداعــي النفــي وملــا 

 :“ لقــال  بــل  و”يــاه”  “آه”  يكــرر  أن  احـتـاج 

فقالــت…(. أو  فتأوهــت… 

واختــزل الســارد املوضوعــي يف افتتــاح روايــة 

بجملــة  البطلتــن  قصــة  حيــاة”  “حديقــة 

نســوية  نظــر  وجهــة  مــن  عرضهــا  فكريــة 

فقــد  للرتاجــع  ســبيل  ال  أن  املرأتــان  “تعــرف 

وال  القلــب  ورضــخ  حكمتهــا  الحيــاة  قالــت 

مجــال للرتاجــع. فمهمــا يحــدث لإلنســان ال 

بــد لــه أن يمــي قدمــا ســواء نحــو حتفــه أو 

نحو نجاته ال بد له أن يمي قدما” )ص6(. 

التفكــر يف حــال املرأتــن غــر مؤثــر يف  وهــذا 

االســتغناء  يمكــن  إذ  الســردي،  التحبيــك 

العليــم  الســارد  تدليــل  لكنــه مهــم يف  عنــه.. 

شــخصيته. فكــر  عــى 

أما إذا كان السارد ذاتيا؛ فإن التفكر داخل 

بحريــة  ومتاحــا  متحققــا  ســيكون  الســرد 

متــى ـشـاء بوصفــه هــو نفســه امـلـرأة البطلــة، 

الكينونــة  مؤنــث  والتفكــر  التســريد  فيغــدو 

نســوية  عــى  والرتهــن  الحضــور.  ومؤنــث 

الســارد الــذايت يعنــي تمريــر التفكــر النســوي 

داخــل التخييــل الســردي عــى شــكل لحظــات 

الســرد، وفيهــا تنشــغل  مقتطعــة مــن زمــن 

خــارج  والنظــر  بالتأمــل  البطلــة  الســاردة 

األحــداث التــي ســتتوقف عــن التقــدم لرهــة 

لكنهــا  الزمــان  ســر  عــى  تؤثــر  ال  هنيهــة  أو 

تعّمق شروخ الذات املفكرة بذاكرة مشوشة 

أمــل؟ ال  ثمــة  ووعــي حائــر ومضـطـرب “هــل 

أدري ال أعلــم اآلن أي يشء حتــى أننــي أشــك 

بوجــودي يف هــذا العالــم املتهــاوي، أيــن أنــا؟ 

بلــدي يف قبضــة الســقم وأنــا أحــاول النجــاة 

بنفي. كل منا يعمل عى خاصه الفردي. 

مــا عــاد هنــاك تعاضــد بــن البشــر” )ص44(.

وعــادة مــا يكــون الســارد الــذايت عنــد لطفيــة 

الدليمــي شــهرزاديا وهــو يشــطر ذاتــه املؤنثــة 

إىل شــطرين وبمســتوين ســردين: املســتوى 

اإلطاري وتمثله القصة األصلية وفيها يكون 

واملســتوى  ذاتيــا  أو  موضوعيــا  أمــا  الســارد 

الضمنــي وتمثلــه القصــة املثليــة وفيهــا يكــون 

الســارد ذاتيــا. والغايــة التدليــل عــى الشــرخ 

التــي توقعهــا  الــذي يعــرتي البطلــة  الروحــي 

صــدف الحيــاة القاســية عــى مخطوطــة هــي 

أو  يوميــات  كراســة  أو  مذـكـرات  دفــرت  أمــا 

والكرتونيــة  بريديــة  أو رســائل  ســرية  أوراق 

تاريــخ  كتابــة  عــن  مســؤولة  بســببها  تغــدو 

النـسـاء.

القصــة  وهــي  “م”  اآلنســة  مذـكـرات  ففــي 

الضمنية يف رواية “عالم النساء الوحيدات” 

ملكــوت  يف  هائمــة  حالهــا  يف  البطلــة  تفكــر 

كرهــت  وقــد  منعزلــة  وحيــدة  بهــا  خــاص 

بـمـرارة  عاشــتها  حيــاة  مـسـرتجعة  نفســها 

والســبب جســدها “يشء ال يخّصنــي دثرتــه 

ودفأتــه وخرجــت منــه إىل أحامــي اخرتعــت 

أحداثــا ووجوهــا وأصواتــا وابتدعــت مشــاهد 

نابضــة تختلــج أمامــي يف عتمــة الغرفــة التــي 

أســدلت ســتائرها غبــت يف حلــم كبــر وتركــت 

البــاردة”  القوقعــة  داخــل  وحيــدا  الجســد 

ص29(. )الروايــة، 

ذاتــن  والبطلــة  ميــم  اآلنســة  تكــون  وبينمــا 

حتــى  حكايتهــا  إحداهمــا  تـسـرتجع  أن  مــا 

تظهــر األخــرى فجــأة ويتـحـول ضمــر املتكلــم 

أصــاب  مــا  إىل  رمزيــة  كإشــارة  متكلمــن  إىل 

لكــم  “آه  وشــرخ  انفصــام  مــن  الذاتــن  فكــر 

كل  يســقط  عندمــا  منطقيــة  األمــور  تبــدو 

جميــا  ابنــا  صــار  الــذي  حبنــا  لكنــه  منطــق.. 

أصبحنــا  وشمســنا..  معبودنــا  صــار  أليامنــا 

ننــىس أنفســنا.. ونجلــس لنتعبــد أمــام حبنــا 

كأنمــا هــو يشء يقــع خــارج حــدود 

روحينا وجسدينا مثل نهر يجري يف 

مــن  أن نحميــه  نملكــه.. ونقســم  حقــل 

حماقاتنا وأنانيتنا وجنوننا ونبي من اجله 

)ص76(. عنــه”  منــأى  يف  نكــون  عندمــا 

حيــاة  البطلــة  يف  جميعــا  النـسـاء  وتتماهــى 

البابــيل يف روايــة “ســيدات زحــل” وهــي تفكــر 

بضمر املتكلمن بأشياء كثرة حولها. ومنها 

يف  اســتحضارها  يتكــرر  التــي  الســدر  شــجرة 

أكــر مــن روايــة مــن روايــات لطفيــة الدليمــي. 

ويعكــس هــذا التــوزع بــن ســاردتن بطلتــن 

امـلـرأة  فيهــا  التــي  العموميــة  النســوية  فكــر 

تنشــطر عــن ذاتهــا إىل كيانــن بينمــا تتاقــى 

اســتلهاما  مثلهــا،  حــرى  أخــرى  ذوات  مــع 

لحكايــات ألــف ليلــة وليلــة التــي فيهــا شــهرزاد 

نســويا،  يكــون املجـمـوع  حــن  الســاردة  هــي 

منفــردة  أناهــا  تكــون  حــن  البطلــة  وهــي 

ككيان ني يتعدد بتعدد الضمائر واألزمنة 

واألفعــال. واألمكنــة 

الصورة الثالثة: الساردة واملسرودة 

استفهاميتان

ال شــك أن التســاؤل دال مــن دوال التفكــر، 

بنفســها  الشــخصية  وعــي  عــى  دليــل  وفيــه 

وتــرتدد.  وتشــكك  تتحــر  وهــي  وغرهــا 

وهدفها بلوغ الحقائق ومعرفة كنه األسرار 

بهــا. تحيــط  التــي 

وإذا كان التفكر يجعل املؤلفة حية ويحول 

فــإن  وتعــددا؛  توحــدا  مؤنــث  إىل  الســارد 

تفكــر املســرودات يف حالهــا يجعلهــا كيانــات 

بالتناقــض  تتســم  ســردية  بنزعــة  متســائلة 

واملعانــدة. والتعــارض 

وبسبب وضوح سمة التساؤل عى ساردات 

الفكــر  يغــدو  الدليمــي  لطفيــة  ومســرودات 

النسوي محاذيا خط التسريد. ومن ثم فإن 

الســارد وهــو يـسـرتجع األحــداث بكرونوتبيــة 
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املشــاهد  وموظفــا  النظــر  وجهــات  بانيــا 

واملفارقــات  والحــوارات  واملقاطــع  الدراميــة 

الفنية، ال بد له من أن يرتك مساحة للفكر 

دومــا.

رواياتــه  يف  محفــوظ  نجيــب  ُعــرف  وقــد 

الديالكتيكيــة  التســاؤالت  بتوظيــف  الرمزيــة 

التــي تجعــل الســارد مفـكـرا. ويف “رحلــة ابــن 

باألســئلة  عملــه  الســارد  يفتتــح  فطومــة” 

قنديــل  أو  فطومــة  ابــن  مســروده  مخاطبــا 

محمــد العنابــي، مســتبقا التســريد بالتفكــر 

أي  الرحالــة؟  أيهــا  تبحــث  “عــّم  متســائا 

كيــف  صــدرك؟  بهــا  يجيــش  العواطــف 

)رحلــة  وشــطحاتك؟..”  غراـئـزك  توســوس 

دار  محفــوظ،  نجيــب  فطومــة،  ابــن 

 ،2007 ط2،  القاـهـرة،  للنشــر،  الشــروق 

ص7(، ويختــم الســارد الرحلــة بالفكــر أيضــا 

“هــل  مجـهـوال  يظــل  قــادم  عــن  مســتفهما 

واصل رحلته أو هلك يف الطريق؟ هل دخل 

دار الجبل وأّي حظ صادفه فيها؟ وهل أقام 

بهــا آلخــر عـمـره أو عــاد إىل وطنــه كمــا نــوى؟ 

علــم ذلــك كلــه عنــد عالــم الغيــب والشــهادة” 

)ص126(.

تجعلــه  التــي  هــي  بالفكــر  الســارد  مبــاالة  إن 

يعطــي للتســاؤالت أهميــة، مغايــرا باألســئلة 

التــي يضعهــا عــى لســان مســروداته نمطيــة 

الســرد االـسـرتجاعي أو االســتباقي. والبغيــة 

أو  مســتغلقا  توضــح  إجابــات  عــى  الوقــوف 

غائبــة.  إىل حقيقــة  تقــود  أو  تكشــف جديــدا 

وأزمنــة”  وفونوـغـراف  “عشــاق  روايــة  ويف 

البطلــة وهــي تفكــر  الســارد بلســان  يتـسـاءل 

عديــد  وبعــد  ؟  حبــا  يكــون  عندمــا  الحــب  يف 

“ال  اإلجابــة  إىل  بهــا  يصــل  املماثلــة  األســئلة 

عاشــته  الــذي  العاطفــي  العمــى  أنــه  شــك 

يف  العقــل  جـنـوح  ولعلــه  جنــون  برهــة  يف 

وحشــة الغربــة أو ظمــأ القلــب للحنــان وهــو 

ضغــوط  تحــت  للتبصــر  فقــدان  حقيقتــه  يف 

الوحــدة ومســؤولية مواجهــة قســوة العالــم 

)ص394(. ســند”  أو  عــون  دونمــا 

وعــادة مــا يســتجلب التســاؤل يف موضــوع مــا 

فتدفــع  الســاردة  مخيلــة  بهــا  تســتثار  أفــكارا 

باألحداث نحو مزيد من التصعيد. من ذلك 

وهــي  البطلــة  تطرحــه  الــذي  التســاؤل  هــذا 

تفكــر يف النــاس وهــم يســجلون مذكراتهــم. 

ويقودهــا التفكــر إىل أن ليــس مهّمــا عندهــا 

يــرون  “فمــاذا  التســاؤل  املهــم  وإنمــا  التذكــر 

حــي  هــو  مــا  يغتــال  يومــه؟  يغتــال  مــن  يف 

املاضيــة  الخرائــب  بــن  مــا  ليوصــل  وســاخن 

والحلــم اآليت؟ مثــل هــؤالء البشــر ال يملكــون 

أسئلة بل مسلمات جاهزة ال يتساءلون بل 

األســئلة  صنــع  عــى  أثابــر  أنــا  يستســلمون.. 

وكـثـرة  )ص9(  والحيــاة”  البشــر  واكتشــاف 

القبيــل. التســاؤالت مــن هــذا  هــي 

امـلـرأة  بضمــر  تــارة  يــأيت  التســاؤل  كان  وإذا 

املجـمـوع  بضمــر  أخــرى  وتــارة  املتكلمــة 

النســوي املتكلــم؛ فــإن فيــه تدليــا فكريــا عــى 

نســوية عموميــة فيهــا الفكــر النســوي فــرداين 

وهو يعّر عن الكل، وجماعي وهو يعر عن 

الفــرد “هــل يعــرف اآلخــرون مــن نكــون حــن 

اآلخــرون  يعرفنــا  أن  أيمكــن  ذواتنــا؟  نجهــل 

هــذا  يكــون  قــد  أنفســنا؟  نعــرف  ممــا  أفضــل 

ممكنا يف الحب أما يف الحرب فنحن محض 

نـكـرات.. هــل كانــت أحــداث حياتنــا وحروبنــا 

عالــم  يف  وســياق..  منطــق  ذات  ومدينتنــا 

)ســيدات  ؟ ؟”  مضـطـرب ال منطــق ألحداثــه 

ـ 18(. زحــل، ص ص 17 

ومعتــاد أن تتســاءل الشــخصية بضمــر األنــا 

وهــي تفكــر يف نفســها؛ أمــا التســاؤل بضمــر 

الغائــب فذلــك يعنــي أن الســارد املوضوعــي 

مســرودته  عقــل  ـ  يســتبطن  وال  ـ  يســتظهر 

تبتغــي  مفـكـرة  متســائلة  ذاتــا  لنــا  فيعرضهــا 

الحقيقــة “هــي ال تريــد أن تعــرف مــا جــدوى 

أن تعــرف؟ ســالة الكتبخــاين تكتنفهــا أـسـرار 

حاضرهــا  فلتعــش  أحــد  عنهــا  يتحــدث  ال 

وأزمنــة،  وفونوـغـراف  )عشــاق  حســب”. 

ص13(.

اســتظهارية وليســت  األســئلة  نعــد  ملــاذا  أمــا 

فــألن  الشــخصية،  لدواخــل  اســتبطانية 

باإلمكان حذف األسئلة كاسرتاتيجية كتابية 

فيهــا الفكــر يحــاذي الســرد ويماشــيه. فيكــون 

مــن  لكــن  مســردنا  والفكــر  مفكرنــا  الســرد 

دون أن يخلخــل التســاؤل الحبكــة الفنيــة أو 

بعيــدا. بهــا  يســتطرد 

ختامــا.. إن للفكــر أهميــة كـبـرة يف النســويّة 

العمومّيــة، بــه تدلــل عــى حقيقــة مفهومهــا. 

مكانــاً  النســوية  الروايــات  يف  الفكــر  ويحتــل 

النســوي  املجـمـوع  يكــون  فيــه  محوريــاً، 

املفـكـرة  الــذات  هــي  امـلـرأة  بينمــا  املهيمــن  هــو 

تعــر  التفكريــة  فاعليتهــا  مــن مجـمـوع  التــي 

وعيهــا  ممحــورة  العمومّيــة  النســويّة  عــن 

يف  فتنبجــس  تتشــابك  بفردانيــة  أناهــا  يف 

تقليــد  إىل  اســتناداّ  نســوياّ  مجموعــاّ  عقلهــا 

شــهرزادي، فيــه النســاء كلهــن إطــار إبداعــي، 

ويف داخلــه تتمثــل املــرأة فكريــاً. وتعــد روايــات 

الدليمــي  لطفيــة  الكـبـرة  العراقيــة  الكاتبــة 

الفكــر  جعــل  عــى  تــداوم  وهــي  املقدمــة  يف 

محورياّ بوجهة نظر نسوية للعالم، تتبناها 

ـ الســارد ـ  فواعــل العمليــة الســردية) املؤلــف 

املســرود ( ولــكل فاعــل ســردي ميكانيزماتــه 

اإلجرائيــة التــي تعــزز يف الشــخصية النســوية 

الفكريــة. فاعليتهــا 

ناقدة من العراق
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من وحي سيرة لطفية الدليمي الفكرية
إشراق سامي

الكتابــة عــن لطفيــة الدليمــي فــخ يوقــع بقــدريت عــى الكتابــة النقديــة بســهولة؛ فثمــة إطــارات متداخلــة عنــدي بــن مــا تكتــب وبينهــا 

هــي كإنســانة وســيدة عراقيــة تربويــة وأّم وكاتبــة. اإلطــار الــذي يخطــف أنفــايس هــو شــعوري الدائــم أن لطفيــة تكتــب عنــا؛ فأنــا لــم 

أـقـرأ لهــا نصــاً لــم يتوقــف فيــه قلبــي للحظــات وأتأمــل النــص فيهــا. تمتلــك لطفيــة تقنيــات ســحرية خاصــة، ويبــدو يل دائمــًا – أنــا 

القارئــة التــي انغمســت يف نصوصهــا – أن ســّرها يتمثــل يف نقــل اإلحســاس وتلويــن الكلمــات بــه تلوينــاً حيــاً نابضــًا يحيــط بالفـكـرة 

ويمنحهــا الحيــاة والتمّيــز.

ملف

ـقـراءة  إعــادة  ســأحاول  املقــال  هــذا  في 
لطفيــة الدليمــي عــر ـسـرة ثقافيــة 

حاولــْت فيهــا هــي أن تمــر بإيجــاز عــى حيــاة 

بالتفاصيــل وممتــدة  ثقافيــة حافلــة ومليئــة 

كانــت  وإن  مهمــة،  تأريخيــة  ـفـرتة  طــوال 

الكاتبــة قــد رـكـزت فيهــا عــى الفــردي ال عــى 

التغـيـرات  عنــد  كـثـراً  تتوقــف  ولــم  العــام، 

أو  الـعـراق  عــى  ـمـّرت  التــي  األيديولوجيــة 

املنطقة العربية خال مشوارها، ولم تشرح 

أو تفّصــل  كيــف انعكســت مثــل تلــك األفــكار 

فركلــف،  )نورمــان  واألدـبـاء  األدب  عــى 

ترجمــة  االجتماعــي،  والتغيــر  الخطــاب 

للرتجمــة،  القومــي  املركــز  عنــاين،  محمــد 

القاـهـرة، 2015(، األمــر الــذي يمكــن تميـيـزه 

ســبقت  عراقيــة  ثقافيــة  ســرية  نصــوص  يف 

كتابهــا “عصيــان الوصايــا”، مثــل كتــاب “يف 

وكتــاب  كريــم،  لفــوزي  اإلمراطــور”  ثيــاب 

“املوجه القلقة”  لفاضل العزاوي، و”املوجة 

الصاخبــة” لســامي مهــدي، وكتــاب “حطــب 

إبراهيــم” ملحمــد مظلــوم، وهــي – كمــا يشــر 

بعنــوان  لــه  بحــث  صالــح يف  حاكــم  عــيل 

أبحــاث  )مجلــة   ” األدبيــة  األجيــال  “دســاتر 

الكوفة، العدد الرابع، 2013( – كتٌب تغص 

بالشــتائم واالتهامــات والتكذيــب وبـنـوع مــن 

اللغــة التــي تجعــل الكاتــب جــزءاً مــن مشــهد 

بمــا  مــا  بدرجــة  فيــه  هــو  معنــيٌّ  عــام  ثقــايف 

بينمــا  شــخصيات؛  مــن  زمانــه  يف  جــاوره 

اكتفــت لطفيــة الدليمــي، كمــا أرى، باتخــاذ 

دون  وفهمــه  العالــم  لـقـراءة  وســيلة  ذاتهــا 

بــن  ملكانهــا  تحديــد  أو  مقارنــة  إىل  اللجــوء 

ُمجايليها.

لطفيــة  للكاتبــة  الوصايــا”  “عصيــان  كتــاُب 

الدليمــي، الصــادر عــن دار املــدى عــام 2019، 

مــن جزأيــن: األول صريــح أو مباشــر  يتألــف 

الكاتبــة  لنشــأة  ســرياً   ســرداً  ويتضمــن 

األوىل؛ فيمــا يتخــذ الثــاين صيغــة ســرية غــر 

مباشرة اعتمدت عى قراءات أدبية وفكرية 

قّســمُت  ذلــك  عــى  واعتمــاداً  متنوعــة، 

الطريقــة  بحســب  قســمن  املقــال إىل  هــذا 

الخطــاب املباشــر  نوعــي  يف أحــد  املســتعملة 

تكــدس  األول  يف  الطريقــة  املباشــر.  وغــر 

واالختيــار. الحــذف  الثــاين  ويف  اإلخبــار 

تكدس اإلخبار

الشــديد  إىل االنشــغال  هــذا املصطلــح  يشــُر 

بمعنى ما، وإىل وجود خصائص أيديولوجية 

النــص،  بعنايــة ورهافــة يف مســتوى  مخبــأة 

وعــى مســتوى كتــاب “عصيــان الوصايــا” فــإن 

أو  هيمنــة  أّي  مواجهــة  محاولــة  هــو  املعنــى 

ومجابهتهــا  اإلنســان  عــى  مفروضــة  تســلط 

بالوعــي وتمكــن العقــل واملنطــق.

عــى  الرتكيــز  عــى  “تكــدس اإلخبــار”  يعتمــد 

نظــر  وجهــة  ألثبــات  املتكــررة  األخبــار  إـيـراد 

كامنــة يف الخطــاب، ويســتعمل يف خطــاب 

الـسـرة املباشــر؛ إذ تكتــب لطفيــة عــن نشــأة 

توقيــت  يف  ديــاىل  بســاتن  بــن  لطفلــة  أوىل 

زمني معن وضمن ظروف بيئية واجتماعية 

اســتثمرتها الكاتبــة يف صغرهــا لتصنــع منهــا 

باملســتقبل. للحلــم  أجنحــة 

بالشــعر  ممزوجــة  اإلحســاس  عاليــة  بلغــة 

وباإليـقـاع تختــار لطفيــة تجســيد كل مــا مــّر 

تصــوراً  بذلــك  فتنقــل  للقــارئ  عــى حواســها 

محيطهــا  عــن  اإلحســاس  بعمــق  مصحوبــاً 

ســردها  بادئــة  فتـقـول  الكاتبــة  وعــي  أول  يف 

“كان عــيّل أن أخــرتق أول التابوهــات مطوقــة 

أن  املحظــور  ملخــرتق  فكيــف  وحــده؛  بخــويف 

يكف عن الخوف وهو أمام كشف مدهش؟ 

يجعــل  مــا  هــي  املجـهـول  مواجهــة  شــهوة 

الخوف – وليس اإلقدام – دافعاً لاخرتاق، 

الحــواس البكــر تنقــذف يف التجربــة وتجعلنــا 

)عصيــان  املحرمــات”  ونســمع  ونشــم  نبصــر 

الوصايا: كاتبة تجوب أقاليم الكتابة، املدى 
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يتشكل الخطاب هنا معززاً لفكرة منسجمة 

مــع العنــوان “عصيــان الوصايــا”، وأوىل تلــك 

الوصايا هي تحدي الخوف الداخيل والبحث 

عــن لغــة خاصــة للحــوار مــع الحيــاة.

تجيــئ لطفيــة بالعديــد مــن مواضــع الوصــف 

التــي  الذكريــات  تلــك  للطفلــة،  والذكريــات 

عــن  والبحــث  الحجــب  تمزيــق  خطــاب  تعــزز 

فركلــف  اقرتحــه  أســلوبا  معتمــدة  الحريــة، 

“تكــدس  والنص” عــر  “الهيمنــة  دراســة  يف 

يف  يســتعمل  مصطلــح  وهــذا  اإلخبــار”، 

رفــد  عمليــة  إىل  يحيــل  الخطــاب  دراســات 

الفـكـرة وتأطرهــا واإلحاطــة بهــا عــر اســتثمار 

مجموعة من األخبار والحكايات املختلفة يف 

الداللــة. يف  واملتشــابهة  الشــكل 

الــذي  التأثــر  البدايــة  يف  الكاتبــة  تشــرح 

شــخصيتن:  عــر  البيئــة  عليهــا  مارســته 

الدينيــة،  األفــكار  ـتـرك  الــذي  املاركــي  األب 

وحــاول أن يقنعهــا بمــا يملــك هــو وأصحابــه 

عــن  باحثــاً  الجديــدة  التقدميــة  األفــكار  مــن 

 – تشــر  كمــا   – موهومــاً  والعدالــة  اليوتوبيــا 

عــر  إقناعهــا  محــاوالً  النظريــات  تلــك  بســحر 

الكتــب واملجــات التــي يحضرهــا لهــا وهــي ابنــة 

التاســعة! والشــخصية الثانيــة هــي شــخصية 

زوج الخالــة الــذي كان يحظــى بقبــول العامــة 

ونفور املثقفن ألنه كان متديناً يقيم مجلساً 

للذكر يف داره كل ليلة جمعة ويرقي املرىض.

القــارئ  يغــوي  الــذي  الســري  الســرد  هــذا 

باإلكمــال ويفتــح لــه نوافــذ فضولــه عــر لغــة 

سلســة جميلــة يتبّنــى موقفــاً يشــر إىل أهميــة 

واـجـرتاح  للفــرد،  الخــاص  الصــوت  إيجــاد 

هــذه  مثــل  الخاصــة. ولتثبيــت  حياتــه  طرائــق 

بتـكـرار  يدعمهــا  النــص  أن  ســنجد  الفـكـرة 

مثــل هــذا الوصــف الخــري والقصــص لنشــأة 

الطفلــة.

يمتلكهــا  ســحريًة  أداًة  الخطــاب  يشــّكل 

بــؤرة  عــى  وتركـيـزه  الوعــي  لتوجيــه  الكاتــب 

معينــة تختــزل الرســالة التــي يريــد أن ينقلهــا، 

ويعتمد يف ذلك عى مجموعة من التقنيات 

التــي توّفرهــا اللغــة وربمــا ســيكون أقربهــا إىل 

للجمــال  انحيــازاً  هــو أكرهــا  الفـكـرة  توصيــل 

واإلبداع وما يبدو عليه للوهلة االوىل الراءة 

مــن أّي محـمـوالت دالليــة مختبئــة، وهــذا مــا 

بشــكل  الدليمــي  لطفيــة  كتابــات  فيــه  تمتــاز 

موـضـوع  الكتــاب  يف  هنــا  وتجســدت  عــام 

ويشــكل  وضوحــاً،  أكــر  بشــكل  الدراســة 

وجــود  توقــع  مــن  التخــوف”  “الخطــاب: 

صراعــات وانتصــارات وجــروح وعبوديــات عــر 

بــن  بغــوره،  )الــزواوي  الكلمــات  مــن  الكثــر 

اللغــة والخطــاب واملجتمــع: مقاربــة فلســفية 

الجزائــر،  إنســانيات،  مجلــة  اجتماعيــة، 

.)2002  ،18  17- العــدد 

إذن توجيــه النــص الســري هنــا عــر اســتثمار 

التــي  والقصــص  األخبــار  مــن  العديــد  وجــود 

والتــي  الواحــدة  الفـكـرة  مصــب  يف  تصــب 

أو  فركليــف املعلومــة  تعبــر  تشــكل حســب 

لطفيــة  إىل  بالنســبة  وهــي  االنطــاق،  نقطــة 

شــطرين: عــى  تعتمــد 

األول: يتمثــل يف التحــرر مّمــا هــو ســائد وقــار 

يف  وإقناعهــا  الــذات  محــاورة  عــر  وثابــت 

التخلص من خوفها، وعبور األمكنة املظلمة 

نحــو فـضـاءات الحريــة شاســعة النــور، وهنــا 

التصديــق  الشــك، وعــدم  التحريــض عــى  يف 

فحصهــا،  إعــادة  دون  باملـقـوالت  املطلــق 

التجربــة. أهميــة  عــى  أيضــاً  والتأكيــد 

بــد  فــا  لــه،  بــاألول ويســبب  الثــاين: ويتعلــق 

لــك يف رحلــة املغاـمـرة والعبــور هــذه أن تتــزود 

قدرتــك  تغــذي  روحيــة  قيــم  مــن  تحـتـاج  بمــا 

او  التدبــر  وحســن  والصمــود  املطاولــة  عــى 

االختيار مثل التشجيع عى املوسيقى، وحب 

الطبيعــة، والتعــرف عــى العلــوم الطبيعيــة، 

والنظــر إىل اـلـرتاث بطريقــة أكــر توازنــاً.

الحذف واالختيار

كمــا هــو معــروف يف أّن كتابــة الســرة تخضــع 

لســيطرة الذاكــرة االنتقائيــة التــي تقــدم بعــض 

الثقافيــة  والـسـرة  الحــوادث وتؤخــر أخــرى، 

توزيــع  فثمــة  ذلــك  عــن  تختلــف  ال  أيضــاً 

مــرآوي عــى طريقــة جــاك الكان يف انعــكاس 

تقدمهــا  التــي  الـقـراءات  يف  الكاتبــة  صــورة 

شافتســري  إيــرل  يـقـول  وكمــا  وتختارهــا، 

بطبيعتــه  قــادٌر  ــر  مفكِّ أو  عاقــل  كائــن  “أّي 

عــى رؤيــة عقلــه وأفعالــه، وامتــاك تصــورات 

لنفســه ومكنوناتــه الداخليــة وهــي تمــر أمامــه 

عقلــه”. يف  وتــدور  لــه  باســتمرار وتتَّضــح 

جعلــت الكاتبــة مــن الكتــب التــي حاورتهــا يف 

مــا  منهــا  فأخــذت  لهــا  عاكســة  مــرآة  ـسـرتها 

عنهــا،  والبعيــد  الغريــب  وتركــت  يشــبهها 

مــن  بالكثــر  حافلــة  الثقافيــة  الـسـرة  وهــذه 

املؤلفــات، وتبــدأ رحلتهــا يف ـقـراءات متعــددة 

“بيوغرافيــا  روايــة  يف  الـجـوع  ـسـرة  أولهــا 

أن  “وتقــرر  نوموثــب  إميــيل  للكاتبــة  الـجـوع” 

تاريــخ الحضــارة اإلنســانية هــو باألحــرى تاريــخ 

أن  هــو  فالـجـوع  الـجـوع؛  وصناعــة  الـجـوع 

تريــد، أن تأمــل، أن تنتظــر، والجائــع هــو مــن 

يسعى، أما الكائنات التي تولد وهي متخمة 

واالنتظــار  القلــق  ملعرفــة  تتـعـرض  لــن  فإنهــا 

والنهــار  الليــل  طــوال  يــؤرق  الــذي  والشــقاء 

ص101(. الوصايــا،  )عصيــان 

مــن  تختــار  مــا  هنــا  قراءتهــا  الكاتبــة يف  تثبــت 

فلســفة تتبناهــا عــر فـكـرة الروايــة وبطلتهــا، 

الحيــاة:  يف  الكفــاح  شــأن  مــن  تعــيل  فـكـرة 

الرمــق  لســد  طريقــة  عــن  الدائــب  البحــث 

وايجــاد القــوت الــازم للعيــش، مقارنــًة بــن 

هذا النوع من القلق والبحث وبن ما تسببه 

التخمــة والوـفـرة مــن كســل فكــري وبــادة يف 

االنســان: روح 

“ففــي هــذه الجزـيـرة ال يعرفــون الـجـوع، ومــا 

ـيـأكل  الوـفـرة،  بســبب  للطعــام  شــهية  مــن 

النــاس هنــا بطريقــة روتينيــة حتــى ال تشــعر 

الطبيعــة املعطــاء باإلهانــة النصرافهــم عنهــا، 

الطبيعــة هنــاك هــي األم املانحــة؛ فــكل يشء 

يمكــن طبخــه عــى صخــور ســخنتها الشــمس 

وبوســع امـلـرء قطــف الثمــار مــن شــجر الغابــة 

ـهـؤالء  يعــرف  ولــن  جهــد،  دون  ـشـاء  متــى 

الناس شيئاً اسمه الجوع حتى لتبدو الحياة 

أبديــة للبطالــة  بليــدة كنزهــة  عندهــم مملــة 

الفتقارها إىل الســعي واالبتكار واملثابرة التي 

تمنــح الحيــاة معناهــا ومحفزاتهــا بينمــا تنشــأ 

يف املجتمعــات الجائعــة روابــط وألفــة وتنشــأ 

أســاطر عــن املعانــاة والتســاند بــن الجـيـاع” 

الوصايــا ص102(. )عصيــان 

بحبهــا  املعروفــة  الدليمــي  لطفيــة  تتـمـرأى 

تحـتـاج  رؤوم  كأّم  لهــا  وتقديرهــا  للطبيعــة 

إىل الكثــر مــن املحبــة واالمتنــان، يف اختيارهــا 

ملثــل هــذه الفلســفة التــي تتبنــى فكــرة الســعي 

يف  النقــص  واـحـرتام  الوـفـرة  عــن  والزهــد 

الوجــود ومعنــى  الحيــاة  أســاس 

تســتمر لطفيــة يف انتقــاء الكّتــاب ونصوصهــم 

والتعليــق عليهــا اعتمــاداً عــى فـكـرة االختيــار 

عــن  يعــر  ومــا  تقولــه  أن  وتريــد  يشــبهها  ملــا 

تنتمــي  ال  مواطــن  فلســفتها وحــذف  بعــض 

إليزابيــل  قراءتهــا  يف  مثــاً  الفـكـرة.  لهــذه 

الليندي تناقش الكثر من أفكارها، وتعطي 

مســاحًة مناســبًة ملــا تجــده يســتحق كقولهــا 

“وبينمــا كانــت إيزابيــل تدعــو إىل املســاواة بــن 

الجنســن طيلــة حياتهــا وتقاتــل بـضـراوة مــن 

أجــل هــذا يف شــبابها إىل درجــة العدوانيــة، 

أصبحــت اآلن يف نضجهــا الفكــري والحيــايت 

بصــورة  تــدرك  البشــرية  الــروح  يف  وخرتهــا 

أعمــق تلــك العناصــر الجوهريــة التــي ينبغــي 

أنفســهم  يف  اكتشــافها  والنـسـاء  للرجــال 

بالجوانــب  تعنــى  وألنهــا  بينهــم؛  لتـقـرب 

يف  أن  تجــد  أعمالهــا  مجمــل  يف  الروحيــة 

واألنوثــة  الذكــورة  تعــود  ال  الــروح  عوالــم 

موضوعــاً مثلمــا ال يكــون العــرق أو الجنــس 

ص117(. الوصايــا  )عصيــان  مهمينــاً” 

مــن  الكثــر  تجــارب  بــن  الكاتبــة  تنقلــت 

األســماء العامليــة مثــل: آذر نفيــي، أنطــوان 

رـيـزال،  خوســيه  إكزوبــري،  ســانت  دي 

إليــاس كانيتــي، خــوان غويتســولو، خورخــي 

سيمرون، باولو كويلهو، دوريس ليسنغ، 

كاثرين ليم، ماريو فارغاس يوسا، كارلوس 

عــن أهميــة هــذا  فوينتــس.. وغرهم، فضــاً 

والثقــايف  النقــدي  املســتوى  عــى  الـعـرض 

العــام فهــي توضــح بطريقــة بســيطة وقريبــة 

عامليــة  أدبيــة  تجــارب  القــارئ  وقلــب  لفهــم 

الـسـرة  فعــاً  تعكــس  أجدهــا  لــذا  مهمــة؛ 

للكاتبــة  أـضـاءت  التــي  والعامــات  الفكريــة 

بعض الطريق الطويل، طريق من املصاحبة 

لــألدب. واملتابعــة  والكتابــة  للـقـراءة  والصــر 

حــي  الّذاتيــة  الـسـرة  “أّن  املعــروف  مــن 

بــه شــخص واقعــي  يقــوم  نــري،  اســتعادي 

يرّكــز  عندمــا  وذلــك  الخــاّص،  وجــوده  عــن 

عــى حياتــه الفرديــة وعــى تأريــخ شــخصيته 

صفة خاّصة” )السرة الذاتّية: مقاربة الحّد 

القــايض،  محّمــد  د.  أ.  تقديــم  واملفهــوم، 

للنشــر  صامــد  دار  تونــس،  صفاقــس، 

والتوزيــع، ط 3، جانفــي 2010م، ص 49(.

ســنجد هنــا بعــض التغيــر عــى هــذا املفهــوم 

الذاتّيــة مجــّرد  الـسـرة  يعتــر  الــذي  النقــدي 

وماضيهــا،  الــّذات  عــن  اســتعادي  حــي 

الـسـرة  أفــق  يف  يوّســع  نظــري  مجــال  إىل 

“مجــاالت  عــى  بهــا  االنفتــاح  عــر  الذاتيــة 

عــّدة )تشــمل( كّل نــّص يعــّر فيــه مؤّلفــه عــن 

طبيعــة  كانــت  مهمــا  وإحساســاته،  حياتــه 

العقــد املقــرتح مــن قبــل املؤّلــف – ســواء كان 

العمــل روايــة أم قصيــدة أم مقالــة فلســفية 

– فهــو ـسـرة ذاتّيــة مــادام َقَصــَد فيــه الكاتــب 

بشــكل ضمنــي أو صريــح إىل روايــة حياتــه أو 

وإحساســاته”  أفــكاره  وـعـرض  منهــا،  يشء 

)املرجع نفسه، ص 50(.  وإذا كان 

فيمــا  حياتــه  بعــض  يّضمــن  الكاتــب 

يكتب من نصوص أدبية فسرة لطفية 

الدليمــي هنــا اعتمــدت، يف شــرح حياتهــا، 

األـجـزاء  منهــا  مختــارًة  غرهــا  مؤلفــات  عــى 

حركــة  يف  تجربتهــا  وتغنــي  تمثلهــا،  التــي 

وحــذف. اختيــار 

تمنــح هــذه الســرة الثقافيــة للقــارئ بســخاء 

اختــارت  كاتبــة  عــن  واضحــة  فـكـرة  بــاذخ 

واملبكــر  الواعــي  تبنيهــا  عــر  ـحـرًة  تكــون  أن 

مثلمــا  كتبــت،  مــا  كل  يف  الحريــة  لخطــاب 

كان يف ســلوكها اإلنســاين الذي ابتعدت عن 

الخــوض يف تفاصيلــه هنــا، باســتثناء بدايــات 

يــدور  بمــا  وعاقتهــا  الطفولــة  وعــي  تشــّكل 

حولهــا مــن أفــكار وعــادات يف عمــر الطفولــة، 

ربمــا ألنهــا وجــدت أن حياتهــا األهــم واألكــر 

فائــدًة ملــن يتابعهــا تكمــن يف مكابــدات األلــم 

الثقافيــة؛  األطــر  ضمــن  والفــرح  والتجربــة 

فهي حياة مكرسة لحلم وفكرة: الحلم بأن 

يكــون لهــا صــوت خــاص واضــح ابتكرتــه هــي 

وصنعتــه مــن وحــي النقــص اإلنســاين الدائــم 

ليبحــث عــن االكتمــال والتمــام، ومــن وحــي 

هشاشة الكائن البشري لينبت قوًة وعزيمًة 

مــن  بالكثــر  مشــوارها  إىل  ينظــر  مــن  تلهــم 

الفـكـرة  أمــا  اإليجابيــة،  اإلنســانية  املفــردات 

عــن أّي  فكانــت االنتـمـاء إىل اإلنســان بعيــداً 

تصنيفــات قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة.

لطفيــة الدليمــي تــدور ـحـول هــذه الفـكـرة يف 

ـسـرتها عــر خطــاب ضمنــي ربمــا ال يتكــرر يف 

طريقــة علنيــة، تــوارب فيــه ذلــك الشــغف يف 

التمــرد عــى كل مــا هــو ثابــت، ويف االنحيــاز 

التعبــر عــن ذلــك  أينمــا كان، ويف  لإلنســان 

بتبنــي الجمــال واإلبــداع يف الكتابــة.

كاتبة وأستاذة جامعية من العراق

ملف
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نسوية لطفية الدليمي
في “ما لم يقله الرواة“

الهاي عبدالحسين

يـعـرُف عــن لطفيــة الدليمــي ـغـزارة اإلنتــاج مــن مقــاالت وتراجــم وقصــص ـشـرعت يف نشــرها منــذ مطلــع ســبعينات القــرن املــايض. 

بــدأب وتكتفــي بداـئـرة محــدودة مــن األصدقــاء والصديقــات ممــن تتواصــل معهــم بســخاء عــر وســائل التواصــل  تواصــل عملهــا 

االجتماعــي. وألنهــا صاحبــة رأي فهــي تعــّر عــن آرائهــا بأمــور كـثـرة بعضهــا يثــر جــداالت ســاخنة وبخاصــة موقفهــا مــن موضوعــة 

نســوية األدب وإصرارهــا عــى أْن ليــس لــأدب تقســيم جنــدري. ال وجــود – بنظرهــا – ألدب نســوي وآخــر ذكــوري رجــايل وهــو أمــر 

للنقــاش. مفتــوح 

ملف

لطفيــة  نســوية  هــذه املقالــة  أتناول يف 
واملرتجمــة  الكاتبــة  الدليمــي، 

عــى  الضــوء  لتســليط  العراقيــة،  والروائيــة 

نظرتهــا يف هــذا املجــال مــن خــال مجموعــة 

مــن القصــص القـصـرة التــي تضمنهــا كتابهــا 

“مــا لــم يقلــه الــرواة”، الــذي صــدر عــام 1999 

عن دار أزمنة يف األردن.

املوـضـوع  لتؤنســن  الطريقــة  هــذه  تــأيت 

التبســيط  غياهــب  يف  بضياعــه  تســمح  وال 

بنســوية  تتســم  فكتاباتهــا  والعموميــة؛ 

كثــرون  أغفلهــا  ومتمـيـزة  مرهفــة  عراقيــة 

جانبــاً  اصطــادوا  عندمــا  عنهــا  كتبــوا  ممــن 

بالتأكيــد   يعنــي  ال  هــذا  جوانــب.  وأهملــوا 

األديبــات  “عـشـرة”  إىل  االنضمــام  تقــرُّ  أّنهــا 

مــن  األدـبـاء  “عـشـرة”  مقابــل  النـسـاء  مــن 

وال  متميــز  ثقــايف  جنــس  فــاألدب  الرجــال؛ 

املشــتغل  توجهــات  يخفــي  ال  ولكنــه  يميــز 

فيــه وبخاصــة إذا كان صادقــاً مرهفــاً يكتــب 

كمهــارة  الكتابــة  ويقــرن  روحــه  صميــم  مــن 

اإلنســانية  بمعانيــه  باملوقــف األخاقــي  فنيــة 

الجوهريــة الواســعة، وهــذا مــا رصدتــه لــدى 

كاتبــات كـثـرات وـعـرُت عنــه بمقالــة نـشـرت 

يل يف صحيفــة املــدى العراقيــة كان عنوانهــا 

“النســاء يكتــن بطريقــة مختلفــة…”. لطفيــة 

الدليمــي ليســت اســتثناء مــن هــذا امليــل كمــا 

وجــدت فيمــا أنتجتــه يف هــذه املجموعــة مــن 

القصص القصرة. يظهر إىل جانب نسويتها 

الواضحة – أي موقفها السيايس واألخاقي 

اهتمامهــا   – النـسـاء  وهمــوم  قضايــا  مــن 

بالشــأن الســيايس واالجتماعــي العــام للبلــد؛ 

فقد كتبت الدليمي هذه القصص يف فرتات 

التــي  الـفـرتة  وهــي  التســعينات  مــن  متنوعــة 

عــى  االقتصــادي  الحصــار  ـفـرض  شــهدت 

ليشــمل  امتــد  مــا  ـسـرعان  والــذي  الـعـراق 

ليصبــح  النــاس  حيــاة  مــن  متعــددة  جوانــب 

وصحيــاً  وإعاميــاً  وعلميــاً  ثقافيــاً  حصــاراً 

تصحــر املجتمــع  يف  شــك  بــا  ســاهم  صارمــاً 

نتيجــة العزلــة والعــزل. تركــت أوضــاٌع قاســية 

صلــب  يف  غاـئـرة  بصمــات  الـنـوع  هــذا  مــن 

القيميــة  ومنظومتهــا  االجتماعيــة  البنيــة 

ميــدان  يف  املشــتغلن  وحّملــت  واألخاقيــة 

الثقافــة واملعرفــة والعلــم مســؤوليات كبــرة. 

صار ملا كتب آنذاك وبخاصة يف مجال األدب 

الــذي عـجـزت عنــه  قــوة الوثيقــة والتســجيل 

ملزمــة  أخــرى  مياديــن  يف  املشــتغلن  أقــام 

محــددة. بتوجهــات 

ُياحــظ ابتــداًء يف هــذه املجموعــة القصصيــة 

فئــات  مــن  يأتــن  نـسـاء  البطــات  كل  أّن 

التــي  الصـغـرة  الشــابة  ففيهــن  متنوعــة؛ 

تستكشــف الحيــاة مــن خــال عاقــة حــب أو 

وتلــك  خســاراتها  تحــي  التــي  املســنة  امـلـرأة 

أْن  عليهــا  وصــار  النضــج  ســن  بلغــت  التــي 

تواجــه أقدارهــا دائمــاً مــن خــال – وبالعاقــة 

مــع – رجــل يظهــر يف مــكان مــا مــن حيواتهــن.

تكتــب لطفيــة الدليمــي يف “جيــاد يف الليــل” 

احتــاالت  بتصــور  تتكــدر  اـمـرأة  معانــاة  عــن 

الجيــاد  صهيــل  إىل  تســتمع  وهــي  قادمــة 

التــي تــكاد تقتحــم ســياج البيــت الــذي تقيــم 

تعــود  قــادم”، وعندمــا  “الرعــب  فيــه وتــردد 

إىل هدأتهــا تســتذكر حبيبــاً تــاىش يف دخــان 

الحــرب، ويبــدو أّنهــا تقصــد الحــرب العراقيــة 

أّنــه  وتقطــع  حضــوره  تســتدعي  اإليرانيــة، 

املوحشــة  الليلــة  هــذه  يف  معهــا  كان  لــو 

“ألضحكهــا مــن تجليــات خوفهــا”، وتمــي 

لهــا  كان  لــو  رقيقــة وتتصــور  اـمـرأة  بمشــاعر 

ابــٌن منــه، يشــبهه، “لكنهمــا الرجــل واالبــن 

يف  معــاً  ضاعــا  بعيــد..  الزمــان  مــن  غيــب  يف 

لعبــة  ودخــا  الصيــف،  وراء  الغســق املمتــد 

النســيان وغمائــم دخــان الحــروب”، وتتأمــل 

يف الحصار االقتصادي الذي عصف بالعراق 

أّنهــا  نفســها  مــع  وتــردد  التســعينات  خــال 

لغــة  بــن  وتميــز   ،“ للمــوت  “معروضــة 

الحيــاة ولغــة املــوت وتعــر عــن ذلــك بالـقـول 

والرعشــة  الهمــس  عــر  تقــال  الحيــاة  “لغــة 

والنبــض، لغــة املــوت ال تقــال وال تســمع”، 

“نســوا  وتكتــب  الحصــار  لســنوات  وتســجل 

عــادوا  الجمــال ومــا  الحــب ومباهــج  ملــذات 

يذكرون سوى الكوارث واملدن الظامئة.. وما 

عــادوا يتلّمســون غــر مذاقــات الخبــز األســود 

والشاي ولسعة الجوع التي تعقبهما”. تميز 

بــن مفهــوم الرجــال للحيــاة مقابــل مفهــوم 

النـسـاء بالـقـول “يبــدد الرجــال أرواحهــم.. يف 

بينمــا  األغذيــة..  وتجــارة  املضاربــات  أســواق 

عــن  لحياتهــا  الزائــل  الــرتف  يف  امـلـرأة  تبحــث 

زجاجــة حليــب وقــرص دواء ألعــراض ظهــرت 

بعد الحرب وانتشار الحرائق واإلشعاع…”، 

أْن  عاقلــة”  أخــت  “مثــل  ذلــك  مــع  وتحــاول 
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واملضاربــات  الصفقــات  عالــم  مــن  تســحبه 

شــرع  أّنــه  إليهــا  ُخيــل  الخـطـرة.  واملشــاريع 

ينــىس  بــه  فوجئــت  إليهــا ولكنهــا  باالســتماع 

كـثـراً  تدهــش  “لــم  ولكنهــا  بــه  وعدهــا  مــا 

فقــد وّطنــت نفســها عــى اســتقبال الخــذالن 

عــى  يحّرضهــا  معهــا،  يحــاول  والخســائر”. 

كســر نظامهــا وتــدرك مقــدار العبــث بتعلقهــا 

ســرياً مغلقــاً  إّنــه “يقــرتح حبــاً محجوبــاً  بــه. 

ال يحّملــه أّي تبعــات وتقــرتح لنفســها فضــاًء 

مشمســاً وطرقــات مـضـاءة وبيتــاً ضاحــكاً لــه 

شــرفات عــى النخــل واملوســيقى…”، وتقــرر 

تفاجــأ  ينــىس ولــم  أْن  منــه  تطلــب  أْن  أـخـراً 

تهــب  ممــا  “بأســرع  ينــىس  وجدتــه  عندمــا 

الريــح”.

لــم تســتوقفني “مصــادر االســتثارة الحســية” 

د.  يعــر  كمــا  الدليمــي  لطفيــة  نـسـاء  لــدى 

يف  ظهــر  الــذي  املقتطــف  يف  ـسـرمك  حســن 

الغــاف األخــر مــن الكتــاب، بــل اســتوقفتني 

مشــاعر الخيبــة والخــذالن التــي تجتــاح بطلــة 

أْن  بعــد   )1994( مــن املائكــة”  “أخــف  قصــة 

فتحــت محفظتهــا لتحــي مــا حصلــت عليــه 

الفلســفة  مجلــدات  باعــت  عندمــا  مــال  مــن 

راحــل  عراقــي  لفنــان  فنيــة  والتاريــخ ولوحــة 

كانــت تملكهــا، وتتـسـاءل مــع نفســها: هــذا 

مــا بقــي يل مــن النقــود التــي اشــرتيت بـجـزء 

منهــا ُخّفــاً جلديــاً رديء الصنــع بألفــي دينــار 

ونصــف كيلــو مــن القهــوة بثاثــة آالف دينــار. 

تحــدُث نفســها بارتـيـاع وتتـسـاءل كيــف أّنهــا 

مقابــل  والفــن  والتاريــخ  الفلســفة  أهــدرت 

سلع بائسة. ينتابها الشعور بالحمق وتندم 

عــى مــا فعلــت.

مــن  كثــر  مشــاعر  أخــرى  فـقـرة  يف  تســجل 

ـفـرتة الحصــار تجــاه  النـسـاء الشــابات خــال 

نفوســهن  ورحلــت  رحلــوا  الذيــن  الرجــال 

الــذي  الــيء  بالرنامــج  وتذّكــر  معهــم، 

الـحـرب  ـفـرتة  يف  بغــداد  تلفزيــون  يبثــه  كان 

املعركــة”،  مــن  “صــور  اإليرانيــة،  العراقيــة 

متيبســة  الشاشــة “جثــث  عــى  تظهــر  حيــث 

وجثث مبتورة األطراف.. وأطفأت التلفزيون 

وهرعــت إىل الحديقــة”. تعــود إىل وحشــتها 

وتوايس نفسها املغلوبة وتتوصل إىل أّن هذا 

كل ما انشغل به تأريخ اإلنسانية منذ األزل.

العامــة  الخطــوط  وضــع  يف  الــذروة  تبلــغ     

القصــة  يف  النســوية  مــن  ملوقفهــا  الرئيســية 

القصرة التي حملت عنوان الكتاب، “ما لم 

يقله الرواة “، فهي ترى أّن الذكورية ورطت 

الرجــال ألّنهــا غــّذت يف أنفســهم وخياالتهــم 

“صــورة اـمـرأة مــن زمــٍن آخــر”، تمثلــت فيمــا 

مــن  ـنـوع  وهــذه  “شــهرزاد”،  عليــه  أطِلــق 

الخيــال،  عالــم  يف  تســبح  التــي  الشــخصية 

وتضــع الدليمــي حيــاة الرجــال بقــدر تأثرهــم 

بامـلـرأة يف مرحلتــن رئيســيتن تراهمــا األكــر 

الكهولــة،  أعــوام  وأول  الشــباب  حساســية: 

الوجدانيــة  الرجــال  حيــاة  دورة  وتصــف 

الغوايــة  التاليــة  األربــع  بالحــاالت  تمــر  بأّنهــا 

تتوقــف  ال  فاملــوت.  فاإللـغـاء  فاالســتعباد 

يســتدل  إّنمــا  األربــع  الحــاالت  هــذه  لتوضــح 

نظــر  للفــت  املســعى  الغوايــة،  األوىل،  مــن 

ـهـؤالء  يدخــل  مــا  وـسـرعان  أو امـلـرأة،  الفتــاة 

التــي  الــزواج  خــال  مــن  االســتعباد  مرحلــة 

يمكــن أْن تقــود إىل إلغــاء ذات املــرأة، فاملــوت 

للعاقــة  الكــرى  والنهايــة  الوقــف  حيــث 

الدليمــي  لطفيــة  توجــه  بينهمــا.  اإلنســانية 

نقــداً الذعــاً ملفهــوم الذكــورة يف الحــب الــذي 

تراه يرتكز إىل فكرة “شهرزاد” بكل ما تعنيه 

وقــدرة  وحـيـاء  وتملــص  وتاعــب  ذكاء  مــن 

عى الغواية. تعتر الدليمي أّن مفهوماً من 

هــذا الـنـوع هــو الــذي يقــف دون أْن يســتمتع 

الرجــل بحالــة مــن الحــب “الطبيعــي” بعيــداً 

مــن  املنزوعــة  والتصــورات  األوهــام  عــن 

هــذا  التفكــر  نمــط  أّن  وتـفـرتض  الواقــع، 

يف  يفشــل  أْن  إىل  بالرجــل  يــؤدي  الــذي  هــو 

حبيبتــه  عــن  ويتخــى  زوجتــه  مــع  عاقتــه 

ويهجر صديقته ألنه يبقى أسر “شهرزاد”، 

وتواجهه من خال بطلة القصة بسّر أزمته 

“شــخصتني  بالـقـول  لتخاطبــه  الذكوريــة 

مثلمــا أوهمــك الرواة، صغــت يل وجــوداً مــن 

مــادة أحامهــم. جعـلـوين مطابقــة ملعارفهــم 

حــاداً  نقــداً  مشــتهاة…”، وتوجــه  اـمـرأة  عــن 

عليــك..  “أشــفق  بالـقـول  املعرفــة  لذكوريــة 

كمــا  تكــون  ال  أْن  ســوى  الكتــب  تعلمــك  لــم 

فهــي  باألكاذيــب  الكتــب  هــذه  تمتــئ  أنــت”. 

واألخاديــع”،  بالحــر  مســّود  ورق  “محــض 

وعندما يلّح عليها لرتفع النقاب عن وجهها 

لراهــا تقــول لــه ســاخرة “هــل يعنيــك وجهــي 

إىل هــذا الحــد.. هــل مــا زلتــم تعتمــدون رؤيــة 

العــن وتنفــون العقــل والحــدس وتعطلــون 

الحيــاة!”.

الغــرف  “رغــوة  يف  الدليمــي  لطفيــة  تعــّرُ 

تجــد  اـمـرأة  خواطــر  عــن   )1994( الذابلــة” 

نفســها شــبه “نصــف أرملــة” بعــد أْن عافهــا 

“الصــد  وطريــق  زمــن  ذلــك  كان  الحبيــب. 

لوصــف  يســتخدم  عراقــي  مثــٌل   ، رد”  مــا 

مــن املــوت ممــا اضطــر  يـقـرب  الــذي  الرحيــل 

إليــه آالف الشــباب مــن الرجــال آنــذاك خــال 

ـفـرتة الحصــار. تصــف البطلــة أيامهــا ولياليهــا 

بأّنهــا جمــع خــوف ووحشــة وخرافــة وقنــوط 

ووحــدة  يأســاً  وأشــد  “تعبــاً  أشــد  يجعلهــا 

ورعباً وحباً”، وتختتم بقصة “الريح”، وهي 

عنهــا رجلهــا  تخــّى  باـمـرأة  األـخـرة،  القصــة 

فتقــرر أْن ترمــي خاتمــه يف النهــر ليجــري كمــا 

املحطــات. عاـبـراً  النهــر  يجــري 

إحــدى  يف  الدليمــي  لطفيــة  هــي  هــذه     

فيهــا  أّن  بــد  وال  قرأتهــا،  كمــا  صفحاتهــا 

صفحات أخرى يمكن أْن ُتستكمل بقراءات 

. ليــة متتا

كاتبة وأكاديمية من العراق
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الروائية في عصر العلم
فالح حكمت

يولــُد بعــض البشــر وهــم ال يطيقــون املـكـوث داخــل جلودهــم..! ال يستشــعرون راحــة يف الحــدود املعرفيــة التــي ـيـراُد لهــم بلوغهــا 

واملكوث فيها، حتى لكأّن كائنات خفية نفخت فيهم ناراً من اإلبداع ال تلبث تتأجج سنة بعد أخرى. إنهم، باختصار، “هايدرات” 

معرفيــة متعــّددة الــرؤوس ال تجــد راحتهــا يف املـكـوث ضمــن رقعــة معرفيــة ذات ترســيمات قاطعــة، وال تـعـرف ســوى الغــوص يف 

محيطــات املعرفــة الانهائيــة حيــث تشــتبك املعــارف والخــرات يف “الواحــد” األعــم واألشــمل.

ملف

هــذه  مــن  واحــدة  الدليمــي  لطفية 
الهايــدرات املعرفيــة، واملتابــع 

هــذا  تفوتــه ماحظــة  أن  يمكــن  ال  ألعمالهــا 

كتاباتهــا  تضمــن  يف  لديهــا  الجــارف  النهــم 

وتأريخيــة  علميــة  تفاصيــل  اإلبداعيــة 

دقيقــة،  وأنروبولوجيــة  واقتصاديــة 

واإلضافــات التفصيليــة هنــا ال تــأيت كمقّبــات 

اإلطاريــة  الحكايــة  )أو  النــص  تــري  فكريــة 

بلغــة الســرد التقنيــة( بقــدر ماهــي تركيبــات 

بــأن  تــي  الحــكايئ  الجســم  يف  عضويــة 

ليســت  التفاصيــل  هــذه  يف  الكاتبــة  معرفــة 

ـطـول  عــن  ناشــئة  بــل  ســياحيًة  مقتطفــات 

املعرفيــة.  الحـقـول  هــذه  يف  وتـمـّرس  قــدرة 

ســيكون مــن الطبيعــي هنــا أن يتـسـاءل امـلـرء: 

من أين للكاتبة هذه املقدرة الدقيقة يف سر 

أغــوار دفينــة ال يصلهــا إال غّواصــون ماهــرون 

يف  يكمــن  الجــواب  املعرفيــة؟  الحفريــات  يف 

اجتهــاد  عــن  الناجمــة  املعرفيــة  ذخرتهــا 

وقراءات طويلة معّمقة استحالت يف نهاية 

قائمــة كتبهــا  بــه  تــي  للكاتبــة  تاريخــاً  األمــر 

جــاوزت  والتــي  إبداعــاً وترجمــًة–   – املنشــورة 

الســتن كتابــاً، وأظنهــا ســتزيد بضعــة كتــب 

عقــب نشــر هــذه املــادة؛ فالكاتبــة اعتــادت يف 

الســاحة  رفــد  عــى  األـخـرة  الســنوات  بضــع 

عــى األقــل، ويف  ثاثــة  أو  بكتابــن  الثقافيــة 

حقول معرفية متنّوعة لكنها عظيمة الراء 

يف كل عناوينها ومتونها.

 تنفــرُد الكاتبــة املثقفــة لطفيــة الدليمــي بأنهــا 

العلــم  بمــا يشــّكله  تكتــب عــن ـخـرة ودرايــة 

صــورة  تشــكيل  يف  جوهريــة  مفاعيــل  مــن 

ونحــن  وبخاصــة  الراهنــة،  البشــرية  الحيــاة 

التــي  الرابعــة  التقنيــة  الثــورة  أعتــاب  ندلــف 

البشــرية. الكينونــة  ترســيم  ســتعيد 

تكتــب لطفيــة الدليمــي يف مقالــة لهــا لتأبــن 

العلميــة،  هوكنــغ  ســتيفن  الراحــل  ذكــرى 

منهــا  والبيولوجيــة،  الفيزيائيــة  وبخاصــة 

أعمــال  ـقـراءة  الحــّظ،  لحســن  يل،  “تســّنى 

مبكــر  وقــت  منــذ  أســيموف  إســحق  الكاتــب 

للغايــة، وتمّلكتنــي الدهشــة لقدرتــه الفائقــة 

يف تحويل املوضوعات العلمية إىل سرديات 

دراميــة شــبيهة بالســرديات الروائيــة. ولســت 

أغــايل لــو قلــت إن أســيموف هــو أحــد الُكّتــاب 

الفــّن  مغاليــق  أمامــي  فتحــوا  الذيــن  الكبــار 

الروايئ وحّببوه يل. زخرت كتابات أســيموف 

طابــع  ذات  أغلبهــا  كـثـرة  علميــة  بمفاهيــم 

فيزيــايئ، وقــد جــّود الرجــل كـثـراً يف وصــف 

الفلســفية  املرتّتبــات  وشــرح  املفاهيــم،  هــذه 

التي تنشأ عن هذه املفاهيم من خال نماذج 

 Thought ( ’تخييلية تدعى ‘تجارب فكرية

‘األنرتوبيــا’  Experiments( وكان مفهــوم 

)Entropy( هو أكر املفاهيم التي أحببتها، 

وبخاصة أنها تعتر مقياساً ملقدار العشوائية 

يف أّي نظــام فيزيــايئ، وشــغفت كثــراً بشــرح 

أســيموف للفـكـرة القائلــة إن األنرتوبيــا تميــل 

للتزايــد مــع الزمــن بغيــاب املؤثــرات الخارجيــة 

تعتــَر  باتــت  الفيزيــايئ، ولهــذا  النظــام  عــى 

الزمــن..”. مؤّشــراً التجاهيــة 

 ليس من السائد يف ثقافتنا الراهنة أن يكتب 

فكريــة،  تجــارب  مثــل:  مفــردات  عــن  روايئ 

أنرتوبيــا… ثــم تــردف الكاتبــة معــّززة مــا قالتــه 

يف أطروحتها السابقة “حصل يف سبعينات 

الــروايئ  كتــاب  عــن  ـقـرأت  أن  املــايض  القــرن 

ســنو،  ـبـريس  جارلــس  الفيزيــايئ  والعالــم 

املعنون بـ’الثقافتان’ واملنشور عام 1959، ثّم 

ـقـرأت طبعــًة جديــدًة لــه بعنــوان ‘الثقافتــان: 

ذلــك  ومنــذ   .1962 عــام  نشــر  ثانيــة’  نـظـرة 

الحــن وأنــا أرى أّن العلــم ميــدان إبداعــي ال 

يختلــف نوعيــاً عــن امليــدان األدبــي، وأن أصــل 

اإلبــداع يف كل الحـقـول املعرفيــة يغــرتف مــن 

قناعتــي  وتعّمقــت  الشــغف،  ذاتــه:  املنبــع 

بضرورة أن يمتلك املرء، فضاً عن الكاتب، 

كمــا  األساســية  العلميــة  باملفاهيــم  معرفــًة 

مــن  العظــام،  كتابــات املؤلفــن  عنهــا  تحــي 

أمثــال أســيموف وكارك وبرادبــوري، بعيــداً 

املتيّبــس  املــدريس  العلــم  مــن  الشــائع  عــن 

لــكّل شــغف..”. للحيويــة والقاتــل  والفاقــد 

الفاتنــة  الخاصــة  هــذه  بتثبيــت  تنتهــي   ثــم 

للفيزـيـاء  عــن املســعى امللحمــي  تخرنــا  التــي 

الحديثة “ثمة يف العقل البشــري، وبخاصة 

الراحــة  يــرى  ممــّض  تــوق  الفيزـيـاء،  يف 

القليلــة  املضغوطــة  الحقائــق  يف  والســكينة 

لهــا  نـظـراً  نــرى  الكـثـرة، وتلــك واقعــة  بــدل 

عــى  أّكــد  الــذي  العربــي  الفلســفي  تراثنــا  يف 

 ،)Universals( األهمية الحاسمة للكليات

ذلــك  يف  اإلغريقيــة  الفلســفة  شــاركته  وقــد 

‘نظريــة  وراء  األمــر. ولعــّل املســعى امللحمــي 

الفلســفات  تلــك  صــدى  بعــض  يشء’  كّل 

مــّر  عــى  جذوتهــا  تخفــت  لــن  التــي  الغاـبـرة 

األيــام”.

 تلك أطروحة فاتنة بحق لن نكون مفتئتن 

الرفيعــة  الثقافــة  مــن  نمــٌط  إنهــا  مــا قلنــا  إذا 

واســعة  أوســاط  لــدى  شــيوعها  نتمنــى  التــي 

يف  املشــتغلن  عــن  فضــاً  العاّمــة،  مــن 

مملكة األدب الذين يريدون حصر أنفسهم 

أو  واهمــن،  اململكــة  هــذه  مضامــر  داخــل 

الثقافــة  أســياد  يمثلــون  بأنهــم  موهومــن، 

ألدب  املتخيلــة  العظمــة  وحــاريس  الرفيعــة 

يراد الحفاظ عليه من رثاثة املتطفلن الذين 

األســياد! ـهـؤالء  مباركــة  عــى  يحصلــون  ال 

مــن  مامــح  اآلتيــة  الفـقـرات  يف   ســأتناول 

لطفيــة  ضّمنتهــا  التــي  العلميــة  التفاصيــل 

الدليمي يف روايتها امللحمية األخرة “عّشاق 

 ،2016 عــام  املنشــورة  وأزمنــة”  وفونوـغـراف 

لطفيــة  بــأّن  للتصريــح  حاجــة  يف  ولســُت 

تمريــر  تجيــد  ماـهـرة  روائيــة  الدليمــي العبــة 

يف  بعامــة،  الفكريــة  واألطروحــات  األفــكار، 

تتناولهــا. التــي  الروائيــة  املــادة  نســيج 

الكتبخــاين،  جابــر  نهــى  جانــب  إىل  ثمــة 
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شــخصية  الروايــة،  يف  املحوريــة  الشــخصية 

الــذي  الفيزيــايئ  نــادر،  هــي  أخــرى  محوريــة 

عاملــاً  لــه  فاختلــق  مبـكـراً  طموحاتــه  ُكِســرت 

لنشــدان  منــه  محاولــة  يف  منـعـزالً  ذهنيــاً 

الرثاثــة  مســتنقع  عــن  واالبتعــاد  الخــاص، 

الــذي ال تعتــاش فيــه ســوى األفاعــي الســامة. 

توظيفــاً  نــادر  شــخصية  الروائيــة  وّظفــت 

منتجــاً، وجعلتهــا مـعـراً لتمريــر الكثــر مــن 

يف  بالعيــش  الخاصــة  والتفاصيــل  الحقائــق 

مستنقع الرثاثة. لندقق مثاً يف املقطع اآليت 

نــادر: لســان  عــى  املنـقـول 

– “هــل تســمح يل بســؤال بدافــع الفـضـول، 

ر العلــم  ملــاذا درســت الفيزـيـاء يف بلــد ال يقــدِّ

قــادك  هــل  تنتظــر؟  كنــت  مــاذا  والعلـمـاء، 

اختيــار  إىل  الثانويــة  البكالوريــا  يف  معدلــك 

الفيزـيـاء؟

ويؤهلنــي  املائــة  يقــارب  معــّديل  كان  بــل   –

الثــاين  كنــت  فقــد  الطــب؛  كليــة  لدـخـول 

عــى الـعـراق يف امتحــان البكالوريــا الثانويــة، 

ولكنــي اخــرتُت الذهــاب إىل كليــة العلــوم ألن 

شــغفي بالفيزـيـاء ال يمكننــي املســاومة عليــه 

عنــه. التنــازل  أو 

مــن  فــرع  يف  تخّصصــت  أنــك  هــذا  أيعنــي   –

التطبيقيــة؟ الفيزـيـاء  فــروع 

– بالعكــس، تخّصصــت يف الفيزيــاء النظريــة 

أحــب  فأنــا  األفــكار؛  عالــم  إىل  أـقـرب  ألنهــا 

واللغــة  الفائــض  الــكام  أطيــق  وال  الرمــوز 

اآلن،  حياتنــا  تغــرق  التــي  والرـثـرة  الباغيــة 

وتــكاد تخنقنــا وهــي تنهــال علينــا مــن التلفــاز 

أو مــن أفــواه البشــر مّمــن ال يقــّدرون قيمــة 

الزمــن، أّمــا الرياضيــات فهــي شــغفي املــوازي 

رمــوز  يف  العالــم  لنــا  تختــزل  ألنهــا  اآلخــر 

محــددة وبطريقــة ســاحرة ليــس لهــا نظــر”.

 وكذلــك لندقــق يف املقطــع اآليت الــذي تقولــه 

الشــخصية نفســها:

“نحــن محكومــون بمــا يحيطنــا، لســنا أحــراراً 

علينــا،  ُفِرضــت  لظــروف  رهائــن  نحــن  أبــداً، 

والعزلــة ليســت الخيــار األمثــل، ولكنهــا ـنـوع 

آليــة  أنفســنا،  مــن  حتــى  يحمينــا  درع  مــن 

دفاعيــة ابتكرهــا عقلنــا للحفــاظ عــى الخزيــن 

املتبقي من طاقتنا الحيوية وعدم تبديدها يف 

العبث اليومي الامجدي. رّبما ستندهشون 

واإلرادة  الحتميــة  مســألة  أن  أخرتكــم  لــو 

الحــّرة صــارت موضوعــاٍت يتناولهــا الباحثــون 

عــى  مقصــورة  كانــت  أن  بعــد  الفيزيائيــون 

الكاســيكين..”. الفاســفة  حلقــات 

بــن  التداخــل  مــن  ـنـوع  تلّمــس  يمكــن  هنــا 

والتاريخيــة  والفلســفية  العلميــة  األفــكار 

الســرد  ســياق  يف  املعهــودة  غــر  الريــة 

أمثــال  مــن  الكثــر  نشــهد  وســوف  الــروايئ؟ 

فضــاً  الروايــة،  يف  املركبــة  التداخــات  هــذه 

مزمنــة  معضلــة  عــى  الضــوء  إلقائهــا  عــن 

واإلشــكاليات  امـلـرء،  طموحــات  يف  تتجوهــر 

دراســته  تحديــد  ســياق  يف  يواجههــا  التــي 

تــرى  التــي  الســائدة  الفكريــة  الرثاثــة  بســبب 

لــم يتـحـّول بعــد إىل قــوة  العلــم بـنـاًء فوقيــاً 

ثــم  ومــن  الــروة،  خلــق  عــى  قــادرة  خاقــة 

إعــادة ترســيم شــبكة العاقــات االجتماعيــة 

الحيــاة. يف  األـفـراد  وقيمــة 

تمهيديــاً  تأثيثــاً  تقــّدم  أن  الروائيــة  يُفــت   لــم 

يحياهــا  التــي  البيئــة  طبيعــة  عــن  للكشــف 

وهــذا  ـمـرة،  أول  نهــى  زارتــه  عندمــا  نــادر 

مــن املقاربــة الفكريــة  التمهيــد ســيكون نوعــاً 

قلــب  يف  القــارئ  ســتدخل  التــي  الناجحــة 

يعانيــه معظــم  الــذي  الســيكولوجي  العالــم 

أو  العلــم،  حقــل  يف  األصــاء  املشــتغلن 

عــى  نهــى  “انكمشــت  العديــدة  متفّرعاتــه 

مقعدها يف غرفة الضيوف وهي تحمل ذراع 

باســتيي  كيــس  يف  املحطمــة  الفونوـغـراف 

رأت  الغرفــة،  يف  بصرهــا  أدارت  ســميك، 

لتّطلــع  فنهضــت  بالكتــب  عاـمـرًة  مكتبــًة 

الرضــا واالبتـهـاج  مــن  بـنـوع  عليهــا، أحّســت 

بــن الكتــب كتبــاً قرأتهــا وأحبتهــا  إذ وجــدت 

جينــز،  جيمــس  للســر  الغامــض’  ‘الكــون 

كتاب ‘موجز تاريخ الزمن’ لستيفن هوكنغ، 

آينشــتاين،  الفيزـيـاء’ ألـلـرت  ‘تطــور  وكتــاب 

وفريــد  عربــي  البــن  تعشــقها  كتبــاً  وملحــت 

الديــن العطــار وشــهاب الديــن الســهروردي، 

هيســه  وهرمــان  دوستويفســي  وروايــات 

مــان”. وتومــاس 

مفعــم  حــوار  وســط  الروائيــة،  تقودنــا   ثــم 

املعضــات  مقاربــة  إىل  والشــغف،  بالــذكاء 

الجنــس  يعانيهــا  التــي  الكــرى  الوجوديــة 

البشــري:

– “اهتمامــي بإيجــاد حلــول ملعضــات علميــة 

تخــدم اإلنســان ال يتناقــض مــع عزلتــي. حقــاً 

أنا مهموم بمشكات عاملنا الراهنة: االنفجار 

محدوديــة  الغــذاء،  نقــص  الســكاين، 

مصــادر امليــاه الصالحــة للـشـرب، التصّحــر، 

ومــا  الطاقــة  معضلــة  الـحـراري،  االحتبــاس 

ينتــج عنهــا مــن تلــوث بيئــي..

بحياتنــا  مساســاً  أكــر  معضــات  ثمــة   –

اليوميــة هنــا يف هــذا الزمــان واملــكان، فلمــاذا 

الكــرى؟ املعضــات  إىل  بعيــداً  نذهــب 

– أنا أؤمن بما قاله الشاعر غوته ‘ال تحلموا 

أحامــاً صغــرًة إذ ليــس لهــا تلــك القــوة التــي 

تحــّرك بهــا قلــوب النــاس’.

إذا  حديــن:  ذو  ســيف  الكـبـرة  األحــام   –

بنــا. تعلــو  ربحناهــا  وإذا  تكـسـرنا  خـسـرناها 

مــن  احتياطــي  لــدّي  ذلــك  ومــع  تمامــاً،   –

تجــارب علميــة  فأنــا أجــري  أحــام صـغـرة؛ 

كل  منهــا  نعــاين  التــي  الطاقــة  مشــكلة  عــى 

ســاعة.

– لكنــك فيزيــايئ بــارع تثــر فضــويل بحديثــك. 

التطبيقيــة  جهــودك  هــي  مــا  أعــرف  أن  أوّد 

فعــاً إليجــاد حـلـول عمليــة ملشــكات الحيــاة 

اليوميــة؟ أعنــي حياتنــا هنــا.

– أمــي وقتــاً طويــاً يف البحــث عــن إمكانيــة 

للطاقــة  متجــدد  مصــدر  عــى  الحـصـول 

البــارد،  النــووي  االندـمـاج  بوســيلة  النظيفــة 

وقــد تمكنــت مــن اســتخدام النبضــة الليزريــة 

فائقــة الطاقــة للحـصـول عــى اندـمـاج نــووي 

بارد قد يكون قاعدة للبحوث املستقبلية يف 

النظيفــة”. الطاقــة  ميــدان 

ال يخفــى عــى القــارئ املتفّحــص هــذا التــزاوج 

بــن  الروائيــة  الحواريــة  ســياق  يف  البــارع 

حكيمــة،  ملعيشــة  املائمــة  الخوارزميــات 

تواجــه  التــي  الرئيســية  املعضــات  وتنــاول 

طاقــة  تكــون  أن  يمكــن  والتــي  البشــرية، 

االندـمـاج النــووي حــاً عمليــاً لهــا. إّن وجــود 

عبــارة “االندـمـاج النــووي” يف روايــة هــو بحــد 

الــروايئ؛  التنــاول  يف  متفــّردة  مقاربــة  ذاتــه 

فكيف بنا مع “االندماج النووي البارد”؟ هذا 

للروائيــة  معّمقــة  ـقـراءة  عــن  يكشــف  تنــاول 

يف تفاصيــل تقنيــة قّلمــا كانــت موضــع بحــث 

وتفّكــر عــى املســتوين الفــردي والجمعــي يف 

تنــا. مجتمعا

 ثمــة يف الروايــة خصيصــة متفــّردة لــم تقربهــا 

لنظريــة  تناولهــا  هــي  تلــك  ســواها،  روايــة 

وقــد   ،)Theory of Games( األلعــاب 

مقاالتهــا  مــن  واحــدة  يف  الروائيــة  تناولــت 

األســبوعية بصحيفــة “املــدى العراقيــة” هــذه 

والروايــة  “الحيــاة  عنــوان  تحــت  املوضوعــة 

يف  املقالــة  وـجـاءت  األلعــاب”،  ونظريــة 

الروائيــة  فيهــا  قّدمــت  متتاليــن  أســبوعن 

النظريــة،  لهــذه  مـثـراً  تاريخيــاً  ملخصــاً 

بهــا  وّظفــت  التــي  الكيفيــة  تناولــت  ثــم 

إحــدى  “تطّلبــت  روايتهــا  يف  النظريــة  هــذه 

الشخصيات الرئيسية يف روايتي بحثاً علمياً 

يف تفاصيل محّددة، وحصل أن قادين ذلك 

البحــث إىل حقــل علمــي راســخ يدعــى ‘نظريــة 

وقــد   ،)Theory of   Games  ( األلعــاب’ 

استهواين الدفق الدرامي الذي تنطوي عليه 

مفــردة ‘األلعــاب’، ووجدُتنــي أدقــق يف تأريــخ 

وتفاصيلــه،  العلمــي  الحقــل  ذلــك  نشــوء 

جعلنــي  حــّداً  العقليــة  النشــوة  بــي  وبلغــت 

الـقـراءة املتواصلــة يف  مــن  أيــام  ثاثــة  أمــي 

مصــادر متعــددة عــن نظريــة األلعــاب واألب 

الهنغــاري  العبقــري  العالــم  لهــا:  املؤّســس 

أحــد  يعــدُّ  الــذي  نيومــان  فــون  جــون  املولــد 

العبقريــة  يف  العشــرين  القــرن  أيقونــات 

والنبــوغ البشــري؛ إذ يصعــب أن يُذكــر حقــل 

مســاهمات  للرجــل  إال وكان  رئيــي  علمــي 

الكــم  وفيزـيـاء  الرياضيــات  فيــه:  أصيلــة 

بالطقــس  والتنبــؤ  اإللكرتونيــة  والحاســبات 

ابـتـدع  وقــد  الــخ.  العســكرية..  والتطبيقــات 

الرجل نظرية األلعاب خال الحرب العاملية 

للكيفيــة  العمــيل  الحــل  مــن  كـنـوع  الثانيــة 

املثى التي ينبغي بها تسير ناقات البضائع 

والحـمـوالت األمركيــة وســط املحيــط، وهــي 

نيومــان  ووضــع  بريطانيــا،  إىل  طريقهــا  يف 

أفــكاره هــذه يف كتابــه الذائــع الصيــت ‘نظريــة 

األلعاب والســلوك االقتصادي’ الذي نشــرته 

 1944 عــام  األمركيــة  برينســتون  جامعــة 

)باإلـشـرتاك مــع العالــم االقتصــادي أوســكار 

مورغنشــترن(”.

مــن  الثــاين  الـجـزء  يف  الروائيــة  تواصــل   ثــم 

مقالتهــا توضيــح مفهــوم “اللعبــة الصفريــة” 

طبقــاً  العراقيــة  حياتنــا  تشــّكلت  التــي 

ملقتضياتــه، فتكتــب يف هــذا الشــأن “كان مــن 

لأللعــاب ذلــك  نيومــان  فــون  بــن تصنيفــات 

النتائــج’  صفريــة  ‘لعبــة  املســمى  التصنيــف 

يف  يهمنــا  مــا  وهــي   )Zero Sum Game(

هــذا. النــص  موضوعــة 

النتائــج  الصفريــة  اللعبــة  توصــف  أن  يمكــن 

بســرد غايــة يف البســاطة: أن يلعــب املتبــارون 

طبيعــة  عــن  النظــر  بصــرف  مــا،  مبــاراة  يف 

ميــدان املبــاراة، وهــم يضعــون يف حســابهم 

أن مــا يرتتــب عليــه ربــح ألحــد األطــراف يقابلــه 

لطــرف  خســارة  وحتمــاً  بالضــرورة 

واحــد أو أكــر مــن األـطـراف األخــرى. 

يف  النتائــج  الصفريــة  اللعبــة  هــي  تلــك 

وضوحــاً”. وأكرهــا  تمظهراتهــا  أجــى 

قد يظّن بعضنا أن الروائية وهي تقّدم هذه 

املقاربــة الدقيقــة لنظريــة األلعــاب ربمــا كانــت 

لكننــا  أكاديميــة؛  أطروحــة  إعــداد  بصــدد 

ســنجد يف الروايــة أّن تنــاول نظريــة األلعــاب 

ال يتعــّدى هــذه الحواريــة املختـصـرة:

هــذه  يف  أفعالنــا  كّل  أن  تعلمــن  “هــل   –

الحيــاة لهــا نمــوذج رياضيــايت دقيــق تدرســه 

األلعــاب؟ نظريــة 

– لم أطّلع عى نظرية األلعاب من قبل.

– كل أفعالنــا يقابلهــا نمــوذج دقيــق يف علــم 

الرياضيــات.. لــو كان لديــك بعــض الفـضـول 

كتــاب  ســأعطيك  النظريــة  عــى  للتعــرف 

جــون فــون نيومــان وأوســكار مورغــن شــترن 

االقتصــادي’  والســلوك  األلعــاب  ‘نظريــة 

وال  األوليــة،  مبادئهــا  عــى  االـطـاع  بقصــد 

بــل  التقنيــة او املعــادالت  بالتفاصيــل  تأبهــي 

حســب”. واملفاهيــم  االفــكار  عــى  ركــزي 

تضعنا هذه الحقيقة أمام مقايسة واضحة: 

إذا كانــت الروائيــة قــد اســتفادت مــن مصــادر 

تنــاول  لـغـرض  متعــّددة  وـقـراءات  كـبـرة 

نظريــة علميــة ســرد ذكرهــا يف ســياق بضعــة 

حجــم  نتصــّور  أن  فلنــا  وحســب؛  ســطور 

واملصــادر  الـقـراءات  مــن  امللحمــي  الجهــد 

الروايــة  هــذه  كتابــة  تطّلبتــه  الــذي  املعرفيــة 

امللحميــة، التــي تمّثــل انعطافــًة حقيقيــًة يف 

التــي  موضوعاتــه  وطبيعــة  الســرد،  شــكل 

ولجــت مناطــق لــم تــزل تكتنفهــا الُعتمــة يف 

الســائدة. العربيــة  ثقافتنــا 

كاتب ومهندس من العراق

ملف
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راهبة الزمان الجاحد
إبراهيم البهرزي

أشــعر بســعادة مطلقــة ملــا أتمــى أو أدور يف أمكنــة تفتحــت عليهــا عيــون كاتبــة مــن طــراز نــادر مثــل لطفيــة الدليمــي، ذلــك األرشــيف 

اإليكولوجي الهائل الذي يحيطه نهران نزقان يتلويان ما بن بساتن نخيل وليمون وأزقة مدينة صغرة تفتحت تّواً بعد نهايات 

ّــا تــزل تطــرق  الـحـرب العامليــة الثانيــة عــى آفــاق جديــدة، وأفــكار عنيــدة تحــاول أن تتوغــل بمثاـبـرة الجــذور وعنادهــا يف أرض بكــر مل

أديمهــا الفطــرة والطيبــة والثقافــة الشــفوية.

ملف

كان  األرض  وتلــك  الزمــان  ذلــك  في 
يف  مكتبــة  ســهيل  العــم  لوالدهــا 

مجــازات  مــن  ليســت  والعبــارة  بســتان، 

ـكـوخ  يف  حقيقيــة  مكتبــة  هــي  بــل  الشــعر، 

داخل بستان، هكذا أخرين رواة األحاديث، 

وربما كانت الصبية لطفية أول ما اكتشفت 

بــن  والشــجرة،  الفـكـرة  بــن  العاقــة  تلــك 

فهــي  الخالــدة؛  الخالــدة والكلمــة  الطبيعــة 

كمــا تذكــر يف ـسـرتها األدبيــة صبيــة دخلــت 

وظلــت  عمرهــا،  مــن  التاســعة  منــذ  مكتبــًة 

حتــى الســاعة تصغــي وتحــاور بفكرهــا أفــكار 

ليلــة  ألــف  العالــم منــذ  الفكــر يف هــذا  صّنــاع 

وليلة حتى ستيفن هوكنغ.

لــم تشــغل لطفيــة نفســها بتلــك الصراعــات، 

الخافيــة  والصرعــات األدبيــة، والســجاالت 

يف أزمنــة صــار ذلــك فيــه كل هاجــس املثقــف، 

ســاطع.  ضــوء  تحــت  وقفــة  إىل  تســَع  وَلــم 

الهيئــة  بتلــك  تطــل  الــدوام  عــى  كانــت 

الرهبانيــة: ســيدة جميلــة تجلــس يف مكتبتهــا 

مفتوحــة النوافــذ عــى فــردوس عراقــي يمتــد 

وتكتــب  وتتأمــل  تـقـرأ  واملــكان،  الزمــان  يف 

ذاتهــا.  لغــر  بمرجعيــة  تديــن  ال  بطريقــة 

كل فكــر يف هــذا العالــم قابــل للمحــاورة يف 

ترهــن  لــم  فهــي  الذاتيــة؛  لطفيــة  مرجعيــة 

األدبيــة  التجربــة  حــدود  يف  املعــريف  أفقهــا 

املعــريف  فضولهــا  َســعى  بــل  ومشــاغلها، 

املشــتغلن  جــّل  يقربهــا  ال  علــوم  إىل  بعيــداً 

بــاألدب. لطفيــة تحــاور أهــل العلــوم النظريــة 

الصرفــة، وتحــاول مقاربــة القوانــن الصارمــة 

يف  املائعــة، وتتبّحــر  األســاطر  بحــواف  فيهــا 

أوابــد املوســيقى لتعيــد صياغــة األفــكار عــى 

التشــكيل  حفريــات  يف  وتتمّعــن  ســياقها، 

إنســانيًة  فـكـرًة  لتســتجيل  العريــق  والنحــت 

تؤكــد مــن خالهــا وحــدة الوجــود واملوجــود.

قــد يبــدو هــذا الطــواف املوســوعي يف مختلــف 

مظــان اإلبــداع نوعــاً مــن التشــتت ملــن ال يـقـرأ 

مــا  أمــا املتأمــل يف  بتحديــق عميــق؛  لطفيــة  

ترجمــي  إنـتـاج  أو  أصيــل،  إبــداع  مــن  تــدّون 

الســّري  الخيــط  ســرى ذلــك  فإنــه  مقــايل  أو 

الســنارة  خيــط  إنــه  األشــتات:  يجمــع  الــذي 

املرتاكمــة  األمــواج  طبقــات  يف  يهبــط  الــذي 

ليبحــث عــن تلــك الســمكة الفضيــة، ســمكة 

مســتوحدين  ألشــخاص  اإلنســاين  األمــل 

يتأملون هــذه املحــن التــي يصنعهــا البشــر وال 

يقنطــون.

ألجــل ذلــك كتبــت لطفيــة، وأجــادت يف كل 

وروايــة  قـصـرة  قصــة  مــن  األدبيــة  األشــكال 

وتــذكارات  ومناجيــات  وتأمــات  ومســرح 

علميــة، وترجمــت  ومقــاالت  وأدب رحــات 

نــوادر الكتــب التــي  تشــاكل عقلهــا الفضــويل، 

عــن  الغريبــة  األســئلة  تطــرح  التــي  تلــك 

العاقــة بــن صرامــة العلــم ورهافــة األدب؛ 

كانــت  ترجمــت  أو  أبدعــت  مــا  كل  يف  فهــي 

تســعى خلــف األســئلة املرهقــة التــي يتجنبهــا 

اآلخرون، وللمناسبة فإن ما ترتجمه لطفية 

نَفــس  يحمــل  إبداعيــاً  نســيجاً  لذاتــه  يشــكل 

إبداعهــا الســردي مــن جهــة األناقــة يف نحــت 

معانيهــا. إظهــار  والساســة يف  العبــارة 

أزعــم أن الحيــاة لــم تكــن منصفــًة مــع لطفيــة 

لــم  الجحــود  عصــور  ففــي  كـثـرة؛  أمــور  يف 

يمنحهــا وطنهــا مــا يكافــئ جهدهــا اإلبداعــي 

لحظــة  يف  نفســها  وجــدت  إنهــا  بــل  الــّر، 

مــن  مقَتلعــًة  امللتبــس  الزمــان  لحظــات  مــن 

طــوال،  ســنن  بجهــد  أسســته  الــذي  بيتهــا 

وربمــا صــار البيــت وحدائقــه التــي تحــب نهبــاً 

مــدن  يف  مضـطـرًة  بعدهــا  لتحيــا  للغوـغـاء 

بعيــدة، ومــا تباكــت لطفيــة عــى كل ذاك، 

كل مــا فعلتــه أنهــا أسســت مــن الكتــب بيتــاً 

املنــزل  تعويــض  ألجــل  فضاعفــت  بديــاً؛ 

األول مــن جهدهــا اإلبداعــي كتابــًة وترجمــًة، 

وجعلــت كل يــوم مــن أيامهــا تجربــًة جديــدًة 

مــن  واحــداً  هــذا  يكــون  وربمــا  اإلبــداع،  يف 

التــي  األصيلــة  اإلنتاجيــة  الـغـزارة  أـسـرار 

ديــٍر  لتبــدو راهبــًة يف  أنهــا  بهــا، حتــى  تتمتــع 

كلُّ جدرانــه مكتبــات، وكل أرضياتــه أمكنــة 

يف  يمــّر  واحــداً  يومــاً  أن  أظــن  وال  للكتابــة، 

عمرهــا دون تدويــن فـكـرة أصيلــة أو ترجمــة 

خــّاق. فكــر 

كنت دائماً ما أرّدد أن لطفية صانعُة جمال 

مــن  يتشــّكل  الــذي  الجمــال  ذلــك  عميــق، 

طبقــات  تحـتـاج ملســٍح جيولوجــي لتســر كّل 

هنالــك  تدّونــه  ســطر  كل  فخلــف  مفاتنــه؛ 

محفــورًة  تلحظهــا  أن  ينبغــي  ســطور  ظــال 

مجمــل  أشــّبه  إننــي  الســطور.  تلــك  آثــار  يف 

إبداعهــا بابتســامتها الســاحرة املشــرقة أبــداً، 

بمغــادرة  تنتهــي  ال  التــي  االبتســامة  تلــك 

الصــورة؛ فهــي تظــل تطــارد بإشــراقها الناظــَر 

حتى يرى أبعد مما رأى. أرى سحر ابتسامة 

لطفية يف كل سطر قرأته لها، ال أراه بالفتنة 

وحدهــا، بــل باإلـشـراق أيضــاً. ليــس غريبــاً أن 

إبداعــه،  مــا مفتــاَح  يكــون ملمــٌح مــن كاتــٍب 

فأجــد  دومــاً  الكّتــاب  كبــار  إىل  أنظــر  هكــذا 

وربمــا  يفّســره،  فيــه  ملمحــاً  منهــم  كلٍّ  يف 

ذلــك  هــي  الســاحرة  لطفيــة  ابتســامة  كانــت 

امللمــح الــذي يفّســر ذلــك الضــوء املتفجــر بــن 

ســطورها، ويخّيــل إيّل يف كثــر مــن األحيــان 

أنها ظــلُّ أمــرٍة ســومريٍة ظّلــت مبتســمًة منــذ 

األلــف الخامــس قبــل امليــاد رغــم كل غــزوات 

وربمــا  ممالكهــا،  عــى  تواـتـرت  التــي  الهمــج 

يكــون ذلــك هــو الســر الــذي جعــل مــن لطفيــة 

ال تلتفت أبداً لألضواء، وربما تكون مكتفيًة 

مــن  ابتســامتها  عــى  الضــوء املنبعــث  بذلــك 

لفـكـرة  مطلقــاً  يركــن  ال  مّتقــٍد  عقــٍل  براكــن 

الخمــود.

وتكتــب،  تتأمــل  تتكلــم،  وال  تبتســم  إنهــا 

تصغي وتكتب، وكأن الكام ال يعني عندها 

والعجيــب   ، املكتــوب  الحــرف  ذلــك  غــر 

أنهــا ال تكــرر مــا تكتــب؛ فهــي يف ِجــدٍة دائبــة 

تتوالــد عندهــا  دائمــة وكأن األفــكار األصيلــة 

مــن تلــك املكتبــة البعيــدة يف ذلــك الفــردوس 

الذي ولــدت فيــه، حيــث الشــجرة والكتــاب، 

كلهــا  والنســغ،  املــداد  والثـمـرة،  الحــرف 

اإلبــداع  وحــدة  يديمــان  وتواصــل  تناغــم  يف 

والكينونــة.

شاعر وروائي من العراق
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سّيدات زحل يرثن الفردوس
في التجربة اإلبداعية واإلنسانية للطفية الدليمي

محمد حّياوي

منــذ أن فتحــت لطفيــة الدليمــي مـمـًرا إىل أـحـزان الرجــال )مجموعتهــا القصصيــة األوىل الصــادر يف الـعـام 1970(، وهــي تحــاول 

تحســس مواطــن األثــر الــذي ترتكــه تلــك األحــزان عــى أرواح النســاء مــن بنــات جنســها. ليــس فقــط عــى الصعيــد الواقعــي بواســطة 

لــه،  تتـعـرض  الــذي  مكامــن الحيــف  وإـبـراز مظلوميتهــا ورصــد  لهــا  الكـبـرة والكـثـرة يف مجــال حقــوق امـلـرأة واالنتصــار  نشــاطاتها 

لكــن أيًضــا عــى صعيــد األدب واإلبــداع، فكتبــت عــن “عالــم النســاء الوحيــدات” والفــردوس الــذي ـسـرتثه النســاء يف “مــن ـيـرث 

الفــردوس” وعــن” ســّيدات زحــل” الـلـوايت يســبحن مثــل األقمــار يف الكــون الفســيح.

ملف

وبحــث  عـطـاء  ينحصــر  لــم  الواقــع  في 
ومنجــز لطفيــة الدليمــي يف مجــال 

عــى  الضــوء  يســّلط  مــا  وكل  امـلـرأة  حقــوق 

واإلبداعــي  األدبــي  العـطـاء  يف  إنســانيتها، 

والنشاط االجتماعي الفاعل، بل تجاوزه إىل 

أوـضـاع  فدرســت  وتاريخــي،  بحثــي  هــو  مــا 

امـلـرأة املبدعــة يف حضــارات الـعـراق القديمــة، 

مــن  ونفيهــا  األســطورة  يف  األنثــى  وجــدل 

الذاـكـرة، كمــا كتبــت عــن حريّــة امـلـرأة يف ظــل 

والعائــيل  الســيايس  والعنــف  أنــواع اإلرهــاب 

واالجتماعي وعنف االحتال.

يف توصيــف ظاهــرة لطفيــة الدليمــي الثقافيــة 

ومامحهــا وأســباب تبلورهــا يف حالــة املثقــف 

الفــرد، وكيــف يمكــن أن يشــّكل ظاـهـرة مــن 

ـنـوع مــا، مثــل الكتابــة عــن لطفيــة الدليمــي. 

الكاتبــة واملرتجمــة والناشــطة املدنيــة،  ليــس 

بــل الظاـهـرة الثقافيــة املتواصلــة واملتجــددة، 

لجهة إصرارها عى الحضور الفاعل، سواء 

التأليــف اإلبداعــي  الثقافيــة أو  الصحافــة  يف 

يف  حّتــى  أو  واملتابعــة  واإلعــداد  والرتجمــة 

الثقافيــة. الحيــاة 

الجيــل  إىل  الدليمــي  لطفيــة  تنتمــي  أدبًيــا 

يف  والثمانينــات  الســتينات  بــن  الوســط 

الـعـراق، وهــو جيــل طاملــا شــغل حـيـًزا مهًمــا 

العراقيــة،  اإلبداعيــة  املســاحة  يف  وجدلًيــا 

النقــدي  أّســس رؤاه وامتلــك وعيــه  أن  بعــد 

وهويتــه اإلبداعيــة يف أعقــاب متغــرات كبــرة 

الســيايس  الـعـراق  تاريــخ  مــن  ومتداخلــة 

وتصادماتــه  اختافاتــه  فـحـول  املـضـرب، 

عطائــه  لرتســيخ  ومحّفــز  وقــود  إىل  الفكريــة 

الخاقــة. تجاربــه  وإـثـراء  وتنوعــه 

لهــذا  املتاطمــة  التجــارب  تلــك  خضــم  ويف 

الدليمــي،  لطفيــة  عــى  كان  املهــم،  الجيــل 

ابنــة املدينــة الصـغـرة الوادعــة شــرق الـعـراق 

أراضيهــا ونضــج  “بهــرز”، املعروفــة بخصــب 

فاكهتها وتنوعها وثرائها الطبيعي، أن تبحر 

يف قــارب رقيــق بمجاذيــف غضــة لتشــق لهــا 

عــى  تتعكــز  أن  دون  مــن  مختلًفــا،  طريًقــا 

حقيقــة كونهــا شــاّبة جميلــة جديــرة بالرعايــة 

عنيــد ألقرانهــا  كنــّد  بــل  واملســاندة،  والدعــم 

مــن  أن أحــًدا  الجيــل، الحــظ  هــذا  أبـنـاء  مــن 

النقاد الذين تصدوا لتجربتها اإلبداعية، لم 

يصنفها يف خانة األدب النسوي، بل ُصّنفت 

دائًمــا يف خانــة األدب العراقــي املحــض، عــى 

الرغم من أن تجاربها اإلبداعية طافحة بكل 

ما يمت لألنوثة وإرهاصاتها بصلة، ويستند 

ويؤثــث عواملــه بالدرجــة األســاس عــى تجــارب 

وتفصيــات تلــك العوالــم.

الثقافيــة  الحيــاة  تشــهد  لــم  تاريخًيــا، 

الحيــوات  شــأن  بذلــك  شــأنها  العراقيــة، 

الثقافيــة األخــرى يف العالــم العربــي، الكثــر 

تنتمــي  التــي  البــارزة  النســوية  التجــارب  مــن 

األدبيــة،  للنســوية  وليــس  حـصـًرا  لــألدب 

تجربتهــا  األديبــة  امـلـرأة  تـفـرض  أن  أقصــد 

عــى الواقــع األدبــي يف بلــد مــا مــن دون تلــك 

اليــوم  عليهــا  املتعــارف  النقديــة  التســهيات 

هــدي  يف  املجامــايت  النفــاق  صعيــد  عــى 

فكانــت  االجتماعــي،  التواصــل  هيمنــة  مــن 

الحيــاة  بــارزة يف  تجربتهــا يف وقتهــا، عامــة 

تحديــًدا  العراقيــة والبغداديــة،  االجتماعيــة 

مــن  الكثــر  شــهدت  التــي  الحقبــة  تلــك  يف 

التجارب الراقة للنساء املبدعات، يف مجال 

قاعــات الفنــون وتقديــم الرامــج التلفزيونيــة 

وهــو  وغرهــا،  األزـيـاء  وتصميــم  واإلذاعيــة 

اـلـرة  الثقافيــة  الحيــاة  مــا شــّكل يف مجملــه 

والرـخـاء اإلبداعــي الفنــي واألدبــي، فلمعــت 

يف ســماء البــاد أســماء بمثابــة رمــوز ثقافيــة 

وإبداعيــة، مــن مثــل ابتســام عبداللــه ووداد 

العّطــار  وليــى  رّســام  وشــميم  يل  األورفــه 

وغرهــن  حبيــب  وخريــة  الطــايئ  واعتقــال 

للحيــاة  اـلـّراق  الطابــع  شــّكلن  ممــن  الكثــر 

الثقافية البغدادية يف حقبة زاخرة بالعطاء 

من تاريخ العراق، ولم تكن لطفية الدليمي 

إليهــا  اســتندت  التــي  القاعــدة  عــن  لتشــذ 

التعكــز  عــدم  لجهــة  النســوة  أولئــك  تجــارب 

عــى النســوية وترســيخ التجــارب الشــخصية 

بــاألدوات اإلبداعيــة املحضــة، لــوال أن لطفيــة 

الدليمي قد خاضت مخاًضا صعًبا ال تعمل 

التجــارب فيــه وفــق نســبية معينــة للنجــاح، 

األدب. وهــو  أال 

البدايــات  أيّــام  إىل  بالكاتبــة  معرفتــي  تعــود 

الوجلــة، عندمــا كنــا نحمــل نصوصنــا املرتبكــة 

إىل مجلــة الطليعــة األدبيــة التــي كانــت ُتعنــى 

تســتقبلنا  فكانــت  آنــذاك،  الشــباب  بــأدب 

بابتسامتها املشرقة وَقّصة شعرها القصرة 

مــن  الافتــة. كان األمــر أكــر  دوًمــا وأناقتهــا 

كونه مجرد امرأة جميلة طافحة باإلشراق، 

تجلــس يف مكتبهــا وتقــرأ قصصنــا. وبالنســبة 

الفقــر  الجنــوب  مــن  قــادم  حّيــي  شــاب  إىل 

أشــبه  األمــر  كان  البكــر،  بتطلعاتــه  يتعــّر 

الّنــور  عالــم  ودـخـول  الــرتدد  عتبــة  باجتيــاز 

املعّطر. وكان النشر يف املجلة، التي نطالعها 

مــرور  تذـكـرة  بمثابــة  البعيــدة،  مدننــا  يف 

العطــر  بالحضــور  ممهــورة  اإلبــداع  لعالــم 

الســيِّدة. لتلــك 

حتى عندما قرأت أوىل رواياتها “عالم النساء 

الوحيــدات” التــي وقعــت بــن يــدّي صدفــة، 

واختافهــا  بحضورهــا  إيمــاين  يتزعــزع  لــم 

التــي  الصــورة  تلــك  ازدادت  بــل  وعمقهــا، 

أحتفــظ بهــا وضوًحــا وترّســًخا. وعــى الرغــم 

بغــداد، إالّ  كـثـًرا يف  بهــا  ألتــِق  لــم  أّننــي  مــن 

أن عاملهــا الــروايئ املشــّيد بــن “عالــم النـسـاء 

شــكل  طاملــا  و”ســيِّدات زحــل”،  الوحيــدات” 

نجــد  قّلمــا  شاســعة  إبداعيــة  مخاضــة  لــدّي 

لها مثيا. عى األقل عندنا يف العراق، حيث 

بقــي أدب امـلـرأة متواريًــا نســبًيا وحيًيــا.

يف الواقــع ال أســتطيع أن أســبغ أّيــا مــن تلــك 

الصفــات عــى أدب لطفيــة الدليمــي املختلــف 

والعميق والخارج عن إطاره الزمني ومناخه 

خدمتــه  الــذي  األدب  ذلــك  االجتماعــي، 

أن  يف  القــوّي  وحضورهــا  الكاتبــة  شــخصية 

يتفــّرد بهــذه الطريقــة املخالفــة ملــا كان ســائًدا 

يف العراق. لقد لعبت عوامل عّدة يف تحول 

الكاتبــة إىل ظاهــرة ثقافيــة ومعرفيــة مــا زالــت 
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أن  منهــا  عــام،  بعــد  عامــا  ترتّســخ مامحهــا 

أدبها لم يقتصر عى نمط معن من الكتابة 

اإلبداعيــة، فهــو متـنـوع وـسـاع إىل التجريــب 

التنميــط  عــن  بعيــًدا  املمكنــات  واســتغال 

الواســعة  ثقافتهــا  أن  ومنهــا  والتجنيــس، 

لهــا  مّهــدت  مهّمــة  للغــات أخــرى  وإجادتهــا 

واملهــم  الواســع  الرتجمــة  عالــم  إىل  الدـخـول 

يف  الشــخصية  تجربتهــا  أن  كمــا  والحيــوي، 

السفر والغربة والتغّرب، وما عانته ككاتبة 

امــرأة يف ِســفر املــدن الغريبــة قــد منحهــا رؤيــة 

واملواقــف  بالصــور  متخمــة  وذاـكـرة  واســعة 

إىل  ذلــك  كل  بعــد  لتتـحـول  والتناقضــات، 

حضورهــا  يشــكل  وباحثــة  ومرتجمــة  كاتبــة 

املتصاعد يف املشهد الثقايف العراقي والعربي 

ظاـهـرة معرفيــة مــن ـنـوع مــا.

تكتــب  وأن  روائيــا  تصبــح  روايــة  تكتــب  فــأن 

روايــة  تكتــب  أن  لكــن  قاصــا،  تصبــح  قصــة 

وترتجــم وتبحــث يف مناهــل املعــارف وتواصــل 

حضورك يف وسطك وتؤثر فيه وتبتكر الرؤى 

واألفــكار، فأنــت ظاهــرة ثقافيــة تتجــاوز كيــان 

الكاتــب بذاتــه إىل املحيــط الثقــايف األوســع.

فقد استطاع البعض من املثقفن العراقين 

املشــهد  وتفّتــت  التشــّتت  واقــع  عــى  القفــز 

الثقايف العراقي، ليشّيد محيطا ثقافيا فاعا 

مــع  متناغمــا  فيــه،  يعيــش  الــذي  البلــد  يف 

املحيطــات الشــبيهة املتناثــرة هنــا وهنــاك مثــل 

قصــة االرتـقـاء  لتحــي  بقــع ضوئيــة وامضــة 

واإلصرار عى الفعل الثقايف الذي تحّول إىل 

مــا يشــبه التحــدي واملراهنــة عــى عــدم مــوت 

الثقافــة واإلبــداع العراقــي بــإزاء مــا ينكشــف 

مــن تفصيــات مهولــة ملخطــط النيــل مــن كل 

مــا هــو وطنــي وأصيــل يف الـعـراق اليــوم.

كاتب من العراق
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عالم لطفية الدليمي
حسن مدن

 أنهيت مؤخراً قراءة الرواية القصرة للطفية الدليمي “عالم النساء الوحيدات”، التي تضمنها كتاب حوى – إضافة إىل الرواية 

– بعض القصص القصرة للكاتبة؛ فوجدت يف الرواية، كما يف القصص، ذلك الطواف يف عوالم النساء، ترع الكاتبة يف ولوج 

دواخلهن وتمزقاتهن وأشواقهن وتوقهن.

ملف

عــن ذلــك فيمــا قالتــه  نجــد تعـبـراً  قد 
الروايــة  بطلــة  لســان  عــى  الكاتبــة 

النـسـاء  لغرفــة  أن  النــاس  يعــرف  “هــل 

ســوى  تميزهــا  ال  خاصــة  رائحــة  الوحيــدات 

النســاء؟ ال أعتقد أن هناك من يعرف أســرار 

النـسـاء،  ســوى  الوحيــدات  النـسـاء  غرفــة 

وليــس كل النســاء؛ فأســرار تلــك الغــرف بمــا 

ومشــاعر  وحكايــات  أفــكار  مــن  تعــّج 

مــيلء  مختلــف  عالــم  هــي  وتضحيــات 

باألـسـرار، برائحــة البــكاء والحــزن يحمــل يف 

جنباتــه لحظــات فــرح لــم تكتمــل، ولحظــات 

أحــام  تكتمــل،  أن  قبــل  ُســرقت  ســعادة 

أمومة رحلت قبل أن تأيت، قصص حب لم 

تكمل طريقها”.

البطــات  كــون  يف  ينحصــر  ال  األمــر   لكــن 

نـسـاء، وإنمــا أيضــاً لكونهــن نـسـاء عراقيــات 

باألوـجـاع  البلــد املثقــل  ينتمــن إىل  تحديــداً، 

وباستـشـراء  املدـمـرة،  الحــروب  وذاـكـرة 

الغرائــز والنزعــات املذهبيــة والطائفيــة فيــه، 

للثقافــة  املنــارة   – البلــد  هــذا  حولــت  التــي 

والتقدم إىل غابة صراعات تتناسل عى مدار 

شــخصياً  تعيــش  أن  للكاتبــة  وُقــّدر  عقــود، 

املوجعــة. فصولهــا  معظــم 

بطلــة قصــة “عـشـاء  قالتــه  ممــا  أبلــغ   ليــس 

وصــف  يف  الكتــاب  تضمنهــا  التــي  الثنــن” 

الـعـراق  إليهــا  آل  التــي  املوحشــة  الحالــة 

هــواٌء  البيــت  ويدخــل  الغــرف  نوافــذ  ”أفتــُح 

يقتحــم  جـمـوح،  حيــاة  صخــب  مــع  نــدٌيّ 

وحشــة غرفتــي، كل يشء يف الخــارج مهــّدد 

تنهــار  معاملهــا،  تتبــدل  األمكنــة  بالنهايــة، 

األنهــار  وتشــيخ،  تكــر  األشــجار  وتتهــدم، 

والصغــار  الخليــج  نحــو  رحيلهــا  تواصــل 

الفقــد”. محنــة  تطاردنــا  ونحــن  يكــرون 

 سبق يل كقارئ أن عشت مثل هذه العوالم 

التــي  زحــل”  “ســيدات  روايــة  ـقـرأت  حــن 

اللحظــات  الدليمــي  لطفيــة  فيهــا  ســجلت 

حــن  الحديــث،  الـعـراق  تأريــخ  يف  الفاصلــة 

بذريعــة  األـمـريك  الغــزو  قــوات  اجتاحتــه 

إنهاء الدكتاتورية فيه وإقامة الديمقراطية؛ 

الطاغيــة  الفــرد  دكتاتوريــة  فاســتبدلت 

تقــل  ال  التــي  الدكتاتوريــات  مــن  بمنظومــة 

للمحاصصــة  نظامــاً  وأقامــت  طغيانــاً، 

الهويــة  مــن  نالــت  التــي  والطائفيــة  املذهبيــة 

تبددهــا،  أن  كادت  حتــى  للـعـراق  الوطنيــة 

وأعــادت املجتمــع عقــوداً للــوراء، كمــا عشــت 

مثــل هــذه العوالــم أيضــاً يف روايتهــا القصــرة 

مــن  اســتوحتها  التــي  صوفيــة”  “موســيقى 

عزمــي  الراحــل  الفيلســوف  الشــاعر  حيــاة 

ففــي  نصــار؛  ناديــا  حياتــه  ورفيقــة  يل  مــوره 

الدمشــقي  منزلهمــا  يف  زارتهمــا   1979 ســنة 

الصوفيــة  مقطوعاتــه  الشــاعر  عــزف  حيــث 

عــى العــود، فحملتهــا أنغامــه بعيــداً لتحلــق 

بهــا نحــو ذكــرى زيــارة قديمــة لضريــح جــال 

الدين الرومي، وبعد عشر سنوات عى هذا 

الروايــة  هــذه  الدليمــي  لطفيــة  كتبــت  اللـقـاء 

مــن  الخــروج  تقــرر  أرملــة  عــن  تحــي  التــي 

طائــر  مثــل  فتنتفــض  والبيــت  الوقــت  ركــود 

مــايئ أثقلــت جناحيــه أوحــاُل اـلـرك اآلســنة، 

وتبــدأ  يشء،  كل  ســأغر  لنفســها  فتتمتــم 

ســتائر  جعلتهــا  حيــث  البيــت  ســتائر  بتغيــر 

الشــارع. يف  عّمــا  تشــّف  رقيقــة 

رأتــه  عّمــا  يختلــف  هنــا  امـلـرأة  رأتــه  مــا   لكــّن 

لهــا  أتاحــت  فقــد  الثنــن”؛  “عـشـاء  بطلــة 

وأن  الحيــاة،  تشــهد  أن  الشــفافة  الســتائر 

تنبثــق قصــص اآلخريــن يف اللحظــة التــي تقــع 

عليهــم عيناهــا، فيصبحــوا موضوعــاً جدـيـراً 

حركاتهــم  تفّســر  بهــم:  وترتبــط  باالهتمــام، 

امللتاعــة  تعابرهــم  والصادقــة،  الزائفــة 

الدرامــا  نســائج  لهــا  ويحيكــون  والفرحــة، 

وابتذالهــا. تكرارهــا  رغــم  اليوميــة 

وقصصهــا  رواياتهــا  يف  الدليمــي   لطفيــة 

ومجمــل مــا تكتــب تفعــل فعــل هــذه امـلـرأة، 

مــن خلــف ســتائر شــفيفة تحــي لنــا الحيــاة، 

الـعـراق  وحيــاة  عامــة  اإلنســانية  الحيــاة 

املثقــل بالـجـراح واآلالم واملبتــى بأشــد املحــن 

وأعصاها، وتقول لنا عن ذلك بلغة أخاذة، 

وأنيقــة. رشــيقة، 

***

أول  الدليمــي  لطفيــة  أدب  عرفــت   كقــارئ 

ـمـرة مــن خــال قصــة قـصـرة وقعــت عليهــا 

املاضيــة،  التســعينات  منتصــف  يف  عينــاي 

ولذلــك حكايــة ســبق يل أن رويتهــا يف إحــدى 

مقــااليت عــن الكاتبــة وأدبهــا؛ ففــي ســنة مــن 

فيهــا  الـعـراق  كان  التــي  العجــاف  الســنوات 

ش
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عــى  ُفــِرض  الــذي  الجائــر  بالحصــار  مخنوقــاً 

بــوش  جــورج  وصفــه  مــا  قبــل  مــن  شــعبه 

انهيــار  بعــد  الجديــد،  الــدويل  بالنظــام  األب 

االتحــاد الســوفييتي، حمــل األديــب العراقــي 

محمــود   – اإلمــارات  يف  يومهــا،  املقيــم،   –

ســعيد، وكان يــرتدد عــى الـعـراق بــن ـفـرتة 

وأخــرى، رزمــاً مــن النصــوص األدبيــة املمـيـزة 

املبدعــة  العراقيــة  األســماء  أبــرز  مــن  لنخبــة 

يف الشــعر والقصــة والنقــد األدبــي، ومــا إىل 

ذلك، وسّلمني إياها يك تجد طريقها للنشر 

عــى صفحــات مجلــة “الرافــد” الصــادرة عــن 

دائــرة الثقافــة واإلعــام يف الشــارقة، وكنــت، 

آنــذاك، مدـيـراً لتحريرهــا، وبالفعــل وجــدت 

تلك النصوص، بالتوايل، طريقها إىل أعداد 

نـشـرناه  ممــا  قصصيــاً  نصــاً  لكــن  املجلــة؛ 

هــو  طويــاً،  ذاـكـريت  يف  اســتقّر  »الرافــد«  يف 

نفســه القصــة القصــرة التــي عنيتهــا للطفيــة 

اـمـرأة  عــن  حديــث  فيــه  يــدور  الدليمــي، 

تأخــذ  أن  الحصــار  ظــروف  عليهــا  فرضــت 

بعــض أغــى مــا تملــك مــن كتــب يف مكتبتهــا 

لتبيعهــا، ويف طريــق العــودة ابتاعــت بثمــن 

تلــك الكتــب بعــض ضــرورات العيــش وشــيئاً 

مــن الــُن، وحــن عــادت إىل البيــت حّضــرت 

لنفسها فنجاناً من القهوة، وما أن احتست 

منــه بعــض الرشــفات حتــى شــعرت بمغــص 

مبدعــي  أن  فتخيلــت  معدتهــا  يف  شــديد 

الكتــب املباعــة ينتقمــون منهــا ألنهــا فّرطــت يف 

كتبهــم. ســتغدو هــذه القصــة إيذانــاً بـحـريص 

الاحــق عــى ـقـراءة كل مــا يقــع يف يــدّي مــن 

مؤلفاتهــا التــي تتنــوع بــن التأليــف والرتجمــة 

يمكــن  ســنوات،  بعــد  يل  وقــّدر  املبدعــة، 

بعــد  بالكاتبــة  ألتقــي  أن  كـثـرة،  إنهــا  الـقـول 

أن أصبحــت تقيــم يف عّمــان، حيــث حملتهــا 

محنة بادها عى مغادرتها مكرهة، ولكنها 

تقاوم الغربة بالكتابة املثابرة املتألقة بلغتها 

الرشيقة، السلسة والعميقة، وبالرتجمات 

املمـيـزة وبخاصــة تلــك املتصلــة بفَنــْي الروايــة 

ماتــز  جيــي  كتــاب  كرتجمتهــا  والـسـرة 

»تطــور الروايــة الحديثــة«، والـسـرة الذاتيــة 

مــا«. لكولــن ويلســون »حلــم غايــة 

يف  للمشــاركة  عّمــان  زرت  كلمــا   أصبحــت 

فعاليات ثقافية أحرص عى اللقاء بالكاتبة 

التــي وجــدت يف شــخصها – كمــا قــد وجــدت 

للمثقفــن العراقيــن  يف كتابتهــا – نموذجــاً 

اإلنســانين الذيــن نجــوا بأنفســهم مــن أدران 

الطائفية واملذهبية، عى أنواعها وتاوينها، 

وظلوا ممسكن بجمرة الوعي بأن مستقبل 

ُيــدار بهــا  الـعـراق ال يســتقيم بالطريقــة التــي 

اليوم ال من قبل من يمسكون بالسلطة، وال 

بالنوازع العشائرية والتكفرية، وإنما بخيار 

الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة التــي يســتحقها 

العــراق بمــا فيــه مــن نخــب متعلمــة، كفــؤة، 

ومــن تقاليــد سياســية عريقــة.

 كلمــا طالعــُت لهــا كتابــاً، روايــة أو مجموعــة 

قصصيــة أو ترجمــة لكتــاب أجنبــي، أتـسـاءل 

تــأيت هــذه امـلـرأة  أيــن  بينــي وبــن نفــي: مــن 

هــذا؟  كل  تنجــز  لــي  بالوقــت  االســتثنائية 

الجــواب عنــد لطفيــة الدليمــي ليــس صعبــاً؛ 

أن  منــذ  وبخاصــة  حياتهــا،  كّرســت  فقــد 

والـقـراءة  للكتابــة  عّمــان،  يف  اســتقرت 

عـشـرات  جعبتهــا  يف  وأصبــح  وحدهمــا، 

املؤلفات بن الرواية واملجموعات القصصية 

واملذـكـرات والســر، ونحــو خمســة وعشــرين 

كتابــاً مهمــاً ترجمتهــا عــن اإلنجليزيــة، فضــاً 

عــن نصــوص يف الدرامــا، وأبحــاث ودراســات 

والتاريــخ. واألســطورة  األدب  يف 

للكتــب  اختياراتهــا  يف  متمـيـزة  أيضــاً   وهــي 

القّيمــة التــي ترتجمهــا، وانعكــس اهتمامهــا 

أـثـرت  حيــث  تختــار  مــا  ـنـوع  عــى  كروائيــة 

املاضيــة،  الســنوات  خــال  العربيــة،  املكتبــة 

كل  تتنــاول  التــي  الكتــب  مــن  مهــّم  بعــدٍد 

وتقنيــات  فـضـاءات  مــن  بالروايــة  يتصــل  مــا 

وتجــارب، كمــا أولــْت عنايــة خاصــة برتجمــة 

سر شخصيات انتقتها بعناية، بينها – عى 

الصواريــخ  عالــم  لـسـرة  ترجمتهــا  أذكــر-  مــا 

العابديــن  زيــن  األســبق  الهنــد  ورئيــس 

عبدالــكام.

 بــن إصــدارات لطفيــة الدليمــي كتــاٌب يتصــل 

وأهــوايئ«،  »مــدين  ســمته  الرحــات،  بــأدب 

بطوطــة  ابــن  “جاـئـزة  حــاز  أن  لــه  ســبق 

للرحلــة املعاـصـرة”، ومقرهــا أبوظبــي، وهــو 

كتــاب أليــف، رشــيق العبــارة، تصحبنــا فيــه 

الكاتبــة يف رحاتهــا إىل مــدن وبلــدان بلغتهــا 

للجمــال. املستكشــفة  وروحهــا  الشــفيفة، 

كتابهــا  مــن  يل  أهدتهــا  التــي  النســخة   عــى 

األدب«  غابــة  يف  فلســفية  »نزهــة  املرتجــم 

كتبــت لطفيــة الدليمــي تـقـول “هــذه النزهــة 

الفكريــة فســحة الجتــاء مــا يربــط الفلســفة 

اإلبداعــي”. بالفعــل 

 يف أقــل الكلمــات وأدّقهــا شــّخصت املرتجمــة 

مــردوخ  آيريــس  بــن  الحواريــة  مضمــون 

وبريــان ماغــي حــول مــا هــو فلســفي يف األدب 

صغــر  وعــى  الفلســفة،  يف  أدبــي  هــو  ومــا 

وملهــم  باألفــكار  ثــري  فإنــه  الكتــاب  حجــم 

ُيَســّلط  لــم  ومـحـّرض وينــر زوايــا معتمــة أو 

عليها من قبل الضوء الكايف، حول العاقة 

والفلســفة. األدب  بــن 

وهــو  يتبــن  أن  يســتطيع  الحصيــف   القــارئ 

عــى  تحّصــل  كاتبــه  كان  إذا  مــا  أدبــاً  يـقـرأ 

كاتــب  أنــه  أو  بــه،  ُيعتــّد  فلســفي  تأســيس 

اللغــة  تغنــي  لــن  ســطحي.  حتــى  أو  عــادي 

الفكــر،  عــن  كاتــب،  أّي  للكاتــب،  الجميلــة 

الفكــر الفلســفي تحديــداً؛ بــل إن هــذا الفكــر 

مهاراتــه  ويطــّور  الكاتــب  لغــة  بــدوره  يغنــي 

األخرى، وأحسب أن هذا ينطبق عى الكثر 

أدب. مــن  الدليمــي  كتبتــه  ممــا 

كاتب وأكاديمي من البحرين

ملف
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لمحات حول منجز لطفية الدليمي 
في السرد والترجمة

علي عبد األمير صالح

بشــغف قــّل نظــره، وحــس ُمرَهــف، وبعزيمــة ال تلــن، وعشــق للحيــاة والخصوبــة، وإصــرار عــى املغامــرة والتمــرد، وهــَوس ال حــّد 

لــه بموســيقى الكلمــات وعذوبتهــا، واـجـرتاح مــا هــو جديــد، وتخطــي كّل مــا هــو تقليــدي، وُمحافــظ، وُمتكّلــس، وَقَبــيل وَمذهبــي 

وضّيــق األفــق، وإيـمـان بقــوة األفــكار الخاقــة، تمــارس لطفيــة الدليمــي، املولــودة يف بهــرز، حيــث األزاهــر والجــداول والفراشــات 

والعصافــر والخـضـرة، حريتهــا يف الكتابــة والرتجمــة، وتصــّر عــى اكتشــاف عوالــم جديــدة تهفــو إليهــا، ُتحّبهــا، تهواهــا، تحــن 

إليهــا، ُتريدهــا؛ تغمرهــا الســعادة دومــاً وهــي تضغــط بأصابعهــا النحيلــة عــى لــوح األزرار يك تكتــب روايــة جديــدة أو ُترتجــم كتابــًا 

صــدر حديثــًا؛ هــذه الســعادة هــي ســبٌب مــن أســباب حيويتهــا، وإصرارهــا عــى مواصلــة مشــروعها الســردي واملـعـريف والتنويــري.

ملف

بفضــل  الدليمــي  لطفيــة  أن  نزعم 
وشــجاعتها  العميقــة  غريزتهــا 

والهلــع  الهائــل  الكبــت  عــى  تغّلبــت  الافتــة 

الشــديد الناجــم عــن املحــن التــي تعّرضــت لهــا 

كانــت  حياتهــا  ســنوات  خــال  وكابدتهــا. 

وكّل  يــوم،  كّل  يف  تـهـرب  الدليمــي  لطفيــة 

واإلبــداع، ألنهــا  التأليــف  عاَلــم  إىل  لحظــة، 

أّن الفــن العظيــم يولــد  تؤّمــن إيمانــاً راســخاً 

القاتلــة،  الوحــدة  مــن  الهائــل،  الرعــب  مــن 

أنــواع عــّدة  أنــواع الكبــت املختلفــة، مــن  مــن 

مــن عــدم االســتقرار، وقــد عاشــت هــي وبنــات 

النـسـاء  مــن  الاحقــة  واألجيــال  جيلهــا 

العراقيــات هــذه املكابــدات املرـيـرة عــى مــدى 

الـعـراق  تأريــخ  مــن  ومعقــدة  صعبــة  عقــود 

االعتياديــة،  الحيــاة  ُتلِجمهــا  لــم  املعاصــر.. 

بالخطــف  التهديــدات  وال  الروتينيــة، 

الطــرق  بشــتى  تـهـرب  وظّلــت  والتعذيــب، 

والوسائل، تهرب من دون االلتفات للوراء؛ 

ليس ثّمة جدران أو أسوار تعرتض سبيلها، 

مواصلــة  عــن  تثنيهــا  معوقــات  ثمــة  وليــس 

البحــث والتمحيــص والتأمــل، وَتـحـول دون 

تشّربها بالعلم واملعرفة، واّطاعها عى كّل 

مــا هــو جديــد يف مــا ينتجــه الـغـرب مــن فكــر 

صنوفهــا  بشــتى  ومعرفــة  وثقافــة  ونقــد 

واتجاهاتها وتنّوعاتها.

تقــي لطفيــة الدليمــي ســاعات طويلــة تـقـرأ 

يرشــدها  كاتــب  وكّل  هنــاك،  وتـقـرأ  هنــا، 

بـقـراءة  إىل كاتــب آخــر، وكّل كتــاب يغريهــا 

هــذا  أخــرى.  كتــب  عـشـرة  أو  آخــر  كتــاب 

الــذي  هــو وحــده  الشــغف،  وهــذا  االـطـاع، 

زحــل”؛  “ســيدات  صاحبــة  فـضـول  ُيشــبع 

املعــريف”  و”الفـضـول  هــذا،  االكتشــاف  حــبُّ 

هــذا، هــو وحــده الــذي ُيبهــج ويُســيّل ســليلة 

شبعاد، وابنة بغداد؛ فظلت تطارد حلمها 

عر سنوات الحصار والغربة والنفي، وأبت 

تنقــل تجربتهــا املرـيـرة ومعاناتهــا هــي  إال إن 

الوحيــدات،  العراقيــات  النـسـاء  ومعانــاة 

الجرحــى  الجنــود  أّمهــات  املهجــورات، 

واألبـنـاء  العبثيــة،  الحــروب  مــن  والعائديــن 

وزوجــات  الطائفيــة،  الـحـرب  يف  املقتولــن 

الــايئ  والشــقيقات  املُتســّلطن،  الرجــال 

غادرن العالم يف الجرائم املتعّلقة بالشرف؛ 

الوحيــدات”  النـسـاء  “عالــم  صاحبــة  أن  إال 

ظّلــت تتشــبث بحــب الحياة واإليمــان بـجـرأة 

عــى  وقدرتهــا  وبســالتها  العراقيــة  امـلـرأة 

تنكــبُّ  وكانــت  واإلبــداع،  واإلنـتـاج  العمــل 

روحهــا،  تحــرر  يك  والرتجمــة  الكتابــة  عــى 

ولوعــة  الفقــدان،  ألــم  مــن  تتخّلــص  يك 

الغيــاب. عملهــا األدبــي، ســرداً وترجمــة، هــو 

ترياقها الذي تخّلصت به من سموم التكرار 

والشــهرة  والفجاجــة واالستســهال  والرتابــة 

تضّحــي  وكانــت  الصبايــا،  وغــرور  الفارغــة 

بــكّل  تضحــي  وبوقتهــا؛  وبصحتهــا  بنفســها 

والعربــي  العراقــي  لقارئهــا  تقــّدم  يك  يشء 
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مشــاعر،  مــن  فؤادهــا  يف  يعتمــل  مــا  كّل 

أفــكار ورؤى  مــن  ذهنهــا  يـجـول يف  مــا  وكّل 

التّواقــة  للــروح اإلنســانية  تنتصــر  وتطّلعــات 

واالســتقرار  واألمــان  والســعادة  للخــر 

مــن  باســتمرار  تنهــل  كانــت  والكرامــة. 

أوقيانــوس العلــم واملعرفــة، وُتطيــل التفكــر 

وعلـمـاء  والفاســفة  الكتــاب  ينتجــه  مــا  يف 

والسوســيولوجيا  والرياضيــات  الفيزـيـاء 

واألنروبولوجيا وسواهم، ومن ثم تنقل ما 

تـقـرأه وتهــواه إىل لغــة الضــاد التــي َدَرســتها، 

وعّلمتهــا يف املــدارس الثانويــة، قبــل انتقالهــا 

للكتابــة  والتفــّرغ  الثقافيــة  الصحافــة  إىل 

والرتجمــة. اإلبداعيــة 

كّل  وعملهــا،  الدليمــي  لطفيــة  حيــاة  إّن 

واحــد منهمــا ُيغــّذي اآلخــر، كّل واحــد منهمــا 

اآلخــر.  ُيــري  اآلخــر،  ُيجــدد  اآلخــر  ُينعــش 

قويــة  ثمــَة عاقــة  تكــون  أن  دومــاً  ُتريــد  هــي 

بــن حياتهــا وعملهــا. كانــت تصبــو دومــاً إىل 

متماســكة  مطلقــة،  كاملــة،  وحــدة  خلــق 

بــن االثنــن، كان هــذا هــو هدفهــا وُمرادهــا، 

وال غرابــَة أن نجــد بطــات رواياتهــا ورواياتهــا 

بقواســم  يـشـرتكن  وقصصهــا  القـصـرة 

حيــاة  مــن  مامــح  نجــد  معهــا،  مـشـرتكة 

لــدى  وطموحاتهــا  ورؤاهــا  الدليمــي  لطفيــة 

بطاتهــا. دأبــت أن تختارهــن مــن بيئتهــا، مــن 

مجتمعها، من بادها التي مزقتها الحروب 

األـحـزاب  وشــّوهتها  الطغــاة  وأفســدها 

عــى  تســتقوي  التــي  وامليليشــيات  الطائفيــة 

وكيانهــا. هيبتهــا  وتهــدد  الحكومــة 

دروس  تحضــر  كانــت  شــبابها  ســنوات  يف 

بياتريــس  يــد  عــى  والرســم  املوســيقى 

ذلــك  لتنقــل  ســليم،  ونزيهــة  أوهانيســيان 

الولع كّله إىل الصفحات البيض الحقاً . كانت 

تتخّيل بطاتها كما لو أنهن موديات يقفن 

تســتنطقهن،  كانــت  بارعــة،  رســامة  أمــام 

تحاورهــن، تضحــك معهــن؛  تســتجوبهن، 

أعمــق  ُتخــرج  أن  الــدوام  عــى  لهــا  يطيــب 

نزواتهــن،  أحاسيســهن،  أنبــل  مشــاعرهن، 

أفكارهــن،  رجاحــة  حكمتهــن،  طيشــهن، 

العميقة، يأســهن،  آالمهــن  تّبصرهــن، 

فرحهــن، َكربهــن، محنهــن، قــّوة أرواحهــن، 

بالزهــور  ولعهــن  وإصرارهــن،  عزيمتهــن 

التــي  الهفهافــة  والفســاتن  والعطــور 

يســتقبلن بهــا حبيــب العمــر، والــزوج العائــد 

مــن الســفر. كانــت تستشــعر هــذا كّلــه حــن 

تكتــب، أو لنقــل ترســم بالكلمــات مــا َخرنــه 

الــزوج  مــع  وُموجعــة  قاســية  تجــارب  مــن 

واألخ األكــر ورئيــس العمــل، تجــارب مرـيـرة 

مــع املجتمــع الَقَبــيل الــذي صــار يؤمــن بالقيــم 

ويُـحـرِّم  املـنـزيل  العنــف  ويمــارس  التقليديــة 

واملـسـرحية،  التشــكيلية  واللوحــة  الســينما 

وينعــت الشــابة التــي تلبــس التنــورة القصــرة 

بأبشــع النعوت، ويُطارد الفتاة التي تتباهى 

لهــا  ويُصّفــر  وأنوثتهــا  وأناقتهــا  بجمالهــا 

باســتفزاز ووقاحــة وقّلــة تهذيــب وعنجهيــة، 

حيوانيــن،  وطمــع  باشــتهاء  إليهــا  ويتطّلــع 

اليقظــة  الذكيــة،  املوظفــة  عــى  ويقســو 

وتصحــح  العمــل  يف  رئيســها  تجــادل  التــي 

أخـطـاءه اإلداريــة أو الفنيــة، وكانــت الكاتبــة 

العراقية يف كّل كتاباتها الســردية ومقاالتها 

تنتصــر  ودراســاتها  الصحــف  يف 

تــم  الــايت  القاـصـرات  للفتيــات 

تزويجهن لرجال ُمسنن يف عمر آبائهن 

البنــات  عــن  وتدافــع  أجدادهــن  وأحيانــاً 

املــدارس  يف  االنتظــام  مــن  ُمنعــن  اللــوايت 

مــن  يعملــن  كـثـرات  فتيــات  والجامعــات، 

الفجــر حتــى الغســق كالحيوانــات ويُضَربــن 

بنحو وحي  بشكل يومي وغالباً ما ُيعَذبن 

الشــرف. قتــل  حــوادث  يف  ُيذَبحــن  وحتــى 

مدافعــة  ـتـزال  وال  الدليمــي  لطفيــة  كانــت 

جريئــة عــن حقــوق املــرأة العراقيــة والعربيــة، 

ســرد  “إن  دومــاً  الحقيقــة  تســرد  وكانــت 

فهــو  الكــذب  أمــا  جهــداً  يتطّلــب  الحقيقــة 

أســهل بكثــر”، كمــا تقــول فيليــس تشيســلر. 

كانــت لطفيــة الدليمــي دومــاً تطــرح األســئلة 

للجــدل. املـثـرة  والقضايــا  الجريئــة 

مــا إن نفتــح روايــة مــن رواياتهــا حتــى نشــعر 

روايــة  لنــا  تســطر  أن  إال  تأبــى  الكاتبــة  أن 

ديستوبية؛ فتأخذنا إىل بلٍد يسود فيه الفقر 

والظلم والجوع والفاحشة، عالم سوداوي 

الــذي صورتــه مارغريــت  كئيــب أشــبه بذلــك 

أتــوود يف روايتهــا “حكايــة الخادمــة” أو الــذي 

الشــهرة  روايتــه  يف  أورويــل  جــورج  صــّوره 

“1984”؛ غــر أن شــخصياتها النســائية عــى 

الرغــم مــن كّل مــا خرنــه مــن ويــات ومحــن 

والنشــاط،  باألمــل  ُمفعمــاٌت  ومضايقــات 

إـصـرار ال ســبيل  يتمّلكهــن  شــابات حاملــات، 

إىل  املــي  ينشــدن  إنهــن  مقاومتــه.  إىل 

عاملهــن األثــر املدهــش، العالــم املُتخّيــل لكــن 

املــكان  ال”،  “شــانغري  إىل  أيضــاً؛  الواقعــي 

املُتخّيل املُرادف لجنة أرضية، وصفه الكاتب 

الريطــاين جيمــس هيلتــون يف روايتــه “األفــق 

تظهــر  البشــر خالــدون وال  املفـتـوح”، حيــث 

عليهم مامح الشــيخوخة إال بشــكل بطيء 

ال  التــي  املدينــة  إىل  الدليمــي  تأخذنــا  جــداً؛ 

يهــرم فيهــا اإلنســان، وال تذبــل فيهــا النباتــات 
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والزهــور، وال يتوقــف فيهــا هديــر امليــاه.. هــذه 

الدليمــي  لطفيــة  تســتدعيها  كّلهــا  العوالــم 

عر الكتابة، عر التأمل، عر املشاعر. كانت 

واألحــام  واألفــكار  املشــاعر  تلــك  إىل  تحـتـاج 

خيوطهــا، وكان  القصــة وُتحيــك  تســرد  يك 

الصــوت  لهــذا  الســمع  نرهــف  أن  لنــا  بــد  ال 

املنــداح  عندليــب،  كغـنـاء  العــذب  األخــاذ، 

مثــل موســيقى صوفيــة. مــا ُيعجبنــا فيــه هــو 

وواقعيتــه. عمقــه،  رقتــه،  أصالتــه، 

وفونوـغـراف  “عشــاق  صاحبــة  تقمصــت 

وأزمنــة” أرواح شــخصياتها الروائيــة وكانــت 

أعمالهــا  يف  دومــاً  حاـضـرة  بطاتهــا  مشــاعر 

الســردية، وأصبــح الكشــف عــن تلــك املشــاعر 

أشــبه بحرفــة لــدى الكاتبــة. هــا هــّن بطاتهــا 

والتابــوات  االجتماعيــة  الثوابــت  يتحّديــن 

تقليــدي،  ذكــوري،  محافــظ،  مجتمــع  يف 

وقفــن  واملســلمات،  املســلمن  مــن  غالبيتــه 

)البطرياركيــة(،  األبويــة  املُهيمنــات  بوجــه 

حالهــا حــال كاتبــات عربيــات مرموقــات مــن 

مثل حنان الشــيخ، هدى شــعراوي، فاطمة 

وســواهن. املرنيــي 

كتبت لطفية الدليمي عن املدن التي سافرت 

إليها، وعاشت فيها ردحاً من الزمن، منفّية 

العصابــات  مــن  مضــض  عــى  هاربــة  قـسـراً، 

والقتــل  بالخطــف  وتهديــدات  اآلثمــة 

والتصفية الجســدية ال ليء ســوى دفاعها 

ودعمهــا  والعدالــة،  واملســاواة  الحريــة  عــن 

للتغير، وإنصاف املظلومن ومنهم النســاء 

صفقــات  يف  صوابهــن  يفقــدن  يكــدن  الــايئ 

األزواج  ومطابــخ  القــذرة،  واملــال  السياســة 

وُمســخت  صورهــن  وُشــّوهت  النهمــن، 

وانتهكــت  كرامتهــن  وُصــودرت  إنســانيتهن 

حقوقهن اإلنسانية وحريتهن يف دور البغاء 

وأجنحة الحريم، وانتقادها لوسائل اإلعام 

والدعايــة التــي حولتهــن إىل بضائــع تجاريــة، 

اإلنســاين،  كيانهــا  مــن  مجــّردة  ومانيكانــات 

الرجــال  شــهوات  إلشــباع  جنســية  ُدمــى  أو 

لــه.  الــذي ال حــّد  الافــت  الداعريــن ونزقهــم 

كمــا ـخـرت معانــاة النـسـاء الــايئ اصطففــن 

يف طوابــر اللجــوء اإلنســاين يف املــدن الغربيــة 

وهــّن يحاولــن أن يبــدأن حياتهــن مــن جديــد، 

أو يغــّرن حياتهــن، ســاعياٍت وراء أحامهــن 

الساســة  أجهضهــا  التــي  وطموحاتهــن 

واإلســاميون املتعصبــون واملتاجــرون بالديــن 

معهــن  يتعاملــون  وراحــوا  والسماـسـرة، 

كالخادمات، كاملحظيات، كنساء الحريم، 

للخطــر  أنفســهن  نـسـاء عّرضــن  كالعبــدات. 

املُجِحفــة،  وقيــوده  املجتمــع  تحديــن  ألنهــن 

ســاعيات وراء أحامهــن يف أن يكــّن طبيبــات 

وكاتبــات  بارعــات،  وصحافيــات  ناجحــات، 

جريئــات، وموظفــات مخلصــات لعملهــن، 

يبذلــن أقــى مــا يســتطعن مــن أجــل إيقــاف 

مــن  والحــد  املتطــرف،  اإلســامي  العنــف 

املعاملــة القاســية للنـسـاء يف املنــزل والشــارع 

ومنــع  عمومــاً،  واملجتمــع  العمــل  وموقــع 

البــذاءة والســب والقــذف، والثــأر لكرامتهــن 

املهــدورة، وحقوقهــن اإلنســانية املشــروعة، 

يف ظــل ظــروف ملتبســة وغايــة يف التعقيــد .

لطفيــة  تـقـول  معهــا،  الحــوارات  أحــد  يف      

الدليمــي “إن كتابــة الروايــة تفتــح يل مســاراً 

خفيــة  بقــوى  وتشــحنني  الزمــن  يف  مضيئــاً 

روحــي  وتعــّزز  للحيــاة  تذّوقــي  وتضاعــف 

أبطــايل  تجــارب  أخــوض  فكأننــي  وأحامــي 

وخراتهــا”. نتائجهــا  جنــي  وأشــاركهم 

وكتــب  روايــات  الســردية،  كتاباتهــا  عــر      

رحات وسرة ذاتية، كانت لطفية الدليمي 

الكتابــة،  عــر  نفســها  تكتشــف  أنهــا  تحــّس 

املرـيـرة  ذكرياتهــا  تـسـرتجع  التأمــل؛  عــر 

والحصــار  الـحـرب  ســنوات  إبّــان  بغــداد  يف 

واالحتــال والعنــف الطائفــي، وكانــت تشــعر 

أنهــا بحاجــة إىل مســاءلة التاريــخ بحــد ذاتــه، 

امـلـرء  يحصــل  الكتابــة  عــر  أّنــه  نعــرف  ألننــا 

عــى الفكــرة الحقيقيــة لألشــياء، ويف النهايــة 

سوف يعرف القراء أّن بوسعهم أن يحصلوا 

أكــر  والكاتبــات  الُكتــاب  مــن  الحقيقــة  عــى 

ممــا يحصلــون عليهــا، لنُقــْل، مــن الصحــف 

السياســين. أو  الفضائيــة  أو املحطــات 

ترجماتهــا  عــر  الدليمــي  لطفيــة  لنــا  برهنــت 

اـلـّرة، ســواء أكانــت يف الروايــة أو الدراســات 

أو الحــوارات مــع الكتــاب واملؤلفــن أو الكتــب 

أن  بمســتطاعنا  أن  والفلســفة،  النقديــة 

تمتــد  جســوراً  اآلخريــن،  مــع  جســوراً  ُنقيــم 

بــن القــارات، بــن الثقافــات، بــن اللغــات، 

األـعـراق  بــن  والعقائــد،  الديانــات  بــن 

والقوميــات، جســوراً بــن أفئــدة البشــر عــى 

اختاف بشرتهم، بيضاء، سوداء، سمراء، 

برونزية، صفراء. بوسعنا أن نعيش سويّة، 

أن نعيش بوئام ومحبة وسام، عى الرغم 

من اختافاتنا، وتنوعنا، ال بل أن هذا التنوع 

هو مصدر قوة لنا كبشر؛ فكّل شعب ُيري 

الشــعب اآلخر، ويســاعد يف نهوضه الفكري 

والزراعــة  الصناعــة  يف  وازدهــاره  واملعــريف، 

مــن  وســواها  والتكنولوجيــا  واالقتصــاد 

أن  امـلـرء  “بمســتطاع  وأن  الحيــاة،  مجــاالت 

يســتمتع بحليب النوق والديمقراطية معاً، 

أن يطــارد الِظـبـاء الصـغـرة عــر الباديــة وأن 

الُحمــر”،  املــرور  عامــات  عنــد  أيضــاً  يتوقــف 

إفتــن.  نــور  عبــدي  الصومــايل  يـقـول  كمــا 

نعــم، بوســعنا أن نحــرتم اختافاتنــا، وتنــّوع 

حيواتنا، وطرائق تفكرنا، أو كما يقول املثل 

أجــل،  يعيــش”.  ـغـرك  ودع  “عــْش  الشــهر 

بوســعنا أن نعيــش حيــاة غنيــة، ُمـثـرة، وال 

الحــروب  ملــآيس  نستســلم  أن  علينــا  يتعــن 

الداخلية والخارجية، وال بد لنا من أن نغّر 

طرائــق كفاحنــا، وأالّ نلجــأ دومــاً إىل معــارك 

عــى املســتوى  الكفــاح  مــن  بــّد  فــا  الـسـاح، 

 . الســيايس والفكــري والثقــايف واالقتصــادي 

إيمانــاً راســخاً  الدليمــي تؤمــن  كانــت لطفيــة 

بـقـول غوتــه  “عندمــا تذبــل اآلداب القوميــة 

فإنهــا تنتعــش وتــرى الحيــاة مــن جديــد عــن 

إن  ـسـونتاج  ـقـول ســوزان  طريــق اآلخــر”، أو 

يضــّخ  الــذي  الــّدوران  جهــاز  هــي  “الرتجمــة 

العلــوم واملعــارف واآلداب إىل شــتى اللغــات، 

والقوميــات”. البلــدان  ومختلــف 

العظــام”،  الروائيــن  “مملكــة  كتابهــا  يف 

تكشــف لنــا الكاتبــة أن كازنتزاكيــس وهيســه 

وماركيــز، ُهــم مــن كّتابهــا املفّضلــن، وراحــت 

يكشــف  الــذي  األمــر  وتناجيهــم؛  تحاورهــم 

واالهتمامــات  املـيـول  الفكــر، وتناغــم  وحــدة 

ُيثــرون خيالهــا،  ـهـؤالء  والتطّلعــات، وكان 

إىل  فتهــرع  الكتابيــة،  غريزتهــا  ويســتفّزون 

مشــاعرها،  تســكب  يك  الحاســوب  جهــاز 

وتصب أفكارها، وتموسق كلماتها يك ُتري 

معارفنــا، وُتعّمــق أفكارنــا ووجهــات نظرنــا، 

الحيــاة  ونهــر  املحبــة،  نبــع  إىل  ترشــدنا  يك 

الحكـمـاء  مملكــة  إىل  تأخذنــا  يك  املتّدفــق، 

والنبــاء الذيــن تخّلــوا عــن شــهواتهم الدنيئــة 

املقيــت،  أفقهــم  وضيــق  الدفــن  وحقدهــم 

“إشــاعة  إىل  ترجماتهــا  عــر  تســعى  وكانــت 

اآلخريــن  مشــاركة  إىل  الجميلــة..  املعرفــة 

البشــري  العقــل  وعشــق  واملعرفــة  الجمــال 

الخاق والروح املتطّلعة للحافات الطليعية 

يف الفهــم البشــري لإلنســان والكــون”، كمــا 

ُنشــر  املفرجــي،  عــاء  أـجـراه  حــوار  يف  قالــت 

مــن  الرابــع  الثاـثـاء،  يــوم  يف جريــدة املــدى، 
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الدليمــي  تــوق  يفّســر  أن  امـلـرء  يقــدر  ال 

أن  أفهــم  ناحيتــي،  مــن  أنــا،  للمغاـمـرة؛ 

بعــض النــاس، كالطيــور واألســماك، لديهــم 

حافــز داخــيل قــوّي إىل الســفر واالستكشــاف 

أنثــى  اآلن،  أتخّيلهــا  أنــا  اآلخريــن.  مــن  أكــر 

مــن  هربــت  قفصهــا،  مــن  أفلتــت  طائــر، 

نظامــاً  الســجان  هــذا  أكان  ســواء  ســّجانها، 

سياســياً مســتبداً، أو ســلطة دينيــة قامعــة، 

وحّلقــت  تقليديــاً،  محافظــاً،  مجتمعــاً  أو 

قفصهــا،  عــن  بعيــداً   – تحّلــق  ـتـزال  وال   –

وسجانها، إال إنها ظلت تنشد أغنية النفي، 

والرحيل، والفقدان، ألن هذا الغناء وحده 

والعــذاب  اللوعــة  مــن  يحّررهــا  الــذي  هــو 

ومــن العيــش الجئــة أو منفيــة يف بلــد عربــي 

وآالم  الـشـرطة  فســاد  ومــن  غربــي،  أو 

االبتعــاد عــن مرابــع الصبــا، وبســاتن بهــرز، 

األشــجار.  تظّللهــا  التــي  “الـكـرادة”  وشــوارع  

نحــن نعــرف أن هنالــك منفيــن يف بلدانهــم 

يتعّلمــوا  أن  بوســعهم  وليــس  األصليــة، 

وجغرافيتهــم  تأريخهــم  ومعرفــة  لغتهــم، 

وتراثهــم الــّر، وهنالــك ُمــدن ُدمــرت وال تــزال 

بكاملهــا  وأُســر  وُتمســخ،  وُتطمــس  ُتدمــر 

ُتذبــح، ونـسـاء شــابات يتعرضــن لاغتصــاب 

مثلمــا  وســواها  الحــروب  يف  الجماعــي 

داعــش  احتــال  خــال  لإليزيديــات  حصــل 

ونـسـاء  صـغـرات  فتيــات  وثّمــة  للـعـراق، 

ناضجات ُيعَرضن للبيع يف سوق النخاسة، 

يف  بخســة  بأجــور  العمــل  عــى  ويُرغمــن 

قاســية،  ظــروف  ظــل  يف  واملصانــع،  امـلـزارع 

وإعاميــات،  وصحفيــات  إنســانية،  غــر 

أفــام  وصانعــات  نســويات،  وناشــطات 

يتعّرضــن  وكاتبــات  ســينمائيات،  وممثــات 

يف  والتهديــد  والقتــل  الجنــي  للتـحـّرش 

مــدن عراقيــة، وال زلنــا نســتذكر بحرقــة وألــم 

الشــاعرة واإلعاميــة العراقيــة أطــوار بهجــت 

التــي ُقتلــت أثـنـاء الـحـرب الطائفيــة، وكذلــك 

أفغانســتان  مــدن عربيــة وأجنبيــة ومنهــا  يف 

ال  املثــال  ســبيل  يف  وإـيـران،  وباكســتان 

الحصــر، مــن مثــل ســابن محمــود الناشــطة 

الباكســتانية التي قتلوها يف كراتي بعد أن 

يف  بلوشســتان  عــن  سياســية  مناـظـرة  رعــت 

النــدوات  فيــه  ُتقيــم  الــذي  الخــاص  مقهاهــا 

عايشــة  وبيبــي  اإلنســان،  بحقــوق  املتعلقــة 

األفغانية ذات الثمانية عشر عاماً التي برتوا 

أذنيهــا وجدعــوا أنفهــا؛ لكــن فيمــا 

مجلــة  غــاف  صورتهــا  احتلــت  بعــد 

ذائعــة  قضيتهــا  وأصبحــت  “تايــم”، 

جراحيــاً  عولجــت  مــا  وـسـرعان  الصيــت، 

ونفســياً، وال نزال نســمع عن نســاء يشــعلن 

احتجاجهــن  عــن  تعـبـراً  أنفســهن  يف  النــار 

ويأســهن يف مجتمعــات تمــارس التمييــز بــن 

الجنســن، وُتمنــع فيهــا النســاء مــن مغــادرة 

منازلهن، ويُرجمن بالحجارة حتى املوت إذا 

ما عصن أزواجهن أو أشقاءهن، أو رفضن 

الــزواج مــن شــيوخ عاجزيــن نفســياً وجســدياً 

إىل  متخفيــات  ذهــن  مــا  إذا  أو  وجنســياً، 

الرياضيــة. الرجــال  ماعــب 

تعيــد  أن  هــو  الدليمــي  تبتغيــه  مــا  كّل  إن 

اكتشــاف ذاتهــا: إنهــا ُتريــد أن تكــون إنســانة 

أناســاً  نكــون  أن  دومــاً  بوســعنا  مختلفــة. 

حــال  مــن  ذاتنــا  نـحـّول  وأن  مختلفــن، 

مّمــا  أفضــل  بصــورة  نعيــش  أن  حــال،  إىل 

التــي  الروايــات  كانــت  اآلن.  عليــه  نحــن 

عــن  تعبــر  بمنزلــة  الدليمــي  لطفيــة  تكتبهــا 

إحساسها بالتضامن مع النسوة املُعّذبات، 

الروايــات  والحنــان.  الحــب  مــن  املحرومــات 

فينــا  وتنّمــي  باأللــم،  إحساســنا  تعّمــق 

“تكافــح  باختصــار  إنهــا  بالرأفــة.  الشــعور 

أعــداد  منــه  تعــاين  العاطفي الــذي  الجفــاف 

ســوزان  تعبــر  البشر” بحســب  مــن  غـفـرة 

الكاتبــة يف  تضــّخ  عــن ذلــك  ـسـونتاج. فضــاً 

ثنايا عملها الروايئ معلومات وافية وغزيرة 

التاريــخ، والجغرافيــا، والسوســيولوجيا  يف 

والفيزـيـاء واالقتصــاد والسياســة واألســاطر 

واألغــاين  واألمثــال  واملاحــم  والخرافــات 

واألشــعار وســواها؛ وهــذا مــا فعلتــه لطفيــة 

املوســومة  الضخمــة  روايتهــا  يف  الدليمــي 

“عشــاق وفونوـغـراف وأزمنــة” الصــادرة عــام 

حيــدر  ضـيـاء  الباكســتاين  وفعلــه   ،2016

عــدد  يبلــغ  التــي  الفــذة  روايتــه  يف  رحمــن 

ملف
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مئــة  خمــس  نحــو  باإلنجليزيــة  صفحاتهــا 

 In the(  ”نعرفــه مــا  ضــوء  “يف  صفحــة 

light of what we know(، الصادرة عام 

2014، حيــث أننــا نشــعر أن الفكــر اإلنســاين 

بالسياســة،  يمتــزج  فالشــعر  لــه؛  ال حــدود 

والفلســفة بالرياضيــات، واالقتصــاد بالحــب 

الجــارف، واألســاطر بفــن النجــارة والديكــور 

والجغرافيــا  بالواقــع،  والخيــال  الداخــيل، 

ورحمــن  الدليمــي  واالثنــان  باألنروبولوجيــا. 

يضعــان اقتباســات لكتــاب وشــعراء وباحثــن 

فـصـول  مــن  فصــل  كّل  مطلــع  يف  وعلـمـاء 

اآلـسـرتن. روايتيهمــا 

آنفــاً  املذكــورة  الدليمــي  روايــة  قراءتنــا  لــدى 

عربــي  وابــن  النّفــري  مــن  اقتباســات  نجــد 

الرومــي  الديــن  وجــال  كفــايف  وقســطنطن 

كازنتزاكيــس  ونيكــوس  الصفــا  وإخــوان 

الـشـرازي  وحافــظ  ســاراماغو  وجوزيــه 

وبرترانــد رســل وأرنســتو ســاباتو وابــن عـطـاء 

الصويف وهراقليطس وأمن معلوف وبابلو 

وســواهم. بيكاســو 

مقالــة  يف  الدليمــي،  لطفيــة  الســيدة  تـقـول 

الثــاين/ تشــرين  عــدد  الفيصــل،  بمجلــة  لهــا 

ممارســة  مــن  عقــود  2017  “وبعــد  نوفمــر 

الكتابــة الســردية يف القصــة والروايــة هنــاك 

انبثقــت  لغتــي  يف  متدفقــة  حيويــة  شــحنة 

بــذايت اإلنســانية ورؤيتــي  مــن منطقــة وعيــي 

محـمـوالت  )ذات  نظــر  وجهــة  مــن  للعالــم 

معرفيــة وفكريــة( وليســت نســائية مجــردة، 

وأجــدين أقــف يف منطقــة ال تـفـرتض تناقضــاً 

النســويات  الرجــال كمــا تفعــل  مــع  عدوانّيــاً 

بـخـرة  الثقــايف  املشــهد  واجهــت  املُتطّرفــات. 

األداء  بشــغف  ثــم  مبكــر،  اجتماعــي  نضــال 

املعــريف”. والبحــث  واملثاـبـرة  اإلبداعــي 

    يف روايتهــا “عشــاق وفونوـغـراف وأزمنــة” 

تتدفــق كلمــات الدليمــي كالجــدول الرـقـراق 

التــي  األمــواج  صــوت  عــى  نغفــو  ونــكاد 

تحــدث   295 الصفحــة  آذاننــا؛ ففــي  تدـغـدغ 

نهــى جابــر الكتبخــاين نفســها قائلــة “أنصتــي 

تنبعــث  التــي  الخفيــة  الليــل  موســيقى  إىل 

موســيقى  البعيــدة،  الزمــن  أعمــاق  مــن 

همهمــات  مــن  هــي  إنمــا  أحــد  يؤّلفهــا  لــم 

الدهريــة.. أنصتــي جيــداً  النـسـاء وأشــواقهن 

يتضافــر  أنــن  ثمــة  الســكون؛  أصــوات  إىل 

والنشــوات  النشــيج  وشــهقات  اآلهــات  مــع 

أنصتــي  واللهفــة،  الشــوق  وترنيمــات 

يعزفهــا  عليــك  تنهمــر  التــي  الليــل  ملوســيقى 

الشــوق املكـبـوح واألرواح املكســورة والقلــوب 

املحطمــة”. ويف الصفحــة التــي ســبقتها ُتشــر 

إىل الـحـرب ومآســيها قائلــة “الـحـرب التــي ال 

تشبع من لحم البشر”. ويف الصفحتن 100 

و101 تكتــب عــن األحــام املُجَهضــة والرغبــات 

التي ُقتلت يف أفئدة النساء العراقيات؛ فها 

حياتنــا  هــي  هــذه  أن  “يبــدو  تـقـول  هي نهــى 

البلــد… هكــذا تجــيء وهكــذا تمــي  يف هــذا 

الســاذجة؛  وتوقعاتنــا  ألحامنــا  ُمضــادة 

ولكــن كيــف نتقبــل قتــل أحامنــا ورغباتنــا؟”.

الرغــم مــن  النســوة املكافحــات، عــى  ـهـؤالء 

كّل يشء، ال يدعــن ظــام الزمــن يبتلعهــن، 

مــن  يبــدأن  أن  ـمـرة  كّل  يف  يحاولــن  إنهــن 

والحكمــة  بالصــر  ُمتســلحات  جديــد، 

للحيــاة،  عاشــقات  البـطـويل؛  واإلـصـرار 

تّواقــات  والخصوبــة،  للجمــال  ُمحّبــات 

إنهــن  للعنــف؛  كارهــات  واـلـوالدة،  للحمــل 

 .. واالســتقرار  والتحضــر  للهــدوء  يتعطشــن 

بوجــه  ويضحكــن  املحنــة،  بوجــه  يبتســمن 

بالقتــل،  والتهديــد  والخطــف  التهجــر 

يقفــن  إنهــن  إال  الخطــر؛  مستشــعرات 

بوجــه النوائــب واملحــن، يســخرن مــن اليــأس 

تشــبث  باألمــل  متشــبثات  واملــوت،  والظلــم 

. أمــه  بثــدي  الطفــل 

ليس من املصادفة أن تختار الكاتبة العراقية 

لطفيــة الدليمــي اســم “حيــاة” لثــاث بطــات 

و”ســيدات   ” حيــاة  روايــة “حديقــة  يف  لهــا، 

وأزمنــة”.  وفونوـغـراف  و”عشــاق  زحــل” 

ولعــل  داللــة،  مــن  أكــر  يحمــل  األمــر  هــذا 

الكتابــة  اعـتـزاز  هــو  وضوحــاً  األكــر  الداللــة 

بالهدية التي وهبنا إياها الباري، واملسؤولية 

تُرانــا  مــاذا  التــي ُوضعــت أمامنــا؛  األخاقيــة 

الخالــق  إياهــا  أعطانــا  التــي  بالحيــاة  فاعلــن 

عر الوالدين، ماذا سنقّدم لبادنا، للعالم 

الرحب، لشعبنا، للبشرية جمعاء. إن حب 

الحياة هذا ال نجده إال لدى النفوس الكبرة 

ترفــض  التــي  تأبــى االنكســار، واألرواح  التــي 

أن تتشــظى، واإلرادات التــي تقــاوم الرـضـوخ 

والعبوديــة، وال َعجــب بعــد هــذا أن ُتســمي 

الشــهرة  املكســيكية  الفنانــة  كاهلــو،  فريــدا 

واللوعــة  باأللــم  حافلــة  حيــاة  عاشــت  التــي 

“تعيــش  الفنيــة   لوحاتهــا  آخــر  والحرمــان، 

الحيــاة” )Viva la vida(، يك ُتشــعرنا أنهــا 

أخــرى،  ســنوات  بالعيــش  ترغــب  ـتـزال  ال 

وصديقاتهــا  أصدقائهــا  مــع  زوجهــا،  مــع 

ُتعّلمهــم  كانــت  الذيــن  الصغــار  طابهــا  مــع 

الرســم منبطحــة جنبــاً إىل جنــب معهــم عــى 

األرض، مــع فنهــا الــذي جّســدت مــن خالــه 

تجاربها ومعاناتها من العزلة وخيانة الزوج 

مــن املحــن. وســواها  واإلجهــاض 

لطفية الدليمي كاتبة عراقية وعربية تنتمي 

الثقافــات،  متعــددة  والـغـرب،  الشــرق  إىل 

املعاصــر،  العالــم  مســتجدات  تســتوعب 

إىل  وتهضمــه  باإلنجليزيــة  تـقـرأه  مــا  وتنقــل 

جميلــة،  بلغــة  والـعـرب  العراقيــن  الـقـراء 

للعالــم  تنتمــي  إنهــا  ســلس.  وبأســلوب 

بامتيــاز، وهــذا  إنهــا مواطنــة كونيــة  بأـسـره، 

مكانتهــا  وهــذه  واســتحقاقها،  حقهــا  هــو 

التــي تتبوؤهــا بفضــل دأبهــا ونشــاطها، وقــد 

أحســت دومــاً أن عملهــا املثمــر هــذا يســتحق 

الكلمــة. معنــى  بــكل  العـنـاء 

كاتب ومترجم من العراق

ملف
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المستقبل حدث أمس
عن التجريب الالشكلي في رواية “خسوف برهان الكتبي“

حاتم الصَكر

مــات البنائيــة مــا يســمح بوصفهــا بأنهــا تقــوم عــى “التجريــب  روايــة لطفيــة الدليمــي “خســوف برـهـان الكتبــي” مــن املقوِّ تمتلــك 

الاشــكيل”، املتواشــج مــع طبيعــة الســرد مــن حيــث األحــداث والشــخصيات والســياقات التــي تتقصاهــا الداللــة، وليــس بتعمــد 

املغاـمـرات األســلوبية والتداعيــات الشــكلية املفرغــة مــن الهــدف، أو غــر املنســجمة مــع اـسـرتاتيجية الســرد ومبتغــاه ودالالتــه.

ملف

ربما بــدا ذلــك الوصــف اســتباقياً يتصــدر 
عــن  التســاؤالت  ويثــر  التحليــل، 

ذلــك  أتاحــت  التــي  العناصــر  تلــك  ماهيــة 

الوصــف. لكــن الروايــة القـصـرة، التــي تبــدو 

شــخصياتها  ملحدوديــة  طويلــة  قصــة  كأنهــا 

وأحداثها وأمكنتها، تحّفز القراءة عى تتبع 

والرؤيــوي يف  األســلوبي  التجريــب  إـجـراءات 

هــذا العمــل الــذي ينــص عــى التجريــب حــن 

تصفــه الكاتبــة داخــل الروايــة بمــا أنهــا إحــدى 

موجهــة  رســالة  بالـقـول يف  الشــخصيات 

للقاص الستيني املعروف أحمد خلف املحرر 

يف مجلة “األقام” إن “القصة” التي قدمتها 

ألســباب  ُتنشــر  ولــم   – املجلــة  يف  للنشــر 

مجهولــة – هــي أنمــوذج تطبيقــي مــن عملهــا 

التســعينات  القصــة خــال عقــد  الجديــد يف 

التجريــب  عــن  عمليــة  “شــهادة  باعتبارهــا 

عــن أداء مــا  ـقـوٍل نظــرٍي يظــل قاـصـراً  بديــَل 

يبثه النص ذاته إىل القارئن” )ص57(.

التجريبيــة،  العناصــر  تلــك  أبــرز  ولعــل 

وبــؤرة  الفقــري،  الروايــة  عمــود  كانــت  التــي 

التــي  املعنويــة  وخلّيتهــا  املركزيــة  انتشــارها 

أنتجت دالالت العمل، هو التوثيق السياقي 

الــذي ســنذّكر بــه؛ ألن األحــداث تباعــدت عــن 

عنهــم  بعيــدة  أصــاً  أنهــا  أو  الـقـراء،  ذاـكـرة 

كونهــا تجــري عــى حــدود قــرٍن يلفــظ أيامــه 

األـخـرة.

فالروايــة مؤرخــة يف أكتوبــر1999 يف بغــداد، 

عقــداً  تختتــم  أن  وشــك  عــى  كانــت  التــي 

التــي  القاســية  االقتصاديــة  العقوبــات  مــن 

الخليــج  ـحـرب  بعــد  األمــم املتحــدة  فرضتهــا 

صــدام  غــزو  بســبب  قامــت   التــي  الثانيــة، 

الشــعب  عــى  ـجـرَّه  ومــا  للكويــت،  حســن 

العراقــي مــن عزلــة وحصــار اقتصــادي دبّرتــه 

أمركا وحلفاؤها استهدف الشعب ذاته، ال 

املغاـمـرة. صانــع 

لقــد عــّز الــدواء والغــذاء، وُحــرم العراقيــون 

العالــم،  مــع  التواصــل  مــن  والعراقيــات 

يحتاجونــه  مــا  واســتراد  نفطهــم،  وتصديــر 

حــاالت  وســادت  اليوميــة،  لحياتهــم 

إنســانية بالغــة املأســاوية تمــس حيــاة النــاس 

األـفـراد  مــن  اآلالف  وهاجــر  ومصائرهــم، 

أن  بعــد  اآلمــن  العيــش  عــن  بحثــاً  واألســر 

مــا  وباعــوا  العــَوز  مقاومــة  ســبل  اســتنفدوا 

يمكن بيعه. برهان الكتبي نفسه – شخصية 

العمــل الرئيســة – ســيبيع كتــب مكتبتــه التــي 

ورثهــا أبــوه عــن جــده بينمــا تتصاعــد نــداءات 

املؤلفن عر األزمنة متوسلة بالبقاء، ويبيع 

تمثــال امللــك  الســومري ـشـولي الــذي يمثــل 

لــم  وماضيهــا مضـطـراً، ألنــه  وطنــه  حضــارة 

يعد قادراً عى العيش بما تمنحه “البطاقة 

موادهــا  يف  املقننــة  الشــهرية  التموينيــة” 

بأســعار  الدولــة  تبيعهــا  التــي  وكمياتهــا 

رمزيــة، والتــي ألصقــت الكاتبــة نمــاذج منهــا 

التــي  عــن املعانــاة  كنايــًة  الروايــة  غــاف  عــى 

ووجــوده. الكتبــي  برهــان  بذاـكـرة  ســتودي 

-2–

الـقـراءة  يف  مهــم  دور  النصّيــة   للعتبــات 

يتحقــق  إذ  التجريبيــة،  نزعتهــا  لتوضيــح  

الــذي  برهــان  ملصــر  فــذ  اخـتـزال  بالعنــوان 

بــه  فينخســف  بأيامــه  الشــمس  ستكســف 

القدر، ويغيب كقمر حزين. إنني أكتب اآلن 

بعــدوى لغــة الروايــة الشــعرية، لغــة تســبح 
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أّخــاذة  وتشــبيهات  صوريــة  تهويمــات  يف 

سنعود لها. لكن العنوان يجّسم الفاجعة: 

تخسف الوقائع املؤسية برهان الذي يحمل 

تـقـول  وثقافتــه.  عقانيتــه  يوافــق  مــا  اســمه 

الساردة بهذا الصدد وعن أهمية التسميات 

ســرِّية  لهــا  النــص  ويف  الحيــاة  يف  “األســماء 

بــه”  الرمــز املحجــوب وعانيــة املثــال املجهــور 

)ص59(.

مــن هنــا اكتســبت األهميــة يف الـقـراءة وقمنــا 

يف  برغبــة  تــي  برهــان  فتســمية  بتقبلهــا، 

التــي  كتبــه  تصفــح  ويعززهــا  لديــه،  التأمــل 

يقتلعهــا مــن قلــب مكتبتــه وقلبــه ليبيعهــا يف 

ســوق الكتــب بشــارع املتنبــي ببغــداد فأغلبهــا 

عرفاين وتقشفي يتجه إىل الروح. أما زوجته 

التــي تواصــل البحــث عــن برهــان بعــد ضياعــه 

يف شوارع بغداد، فتحمل اسماً ذا داللة هو 

“دليلــة العرفاين”.هــي دليلــة برهــان يف عمــى 

إيـحـاًء  يحمــل   – العرفــاين   – ذاكرتــه ولقبهــا 

التــي  املعرفــة  لغــز  عــى  ويشــتمل  تصوفيــاً 

يســعى إليهــا املتصوفــة. والخســوف القمــري 

مســتعار لوصــف غيبوبــة برهــان عــن ذاكرتــه 

املســميايت  املحفــل  هــذا  املتصاعــد.  ونســيانه 

يضفي عى العمل وغرائبيته ظاالً تقشفية 

بــل  فحســب   الضحايــا  بأجســاد  ال  تعصــف 

العارفــة. بأرواحهــم 

ويطالعنــا  اســتهال الروايــة كأحــد العتبــات 

عــن  تنبــئ  التــي  الســردية  بالــواو  النصيــة  

عنهــا.  ســكت  وقــد  القــص،  ســبقت  أحــداث 

عهــد  “وال  هكــذا  االســتهال  جملــة  تبــدأ 

لعبــُة  بالنســيان والســهو، والذاـكـرة  لرهــان 

)ص3(،  الاعبــن”  عــن  املــوت  تضلــل  بـقـاٍء 

كامــاً  تفتتــح  وال  تســتأنف  بذلــك   فكأنهــا 

لــم يقلــه  تبــنُّ مــا  جديــداً. إنهــا تشــجع عــى 

العمــل، وهــذه صدمــة لغويــة تنقــل القــارئ 

وقراءتــه إىل حقــل التجريــب الــذي ســيقع يف 

كمائنــه. كمــا تهيــئ القــارئ أو تُوّجــه قراءتــه 

يف  واملــوت،  الذاـكـرة  بــن  التصــادم  هــذا  إىل 

لعبــة تحــاول فيهــا الذاـكـرة أن تحيــى لُتضــلَّ 

طريقــه. عــن  املــوت 

--3

لتزيــد  الروايــة  يف  شــعرياً  اللغــة   تعمــل 

واختــاط  الوقائــع  وغرائبيــة  التجريــب  قــوة 

ذاـكـرة برهــان الكتبــي. وتــؤدي تلــك الوظيفــة 

مرتفعــاً  الوصــف  ســقف  فيبــدو  بمهــارة، 

فتحتشــد  األخــرى..  الســرد  مســتويات  عــى 

الروايــة منــذ البــدء بباغــات وصفيــة ال تثبــت 

بعــد تحليلهــا يف عملية التقّبــل. عبــارات  إال 

الغســق  أشــذاء  تســيل  روحــه  “ومــن  مثــل 

الــذي تطفــو يف أزقــة بغــداد وتختمهــا بــاآلس 

املرشــوش  الســاخن  واـلـرتاب  النارنــج  وورق 

بامـلـاء” )ص ص 3 – 4( مثــاً، وثمــة شــمس 

لهــا  وســتائر  نحيــل،  ـمـاء  وخريــر  ضاحكــة، 

عــى  تتفتــح  األســئلة   وأزاهــر  النبــع،  زرقــة 

نحيــاً  يتـجـول  و”صيــف  غامضــة،  فراغــات 

يابساً.. يرش النهارات بوهج برتقايل يغبش 

املرئيــات يف رهــج حرارتــه الراعشــة، ويعــي 

ريــاح  يســتدرج  وهــو  أبصارنــا  الظـهـرة  يف 

الصحــارى وـسـراباتها إىل وقــت الــزوال” )ص 

.)25

لقــد تماهــت لغــة الســرد الواصفــة مــع ضيــاع 

ندمــه ولوعتــه وعــَوزه،  برهــان وســط  ذاـكـرة 

وأخــذت هــذا الســمت الشــعري مــن طوافــه 

التــي  الذاـكـرة  ويف  الشــوارع  يف  الغريــب 

بومضــات  فاكتفــت  أوصالهــا،  تقطعــت 

تنقطــع. ثــم  قـصـرة  رؤيــة  تمنحــه 

--4

بشــفافية  املعانــاَة  الداللــُة  اســتوعبت   لقــد 

شــعاراِت صمــود وتحــدٍّ  أو  مبالغــات  ودون 

الحكومــي  الخطــاب  يف  ســائداً  كان  ممــا 

أصــاب  مــا  عــى  مكاـبـرًة  حينهــا،  والحزبــي 

لــه النفــوس  البلــد مــن دمــار، ومــا تعرضــت 

مــن )ـخـراب كبــر( كمــا تصفــه الروايــة بـجـرأة 

القمــع  أجــواء  ففــي  بهــا.  ننــوه  أن  بــد  ال 

وتكميــم األفــواه تقــص لطفيــة الدليمــي عــن 

قصة محجوبة عن النشر، وعن بطل قصة 

يشهد عى لحظة جنون مجانية خسر فيها 

الشــعب ماضيــه وحاضــره.. إنهــا تكشــف عّمــا 

أصــاب الــروح مــن خســائر.. “الحصــار يجّفــف 

بينمــا  األليــم،  الصــر  منطــق  عــى  أيامنــا 

الــدم  الــكيل قــرن  تختــم الشــمس بكســوفها 

)ص  مســتحيلة”  ظـهـرة  بنجــوم  والحــروب 
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تــأيت  بــأن  للكاتبــة  التجريــب   يســمح 

الكاتبــة  كوجــود  حقيقيــة..  بشــخصيات 

ذاتهــا، التــي تكــون الســاردة داخــل الروايــة يف 

فصلها الثاين، حن تصلها رسالة من دليلة 

العرفــاين زوجــة برهــان الكتبــي، تعنونهــا لهــا 

لتؤكــد  الدليمــي”  “لطفيــة  الصريــح  باســمها 

وتقتحــم  امـلـرة،  هــذه  قويــة  تجريــب  مـيـزة 

السرد راويًة عى سرد الرواة وساردة عليمة 

فوق سردهم. يظهر برهان متشرداً وزوجته 

تتحــدث عــن فقدانــه وبحثهــا عنــه.. ولطفيــة 

تحــدث قــراء الروايــة عــن برهــان بكونــه )بطــل 

الكتبــي(  برهــان  خســوف  األـخـرة  قصتهــا 

املحجوبــة عــن النشــر يف عــدد املجلــة الخــاص 

بالقصــة.. لطفيــة تخــر قراءهــا بمــا ال تعلمــه 

دليلــة: برهــان يقطــع الشــوارع متشــرداً بعــد 

ومعرفتــه..  ماضيــه  ببيــع  الـجـوع  قــاوم  أن 

لكن ذاكرته لم تصمد فخرج ليتلقى قســوة 

الصبيــان  ويؤذيــه  نقــوده  ُتســلب  الخــارج: 

تشــردهم.  مناطــق  عــن  املشــردون  ويطــرده 

بأضــواء  مــع ضـيـاع ذاكرتــه وينتهــي  ويضيــع 

مـسـرعة. ســيارة 

“برهــان” يقابــل كســوف الشــمس بخســوفه. 

ــم  محطَّ واألربعــن  الثــاث  بســنّيه  اآلن  إنــه 

ــرت  دمَّ التــي  القذيفــة  صــور  تأتيــه  الذاـكـرة. 

موضع الجنود يف حرب الخليج األوىل فنجا 

لــه  الثاثــة.. وتظــل  رفاقــه  مــات  بينمــا  منهــا 

مثــاً  يبحــث  اســتيهامات وتهيــؤات.  بســببها 

ســنن  تســع  قبــل  امليــت  غســان  أخيــه  عــن 

دبابتــه،  داخــل  متفحمــاً  أيضــاً  الـحـرب  يف 

زاويــة  يف  ــأة  الكتب املخبَّ ملمــس  ويســتذكر 

املوضــع بعــد االنفجــار.. ذاكرتــه املدـمـرة ُتعــد 

املجانيــة.  امليتــات  تختطفهــا  لحيــاة  تمثيــاً 

الســومري  امللــك  تمثــال  ـبـاع  ألنــه  يتألــم 

شولي “بعته وكأنني فقدت ابناً” )ص11(، 

التــي  بأبدّيتــه  إيــاه  مطالبــاً  التمثــال  ويعاتبــه 

غيبوبتــه،  نوبــات  إحــدى  يف  برهــان  أضاعهــا 

وتظــل عبارتــه تــؤرق برهــان وتــازم كوابيســه 

وتاريخــك  بهويتــك  أي  بــك”  تـفـرِّط  “ال 

باعــه  لشــخص  باعــه  أنــه  ســيما  ال  ببيعــي.. 

بــدوره لدبلومــايس أجنبــي طــار بــه إىل بــاده! 

تهريــب  مأســاة  الدليمــي  لطفيــة  هنــا  تلتقــط 

كنــوز الـعـراق األثريــة، ومــا جــرى لهــا بتدبــر 

الحضــاري،  الـعـراق  هويــة  ملحــو  منظــم 

وســلِب شــعبها روَحــه التــي تمثلــه شــواخص 

حضاراتــه.

ثــم يفــّرط باملعرفــة يك يشــرتي مــا يقتــات بــه: 

ه التــي تركهــا أبــوه لــه.  يبيــع كتــب مكتبــة جــدِّ

ومنهــا تتصاعــد بــكاءات ونشــيج كَتــاب تعلَّــم 

الكتــب  ســوق  يف  للبيــع  ســاقهم  ثــم  منهــم: 

األســبوعي يف شــارع املتنبــي ببغــداد.
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ثّمة جرأة كبرة يف تذّكر الحرمان والشــظف 

وفقــدان  الحاضــر  ودمــار  املــايض  ضـيـاع  ويف 

املســتقبل.. جرأة مع الذات أوالً حن تفضح 

الكاتبــة مــا أصــاب املثقفــن كشــريحة نخبويــة 

متقدمــة اجتماعيــاً مــن ضعــف تحــت طائلــة 

عــن  التخــيل  عــى  أرغمهــم  إنســاين  ال  ظــرف 

مواجهــة  ويف  عناصــر وجودهــم،  مــن  كثــر 

والدكتاتوريــة  العســف  زمــن  يف  الرقيــب 

القصــة  نشــر  ُيمنــع  حيــث  األفــواه  وتكميــم 

دون بيــان األســباب التــي تـقـول الروايــة إنهــا 

ليست بحاجة للبيان، فلقد كان مطلوباً أن 

ر  تتحّول الهزائم انتصاراٍت كاذبًة، وأن يصوَّ

فقــر اإلنســان وضعفــه قــوًة وإـصـراراً، وحّبــه 

للســام اندفاعــاً يف حــروب ال إنســانية.

ذلــك  عــن  الدليمــي  لطفيــة  تتحــدث 

التأويــل والتخفــي  تقبــل  وسواه بمباـشـرة ال 

عــن ـقـراء منحازيــن ضــد  نشــر القصــة، فقــد 

املرتبصــن  لـقـراءات  “تفاديــاً  حجبهــا  جــرى 

بإبــداع هــذا الزمــان” )ص 49(، وتتهــم برتميــز 

ال ُيخفى مدلوله “الوحش املنفلت يف املدينة 

والفرائــس،  اللحــم  ذاـكـرة  إال  لــه  ذاـكـرة  ال 

وال غــد يرتجيــه، فهــو يغتــال حاضــر الوقــت 

ويلتهمــه بــن أبـخـرة القمامــة وعفــن البقايــا 

الـقـراءُة  تخطــئ  وال   .)41 )ص  والعظــام” 

بصــورة  إال  املوحــي  الرتميــز  ذلــك  تأويــل 

دم،  مــن  يســفك  مــا  يكفيــه  ال  دكتاتــور 

أســلحتهم  جلبــوا  الذيــن  وألولئــك املعتديــن 

الفائقة ليهّدوا كل يشء با رحمة. ويف بيان 

ـخـراب  إىل  األجســاد  تعــدت  التــي  الخســائر 

قــد  كان  “املســتقبل  مســتقبل  فــا  األرواح، 

حــدث منــذ ســنن وانتهــى” )ص 10(، وكان 

أيضــاً.  تدمرهمــا  تــم  قــد  والحاضــر  املــايض 

وبهذا تستبق الكاتبة ما سيحصل للبلد من 

انحــدار يلغــي مســتقبله حتــى الســاعة، فقــد 

ُحكــم عليــه أمــس حــن جــرى مــا جــرى. إنــه  

كرهان ذاته “يقف اآلن بن ظلمتن: ظلمة 

املــايض املنــّي واآليت املجـهـول، وأمــا حاـضـره 

الحضيــض وأقفــاص  كائنــات  بــن  بــدد  فإنــه 

برهــان  ضعــف  وليــس   .)74 )ص  الظلمــة” 

الكاتبــة  .لقــد أرادت  شــخصياً  أـمـراً  وضياعــه 

عره أن ترسم صورة لنهاية مايض البلد كله 

وضـيـاع مســتقبله وخــواء حاـضـره، وعامــة 

ذاكرتــه  وشــتات  لرتاثــه  برهــان  بيــع  ذلــك 

يتوّقــى  ترميــز  بيتــه..  بــاب  ملفتــاح  وجهلــه 

محاذيــر الرقابــة وال يفصــح، لكــن 

الداللــة تشــّف عــر الكلمــات والصــور 

وتصل إىل األفهام والعقول.. ولناحظ 

عــن  بعيــداً  مدريــد  يف  نـشـرت  الروايــة  أن 

املتحيزيــن. والـقـراء  الرقـبـاء  أوكار 
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الدليمــي  لطفيــة  تكتــب  قصــة،  فــوق  قصــة 

باســمها رســائل لبطــل قصتهــا بعــد ضياعــه 

تكتــب  بدورهــا  وهــي  لزوجتــه،  وتســلمها 

للطفيــة الدليمــي رســائل باالســم. وتحدثهــا 

وحجبتهــا  دونتهــا  التــي  برهــان  قصــة  عــن 

مجلــة “األقــام” حينهــا عــن النشــر. فتكــون 

يف  تتشــظى  محوريــة  قصــة  مــن  ضربــاً 

يف  الروايــة  فتكــون  معهــا،  وتنمــو  الروايــة 

كمــا  املحجوبــة  القصــة  عــن  منهــا  طــرف 

مــن  ـنـوع  العمــل  وهــذا  أحداثهــا.  عــن  هــي 

ويوّضــح  يوّســع  الــذي  الوظيفــي  التجريــب 

يف اآلن نفســه إشــكالية برهــان الكتبــي بعــد 

وصــار  ومعرفتــه،  تراثــه  بيــع  عــى  نــدم  أن 

أن  قبــل  بغــداد  ذاـكـرة يف شــوارع  بــا  هائمــاً 

يصحــو صحــوة املــوت، فيتســلل إىل مطبعــة 

الجريــدة، وينشــر القصــة املحجوبــة بعــد أن 

مصححــي املجلــة  أدراج  مــن  عنــوة  يأخذهــا 

إىل  أـقـرب  غريبــة  بهيئــة  يدخــل  ومحّرريهــا. 

الهيئة الشبحية، ويطلب بإلحاح يقرب من 

التهديــد أن يســّلموه مســوّدة قصــة لطفيــة 

وحــن  ُتنشــر،  لــم  التــي  القـصـرة  الدليمــي 

يرفضون يمي إىل األدراج وسط دهشتهم 

التــي  املرآتيــة  البنايــة  مــن  ويخــرج  لينتزعهــا 

تقــع بهــا غرفــة  محــرري املجلــة، وهــي ِكســرة 

املبنــى  ألن  الروايــة،  يف  الواقعيــة  شــديدة 

هــو ذاتــه الــذي تقــع فيــه املجلــة حتــى اليــوم. 

وهكــذا نــرى نمطــاً مــن التغريــب يعيــش عــى 

معلومات واقعية ويربطها بمخيال مزدوج 

هــو مخيــال الكاتبــة وهلوســات واســتيهامات 

ملف
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بطلهــا، بــل عدواهــا املمتــدة إىل مــن شــاهَده، 

ال  حلمــاً  رآه  مــا  يتصــور  ظــل  الــذي  كاملحــرر 

واقعــاً.

بطريقــة  نشــرها  أيضاً بعــد  القصــة  تنتشــر 

غامضــة  بطريقــة  تــوزَّع  حيــث  ســحرية 

لقــد  بيتهــا.  بــاب  عنــد  برهــان  زوجــة  وتراهــا 

عــاش برهــان الكتبــي إذن عــر نشــر قصتــه، 

بعــد  أعلنــت  حــن  الكاتبــة  نبــوءة  وتحققــت 

أو  بطريقــة  سُتنشــر  أنهــا  قصتهــا  حجــب 

الكلمــة  كتــم  اســتحالة  عــن  كنايــًة  أخــرى، 

وحْجــب اإلبــداع. ويف إمــكان ـقـراءة أخــرى أن 

تجد يف نشــر القصة بهذه الطريقة انعكاســاً 

للرغبــة يف التغلــب عــى الحصــار ســواء ـجـاء 

مــن الخــارج كالعقوبــات االقتصاديــة املؤملــة، 

أو مــن الداخــل حيــث القمــع والخــوف املفــرط 

ورقبائهــا. وجاوزتهــا  الســلطة  مــن 

توظيــف  يف  الدليمــي  لطفيــة  أفلحــت  لقــد 

العناصــر الســياقية لخدمــة الــدالالت اآلنــف 

متصلــة  مكانيــة  تثبيتــات  وقدمــت  ذكرهــا، 

كمثقــف  برهــان  ومعانــاة  الحصــار،  بســياق 

تتـعـرض حياتــه ملسلســل أخطــار تبــدأ بـحـرب 

بالحرمــان  تتعمــق  ثــم  األوىل،  الخليــج 

واســتاب هويتــه التاريخيــة واملعرفيــة ممثلــة 

باضطــراره بيــع كتبــه وتمثــال امللــك الســومري 

وتصــاب  الثانيــة،  الخليجيــة  الـحـرب  يف 

يســّلمه  كاســح  ونســيان  بعطــب  ذاكرتــه 

للشارع وجهل األمكنة واألسماء واألحداث. 

لكــن لطفيــة الدليمــي ال تريــد لوعِيــه أن يــزول 

كذاكرتــه؛ فيظــل شــاهداً عــل مــا أصــاب البلــد 

ويــات وخســائر وتكــون جوالتــه  مــن  وأهلــه 

للـخـراب، ولبغــداد  أخــرى  صــوراً  التشــردية 

وزينتهــا. روحهــا  الـحـرب  ســلبتها  وقــد 

النهايــة،  يف  يقينــاً  الكتبــي   برهــان  يمــوت  ال 

إلـشـراقة  متهيئــاً  الخســوف  يف  كقمــر  يظــل 

األمثولــة  كانــت  وإذا  جديــد.  وطـلـوع  أخــرى 

الشعبية وطقسها البديئ يربطان الخسوف 

ضيــاؤه  فيذهــب  القمــر،  يبتلــع  بحــوت 

صــر  تكافــئ  الدليمــي  لطفيــة  فــإن  لرهــة، 

نشــهد  مــا  عــى  كلنــا  برهــان وعـنـاءه وصرنــا 

عــى  عصيــاً  تجعلــه  بــأن  وعـنـاء  محــن  مــن 

الغيــاب. فتـقـول لنــا ســطرا الخاتمة بعــد أن 

يفتــح برهــان عينيــه مبتســماً، مــا نّصــه “كان 

القمر املخسوف قد عاود اإلفات من جوف 

يف  بالســطوع  الامــع  قوســه  وبــدأ  الحــوت، 

)ص79(. املـسـاء”  عتمــة 

حتــى لــو كانــت تلــك انبعاثــة رمزيــة 

الرافدينيــة  امليثولوجيــات  يف  كمــا 

للقيامــة  تمجيــد  ذلــك  فــإن  الشــائعة، 

والوقــوف بعــد الـعـرات املاحقــة. يشء مــن 

الشــعب  هــذا  تاريــخ  عرفهــا  عنقائيــة  روح 

والهزائــم. لأللــم  املجالــد 

--7

نهائيــاً  املتعــن  األخــر  املصــر   يســتوقفنا 

لخسوف برهان الكتبي يف الخاتمة، ومصر 

قــوة  امتلكــت  التــي  لطفيــة املحجوبــة  قصــة 

أّيــة  يف  الظهــور  عــى  و”قدرتهــا  حضورهــا 

لحظــة قادمــة، واحتفظــت بقــوة أثرهــا مــا إن 

)ص57(. عليهــا”  الحْجــب  مــورس 

بالســيارة  برهــان  ارتطــام جســد  كان مشــهد 

العاـبـرة مـعـّراً.. وجــدوا الصحيفــة – وثيقــة 

“خســوف  قصــة  وفيهــا  جيبــه  يف   – حياتــه 

إذن  رســالته  وصلــت  لقــد  الكتبــي”.  برهــان 

القصــة  وعانتــه  عانــاه  الــذي  الضـيـاع  رغــم 

أيضــاً.

لقــد حاولــُت عــر الفقــرات الســبع املاضيــة أن 

أثبــت مــا افرتضتــه حــول التجريــب الاشــكيل 

لطفيــة  روايــة  يف  بالداللــة  عضويــاً  واملرتبــط 

الدليمي “خسوف برهان الكتبي” املحتشدة 

 )1999( كتابتهــا  وبعــد زمــن  قصرهــا،  رغــم 

وصفتهــا  كمــا  شــهاًدة،  عــّده  يمكــن  بمــا 

والوقائــع  األحــداث  عليــه  دلَّــت  ملــا  الكاتبــة، 

إىل  ترقــى  بالـعـراق،  ـمـرت  التــي  الاعقانيــة 

إليهــا تحصنــاً  نعــود  التــي  التاريخيــة  نــة  املدوَّ

من فْقد الذاكرة التي أصابت بطل الرواية، 

فقــد  أحــداً..  تصيــب  أال  لواعجــه  يف  ورجــا 

أن  كمــا  تمامــاً  وانقــى،  يشء  كل  حــدث 

املســتقبل قــد حــدث واكتمــل أملــاً وخســاراٍت 

وهزائــم.

ناقد من العراق مقيم في أميركا

ملف

ش
وو

كا
ر 

ستا
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حوار

لطفية الدليمي
عصيان الوصايا

يتشعب الحوار مع الروائية والقاصة واملرتجمة والكاتبة املسرحية العراقية لطفية الدليمي، نظراً لعمق تجربتها يف الكتابة 
ورسوخها، وتنّوع اهتماماتها األدبية واملعرفية، التي يجمع بينها سّر صغر جميل اسمه “الشغف”. وهي تفسر هذا التنوع 
من  فليس  عضوي واحد،  مرّكب  هيأة  يف  تخليقها  إعادة  بقصد  متعددة  معرفية  لفروع  مصهٌر  الخاق  البشري  العقل  بأن 
عقل يسعى ليكون خاقاً يف أي حقل معريف إال ويُبدي نفوراً طبيعياً من أّي محاولة للفرز والعزل والتقييد والتنميط والرؤية 

املحدودة، بل يتوق إىل استكشاف تلك الروابط التي تربط كّل االجتهادات املعرفية البشرية.

ورغم أن السرد يشّكل عاملها األسايس فسيح اآلفاق، الذي تمارس من خاله حريتها يف مدياته الامحدودة، وتستكشف 
تضاريسه املتغّرة كل يوم شرقاً وغربًا، وتتعّرف إىل تحوالته حاله حال املكتشفات الكوسمولوجية الحديثة والثورات املتعاقبة 
يف فيزياء الكم، فإن ولعها بالرتجمة، التي غدت عيناً ثالثًة ترى بها العالم من جهاته املختلفة، وكتابة املقاالت والدراسات 

واليوميات والسرة الذاتية يسر يف خط متواٍز مع السرد.

لطفية الدليمي من مواليد بلدة “بهرز” يف محافظة دياىل، بكلوريوس آداب لغة عربية – جامعة بغداد، أكملت دورة يف اللغة 
اإلنكليزية وآدابها يف كلية غولدسمث – جامعة لندن، وعملت  يف تدريس اللغة العربية سنوات عديدًة، ومحررًة للقصة 
الثقافية  مجلة “ها”  تحرير  ورئيسة  العراقيتن،  “الثقافة األجنبية”  مجلة  تحرير  األدبية”، وسكرترة  “الطليعة  مجلة  يف 
2005. ُترجمت قصصها إىل اإلنكليزية والبولونية والرومانية واإليطالية، كما ُترجمت  الشهرية التي صدرت يف بغداد عام 
روايتها “عالم النساء الوحيدات” إىل اللغة الصينية. من مؤلفاتها املنشورة: يف القصة “ممر إىل أحزان الرجال”، “البشارة”، 

“التمثال”، “إذا كنت تحب”، “برتقال سمية”، “مالم يقله الرواة”، و”مسرات النساء”.

ولها يف الرواية “من يرث الفردوس”، “بذور النار”، “موسيقى صوفية”، “ضحكة اليورانيوم”، “حديقة حياة”، “سيدات 
زحل”، و”ُعّشاق وفونوغراف وأزمنة”. من ترجماتها يف حقل السرد “باد الثلوج”، “ضوء نهار مشرق”، “شجرة الكاميليا- 
قصص عاملية”. ويف حقول أخرى مختلفة نشرت “حلُم غايٍة ما: السرة الذاتية لكولن ويلسون”، “أصوات الرواية: حوارات 
مع نخبة من الروائّيات والروائين”، “تطّور الرواية الحديثة”، “فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة”، “رحلتي: تحويل األحام 
“األسئلة  العالم”،  “اكتمال  السام”،  طريق  الحكمة  األدب”، “طريق  غابة  يف  فلسفّية  “نزهة  “الثقافة”،  أفعال”،  إىل 
الكرى: الفيزياء الحديثة وأحجيات الكون والوجود البشري”، “آالن توِرنغ: مأساة العبقري الذي غّر العالم”، “الفكر العابر 
الحادي  القرن  يف  للعالم  الروايئ  التناول  العاملية:  “الرواية  شجاعة”،  لكاتبة  موجزة  سرة  موريسون:  لإلنسانية”، “توين 
والعشرين”. ولها يف الدراسات “جدل األنوثة يف األسطورة”، كتابات يف موضوعة املرأة والحرية”، “شريكات املصر األبدي: 
دراسة عن املرأة املبدعة يف حضارات العراق القديمة”، و”دراسات يف مشكات الثقافة العراقية الراهنة”. وصدر لها يف أدب 
الرحلة واليوميات والسرة “يوميات املدن ُمُدين وأهوايئ”، “جوالت يف مدن العالم )الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب 

الجغرايف”، و”عصيان الوصايا: كاتبة تجوب عالم الكتابة”.

نفسها  لنفسها عن  من رسم صورة  الوطن واملنفى وتمكنت  الكتابة يف  مغامرة  كاتبة خاضت  مع  بانورامي شامل  هنا حوار 
بوصفها كاتبة مثقفة متعددة األوجه، ومبدعة يف فن الرواية.
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الجديد: نبدأ حوارنا بسؤال جوهري يتناول الجذر التأصيلي 
تمّيز  التي  اإلدراكية  الفّعاليات  إحدى  كونها  الكتابة  لعملية 

كتابك  عنوان  السؤال  لهذا  دفعني  وقد  البشري،  الكائن 

“عصيان الوصايا: كاتبٌة تجوب أقاليم الكتابة” المنشور عام 

2019. بوصفك كاتبًة في المقام األّول، ما الذي تمثله الكتابة 

في حياتك؟ وما الدوافع القادرة على تحريك مكامنها لديك؟

اثنين كما  الكتابة في أمرين  تكمن دافعية  الدليمي:  لطفية 
أرى: األول كونها فعاليًة مميزًة للكائن البشري، إذ يميل البشر 

إلى ترك بصماتهم الممثلة لما اكتسبوه من خبرات في هذا العالم 

لحظتهم  في   سواء  لنظرائهم،  لتمريرها 

الراهنة أو ألزمنة  تالية. ليست هذه الرغبة 

والخبرات  الرؤى  تسجيل  في  الملّحة 

الفردية محض رغبة مجّردة في التعبير عن 

فحسب،  مكنوناتها  عن  واإلفصاح  الذات، 

بقدر ما هي شكل من أشكال مقارعة عوامل 

الفناء البيولوجي الحتمي، ومقاربة الخلود 

المتوهم ولو على نحو رمزي. قد ال يجتهد 

معظم البشر في السعي إلى حيازة أدوات 

الكتابة وتقنياتها القادرة على تحريك كوامن 

الوجودية  المعضات  في  والنظر  التفّكر، 

والفلسفية الكبرى، والتي يمكن حصرها في 

األسئلة التأصيلية الثاثة بشأن الكون والحياة والوعي؛ لكنهم في 

أقّل تقدير يمتلكون الوسيط اللغوي الذي يمّكنهم من التعبير عن 

ذواتهم ورؤاهم بطريقة شفاهية. هناك البعض مّمن ال يستطيب 

االجتهاد  نحو  ويتجاوزه  الشفاهي”،  “الفضاء  إطار  في  البقاء 

الصبور المتاك وسائل الكتابة وتقنياتها، وال يطيقون االبتعاد عن 

الكتابة اليومية التي تستحيل لديهم نمطاً من الطقوس المرتبطة 

النشاط  بفعاليات تبعث على االسترخاء العقلي، وإدامة شعلة 

الفكري في كافة المناشط المعرفية. أحسبني – بتواضع – فرداً 

في هذه الطائفة من البشر.

األمر الثاني يتمحور حول حقيقة أّن الكتابة فّعالية مدفوعة بدوافع 

أقرب  التوصيف  بهذا  وهي  ميتافيزيقية، 

دعني  أخاقيًة.  خصيصًة  تكون  أن  إلى 

أوضح هذا األمر: متى يكتب الكاتب؟ هل 

ينهض صباحاً ويقول لن أكتب اليوم، أو 

تحصل  ال  فحسب؟  كلمة  مائة  سأكتب 

الكتابة فعالية  األمور على هذه الشاكلة. 

يسائل  ال  الكاتب  أن  بمعنى  تلقائية، 

إنه  للكتابة؛  دوافعه  عن  كثيراً  نفسه 

حقيقة  عن  النظر  بصرف  بالكتابة  يشرع 

تماماً  به  المحيطة  الفيزيائية  المتغيرات 

هل  نفسها  تسائل  ال  الشجرة  أّن  مثلما 

وحسب.  وتثمر  تزهر  هي  ال.  أم  تثمر 

يرى الكاتب أن فعالية الكتابة تنطوي على قيمة مشّرفة له مثل 

الخصائص األخاقية المتفق عليها بين البشر، وهذه القيمة هي 

التي تمنح الكاتب الوقود الازم إلدامة نشاطه العقلي وفاعلياته 

التخييلية.

تنطوي الفاعلية الكتابية على خصيصة مميزة: كلما توّغل الكاتب 

أمامه  وانبثقت  نشوته،  مناسيب  تزايدت  الكتابة  أدغال  في 

التحفيز  عوامل  من  محدود  غير  قدراً  تمنحه  جديدة  تساؤالت 

الذاتي لخوض المغامرة والتجوال في عالم الكتابة.

هذه الحقيقة التي يمكن توصيفها بمقاييس التغذية االسترجاعية 

الديناميكية  للنظم  المميزة   )Positive Feedback( اإليجابية 

المعقدة )والبشر المبدعون منها بالتأكيد(. هي إحدى مواصفات 

الكتابة الجيدة التي تسعى للكشف والمساءلة والتحفيز، وربما 

تكون العبارة الشكسبيرية القائلة “لقد مضيُت بعيداً في الجريمة 

بحيث بات التقدُم فيها أسهل من التراجع عنها” هي أفضل وصف 

لما ينتاُب الكاتب وهو يمضي لتعزيز استكشافاته في غابة الكتابة.

ألم معرفي

الجديد: استوقفتني في جوابك عبارة “الكتابة فعالية مدفوعة 

بدوافع ميتافيزيقية”. نعرف أّن الميتافيزيقا موضوع مباحث 

تناول  عند  فلسفي  مبحث  إزاء  نحن  فهل  كبيرة،  فلسفية 

الفعالية الكتابية؟

لطفية الدليمي: لطالما تسّببت لي موضوعة “الميتافيزيقا” 
الوجع  من  بالقليل  ليس  بقدر 

مبحث  موضوع  وهذا  “اإلبستمولوجي”، 

بالقول:  سأكتفي  لكني  طويل،  نقاشي 

فيه  مرغوب  غير  مفاهيمي  تداخل  ثمة 

فلسفياً  مبحثاً  بكونها  الميتافيزيقا،  بين 

بكونها  الميتافيزيقا  وبين  األهمية،  عظيم 

المعقلن،  غير  الخرافي  للفكر  قرينًة 

العلمية  الطريقة  بشروط  المحكوم  وغير 

وقيودها الصارمة.

إجرائي  تحديد  ثمة  الرواية  يخّص  ما  في 

الروائي  العقل  أن  مفاده  الدقة،  شديد 

التعالي  )بمعنى  يتعالى  الميتافيزيقي 

الترنسندنتالي الكانتي( على الواقع المادي المحسوس، 

وال يكتفي بالحقائق “الصلبة” المرئية على األرض. إن هذه 

الطريقة  محّددات  لتجاوز  ضرورية  الميتافيزيقية  الفسحة 

العلمية المحكومة باشتراطات صارمة، وتمّثل نوعاً من ثغرات 

محسوبة نفتحها في جدران السدود العقلية التي طفحت بمياه 

الفيضان، ومن ثّم يكون تسريب المياه من أماكن منتخبة بطريقة 

مختارة أفضل من تهديم السد على رؤوسنا، وانهدام السد هنا 

كناية استعارية عن الوهن العقلي والعطب النفسي اللذين يمكن 

العصبي  الوهن  من  نوع  شيوع  في  ويتسّببا  أرواحنا،  يطاال  أن 

تمّيز  التي  الميتافيزيقية  الخصيصة   )Neurasthenia( المزمن 

العلماء  مثلبًة، فحتى  كبرى، وليست  الروائي هي فضيلة  عقل 

وغالباً  عظماء،  ميتافيزيقيون  هم  خاصة(  )الفيزيائيون  الكبار 

سيرهم  سياق  في  هذه  الميتافيزيقية  ميولهم  عن  يعّبرون  ما 

لنطاق  تثوير  هي  المعنى  بهذا  الميتافيزيقا  المنشورة.  الذاتية 

الرؤية، وتفجير للممكنات البشرية التي ما كانت متاحًة لوال هذا 

المادية  الوقائع  على  المتعالي  الجميل،  الميتافيزيقي  الحس 

المشّخصة، وبهذا المعنى يكون التخييل الروائي صفًة جوهريًة 

التخييل،  نطاقات  لتوسيع  المحفزة  الميتافيزيقية  للخصيصة 

على االسترخاء، واجتناء أكبر  القارئ  تساعد  بمذاقات  وتلوينها 

قدر من المتعة الفكرية والحسية.

النشأة والبداية

الجديد: يبدو أمر استشكاف ظروف النشأة األولى والمؤثرات 

ضرورة  فيها  الفاعلة  والفكرية  المادية 

هذه  انعكاس  كيفية  لفهم  الزمة 

المؤثرات في الفاعلية الكتابية الاحقة. 

هّا حدثِتنا قلياً عن نشأتك األولى؟

لطفية الدليمي: تشّكلت نشأتي األولى 
والقراءة  والتعليم  البيئة  مؤثرات  بفعل 

الذاتية المتحّررة من الكوابح الثقيلة، لكني 

استكشاف  في  الذاتية  الدافعية  أّن  أزعُم 

العنصر  يبقى  العالم، والتأثير في تشّكله 

البعض  يميُل  قد  سواه.  من  تأثيراً  األكثر 

إلعاء شأن مؤثر ما، أو أناٍس ما في مقطٍع 

العقل الروائي 
الميتافيزيقي يتعالى 
على الواقع المادي 

المحسوس، وال يكتفي 
بالحقائق “الصلبة” المرئية 

على األرض

تشّكلت نشأتي األولى 
بفعل مؤثرات البيئة 

والتعليم والقراءة الذاتية 
المتحّررة من الكوابح 

الثقيلة

حوار
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المقترن  الذاتي،  الجهد  أّن  أرى  لكّني  حياته،  من  مبّكر  زمني 

السنوات أو  تفتر أو تخمد جذوتها مع  برؤية وشغف ومثابرة ال 

اإلنسان  صورة  تشكيل  في  فعاً  األكثر  العنصر  هو  المعيقات، 

المستقبلية. هذه هي خاصة الحكاية البشرية لكّل شخٍص مبدٍع 

المعرفة وتوظيفها في إعادة  في السعي وراء  : أن تكون كادحاً 

تشكيل صورة العالم وصناعته ليكون أكثر جماالً ونزاهًة وعدالًة 

ورحمًة.

قناعًة  استحال  الذي   – شعوري  إنماء  في  أسهما  عنصران  ثمة 

الرافدينية.  الحضارة  من  تحّدرت  إنسانًة  بكوني   – راسخًة الحقاً 

العنصر األّول حّسي مرئي على األرض تلّبسني بسبب نشأتي األولى 

مستوطنٌة  بأنها  وصفها  يمكن  التي  الجميلة،  “بهرز”  بلدة  في 

فراشات  من  الرائعة  األحياء  لكّل  مائيٌة 

وأزاهير ونخل وشجر… إلخ.

إذن سيكون أمراً طبيعياً أن يتمّلكني حنين 

أزلي ِللطبيعة و”مستوطنة الماء والجمال” 

سالة  عضوية  ذاتي  أمنح  أن  حّد  البهرزية 

مائية كونية االنتماء. أما العنصر الثاني فهو 

فكري خالص أرى بموجبه أّن العراق تشكيل 

حضاري يستمّد دوافع البقاء والمطاولة من 

جذوره الرافدينية، وكنُت أتطّلع منذ بدايات 

تشكلي الثقافي إلى ترسيخ فكرة “الرافدينية 

العراقية” لتكون الرافعة الحضارية التي يمكن عبرها إعادة تشكيل 

صورة العراق، بعيداً عن الطائفيات الضيقة والعنصريات القاتلة 

والعصبويات المافيوية، ويتجسد هذا التوق الممض في معظم 

أعمالي المسرحية والدرامية.

الجديد: حدثينا قليًا عن بداياتك مع الكتابة.

ِلَم  حينها  أدرك  ولم  للكتابة،  أخطط  لم  الدليمي:  لطفية 
بالقصص  المدرسية  دفاتري  أمأل  كنت  وعاَم  أكتب،  كنُت 

المخيلة  أعماق  من  تلقائياً  األمر  انبثق  معلمتي.  عقاب  وأتلقى 

كما تنبجس قطرات الماء من نبع مفاجئ، بعدها أظهرت مياً  

ثم  أغدو رسامًة،  أن  وحلمت   للرسم، 

اكتشفت أنني أخطأت الطريق إلى شغفي 

الحقيقي، فلم يكن الرسم ليتسع الحتواء 

الرؤى واألحام المتزاحمة، ولم يمنحني 

الحرية والنشوة اللتين عرفتهما الحقاً وأنا 

أنسج من الكلمات عوالم وأفكاراً  وصوراً 

في  الكتابة  شغف  وشخصيات. تعاظم 

وبات  سواه،  شغف  كل  وأزاح  وعيي، 

على  ومحرضي  وماذي  حياتي  محور 

مسالك  فاستضاءت  الدائم،  التمرد  

حياتي وتغيرت بوصلة وجودي، عشقت اللغة العربية وافتتنت 

أو  خلل  كل  من  وُصنتها  وأتقنتها،  منها  واغترفت  بجمالياتها، 

هفوة قد يسهو عنها وعيي وقلمي، فما لم يمتلك المرء ناصية 

لغته، ويدرك فتنتها، وينّقب عن جواهرها ليس بوسعه أن يكون 

كاتباً أو مبدعاً.

وأقطف  حسب،  أكتب  كنت  إنما  أكتب،  كيف  أحد  يعلمني  لم 

الكلمات من الهواء كما أقطف ثمار التين من شجرتنا العتيقة، 

أتلذذ بالكلمات بدياً للحلوى التي لم أحبها، أرددها في الصمت 

لم  الثمينة.  اللقية  كأنها  خافتة  بنبرة  أرّتلها  ثم  إزاءها،  خاشعًة 

أحلم أن أكون كاتبًة في البدء، كنت أعيش حالة ذهول باللغة 

والطبيعة والنخل ونهر ديالى والبساتين الغامضة وشجر البرتقال 

مع  وحدي  ما  مكان  في  اآلخرون  ينساني  أن  وأتمنى  والغيم، 

وصمتي  أحامي  في  ألستغرق  عني  أهلي  يغفل  أن  الكلمات، 

وماعبة الكلمات، كل الكلمات التي تفيض من عقلي وقلبي كنت 

أكتبها وال أنطقها، وبقيت وما زلت أصغي وأكتب وحسب، وال 

أتكلم إال عند الضرورات، لهذا ال يمكنني أن أكون كائناً اجتماعياً أو 

وجهاً مدرجاً على شاشات اإلعام ولطالما كنت أهيم في أفكاري 

بينما بحر اللغة المتاطم يغرقني بالكلمات.

الكاتب واأليديولوجيا

الجديد: شاعت في عصر السرديات الكبرى، المقترنة ببواكير 

الحداثة العلمية والتقنية والسياسية، رؤية تقول: يتعذر على 

التوّجهات األيديولوجية  من  الكاتب االنفكاك من أسر واحد 

هذه  ترّسخت  وقد  عملية،  وأخرى  فكرية  ألسباب  السائدة 

هل  الشرسة.  الباردة واستقطاباتها  الحرب  عصر  في  الرؤية 

بالضرورة،  أيديولوجي  كائن  الكاتب 

وبخاصة في عالمنا العربي؟

العربي  واقعنا  يبدو  الدليمي:  لطفية 
نشوئه  بدايات  منذ  الُكّتاب  على  قاسياً 

األيديولوجيا  لعبت  وقد  التاريخي، 

دوراً  التخصيص(  وجه  على  )المتحّزبة 

مرضياً )باثولوجياً( في روح الكاتب العربي 

كّل  تلتهم  أسود  ثقباً  منه  جعل  حّد  إلى 

ما يمنحه فعاً تعويضياً عن غياب الرؤية 

المحلية،  السياسات  العتبارات  المجاوزة  اإلنسانية 

الفضفاضة.  والشعارات  والمكان  الزمان  ومحّددات 

بفعل  الكونية،  واإلبداعية  اإلنسانية  الرؤية  تهميش  أسهم 

ضواغط الترتيبات السياسية )الحزبية والمجتمعية(، في تغليب 

بموقف  اإلبداع  مقايضة  يقبل  الذي  الجمعي  العصاب  من  نوع 

حزبي بائس، فضاً عن أّن بيئتنا العربية لم تعمل على ترسيخ 

قواعد، وأخاقيات عمل رصينة، ونظام اقتصادي عادل – بسبب 

االضطرابات السياسية في المقام األول – تعين المرء على تلّمس 

الشاب  يندفع  أن  المتوقعة  النتيجة  لذا ستكون  بثقة،  خطواته 

بمكانة ومستقبل ال  َيِعُده  الذي  المتعّجل،  الحزبي  في االنتماء 

يستطيع بلوغهما عن طريق التراتبية الهادئة القائمة على العمل 

بلوغ  يريد  متعّجل  األعم  أغلبه  في  والشباب  والمنّظم،  الجاد 

أهدافه بكّل الوسائل الراديكالية الُمتاحة.

بمعرفة   – أسهموا  الذين  والمتحّزبين  األيديولوجيين  أطيق  ال 

أو جهالة – في تخريب مجتمعاتهم، وأتقاطع مع الكاتب الذي 

يندفع في شرب أنخاب األيديولوجيا حتى الثمالة، ثّم تستحيل 

األيديولوجيا لديه معشوقاً يغّض الطرف عن العيوب المحتملة 

فيه، وال يراه إال كمثال الكائن المكتمل في ذاته. أرى أّن الكتابة، 

هما  المجتمعات  تغيير  في  والتقنية  العلم  مؤثرات  ومتابعة 

الوحيدان الخليقان بأن يكونا أيديولوجيا عصرنا الراهن – بالمعنى 

يبقى  أيديولوجي.  محمول  كّل  يناكفان  أنهما  رغم   – الرمزي 

اإلنسان، أينما كان وكيفما كان، هو القيمة الكبرى التي تتجاوز 

كّل األيديولوجيات السابقة والاحقة.

العزلة والشغف

الكتابة  بشأن  سؤال  ثمة  الجديد: 

يختص بك: ياحظ المتابع وجود فورة 

السنوات  في  وبخاصة   – لديك  كتابية 

األخيرة – حتى تجاوزت كتبك المنشورة 

حاجز الستين كتابًا، فضاً عن المقاالت 

صحف  في  الدورية  والمترجمات 

ما  مرموقة.  عربية  ثقافية  ومجات 

النشطة  الكتابية  الفاعلّية  هذه  أسباب 

التي ال تعرف االنطفاء والخذالن؟

الكتابة، ومتابعة مؤثرات 
العلم والتقنية في تغيير 
المجتمعات هما الوحيدان 

الخليقان بأن يكونا 
أيديولوجيا عصرنا

لم أخطط للكتابة، ولم 
أدرك حينها ِلَم كنُت 
أكتب، وعالَم كنت 

أمأل دفاتري المدرسية 
بالقصص

حوار
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الشغف  واحدة:  كلمة  في  السّر  يكمن  الدليمي:  لطفية 
بفعل  إال  تتحقق  ال  اإلنسانية  كينونتي  أّن  بشعوري  المقترن 

الثقافي  تشّكلي  بواكير  منذ  الشغف  تمّلكني  الكتابة.  استمرارية 

والنصوص  العرفاني  التراث  وبخاصة  المعرفية،  الضروب  بكّل 

وعلم  والفلسفة  والكوزمولوجيا  الفيزياء  وحقل  الرافدينية 

االجتماع واألنثروبولوجيا ودراسة اللغات والتاريخ والفلكلور، إلى 

جانب قراءة األعمال اإلبداعية العالمية وأساطير الشعوب، ولدّي 

حتى اليوم تقليد أسبوعي أتابع بموجبه الكتب الحديثة التي ُتنشر 

على موقع “األمازون”، إضافًة إلى قراءاتي المتواصلة في بعض 

المنشورات العالمية الرصينة مثل: مجلة اإليكونومست، ملحق 

التايمز األدبي، مراجعة نيويورك للكتب…، وكثيراً ما أعمل على 

الصحف  في  وأنشرها  تلك  قراءاتي  من  منتخبة  مقاالت  ترجمة 

والمجات الثقافية المتاحة أمامي، وإذا ما أعجبني كتاٌب ما فا 

أترّدد في االتفاق مع دار النشر  لشراء حقوقه والبدء بترجمته. 

خال  وعملُت  والترجمة،  والتأليف  للقراءة  كلها  حياتي  كرست 

المستويين  على  وصارم  منضبط  لسياق  وفقاً  السنين  عشرات 

النفسي واالجتماعي. باختصار فالشغف هو العّلة األولى وراء كّل 

فاعلية إبداعية، فهو قادر على جعل المرء يغيب في لّجة العمل 

تناول  قد ينسى معها  يومياً  المنضبط والمتواصل عشر ساعات 

المعهودة.  مواقيته  في  النوم  يفوته  قد  أو  ميعاده،  في  طعامه 

وحده الشغف هو ما يمّد الكاتب بكّل هذه الطاقة الخاقة التي 

تجعله متفّردة )Singularity( تستعصي على مفاعيل القوانين 

البيولوجية والسيكولوجية. وقد ساعدني خيار العزلة االجتماعية 

النضج   زمن  استثمار  على  ومختارة  قليلة  بعاقات  واالكتفاء 

الهادئة  عّمان  مدينة  في  استقراري  أعانني  كما  حتى أقاصيه، 

والترجمة  الكتابة  في  جهودي  مضاعفة  على  واآلمنة  الجميلة 

الهلع   سنوات  في  فاتني  ما  لتعويض 

العراق،  في  األهلية  الحرب  خال  والدم 

االستقرار  عدم  مرحلة  إلى  بي  أّدت  والتي 

وباريس  عّمان  بين  كابدتها  التي  والتبدد 

أمست  التي  عّمان  إلى  العودة  ثم  وبيرن، 

وطني ومستقري األخير.

شامان القبيلة

والقصة  الرواية  تكتبين  الجديد: 

القصيرة، إضافًة إلى عملك مترجمًة. كيف تستطيعين الجمع 

الشغف  هذا  ولماذا  المختلفة؟  األدبية  األنماط  هذه  بين 

بالتنّوع الكتابي؟

لطفية الدليمي: يمكنني القول باختصار إّن الروائي المعاصر 
العين  ُيمثل  الذي  القبيلة،  لشامان  الموضوعي”  “المعادل  هو 

الرائية لمستقبل الجماعة البشرية في عصور سيادة التجّمعات 

الزمن، حيث  أبعد في مجاهل  توّغلنا  ما  وإذا  الَقَبلية،  البشرية 

من  بعضاً  فسنجد  الفلسفية،  بأنساقه  اإلغريقي  العصر  سيادة 

أساطين مفّكريه الذين ُوِصف واحدهم بأنه “هايدرا معرفية” كنايًة 

عن تحّصله على جسم معرفي ضخم ومعّقد يتشّكل من فروع 

معرفية بينية متداخلة، وال زلنا نشهد أمثلًة من هذا التداخل في 

في  والُكّتاب  والعلماء  الفاسفة  بعض  لدى  المعرفية  األنساق 

عصرنا هذا، حيث تداخلت الفلسفة والفيزياء والذكاء االصطناعي 

وعلوم الدماغ وعلوم السيكولوجيا اإلدراكية واللغة. انعكست آثار 

باتت  حتى  بعامة  السرديات  في  الثوري  المعرفي  التداخل  هذا 

الرواية في هذا العصر توليفًة معرفيًة، إضافًة إلى ضرورة توّفرها 

عالم  إذن هو  إلّي  بالنسبة  السرد  التشويق والمتعة.  على جانب 

فسيح األطراف ال حدود لتخومه، وما زلت أستكشف تضاريسه 

المتغيرة كل يوم، وأعمل على طرزه المختلفة حسب ما تتطلبه 

القصيرة  القصة  بين  بحرية  أتجول  فأجدني  الموضوع،  ثيمة 

والرواية والنص المسرحي والنصوص المفتوحة.

غواية الرواية

تعاظمًا  نجد  الرواية  بموت  التبشير  مقابل  في  الجديد: 

تفاصيل  أدق  في  وتغلغلها  لسطوتها 

العلم  ومستجدات  البشرية،  الحياة 

والتقنية والسيكولوجيا واألفكار بعاّمة. 

ما مصدر هذه السطوة حسب رؤيتك؟

لطفية الدليمي: الكتابة الروائية  فّن 
يّتسُم بالغواية، وهي قادرة على اإلمساك 

 – ربما   – بطريقة  وروحه  القارئ  بعقل 

األخرى،  السردية  األنماط  عنها  تعجز 

من  الكثير  بشأنها  ُكِتب  حقيقة  وتلك 

الرواية  أّن  على  جميعها  تتفق  التي  والمسّوغات  الشروحات 

تمتلك مقدرة متفّردة في قول أّي شيء وكّل شيء، األمر الذي 

جعلها ممارسًة مهنيًة وإنسانيًة ذات طبيعة معولمة تتعالى على 

تناولُت  البشرية.  الزمان والمكان والبيئة والجغرافيات  محّددات 

في مقّدمة كتابي المترجم “تطّور الرواية الحديثة” األسباب التي 

تدفع  التي  المغوية  الفتنة  هذه  الرواية  المتاك  مسّوغًة  أراها 

معظم المولعين بالكتابة لتجريب الكتابة الروائية في طوٍر واحد – 

على األقّل –  من أطوار حياتهم.

   تروي الكتب التي تتناول التاريخ الروائي أّن الرواية كانت ُتخاِطب 

النساء في بواكيرها األولى، وكان مطلوباً من الرواية أن تمأل ذلك 

الفراغ العاطفي فيهّن بكتابات تغلب عليها الرومانسية الفّياضة 

الجميل،  للعقل  “مفسدٌة  بأنها  جونسون  الدكتور  وصفها  التي 

وحّس المحاكمة األخاقية المسؤولة”. لسُت في حاجة للقول إّن 

تلك كانت عهوداً شهدت بدايات الكتابة الروائية المثبتة تأريخياً 

الفن  شهد  فقد  الحاضر  وقتنا  في  أما  عشر؛  الثامن  القرن  في 

الروائي اعترافاً راسخاً بكونه الفاعلّية اإلنسانية األكثر رواجاً وتأثيراً 

من سواه حتى بات معظم مثقفي العالم – حتى لو كان أحدهم 

الصلبة  المعرفية  الفروع  أحد  في  متخّصصاً  وأكاديمياً  عالماً 

الرواية  أّن  إلى  الحقيقة  تشير هذه  روايته، وربما  لكتابة  يتوق   –

فاعلّية فكرية تتناغم مع آلية تخليق األفكار في الفروع المعرفية 

خارج نطاق الفاعلّية السردية المتداولة.

الرواية األحدث

وأزمنة”  وفونوغراف  “عّشاق  األخيرة  روايتك  في  الجديد: 

الصادرة عام 2016 نشهُد توظيفاً ملحمياً للعديد من التقنيات 

آن  في  الكاسيكية والحداثية  السردية 

معًا. حدثينا عن هذه التجربة؟

غاية  في  سؤال  هذا  الدليمي:  لطفية 
بقراءة  دراية مشفوعة  عن  وينّم  الفطنة، 

وفونوغراف  “عّشاق  لروايتي  معّمقة 

وأزمنة”. أردت لهذه الرواية، منذ البدء أن 

تكون روايًة جيليًة تحكي عن قرن من تاريخ 

حتى  العشرين  القرن  مطلع  العراق منذ 

زمننا الراهن، في إطار روائي مسنٍد بركائز 

اعتمدت  وقد  وأنثروبولوجية،  وسوسيولوجية  تاريخية 

بكّل  الرواية على بحث مستفيض سعيت  في كتابة هذه 

جهدي أن يكون مصداقاً ألهمية الفن الروائي، الذي أفضت 

“لماذا  الموسوم  الواسع  التقديم  في  منه  جوانب  تبيان  في 

الحديثة”،  الرواية  المترجم “تطّور  لكتابي  الذي كتبته  الرواية؟” 

السرد  “ظال  عنوانه  طويل  بنّص  آخر  موضع  في  أْتَبْعُته  ثّم 

في  األهمية  عظيمة  مهّمشة  جوانب  عن  فيه  أحكي  المهّمشة” 

السرد الروائي المعاصر.

صفحة،  الستمئة  تخوم  من  تقترب  التي  هذه،  روايتي  في  ثمة 

خلطة من التاريخ واألفكار واألزياء واألطعمة والرحات والفيزياء 

والمدّونات  والموسيقى  العالمية  الوقائع  وتوثيق  والرياضيات 

والتقنيات وعلم النفس – الفردي والجمعي – والكتب واألزهار… 

 – تاريخي  مبحث  في  وبخاصة  اليسير  بالعمل  ليس  وهذا  إلخ، 

سوسيولوجي – سياسي مرّكب جاء في إطار رواية سردية تخاطب 

هذا  في  اعتمدتها  التي  السردية  التقنيات  أما  المعني.  القارئ 

العمل فهي كاسيكية مطّعمة ببعض الجوانب الحداثية؛ لكن 

لمستجدات  المتابعة  بشغف  المسنودة  المعرفية  القيمة  تبقى 

الفكر والعلم والتحوالت خال قرن كامل، هي الخصيصة األهم 

– كما أحسب – في روايتي هذه.

الكتابة والمنفى

تتناول  عديدة  كتٌب  األخيرين  العقدين  في  ُنِشرت  الجديد: 

العمل  في  وانعكاسهما  والمنفى  الذاتية  السيرة  موضوعة 

والنفي  الهجرة  موجات  تزايد  بعد  وبخاصة  الروائي، 

المؤهات  ذوي  العراقيين  من  للعديد  أو اإلجباري  الطوعي 

بالطبع(.  منهم  )والروائيون  العالية 

الذاتية  السيرة  مؤثرات  تمظهرت  كيف 

الروائية المكتوبة  والمنفى في أعمالك 

بعد مغادرتك العراق؟ 

كل  تحمل  أن  بّد  ال  الدليمي:  لطفية 
مامح  من  شيئاً  المطاف  نهاية  في  رواية 

السيرة الذاتية لكاتبها مهما كان تجنيسها 

سمة  ذات  روايًة  كانت  لو  وحتى  األدبي، 

أفكار خالصة( مجاوزًة  ميتافيزيقية )رواية 

ال بّد أن تحمل كل رواية 
في نهاية المطاف شيئًا 
من مالمح السيرة الذاتية 

لكاتبها

 الروائي المعاصر هو 
“المعادل الموضوعي” 
لشامان القبيلة، الذي 

ُيمثل العين الرائية 
لمستقبل الجماعة

حوار



81 العدد 71 - ديسمبر/ كانون األول 802020 aljadeedmagazine.com

بين سيرة  جوهرياً  فرقاً  ثمة  لكن  المشخصنة؛  المادية  للوقائع 

شخصية وقائعية مبتسرة كحكاية عابرة وسيرة ذاتية خفية نرى 

يكشف  وبما  الروائي،  العمل  في  الهادئة  تمثاتها  من  جوانب 

توسيع  يمكن  األساس  هذا  وعلى  الكاتب.  شخصية  مامح  عن  

المجتمع والجماعة  للكاتب ليشمل فضاء  الذاتية  السيرة  فضاء 

فهو  المنفى  إلى  بالنسبة  أما  العالمية.  وحتى  الخاصة  البشرية 

تجربة عظيمة في مؤثراتها السلبية واإليجابية. كان المنفى تجربًة 

فتحت عينّي على تفاصيل ووقائع لم أكن ألتخيلها وأنا ماكثة في 

بيتي البغدادي، وبين مشاريعي المختلفة أعكف اآلن على إنجاز  

المنفى:  “المنفى داخل  بعنوان  وآخر  الحرب”،  كتاب “مذّكرات 

عشتها  محددة  بتفاصيل  فيهما،  سأروي  الباريسية”  كراساتي 

إعادة  في  والمنفى  الحرب  من  كّل  تأثير  عن  “حروبنا”،  خال 

التي  والمتغيرات  والروائية،  النفسية  شخصيتي  جوانب  تشكيل 

طالت رؤيتي لمفهوم الوطن والفراديس المتخيَّلة الموهومة.

الجديد: واحدة من مواضعاتك الروائية المذكورة في تقديمك 

لكتاب “تطّور الرواية الحديثة” ترى أّن الرواية وريث شرعي 

لأسطورة. أرى أّن هذه المواضعة خطيرة وتحتاج إلى مزيد 

إضافية  إضاءة  من  شيئاً  ألقيِت  هّا  والمساءلة.  البحث  من 

على هذه المواضعة؟

لطفية الدليمي: كانت األسطورة – وكل ما يتعلق بها، إضافة 
للحكايات الشفاهية – ضرورًة  ملزمًة للحفاظ على التوازن الرقيق 

الذهنية والسيكولوجية،  البدائي وبنيته  روح اإلنسان  بين  الهش 

الوسيلة والقدرة لتجاوز محدودية  الذي وّفر لهذا اإلنسان  األمر 

قوته، ووجوده المادي، والتفكير بأمداء أبعد من مجرد البحث 

عن توفير متطلبات أمنه الجسدي، وحاجاته البيولوجية البدائية، 

وأمسى وجود األسطورة والماحم الكبرى 

لدى كثير من الشعوب الحية وسيلًة  فّعالًة  

للترابط الروحي بين أبناء الشعب الواحد، 

إنساني  موروث  في  للنظر  ومحفزاً فّعاالً 

مشترك تجتمع حوله فكرة المواطنة. من 

الوريث  اليوم  أمست  الرواية  أن  أرى  هنا 

توفير  على  لقدرتها  لألسطورة  الشرعي 

التخييل  شعلة  الازمة إلدامة  المحفزات 

تكتشف  لم  آفاق  نحو  ودفعها  البشري، 

بعد، ومساعدتنا على تجاوز عوامل الكبح 

واليأس واإلحباط التي يحفل بها عالمنا.

الجديد: ما المصادر المعرفية التي ترينها الزمًة لتشكيل 

ُعّدة الروائي؟

لطفية الدليمي: ال أرى أّي ضير في  توظيف أّي لون معرفي، 
)الروائي  للكاتب  المفاهيمية  العّدة  في  فاعاً  عنصراً  وجعله 

خاصة( متى ما حاز ذلك اللون المعرفي على طاقة خاقة إلدامة 

وتجاوز  البشرية،  الروح  انكفاء  ومغالبة  الفكري  التوهج  شعلة 

محدوديات الزمان والمكان والبيئة.

الرواية والمعرفة

شاخصًة  معالم  تمثُل  التي  الخاصة  الميزات  ما  الجديد: 

لنصوص لطفية الدليمي؟ 

أقول  الروائية  بتجربتي  يختص  ما  في  الدليمي:  لطفية 
وبوضوح حاسم: لم أكتب يوماً نصاً سردياً وأنا واقعة تحت غواية 

بها، أو تماشياً مع روح  تجريب رؤية سردية قرأت عنها وفتنُت 

الشخصية،  لذائقتي  بل أكتب طبقاً  به،  قرأته وأعجبُت  ّما  نّص 

موجبات بنائه  عليه، وتستدعيه  أعمل  الذي  النص  يتطلبه  وبما 

تنهض  أن  ينبغي  الذي  الفكري  الموقف  يتطلبه  وما  وتشّكاته، 

به الرواية بكل أجناسها، إلى جانب المستلزمات الجمالية التي 

يتطلبها الفن الروائي.

الروائية منها( تمتاُز  يمكنني القول إن أعمالي السردية )وخاصة 

السمات  هذه  تطّورت  وقد  تجربتي،  تخص  محددة  بسمات 

السمة  األخيرة.  أعمالي  في  وتكّثفت 

الصوفي والعرفاني  النص  توظيف  األولى: 

– إذا تطلب األمر – كمادة أصيلة في النص 

يمكن  الروائي، وبطريقة عضوية ملتحمة 

“المتحّسسات  من  نوعاً  توّفر  أن  معها 

على  تعينه  قد  للقارئ  الميتافيزيقية” 

حياته  في  خياراته  وتدّبر  خطاه،  تلّمس 

الحاضرة.

السمة الثانية: الحرص التام على تضمين 

الخاصية”  “الرؤية  من  نوعاً  النص 

لم أكتب يومًا نصًا سرديًا 
وأنا واقعة تحت غواية 

تجريب رؤية سردية قرأت 
عنها وفتنُت بها

ش
وو

كا
ر 

ستا
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الميتافيزيقية والفردانية. إن فكرة “المجاوزة” المستمرة للوقائع 

اليومية – مهما بدت مثيرًة ومدهشًة ومغويًة – أراها تقع في قلب 

كل رؤية خاصية فردية، وأحسب أن الرواية جديرة  بتعزيز هذه 

الرؤية حتى وإن كانت روايًة تتشّكل من حوادث يومية محدودة 

طارئة أو عابرة.

مع  والتعامل  النص،  “موسيقية”  على  التركيز  الثالثة:  السمة 

ال  عّما  التعبير  في  فاعلًة  أداًة  بوصفها  الجوانية  اللغة  موسيقى 

يمكن التعبير عنه بالكلمات المجردة.

السمة الرابعة: الحرص على جعل الرواية نصاً معرفياً إلى أبعد 

الحديثة  الرواية  بأن  المتزايدة  قناعتي  مع  هذا  ويّتفق  المديات 

ستلعب في السنوات المقبلة دور “الحاضنة المعرفية” التي تزّود 

المتجددة،  المعرفة  تاوين  من  معقول  بقدر  القادمة  األجيال 

العلمية  والكشوف  الهائل  المعرفي  االنفجار  بعد  وبخاصة 

والتقنية المتواترة.

أبرز  هم  المعاصرة؟ ومن  الرواية  شكل  ترين  كيف  الجديد: 

ممثلي هذه الخريطة؟

سماتها  تستعيد  العالمية  الرواية  راحت  الدليمي:  لطفية 
تعاظمت  التي  الشكانية  األالعيب  عصر  وغادرت  الكاسيكية، 

في أعقاب عصر ما بعد الحداثة؛ لكن هذه الكاسيكية الروائية 

هي كاسيكية محّدثة معززة بكثير من المعارف الحديثة جعلت 

ما  بقدر  أرى،  المعرفية”.  “الرواية  توصيف  إلى  أقرب  الرواية 

يختّص األمر بالرواية، أّن الفن الروائي على مستوى العالم بات 

يلعب دوراً متعاظماً خليقاً بجعل الرواية حاضنًة كبرى لخاصات 

على  بذلك  تحافظ  وهي  المتطورة،  والتقنيات  والفلسفة  الفكر 

جانب، وتمّد  من  الشغوفة  القراءة  تقاليد 

اللتين  واللذة  المتعة  من  بجرعات  القارئ 

ال يجدهما في الفروع المعرفية األخرى من 

جانب آخر.

الشخصية، أرى  بذائقتي  األمر  عاقة  بقدر 

أّن بعض أعمال الروائية األميركية إليزابيث 

غلبرت )Elizabeth Gilbert( تمّثل الرواية 

روايتها  وبخاصة  نموذجياً  تمثياً  المعرفية 

 The( “التوقيع على األشياء كّلها”  الرائعة 

وتندرج   ،)Signature on all Things

روايتيه  بخاصة  هيسه  هيرمان  روايات  معظم  السياق  هذا  في 

وتمكنني  الزجاجية”،  الكريات  و”لعبة  البراري”  “ذئب  البارزتين 

اإلشارة إلى رواية  “مون تايغر” للروائية البريطانية بنيلوبي اليفلي 

)Penelope Livley(

 

الجديد: كتب العديد من الُكّتاب وصايا للكاتب الناشئ يرونها 

وصاياك  توجيه  إليك  طلبنا  لو  واعدة.  كتابة  لكّل  ضروريًة 

للكتاب الناشئين، فماذا ستوصين؟

لطفية الدليمي: سأقول لهؤالء الناشئين الواعدين: ال تخَش 
أن تكون روايتك األولى متصاديًة مع وقائع من سيرتك الذاتية؛ 

فهذه آلية طبيعية ستخف وطأتها مع أعمالك الاحقة، وابتعد 

جعل  ومحاولة  السائد،  األدبي  المعتمد  أسر  في  الوقوع  عن 

حقول  في  كثيراً  واقرأ  قياساته،  مع  قسرياً  تتماشى  أعمالك 

معرفية متعّددة، وال تنزلق في غواية الموضات الكتابية السائدة 

الديستوبية مثاالً(، واجتهد  البذاءة  الجديدة، ورواية  )الفصاحة 

الرؤية  ثانيًة )اإلنجليزية خاصة( لكي ال تبقى أسير  أن تتقن لغًة 

قصير  وقت  في  كثيرة  روايات  كتابة  فخ  عن  وابتعد  الواحدة، 

)موضة رواية جديدة لكل سنة(.

األفكار واللغة والرواية

الجديد: أيهما أهّم في تشكيل الرواية من وجهة نظرك: اللغة 

أم األفكار؟

حكائي  جسم  إطار  في  تأتي  التي  األفكار  الدليمي:  لطفية 
جرى  أو  مطروقة  غير  تفصيات  وتتناول 

تناولها بأشكال روائية مختلفة هي العنصر 

الرواية.  تشكيل  في  األهم  الجوهري 

تراجعاً  القادمة  السنوات  في  سنشهُد 

اللغوية”،  “الباغة  يسّمى  لما  واضحاً 

الذكاء  تطبيقات  ارتقاء  عقب  وبخاصة 

إعاء  على  ستعمل  التي  االصطناعي 

وصفها  يمكن  التي  اللغة  من  نمط  شأن 

التي  اللغة  تلك  الخوارزمية”  بـ”اللغة 

تعتمد تركيبات لغويًة بسيطًة )من حيث 

المحتوى النحوي  syntactic  والداللي semantic( بأعظم ما 

يمكن لكنها قادرة على تمرير حشد غير مسبوق من األفكار.

   يبدو لي – عبر متابعتي  لإلصدارات الروائية العالمية الجديدة – 

أن الكثير من المستحدثات السردية ما بعد الحداثية التي طالت 

الرواية بدأت تتراجع وتخلي الساحة للتقنيات التي طبعت عصر 

الحداثة الروائية، وتبنت مياً واضحاً نحو الموضوعات الوجودية 

الكبرى؛ إنما في إطار رؤية فردانية وليس في سياق كلّي شمولي 

الروائية.  الكاسيكيات  لعصر  الكبرى  السرديات  فعلت  مثلما 

السردية  النظريات  يتزامن هذا األمر مع خفوت  أن  وليس غريباً 

والتي  الثانية،  العالمية  الحرب  أعقاب  في  شاعت  التي  الكبرى 

صّبت جّل اهتمامها على البنى اللغوية، ويخيل إلّي أن هذا األمر 

سيتعّزز في السنوات القادمة بوتيرة أسرع بكثير مّما نلمسه اآلن، 

– أشبه  الذكاء االصطناعي عودًة  وقد نشهد مع تطور تطبيقات 

بالتوق المضني – إلى توظيف الكاسيكيات األدبية مع مراعاة أن ال 

تبدو الشخصيات الروائية كآلهة متعالية على البشر، بل متماهية 

مع الكائنات البشرية التي ستغرق في ثقب رقمي أسود هائل ال 

يمكننا اليوم التنبؤ بمدياته ومفاعيل مؤثراته.

    اللغة ساحرة مغوية تصلح لتمرير األفكار الرفيعة، وهي – في 

لتمرير  الوقت ذاته – ماكرة لعوب يمكن أن تكون وسيطاً خبيثاً 

التمييز  يعرف  الحاذق هو وحده من  الفارغة، والقارئ  األالعيب 

الذكي بين الساحرة المغوية والماكرة اللعوب.

الجديد: كيف يمكن أن تسهم الرواية في إضفاء معنى على 

الحياة البشرية؟

لطفية الدليمي: أراني في هذا الشأن متماهيًة مع رؤية الناقد 
األدبي “فرانك كيرمود” والتي مفاُدها “أّن 

الفن الروائي نشأ كشكل دنيوي في سياق 

الطاغية  العلمنة  نحو  المتعاظم  التوّجه 

هذا  كان  ولطالما  الغرب،  سادت  التي 

الفن واعياً بطبيعة تخليق المعنى وخلعه 

األمر  هذا  ويحصل  البشرية،  الحياة  على 

التي  السردية  الميكانيزمات  خال  من 

القّراء أكثر  الروائي عبرها إلى جعل  يرمي 

غالباً  التي  الوسائل  بكافة  ووعياً  معرفًة 

عن  ويمكن  الِقَدم،  في  موغلًة  تكون  ما 

البشرية.  الحياة  لمعنى  متباينة  أشكال  تخليق  طريقها 

تسهم الرواية في جعل الموت، والحياة كذلك، موضوعًة 

مختبرًة ومحسوسًة في عصر تواجه فيه الحياة البشرية خطر 

تحوّلها إلى موضوع هامشي تافه مفتقد ألي معنى”.

الجديد: عندما تشرعين بالتفكير في كتابة رواية جديدة، ما 

األسئلة االستراتيجية التي ترينها ماثلًة أمامك دون سواها؟

لطفية الدليمي: ما الذي أريد كتابته للقارئ؟ وما الوسائط التي 
تعينني على تمرير ما أريد قوله للقارئ؟ هذان هما سؤاال اللحظة 

الراهنة عند شروعي بكتابة رواية جديدة، أما الخزين المعرفي، 

والتفاصيل التقنية الصغيرة والتفصيلية فهي أمور كامنة عميقاً 

في روحي وعقلي، وسوف ُتستحضر الحقاً بعد لحظة الشروع، 

وعندما يمضي العمل السردي في مسالكه المقبولة.

مغامرة الترجمة

الجديد: كيف بدأت عاقتك بالترجمة؟ وكيف تؤثر الترجمة 

في حياتك الراهنة؟ وأّي الفروع المعرفية أحّب إلى ذائقتك 

الترجمية؟

للغة  متأّصاً  أحسبه  عشق  لدّي  كان  الدليمي:  لطفية 
اإلنجليزية منذ صباي، وكنت متفوقًة في مادة هذه اللغة، رغم 

العربية، وساعدتني  اللغة  الدراسي كان في حقل  أن تخصصي 

التابعة  غولدسمث  كلية  في  حضرتها  التي  الدراسية  الدورة 

لجامعة لندن عام 1978 في االرتقاء بلغتي اإلنجليزية، والتعّرف 

حقل  في  لي  مسبوقة  غير  فضاءات  على 

الفلسفة والرواية.

في  الترجمة  بعالم  عاقتي  بدأت     

عملت  عندما  الماضي  القرن  ثمانينات 

وترجمت  األجنبية،  الثقافة  مجلة  في 

ثم  المجلة،  لملفات  عديدًة  موضوعات 

قصصية  مختارات  مجموعة  ترجمت 

ترجمت  ثم  عالميتين،  وروايتين  عالمية 

أناييس  الكاتبة  يوميات  من  مختارات 

العقد  في  الترجمية  طاقتي  وتعززت  نن، 

 اللغة ساحرة مغوية 
تصلح لتمرير األفكار 
الرفيعة، وهي – في 
الوقت ذاته – ماكرة 

لعوب

سأقول لهؤالء الناشئين 
الواعدين: ال تخَش أن 
تكون روايتك األولى 

متصاديًة مع وقائع من 
سيرتك الذاتية

حوار
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الثاني من هذا القرن لسبب أراه من جانبي كامناً في تفّجر الدفق 

العالمية  لنا شبكة االتصاالت  أتاحته  الذي  المجاني  المعلوماتي 

)اإلنترنت(؛ األمر الذي شّكل انعطافًة ثوريًة في أدواتي المعرفية، 

وتنّوع قراءاتي في األدب، والعلوم )الفيزياء بخاصة(، والفلسفة، 

إلى جانب السير الذاتية والمذكرات )التي أعشقها عشقاً خاصاً(، 

مضافاً إليها عامل استقراري في مدينة عّمان.

غدت الترجمة – بالنسبة إلّي – عيناً ثالثًة أرى بها العالم من جهاته 

الروائي  الترجمة مع عشقي للفن  المختلفة، ويتوازن عملي في 

والكتابة المقالية والدراسات، وقد منحُت الترجمة منذ ثمانينات 

القرن الماضي وقتاً وجهداً خاصا لم يؤثر على الكتابة القصصية 

والروائية،  فأنا كاتبة منظمة جداً، ومتفرغة للكتابة وحدها منذ 

نحو  بين أعمالي على  وقتي  1984، وأقّسم  عام  المبكر  تقاعدي 

دقيق، وقد منحتني الترجمة أفقاً واسعاً لما تتطلبه من قراءات 

متنوعة ومتعددة الختيار وتحديد األعمال المائمة للترجمة.

باتت  أعوام  الخمسة  من  يقرب  ما  ومنذ  الحديثة  مترجماتي 

والمّذكرات  الذاتية  والسيرة  السيرة  لحقل  تنويعاً وتضميناً  أكثر 

والمصّنفات الفلسفية والعلمية، إلى جانب الحواريات المعرفية 

الثرية في محتواها الفلسفي.

بين  المتبادل  الثنائي  التأثير  عاقة  تصفين  كيف  الجديد: 

أعمالك المؤلفة وتلك المترجمة؟

لطفية الدليمي: لو أردت الحقيقة لتوّجب علّي القول إن لغة 
الموسيقي،  مبناها  حيث  من  السردية  بلغتي  تأثرت  مترجماتي 

التعبيرية  الرشاقة  إيائي  رغم  المنضبطة،  اللغوية  وهيكليتها 

ونظيرتها  السردية  لغتي  بين  العاقة  لكّن  مهووساً.  اهتماماً 

الترجمية تبقى عاقًة تتغذى بدفٍع من تأثير 

التغذية االسترجاعية اإليجابية، إذ ثمة نمّو 

اللغتين  تلك  من  كاًّ  يطال  وارتقاء  وتطّور 

وإنني  الذي يطال األخرى،  للتطور  كنتيجة 

العاقة  بهذه  السعادة  أعظم  لسعيدة 

اإليجابية الرائعة.

في  لك  خاصة  مقاربة  ثمة  هل  الجديد: 

عملك الترجمي؟

مقاربة  على  الترجمية  مشاريعي  تنطوي  الدليمي:  لطفية 
فكرية أحرص على تنوعها واختافها، كما أن لدّي تقليداً ثابتاً وهو 

العمل على مجموعة من الترجمات في وقت متزامن، األمر الذي 

يديم في روحي وعقلي نوعاً من الحيوية الذهنية، والمتعة التي 

أنتشي بها طوال الوقت.

)الروائي/ ثنائية  َطَرَفي  بين  العاقة  ترين  كيف  الجديد: 

المترجم(؟

توّسع  الترجمة  إن  بوضوح  القول  يمكنني  الدليمي:  لطفية 
آفاق الروائي وتضيف ذخيرًة ثريًة من األفكار والرؤى والخبرات إلى 

عّدته الروائية وقد خبرت هذا األمر شخصياً وتلّمسُت  آثاره الطيبة 

في عملي وحياتي.

كاتٌب  إّن “المترجم  القائلة  العبارة  مع  تّتفقين  هل  الجديد: 

آخر للنص األصلي”؟

لكن  للنص  آخر  كاتب  هو  المترجم  نعم،  الدليمي:  لطفية 
ينبغي إيراد بعض التفصيل في هذا األمر. الترجمة هي نقل جسم 

معرفي مكتوب بصيغة أفكار في سياق لغوي وثقافي محّدد إلى 

ما يقابله في لغة أخرى، وواضٌح أّن كّل لغة هي تركيب ضخم 

ومعّقد من العناصر النحوية والداللية التي تؤثر في تشكيل النمط 

النمط  نقل ذلك  يمكن  بها وال  للناطقين  والسيكولوجي  العقلي 

إلى لغة أخرى. لكن ثّمة جزئية أخرى ال بّد من إيضاحها: يختلف 

حجم التأثير الفردي للمترجم في تشكيل المادة المترجمة بقدر 

حجم المؤثرات ذات الطابع الداللي في النّص الذي يُراد ترجمته، 

ستكون  المميزة  المترجم  بصمة  أّن  أي 

أكثر وضوحاً إذا ما كانت المادة المترجمة 

نّصاً شكسبيرياً، أو مادة تختّص بفلسفة 

مادًة  تكون  أن  من  بدالً   – مثاً   – العلم 

تقوم على القيمة اإلخبارية )أحد نصوص 

الكمومية  الفيزياء  أو  الوراثية،  الهندسة 

وضعنا  ما  وإذا  المثال(،  سبيل  على 

صوب  يّتجه  بات  العالم  أّن  حسابنا  في 

على  يعمل  الذي  الخوارزمي،  التفكير 

لصالح  اللغة  في  الداللية  المؤثرات  كبح 

متطلبات  مع  المتوافقة  المنّمطة،  الخوارزميات  شأن  إعاء 

تراجع  نتوّقع  أن  علينا  عسيراً  يكون  فلن  االصطناعي،  الذكاء 

عبارة  لتحّل محّلها  المترجم”  للنص  كاتب آخر  “المترجم  عبارة 

“المترجم وسيط لنقل الفكر بأفضل وأدّق وسيلة متاحة تحافظ 

على أصل ذلك الفكر في صيغته األصلية”.

أعطيات الترحال

فاعليتك  بين  المتوّقع  التأثير  حصل  طريقة  بأّي  الجديد: 

بضع  امتّدت  التي  المنفى  في  الترّحل  وتجربة  الترجمية 

سنوات؟

في  هوراشيو  صديقه  هاملت  يخاطب  الدليمي:  لطفية 
أشياء  “هناك  بقوله  الصيت  ذائعة  الشكسبيرية  المسرحية 

بها  حلمَت  التي  تلك  غير  ياهوراشيو  والسماء  األرض  في  كثيرة 

في فلسفتك”، وإذا كان لترحالي من مأثرة إيجابية عظمى فهي 

تأكيد هذه الرؤية الشكسبيرية التي تتجاوز المحدوديات المحلية 

الضيقة.

البصرية  المشهديات  يغّير  أنه  في  الكبرى  الترحال  مأثرة  تكمن 

هذه  تتغير  وعندما  البيولوجية،  بقدراته  الدماغ  يعالجها  التي 

للمعلومات  الدماغية  المعالجة  إمكانيات  تتعّدد  المشهديات 

المتحصلة، األمر الذي تنشأ عنه قدرة أعظم في إمكانية الدماغ 

البشرية  لألوضاع  التكيفية  المستلزمات  مطاوعة  على  البشري 

أسيراً   – ذاته  الفرد  ثم  ومن   – الدماغ  يقع  لن  وهنا  المتغيرة. 

المرء  وسيعرف  والقناعة،  والرؤية  واالعتقاد  النظرة،  لواحدية 

أنه – هو وجماعته اإلثنية – ليسوا مركز األرض وقطبها األوحد. 

ومن هنا تنشأ قدرة الفرد على إدامة فكرة التسامح وتعزيزها مع 

مع  والتعامل  اآلخر،  وقبول  المختلف، 

الجماعات البشرية بأريحية فكرية ال تلبث 

أن تتعاظم مع األيام.

“الروائي  تجربة  ترين  كيف  الجديد: 

المديدة  السنوات  هذه  بعد  مترجمًا” 

بما  المشفوعة  الترجمية  الخبرة  من 

شتى  في  مترجماً  كتاباً  الثاثين  يقارُب 

الصنوف المعرفية؟

روائياً  المترجم  يكون  أن  يمكن  الدليمي:  لطفية 
أثبتت  الامعة  الروائية  األسماء  من  الكثير  ناجحاً، وثمة 

أخدوعة  منشأ  لعّل  الترجمة.  عالم  في  ممتازاً  حضوراً 

طائفًة  يوّظف  المترجم  أّن  في  يكمن  فاشل”  روائي  “المترجم 

كبرى من الُعّدة التحليلية والوسائل الملحقة بها، في حين يميل 

الروائي إلى توظيف التخييل والحكايات في قالب سردي مغّلف 

الرواية في  بالمتعة. قد يكون هذا األمر مقبوالً في عصر بواكير 

في  لكننا  العشرين،  القرن  منتصف  وحتى  عشر  الثامن  القرن 

هذا العصر، حيث باتت الرواية جسماً معرفياً مصبوباً في قالب 

حكائي، فإّن بوسع الرواية تناول أّي شيء وكل شيء إلى جانب 

توظيف كّل الوسائل التحليلية الممكنة، وأظّن أن الوصف األدّق 

بعد اليوم هو أّن “الروائي الجّيد هو المترجم األقدر واألكفأ من 

سواه”.

الكتابة الصحافية

الجديد: بوصفك كاتبة مقالة أسبوعية، وموضوعات ثقافية 

كيف  والعربية،  العراقية  الثقافية  والمجات  الصحف  في 

تتمايز الكتابة الصحفية عن الكتابة اإلبداعية؟

الصحافية  الكتابة  متطلبات  بالطبع  أفهم  الدليمي:  لطفية 
التي تخاطب جمهور العامة، ويُراُد منها التبّسط، وسهولة تمرير 

أؤمن  ال  لكني  المفاهيمية،  الفذلكات  من  قدر  بأقّل  المعلومة 

اليومية  الصحافية  الكتابة  تتوّسل  التي  المفاهيمية  بالهشاشة 

مسّوغاً للتحّلل من القيمة الفكرية للمادة المكتوبة، وهنا تنبغي 

مخاطبة  ومتطلبات  الفكرية  الرصانة  بين  صارمة  موازنة  إقامة 

 – الصحافية  األعمدة  على  أن  العموم  في  أرى  العام.  الجمهور 

تكتفي  ال  أن   – بخاصة  منها  والثقافية 

وأن  المتداولة،  الموضوعاتية  بالكتابات 

تسعى لتمرير حزمة من األفكار إلى القارئ 

والحداثة،  الجّدة  منها  يفهم  بطريقة 

كانت  لو  حتى  العصر  إيقاع  ومخاطبة 

المادة المكتوبة تتخذ صفة الكتابة الناقدة 

قرأ  لو  وربما  هذا،  عصرنا  في  للمتداول 

القارئ مثاً مقالتي المعنونة “بّواب عمارة 

اسمه فتغنشتاين”، التي كتبتها في ثقافية 

مقالتي  أو  العراقية،  “المدى”  صحيفة 

تكمن مأثرة الترحال 
الكبرى في أنه يغّير 

المشهديات البصرية التي 
يعالجها الدماغ بقدراته 

البيولوجية

مترجماتي الحديثة ومنذ 
ما يقرب من الخمسة 

أعوام باتت أكثر تنويعًا 
وتضمينًا لحقل السيرة

حوار
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األخرى المعنونة “أنا روائي، إذن أنا أكره الرياضيات” المنشورة 

في ثقافية صحيفة “العرب” اللندنية ألدرك ما أنا ساعية لتحقيقه 

في مقاالتي الثقافية في الصحف اليومية.

الجديد: كيف ترين واقع الصحافة الثقافية في واقعنا العربي 

الراهن؟

لطفية الدليمي: ليس صحيحاً أن نخادع أنفسنا. ثمة انكفاٌء 
وتراجع في تمويل الصحافة الثقافية، والصحافة الورقية بعامة، 

التي  الرقمية  الثورة  بفعل  تسويغه  يمكن  االنكفاء  هذا  وبعض 

جهاز  يمتلك  لمن  بالمجان  متاحًة  الثقافية  المنشورات  جعلت 

بوصلة  مرتبطاً  ذكياً(  هاتفاً  حتى  أو  لوحياً  جهازاً  )أو  كومبيوتر 

إنترنت عاملة. لكن ال مفّر من إعادة التفّكر الشامل بوسائل النشر 

جدوى  األكثر  الوسائل  ومعرفة  المستجّدة،  الرقمي  الثقافي 

الذائقة  من  قريبة  بلغة رقيقة  الثقافية  الموضوعات  مقاربة  في 

العامة، وبعيداً عن الرطانات القديمة.

القصة القصيرة والمسرح

الجديد: لم نقرأ لك قصصاً قصيرًة منذ زمن ليس بالقليل. هل 

من سبب وراء هذه الحقيقة؟

لطفية الدليمي: هذا صحيح تماماً. ظهرت مجموعة “ما لم 
يقله الرواة” عام 1999، ثم مجموعة “برتقال سمية” عام 2002، 

وبعض القصص المتفرقة ضمتها مجموعة المختارات القصصية 

“موسيقى  كتابي  أعّد  شخصياً   .2015 عام  النساء”  “مسرات 

صوفية”، الصادر عام 1994، أهّم منجزاتي القصصية، وهو يضمُّ 

روايًة قصيرًة )نوفيّا( مع بعض القصص القصيرة. أظّن أن ذائقتي 

اإلبداعية لم تُعد تتفق مع طبيعة القصة القصيرة، بقدر ميلها 

ومادية  فكرية  بوقائع  المكتنزة  الطويلة  الملحمية  األعمال  إلى 

مشتبكة ال تتسع لها قصة قصيرة.

ولديك  مسرحية،  كاتبة  أنك  كثيرون  يعرف  ال  قد  الجديد: 

السومرية”،  “الليالي  أهّمها  منشورة  غير  نصوص  خمسة 

التي أخرجها الراحل سامي عبدالحميد، وُعِرضت في بغداد 

يومين متتاليين فقط، ثم ُحظر عرضها. كيف تصفين تجربتك 

نطاق  في  وبخاصة  المسرحية،  الكتابة  حقل  في  اإلبداعية 

عملك المسرحي األهم “الليالي السومرية”؟

لطفية الدليمي: تمّثل “ملحمة كلكامش” العالمية، أفضل 
لطبيعة  الفلسفي  الجوهر  حقيقة  في  الكامنة  القيمة  تمثيل، 

لقيمة  تأكيدها  عن  الخلود، فضاً  وهم  مقابل  الطّيب  المعيش 

نحو  على  المشتهاة  الحياة  وعّب رحيق  الراهنة،  اللحظة  عيش 

معنى  في  التفكر  عندها  يتوازن  أبيقورية  بطاقة  نمتلئ  يجعلنا 

الحياة وغائيتها، مع اجتناء اللذة اليومية في العيش. ونحن إذ 

نفعل هذا ينبغي أن نضع في حسباننا أن اللذة ألوان شتى تتباين 

بحسب التكوين العقلي والنفسي للفرد.. ورؤاه التي تشّكل مساره 

في الحياة.

يمكن تتّبع اهتماماتي بالسينما والمسرح والفنون التشكيلية منذ 

عمر مبكر، فقد قرأت معظم نتاج المسرح العالمي الكاسيكي 

اإلغريقي  والشكسبيري واأللماني والفرنسي واألميركي وااليطالي 

عبر الساسل المترجمة التي كانت تصدر في مصر ثم في الكويت. 

أما اهتمامي بالكتابة المسرحية فيعود إلى توق مكنون للمسرح 

عندما  ذاته  القرن  تسعينات  منتصف  في  للتدفق  فرصته  وجد 

“ملحمة  الخالدة  لملحمتنا  مختلفة  قراءة  تقديم  على  عزمت 

العيش،  في  المنحى األبيقوري  تعّزز  برؤية معاصرة  كلكامش” 

وبخاصة عند العراقيين الذين جعلت منهم المراهقة السياسية 

حّطمت  ممتدة  طوارئ  حالة  تعيش  كائنات  الحزبية  واألالعيب 

أرواحهم، وصيّرتها أسيرة قلق يومي مدّمر. كتبُت منذ ذلك الحين 

خمس مسرحيات هي حسب ترتيبها الزمني “الليالي السومرية”، 

و”شبح  أور”،  الحمراء”، “قمر  “الكرة  األخير”،  “الشبيه 

كلكامش”، تدور معظمها في فلك إعادة توظيف الفكر الرافديني 

من  يمّكنها  أكبر  ومنحها زخماً  المعاصرة،  الحياة  إثراء  لصالح 

المضّي في الحياة بتفاؤل صعب المنال في الحالة العراقية.

أدخلت في نصي “الليالي السومرية” أبنيًة صراعيًة جديدًة، مع 

حرصي على سطوع توجهات النص األصلي في النص المعاصر، 

فقد اعتمدُت في عملي الحدود الخارجية التقليدية للشخصيات، 

لكني مألت فراغات الروح والعقل بمواقف، وتجاذبات تستدعيها 

حركة الشخصيات الجديدة في تقاطعها مع الشخصيات األصيلة.

كتبُت نّصي الخاص مشحوناً برؤى جديدة متضافرة مع الفلسفة 

والحياة،  والموت  الوجود،  لمفهومات  ورؤيتها  الرافدينية، 

يقيم  دموياً  المتجبر  كلكامش  وأظهرت  والسلطة،  والخلود، 

وزوجاتهم  أبناءهم  الناس  سلب  على  أوروك  مملكة  دعائم 

لآللهة  وتتضّرع  بالشكوى،  األوروكية  الجموع  فتضّج  وبناتهم، 

إلى  وعمدت  تجبره.  من  أوروك  وينقذ  يقارعه،  له  نداً  تخلق  أن 

الحضور  لكلكامش وأنكيدو مع  الفظة  الذكورية  الهيمنة  موازنة 

وترسيخ  والفكر،  التحضر  ثمار  تذوق  إلى  يقود  الذي  األنثوي 

فكرة المستقبل الذي تبّشر به المرأة العارفة، والمرأة المغوية، 

تعلم،  كما  للملحمة،  األصلي  النص  اقتصر  الحانة.  وحكيمة 

على شخصية البغي شمخت التي حولت أنكيدو  عبر فن الحب، 

وتناول الخبز والشراب من حالة التوحش إلى التأنسن، وشخصية 

األبيقورية.  بالحكمة  المبشرة  سيدوري  البحرية  الحانة  مالكة 

في مسرحيتي “الليالي السومرية” عملت على تشظية شخصية 

المرأة، فتكاثرت وتجلت في الربة الخالقة أورورا، وسيدة الكتابة 

والمعرفة نيسابا، ونسجُت بؤر صراع درامي جديدة بين ممثات 

األنوثة من جانب، وبينهن وبين كلكامش ممثل الذكورة العنيفة 

من جانب آخر.

الثقافة وآفاقها

الجديد: ياحظ المتتبع الفطن ألعمالك المؤلفة والمترجمة 

تركيزاً استثنائياً على موضوعة الثقافة، وأرى أّن القصدية في 

هذا التركيز تخفي مسعى واضحاً من جانبك.  كيف تعّلقين 

على هذه الماحظة؟

لطفية الدليمي: هذه ماحظة دقيقة تماماً، وتمّثل جانباً من 
مسعى شغلني طوياً، وتعاظم في السنوات األخيرة. يقوم هذا 

المسعى على صيغة إطارية لما يدعى بـ”نظرية األنساق الشاملة” 

على  المعقدة”  الدينامية  النظم  “نظرية  وتماثلها  الثقافة،  في 

السعي هي  هذا  في  الكامنة  الفلسفة  والتقني.  العلمي  الصعيد 

“ربط الصغير في الهيكل الكبير”. أما ما دفعني إلى هذا السعي 

 )On Complexity( ”الشغوف فهو قراءتي لكتاب “في التعقيد

للفيلسوف الفرنسي إدغار موران.

الجديد: حّبذا لو قّدمِت لنا خاصًة لرؤيتك الراهنة لأنساق 

الثقافية الشاملة؟

المعارف  بين  تشبيكية  مقاربة  هي  الدليمي:  لطفية 
المتداولة.  المعرفية  للحدود  وعابرة   ،)Transdisciplinary(

المشتركة األصلية،  حيثياته  في  معّقد  نسيج  البشرية  المعرفة 

كّل  يجمع  الذي  المشترك  الفهم  بلوغ  إلى  دوماً  سعيُت  وقد 

أشكال المعرفة البشرية. إن كّل حقول المعرفة– حسب تدقيقاتي 

األساسية وماحظاتي الممّحصة – إنما تعيش في شقق متجاورة 

في  العياني(،  التشبيه  هذا  نعتمد  )دعونا  بعضها  عن  منفصلة 

حين أنها ينبغي أن تكون مرتبطًة بطريقة بينية متداخلة. الفضيلة 

الكبرى التي توّفر عليها موران، وأشبعها نقاشاً في سلسلة كتبه 

المعنونة “المنهج”، هي كون المعرفة موّزعًة على حقول متباعدة 

عن بعضها بطريقة صارمة، وأّن من األمور الحيوية إيجاد أدوات 

مفاهيمية تجعل تعشيق هذه الحقول المعرفية مع بعضها أمراً 

ممكناً.

 الثقافة الثالثة

الجديد: ياحظ القارئ تركيزاً من جانبك على مفهوم “الثقافة 

هذا  تسّوغين  كيف  الثقافية.  الموضوعات  كّل  بين  الثالثة” 

األمر؟

الناشط  مبتدعات  من  هي  الثالثة  الدليمي: الثقافة  لطفية 
وهو   ،)John Brockman( بروكمان  جون  األميركي  الثقافي 

وكيل أدبي وكاتب متخّصص في ميدان األدبيات العلمية، ُيعَرُف 

التشارك بين  إلى  التي تسعى   ”EDGE“ عنه  تأسيسه لمؤسسة

في  العاملين  والمهنيين  والفاسفة  العلماء  لدى  الفكرية  اآلراء 

العليا  التخوم  في  ُتصّنُف  التي  والتقنية  العلمية  الحقول  كافة 

التعّلم  خوارزميات  االصطناعي،  الذكاء  مثل  البشرية  للمعرفة 

العميق، النظم الدينامية الفوضوية المعقدة، نظرية التعقيد، 

التفكير  دينامية  الكون،  أصل  الحياة،  أصل  الوعي،  طبيعة 

البشري.. إلخ.

سائر  من  ونظراءهم  العلماء،  أولئك  الثالثة  الثقافة  تضّم 

والذين  االختباري،  العالم  نطاق  في  العاملين  المفّكرين، 

المثقفين  محّل  الحلول  على  أعمالهم وكتاباتهم  عبر  يجاهدون 

التقليديين، وهم إذ يفعلون هذا فإنهم يلقون أضواء جديدًة على 

أنهم  عن  عليها حياتنا، فضاً  تنطوي  التي  المعاني األكثر عمقاً 

يعيدون تعريف “من نحُن ؟” و”ما نحُن؟”.

تبدو الثقافة الثالثة – بالوصف الذي أوردته – خياراً ثقافياً يصعب 

التفّلت منه، أو االلتفات عليه، وبخاصة أّن الجنس البشري بات 

حياتنا،  في  الرابعة  التقنية  الثورة  مفاعيل  تعاظم  أبواب  على 

االنتقالية  األنسنة  لحقبة  األولى  البوادر  فيها  سنشهد  والتي 

حوار
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)Transhumanism(. تمتاز الثورة التقنية الرابعة بأنها تشبيٌك 

لمجموعة من التقنيات التي تتجاوز الحدود الفاصلة بين النطاقات 

المادية والرقمية والبيولوجية.

 نشهد في أيامنا هذه معالم متزايدًة تنبئ بمقدم الثورة الصناعية 

التقني  الصعيد  على  ال  عالمنا  تشكيل  ستعيد  التي  الرابعة، 

فحسب، بل ستمتد آثارها لتشمل إعادة صياغة وجودنا البشري، 

المنظومات  بين  مسبوق  غير  تداخل  عبر  الذاتية  وكينونتنا 

لم  ثورية  بتغيرات  ينبئ  الذي  األمر  وهو  والمادية،  البيولوجية 

المشهديات  الجليدي، وستتوالى  الجبل  قمة  منها سوى  نشهد 

غير االعتيادية لها في السنوات القليلة القادمة، وربما قد نشهد 

حلول “متفّردة تقنية” )Technological Singularity( ستمثل 

انعطافًة كبرى في شكل الوجود البشري والبيئة التي تحيا وسطها 

لهذه  الثقافية  استجابتنا  تكون  أن  بّد من  ال  لذا  الحية.  الكائنات 

االنعطافة متكاملًة وشاملًة تشمل كل البشر، وجميع نظم الحكم 

والخاصة،  العامة  القطاعات  لتضّم  تمتّد  أن  وينبغي  العالمية، 

وكذلك ميداَني األكاديميا والمجتمع المدني.

أمثولتي الحّية

من  مقّطرة  حكمة  أو  مواضعة  أو  أمثولة  ثمة  هل  الجديد: 

الخبرة البشرية المكتنزة ترين ذاتك منقادًة لها، أو تعملين 

على هدٍي منها؟

التي  لتلك األمثولة  الدليمي: جعلُت حياتي مصداقاً  لطفية 
طلب الكاتب اليوناني المعّلم نيكوس كازانتزاكيس في وصيته أن 

أنا  ُتنقش على شاهدة قبره “ال آمُل في شيء، ال أخشى شيئاً، 

حرّ”.

حاورها في عّمان: عواد علي
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