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ملخص:
غام�ضة  قارة   )Chaos Theory  = الفو�ضى  )نظرية  زالت  ال 
اأم  الفكر  �ضعيد  على  اأكان  �ضواء  املعا�رصة،  العربية  الثقافة  يف 
العلماء  باعتناء  ا�ضتاأثرت  اأنها  من  الرغم  وعلى  االأدب.  على �ضعيد 
الكتب  من  كثرًيا  وفيها  عنها  ون�رصوا  الغربيني،  والنقاد  املفكرين 
ال  العربية  اللغة  اإىل  عنها  ترجم  ما  اأن  اإال  واملقاالت،  والدرا�ضات 
ا، واأقل من ذلك ما ن�رص عنها باللغة  يكاد يتجاوز اأ�ضابع اليدين عدًّ
العربية من كتب. ويف هذا البحث حماولة لتاأ�ضيل االأ�ضا�س العلمي 
والفل�ضفي للنظرية وتكثيفه، ف�ضاًل عن القيام باأربع مقاربات نقدية 
املزيد  اأمام  الباب  اأدبية عربية مقرتحة، قد تفتح  لنماذج  تطبيقية 

من املقاربات يف النقد العربي املعا�رص.
الكلمات املفتاحية: نظرية رّفة الفرا�ضة، االأدب العربي.

An Introduction to the Butterfly Effect in Arabic Lit-
erature

Abstract:

Chaos theory remains an uncharted notion in 
contemporary Arabic culture both in terms of its effect 
on thought or on literature. Even though interest in 
the theory has taken the forefront of research and 
publication in recent years among Western academics 
and critics, Arabic publications on the subject remain 
scarce. 

This research attempts to find the origins and 
enrich the scientific and philosophical basis on which 
the theory is based. In addition, it aims at presenting 
four proposed applied criticisms on Arabic models, 
which, in turn, might lead to further research on the 
subject in the future. 

Key words: the Butterfly Effect, Arabic Literature

رّفة فراشة

العربي  االأدبي  النقد  ي�ضهده  الذي  العظيم  الركود  ظل  يف 
املعا�رص، فاإن احلاجة اإىل رّفة فرا�ضة ميكن اأن تخلخل هذا الركود 
اأن  اأفق جديد، تبدو ما�ضة جًدا. فبعد  اإىل  وتدفع بالباحثني والنقاد 
واالأيديولوجية  واالجتماعية  التاريخية  احلداثية:  املناهج  هيمنت 
على هذا النقد اأربعة عقود تقريًبا )1940 – 1980(، ثم زاحمتها 
 1980( وال�ضكالنية  والتفكيكية  البنيوية  احلداثة:  بعد  ما  مناهج 
دون اأن تتمخ�س هذه املزاحمة عن نتائج اأو تاأويالت   ،)2015 –
مثمرة، فقد اآن االأوان الإ�رصاع نافذة جديدة تطل على حقول الفيزياء 
هذه  فلعل   ... يدري  ومن  احلا�ضوبية.  والتكنولوجيا  والريا�ضيات 
النافذة التي ما زالت ت�ضتاأثر بجفاء املبدعني والنقاد العرب، تكون 

هي النافذة التي تهب منها رياح االإبداع النقدي.

إضاءة

القرن  منت�صف  منذ  الب�رشية  املعرفة  نلخ�ص  اأن  اأردنا  لو 
ال�صابع ع�رش حتى الآن، لقلنا اإنها ميكن اأن تتمثل يف اأربعة اأ�صخا�ص:

االإجنليزي  ♦ الفيزيائي   )1727 –  1643( نيوتن  اإ�ضحق   
الذي غرّي وجه املعرفة الب�رصية من خالل قوانني الفيزياء التقليدية 
يف عام 1687، واأّكد الواقع املو�ضوعي للعامل وقابليته للمعرفة)1(.

♦  – – 1955( الفيزيائي االأملاين  اأين�ضتني )1879  اإلربت 
االأمريكي الذي غرّي وجه املعرفة الب�رصية من خالل النظرية الن�ضبية 
اخلا�ضة يف عام 1905، ثم النظرية الن�ضبّية العاّمة يف عام 1916، 
ف�ضاًل عن  للمعرفة،  وقابليته  للعامل،  املو�ضوعي  الواقع  اأّكد  والذي 

اعتقاده باأن ال�ضببّية هي املف�رص الوحيد لكل مظاهر الطبيعة)2(.
االأملاين  ♦ الفيزيائي   )1947  –  1858( بالنك  ماك�س 

االإن�ضان  فهم  تاريخ  1900 طفرة عمالقة يف  اأحدث يف عام  الذي 
طاقة  توجد  ال  )كّمات(  لها  الطاقة  اأن  اإىل  ل  تو�ضّ حينما  للطبيعة، 
اأ�ضغر منها، فاأ�ض�س بذلك نظرية )الَكْم( التي تكّفلت بتف�ضري كثري من 
تف�ضريها،  يف  التقليدية  امليكانيكا  تفلح  مل  التي  الطبيعية  الظواهر 
من حيث املراهنة على حقيقة التقطع يف عمليات الطاقة. ف�ضاًل عن 

ا مببداأ ال�ضببية)3(. اعتقاده اأي�ضً
االأر�ضاد اجلوية  ♦ – 2008( عامل   1917( لورينز  اإدوارد 

من  �ضل�ضلة  ال�ضتينيات  خالل  اأدخل  اأن  -بعد  اأقدم  الذي  االأمريكي 
ن�رص  على  مبخرجاتها-  وتفاجاأ  احلا�ضوب  اإىل  املناخية  املعطيات 
يف  فرا�ضة  جناحي  لرّفة  ميكن  )هل  بعنوان:   1972 عام  يف  مقال 
بهذا  فاأ�رصع  تك�ضا�س؟(،  يف  اإع�ضار  اإحداث  يف  تت�ضبب  اأن  الربازيل 
املقال كثرًيا من االأبواب اأمام العلماء واملفكرين والنّقاد، يف الفيزياء 
والريا�ضيات واالأحياء واالقت�ضاد وال�ضيا�ضة والفل�ضفة وعلم النف�س 
التي بدت حقائق  امل�ضّلمات  النظر يف عدد من  واالأدب، كي يعيدوا 

وبدهّيات لثالثة عقود تقريًبا)4(.

مالحظات ضرورية يف ضوء )نظرية الفوضى(:

اأعقبت  التي  املعّقدة  التفاعالت  تفا�ضيل  من  كثري  عن  بعيًدا 
الفو�ضى  )نظرية  عنوان  حتت  ت�ضاعد  الذي  املعريف  االإع�ضار  ذلك 
فاإنه  والتطبيقية،  النظرية  العلوم  Chaos Theory()5(، يف عامل   =
النحو  على  بخ�صو�صها،  ال�رشورية  املالحظات  بع�ص  اإدراج  ميكن 

التايل:
 اأّدت قوانني الفيزياء التقليدية، قوانني نيوتن، اإىل تر�ضيخ  ♦

النا�س؛ فكل ما يحدث يف  اأذهان  �ضورة ثابتة وم�ضتقرة للعامل يف 
التنبوؤ  له بداية معروفة ونهاية ميكن  ن�ضًقا مّطرًدا  العامل ميثل  هذا 
اأن ي�ضّلم باأنه وهذا العامل م�ضرّيان  اإاّل  بها. وعليه فما على االإن�ضان 
بعناية اإلهية. وقد رافق هذه النظريات –بوجه عام- ت�ضاعد ملحوظ 
الرتكيز  واآدابها وفنونها، من حيث  ملا ميكن ت�ضميته بفكر احلداثة 
بامل�ضري  والت�ضليم  الوثوقية،  اإىل  وامليل  واالّت�ضاق  العقالنية،  على 

املقّدر �ضلًفا)6(.
اخلا�ضة  ♦ الن�ضبية  ونظريتا  جهة،  من  الَكْم  فيزياء  اأدت 

بالعامل من كوارث  اإليها ما حلق  اأخرى، م�ضاًفا  والعامة من جهة 
اإىل  والثانية،  االأوىل  العامليتني  احلربني  ب�ضبب  وخ�ضارات  واأهوال 
رفع احل�ضانة عن قوانني الفيزياء التقليدية، واجتاحت العامل الغربي 
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حتديًدا، موجة عارمة من الالتيّقن حتت م�ضمى )ما بعد احلداثة(، وقد 
مّثلت الوجودية امللحدة، والبنيوية، والتفكيكية يف الفل�ضفة واالأدب 

واجهة متقدمة لهذه املوجة املتمّردة)7(.
بدًءا  ♦ الفو�ضى،  لنظرية  املحدودة  غري  التطبيقات  اأّدت 

من  قليل  غري  ا�ضتعادة  اإىل  االآن،  وحتى  ال�ضبعينيات،  م�ضتهل  من 
اأن  التاأّكد علمًيا وريا�ضًيا من حقيقة  الطماأنينة واليقني، يف �ضوء 
–يف  ي�ضتمل  العمياء،  الفو�ضى  اأ�ضكااًل من  لنا  يبدو  كثرًيا مما كان 
من  وبديعة،  ودقيقة  باهرة  وتركيبات  واأن�ضاق  نظم  على  الواقع- 

�ضاأنها اأن تعّزز حقيقة وجود مبدع ومدّبر عظيم لهذا الكون)8(.
اأو  ♦ املنتظمة  غري  الظواهر  من  عدد  وجود  حقيقة  اإن 

الفو�ضوية ظاهًرا، ال ينفي حقيقة وجود غريها من الظواهر املنتظمة 
وامل�ضتقرة؛ فاحلقيقة االأوىل توؤكد اأن الكون، ومن ثم االإن�ضان، خمرّي 
ا، بفعل اإزاحة ما ميكن اأن تبدر منه اأو يقدم عليها، وهو  ولي�س م�ضرّيً
ما ميكن ت�ضميته ب)االإرادة(، واأما احلقيقة الثانية فتوؤّكد اأن الكون 

ومن ثم االإن�ضان م�ضرّي يف جانب من قدره)9(.
 اإّن الرّفة االأوىل جلناح الفرا�ضة، اأو التداعي االأول للبحث  ♦

اأو ال�ضعور اأو التفكري اأو ال�ضلوك، اإن هو حدث، قد يتحّكم بالتوايل، يف 
م�ضتقبل هذا التداعي)10(. 

الذي  ♦ به  اخلا�س  نظامه  فله  حدث،  هو  اإْن  تداٍع،  كلَّ  اإّن 
التداعيات، حتى لو كانت م�ضابهة له،  يجعله خمتلًفا عن �ضواه من 

زماًنا اأو مكاًنا اأو �ضكاًل اأو م�ضموًنا)11(.
وقوفنا  ♦ تقت�ضي  )فو�ضوية(  ظاهرة  باأية  معرفتنا  الأن 

االأوىل، ونظًرا الأن كل رفة تتخذ وجهتها اخلا�ضة بها،  رّفتها  على 
فهذا يعني اأن ما ال يح�ضى من الظواهر )الفو�ضوية( قد ت�ضكلت، ومل 

نعرف بها، لكن عدم معرفتنا بها ال يلغي حقيقة وجودها)12(.

بني نظرّية الفوضى ونظرّية الّدومينو

نظرية  يف  اجلديد  وما  قائاًل:  كّله  هذا  بعد  ي�ضاأل  �ضائل  رّب 
Domi� )للفو�ضى؟ اإذا نظرنا بعني االعتبار ال�ضديد لنظرية الدومينو 
اإدوايت  االأمريكي  الرئي�س  اأطلقها  التي  ال�ضهرية)13(،   )no Theory

اإيزنهاور يف عام 1954، وق�ضد بها: )اإذا وجدت دولة �ضيوعية مثل 
ال�ضني، فاإن كل الدول املحيطة بها �ضوف حتذو حذوها بالعدوى(؟ 
واحلق اأن نظرية الدومينو متثل جت�ضيًدا �ضيا�ضًيا جزئًيا وميكانيكًيا، 
الإحدى جتليات نظرية الفو�ضى، لكنها ال ترتقي اإىل درجة االعتقاد 
اأنها متثل تعبرًيا عن  لها، ف�ضاًل عن  اأن تكون مناظرة  باأنها ميكن 
النتيجة ولي�س ال�ضبب، الأن علينا اأن نعود -يف الواقع- لتوجيه هذا 
ال�ضوؤال: متى واأين وملاذا وكيف رّفت الفرا�ضة بجناحيها يف ال�ضني، 

حتى اأ�ضبحت دولة �ضيوعية؟!!

بني نظرية الفوضى ونظرية التداعي

ما  اآخر موؤداه:  ت�ضاوؤل  يقع  اأن  الت�ضاوؤل، ميكن  قريًبا من هذا 
نظرية  ال�ضديد  االعتبار  بعني  نظرنا  اإذا  الفو�ضى  نظرية  يف  اجلديد 
التداعي احلر )Free Association( التي نادى بها عامل النف�س ال�ضهري 
�ضيجموند فرويد )1856 – 1939(؟ وموؤّداها)14(: ت�ضجيع املري�س 
النف�ضي على االإف�ضاح عن كل ما يدور يف خلده من اأمور غري �ضارة 
والذكريات  املو�ضوعات  عن  الك�ضف  بغية  قيمة،  ذات  لي�ضت  اأو   ،
اإىل  ودفعها  الال�ضعور،  منطقة  يف  املري�س  يكبتها  التي  والتجارب 

حّيز ال�ضعور لتوظيفها على �ضعيد اإدراك العالقة املمكنة بينها وبني 
ما يعانيه املري�س من م�ضكالت وا�ضطرابات؟!

الفو�ضى  نظرية  توؤّكد  هي  اإذ  النظرية،  هذه  اأن  ا،  اأي�ضً واحلق 
اأ�ضلوبًيا حمدوًدا لكيفية  ا�ضتلهاًما  وال تنفيها من جهة، فاإنها متثل 
عمل نظرية الفو�ضى يف الكون، الأن فرويد وبح�ضه التحليلي العايل، 
اأدرك اأن ما قد يبدو لنا �ضكاًل من اأ�ضكال الفو�ضى الال�ضعورية، ميكن 
اأن  �ضاأنها  من  التي  املنطقية  العالقات  من  منط  على  ينطوي  اأن 
النف�ضي.  املري�س  يعانيه  ما  ت�ضخي�س  على  النف�ضي  املحّلل  ت�ضاعد 
متاًما  ي�ضتوي  اأن  ميكن  ال  الت�ضخي�س  هذا  اإن  القول  البدهي  ومن 
اإذا متّكن هذا املحّلل من حتديد: متى واأين وملاذا وكيف حدثت  اإال 
تلك الرّفة الال�ضعورية، وا�ضتدعت كل ما تالها من م�ضاعر معقدة اأو 

دفينة؟! 

بني نظرية الفوضى ونظرية العصف الذهين

ا من يت�ضاءل عن  اأي�ضً ، فلن نعدم  ال�ضيء بال�ضيء يذكر  والأن 
اجلديد الذي جاءت به نظرية الفو�ضى بعد اأن تو�ضل األيك�س اأوزبورن 
يف عام 1953 اإىل نظرية الع�ضف الذهني )Brain Storming( التي 
موؤّداها)15(: ا�ضتمطار جمموعة من االأفكار واالآراء العفوية ملعاجلة 
م�ضكلة معينة. ول�ضنا بحاجة اإىل بذل جهد كبري الكت�ضاف حقيقة اأن 
ا نظرية الفو�ضى،  اأ�ضلوب العمل املّتبع وفًقا لهذه النظرية، يعزِّز اأي�ضً
اإدارًيا لكيفية عمل هذه  اأنه ميثل جت�ضيًدا  وال ينفيها من جهة، كما 
ال�ضديد  االعتبار  بعني  نظرنا  اإذا  وبخا�ضة  الطبيعة،  يف  النظرية 
لهذه  وفًقا  لالأفكار،  االأول(  )القادح  اأو  االأول(  )اخلاطر  اأن  حلقيقة 

النظرية، يعادل مو�ضوعًيا الرّفة االأوىل جلناحي الفرا�ضة.

بني نظرية الفوضى ونظرية تيار الوعي

ببالنا  يخطر  اأن  ميكن  ما  كل  ا�ضتيفاء  على  منا  ا  وحر�ضً
مبكان،  ال�رصورة  من  فاإن  النظرية،  هذه  بخ�ضو�س  ت�ضاوؤالت  من 
Stream of Conscious) الرواية  الالوعي يف  تيار  التنويه بنظرية 
ness()16(، التي تتمثل يف التعّرف لوجهة نظر ال�ضخ�ضية الروائية 

مة ظاهًرا، التي  وحقيقتها من خالل مناجياتها الداخلية غري املنظَّ
قد تذهب اإىل املا�ضي البعيد حيًنا، اأو احلا�رص املعا�س حيًنا، ورمبا 
اأن هذا امل�ضتوى من  اآخر. وال ريب يف  املاأمول حيًنا  اإىل امل�ضتقبل 
الوظيفية، على �ضعيد حتليل  اأهميته  يفوق يف  ال�ضاردة،  التداعيات 
ال�ضخ�ضية الروائية وفهمها، ذلك امل�ضتوى الواعي من ال�رصد املنتظم 
اإن نظرية تيار الالوعي يف  واملعلن. ومن نافلة احلديث هنا القول 

الرواية، ما هي اإاّل جت�ضيد اأدبي لنظرية الفو�ضى يف الطبيعة.
نخل�ص من كل ما تقدم اإىل تقرير مالحظتني على قدر كبري 

من الأهمية:
ب�ضيغ  ♦ نف�ضها  عن  وتعرّب  توجد  الفو�ضى،  نظرية  اإن  اأولً: 

اأو  الب�رصية  واملمار�ضة  املعرفة  حقول  معظم  اأو  كل  يف  خمتلفة، 
معظمها.
فهي  ♦ للتخ�ض�ضات،  عابرة  الفو�ضى  نظرية  الأن  ثانًيا: 

بال�رصورة جزء، بل هي من اأبرز واجهات النقد الثقايف الذي ميكن 
اإيجاز اأبرز طروحاته مبا يلي)17(:

اإعالن  � ثم  النخبة، ومن  االأدب بو�ضفه ثقافة  اإعالن موت 
موت النقد االأدبي بو�ضفه املنهج الوحيد لدرا�ضة اأدب النخبة)18(.
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ثم  � ومن  ال�ضعب،  اأدب  بو�ضفها  للثقافة  االعتبار  اإعادة 
االإعالء من �ضاأن املقاربات غري االأدبية، والعابرة للتخ�ض�ضات)19(.

الن�ضو�س اجلديدة املق�ضودة بالدرا�ضة ت�ضمل: احلكايات  �
ال�ضينما،  التلفزيونية واأفالم  ال�ضعبية، وبرامج املذياع وامل�ضل�ضالت 
وغري  الر�ضمية  ال�ضيا�ضية  والبيانات  واملطويات،  واملل�ضقات 

الر�ضمية، بو�ضفها ممار�ضات داّلة اأي ُمنِتجة)20(.
اأ�ضطورتان  � هما  املح�س،  االأدبي  والنقد  املح�س،  االأدب 

اأكادمييتان حم�ضتان)21(.
متثل  � كونها  الالزمة،  العناية  الن�ضوّية  الدرا�ضات  اإيالء 

مظهراً بارزاً من مظاهر املمار�ضات املعرفية املنتجة)22(.
تكنولوجيات  � به  ت�ضطلع  الذي  االإ�ضكايل  الدور  ت�ضخي�س 

ال�ضمعّية والب�رصّية  الثقافة  االت�ضال، وبخا�ضة على �ضعيد تر�ضيخ 
اأّميات  من  ذلك  على  يرتتب  قد  وما  املكتوبة،  الثقافة  ح�ضاب  على 

و�ضفويات جديدة)23(.

رّفة جناحي الفراشة يف التصّور اإلسالمي:

ا�ضتثنائية  ا  فر�ضً اخلليقة،  لبدء  االإ�ضالمي  الت�ضّور  لنا  يقدم 
لهذا  فوفًقا  بديع.  نحو  على  الفرا�ضة(  جناحي  )رّفة  نظرية  لتطبيق 
واحدة  برّفة  وال�ضيطان،  االإن�ضان  ال�رصاع بني  ماأ�ضاة  تبداأ  الت�ضّور، 
قادت،  لكنها  بـ)الِكرْب(،  تلخي�ضها  التي ميكن  الفرا�ضة،  من جناحي 
وال زالت تقود اإىل ما ال يعد وال يح�ضى من اأعمال التمييز العن�رصي 
َناْ  واال�ضطهاد والكراهية: {َقاَل َما َمَنَعَك اأَلَّ َت�ْصُجَد اإِْذ اأََمْرُتَك َقاَل اأَ
ماأ�ضاة  اأن  ِطنٍي})24(. كما  ِمن  َوَخَلْقَتُه  اٍر  نَّ ِمن  َخَلْقَتِني  ْنُه  مِّ َخرْيٌ 
ا برّفة  هبوط االإن�ضان من �ضماء النعيم اإىل اأر�س ال�ضقاء، بداأت اأي�ضً
واحدة من جناحي الفرا�ضة التي ميكن تلخي�ضها ب)الّلذة( التي اأّدى 
ِلْلَمالِئَكِة  ُقْلَنا  ْذ  الب�رصي: {َواإِ اإىل �ضقاء اجلن�س  االن�ضياع الإغوائها 
 ê ا�ْصُجُدواْ لآَدَم َف�َصَجُدواْ اإِلَّ اإِْبِلي�َص اأََبى َوا�ْصَتْكَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن
َة َوُكالَ ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث �ِصْئُتَما  نَّ نَت َوَزْوُجَك اْلَ َوُقْلَنا َيا اآَدُم ا�ْصُكْن اأَ
ْيَطاُن  ال�صَّ ُهَما  َفاأََزلَّ  ê نَي  امِلِ الظَّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�صَّ َهِذِه  َتْقَرَبا  َولَ 
َعُدوٌّ  ِلَبْع�ٍص  َبْع�ُصُكْم  اْهِبُطواْ  َوُقْلَنا  ِفيِه  َكاَنا  ا  ِمَّ َفاأَْخَرَجُهَما  َعْنَها 

َوَلُكْم يِف الأَْر�ِص ُم�ْصَتَقرٌّ َوَمَتاٌع اإِىَل ِحنٍي})25(.
ا  بل اإن ماأ�ضاه ال�رصاع بني االإن�ضان واأخيه االإن�ضان، بداأت اأي�ضً
برّفة واحدة من جناحي الفرا�ضة التي ميكن تلخي�ضها بذلك املوقف 
الذي اأعاد قابيل من خالله اإنتاج خطيئة ال�ضيطان، فاأقدم على قتل 
اإِْذ  قِّ  ِباْلَ اآَدَم  اْبَنْي  َنَباأَ  َعَلْيِهْم  �ضقيقه هابيل، غرية وح�ضًدا: {َواْتُل 
َك َقاَل  ْل ِمَن الآَخِر َقاَل َلأَْقُتَلنَّ َل ِمن اأََحِدِهَما َوَلْ ُيَتَقبَّ َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبِّ َقرَّ

ِقنَي})26(. ُ ِمَن امْلُتَّ ُل اللَّ ا َيَتَقبَّ َ اإِنَّ
اأدبًيا،  املوقف  ذلك  ا�ضتح�ضار  يف  حمفوظ،  جنيب  اأبدع  وقد 
عرب رائعته )اأوالد حارتنا(؛ اإذ بعد اأن اختار اجلبالوي ولده االأ�ضغر 
اأوقافه، الأنه على علم بالكتابة واحل�ضاب،  اإدارة  اأدهم لي�رصف على 
اأبى  الذي  اإدري�س،  االأكرب  ابنه  وبخا�ضة  باحلنق،  كلهم  اأبناوؤه  �ضعر 

وا�ضتكرب، فيما ان�ضاع �ضائر االأوالد مل�ضيئة االأب:
اأبوه  ي�ضيق  كم  يعلم  اإنه  ينفد.  ب�ضرب  الّلطمة  اإدري�س  )تلقى 
باملعار�ضة، واأن عليه اأن يتوقع لطمات اأ�ضد اإذا متادى فيها، ولكن 
الغ�ضب مل يدع له فر�ضة لتدبر العواقب، فاندفع خطوات حتى كاد 
يال�ضق اأدهم، وانتفخ كالديك املذهول ليعلن لالأب�ضار فوارق احلجم 

واللون والبهاء بينه وبني اأخيه، وانطلق الكالم من فيه كما ينطلق 
نثار الريق عند العط�س بغري �ضابط:

فابن  � هذا  اأما  الن�ضاء.  اأبناء هامن من خرية  واأ�ضقائي  اإين 
جارية �ضوداء...

�ضحب وجه اأدهم االأ�ضمر دون اأن تند عنه حركة، على حني لّوح 
اجلبالوي بيده قائاًل بنربات الوعيد:

تاأّدب يا اإدري�س... �
املجنونة  الغ�ضب  عوا�ضف  به  تع�ضف  كانت  اإدري�س  ولكن 

فهتف:
اأن  � اإال  ا، فدّلني على �ضبب يرجحني به  اأي�ضً اأ�ضغرنا  وهو 

يكون زماننا زمان اخلدم والعبيد.
اقطع ل�ضانك رحمة بنف�ضك يا جاهل... �
اإن قطع راأ�ضي اأحب اإيّل من الهوان....()27(!!! �

وفيما ميكن اأن نعده منطقة م�ضرتكة بني الدين واالأدب، نطالع 
َك اَلِّذي َخَلَق})28(! وهي االآية التي  يف القراآن الكرمي: {اْقَراأْ ِبا�ْصِم َرِبّ
مت االإجماع على اأّنها اأّول ما اأوحي به للنبي حممد –�ضلى اهلل عليه 
و�ضلم- بو�ضفها رّفة جناحي الفرا�ضة االأوىل التي قادت اإىل االنتقال 

بالعرب من حيز املعرفة ال�ضفوية اإىل حّيز املعرفة املكتوبة.

مناذج من املوروث األدبي الشعيب يف ضوء )نظرية الفوضى(:

النقد  واجهات  اأبرز  تعد  الفو�ضى  نظرية  اإن  اآنًفا:  القول  �ضبق 
ال�ضعبي بوجه خا�س،  االأدب  الثقايف ي�ضتهدف  النقد  الثقايف. والأن 
فاإن من البدهي اأن تتجه اأنظارنا �ضوب اأبرز مدونتني �ضعبيتني يف 
بو�ضفهما   ، وليلة  ليلة  واألف  الهاللية  ال�ضرية  القدمي:  العربي  االأدب 
منظور  من  التطبيقية  للدرا�ضة  قابلني  ا�ضتثنائيني،  اأدبيني  مثالني 

)نظرية الفو�ضى(.

)السرية اهلاللية( يف ضوء )نظرية الفوضى(:

على الرغم من كل ما تنطوي عليه ال�ضرية الهاللية من تلفيق 
وانفالت زماين ومكاين)29(، اإاّل اأنها متثل منوذًجا للكيفية التي ميكن 
اإىل ماآل ح�ضاري ماأ�ضاوي،  اأن توؤدي  الفرا�ضة  وفقها لرّفة جناحي 
جّراء عدم اقتدار النمط املدين الناعم على مواجهة النمط ال�ضحراوي 

الغا�ضم.
اخلليفة  ببال  ليخطر  كان  ما  املاآل  هذا  اأن  املوؤكد  ومن 
البدء  �ضارة  يعطي  – 487هـ()30( وهو   427( امل�ضتن�رص  الفاطمي 
لعدد من القبائل امل�ضاغبة يف �ضعيد م�رص لالنق�ضا�س على الغرب 
بادي�س  بن  املعز  تون�س  وايل  انتقاًما من  امل�ضلم،  العربي  االإفريقي 
العبا�ضي  الدعاء له وراح يدعو للخليفة  اأوقف  الذي  ال�ضنهاجي)31( 
من  هذا،  فهمنا  يف  انطلقنا  اأكّنا  و�ضواء  )440هـ(.  عام  يف  جمّدًدا 
االعتقاد باأن اخلطوة التي اأقدم عليها وايل تون�س هي رّفة جناحي 
الفاطمي  اخلليفة  عليها  اأقدم  التي  اخلطوة  اأّن  اأم  االأوىل،  الفرا�ضة 
تدمري  واحدة وهي:  النتيجة  فاإن  االأوىل،  الفرا�ضة  رّفة جناحي  هي 
امل�ضلم،  العربي  االإفريقي  ال�ضمال  يف  االإ�ضالمية  العربية  احل�ضارة 

ممثاًل يف تون�س اخل�رصاء بوجه خا�س ويف القريوان بوجه اأخ�س.
االإطارية  احلكاية  من  ا�ضتخال�ضه  للناقد  ميكن  ما  اأخطر  اإن 
العنجهي  الوعي  ت�ضاعد  يف  يتمثل  هالل،  بني  ل�ضرية  الناظمة 
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ال�ضحراوي، وتن�ضيبه بطاًل يف الوجدان ال�ضعبي، ف�ضاًل عن انتحال 
الناعم ممّثاًل يف بنات  كل امل�ضّوغات له، كي يطيح بالوعي املدين 
عرب  الغازية  القبائل  �ضيوخ  ا�ضتمالة  على  راهن  الذي  تون�س  وايل 
ذلك)32(.  رغم  تون�س  اجتياح  على  اأ�رصوا  لكنهم  لهم،  بناته  تزويج 
اإنها مغناة الذكورة الغا�ضمة يف اأوج ت�ضّلطها على االأنوثة الناعمة! 
الثانوية  الفو�ضوية  احلكايات  من  بعدد  وتنمو  تقتات  مغناة  وهي 
الداعمة للحكاية االإطارية، مثل حكاية اأبي زيد الهاليل، اأو ذياب بن 
غامن الزغبي، اأو اجلازية! كما ميكن ال�رصوع بها بدًءا من اأية حكاية 
فيها، بل وميكن اإ�ضافة ما يوافق اأهواء الراوي وجمهور ال�ضامعني 
لها من خالل اإعالء منوذج اأبي زيد الهاليل مثاًل والغ�س من منوذج 
ذياب بن غامن، اأو العك�س من ذلك. وباخت�ضار فاإنها منوذج لنظرية 

الفو�ضى حينما تعمل �ضلًبا.

)ألف ليلة وليلة( يف ضوء )نظرية الفوضى(:

الفرا�ضة  جناحي  رّفة  تلخ�س  هالل(  بني  )�ضرية  كانت  اإذا 
العام،  احل�ضاري  الهدم  اإىل  و�ضواًل  ال�ضخ�ضي  االنتقام  من  بدًءا 
من  بدًءا  الفرا�ضة  جناحي  رّفة  تلخ�س  وليلة()33(  ليلة  )األف  فاإن 
اأخرى  بعبارة  هي  اأو  العام.  ال�ضالم  اإىل  و�ضواًل  ال�ضخ�ضي  االنتقام 
نعيم  اإىل  و�ضواًل  ال�ضك  جحيم  من  بدًءا  الفرا�ضة  جناحي  رّفة  متثل 
دم  قطرة  تراق  اأن  ودون  باملغزى،  االعتبار  على  اعتماًدا  اليقني، 
واحدة. واأعني باجلملة االأخرية )دون اأن تراق قطرة دم واحدة( منط 
اأول ليلة �رصعت  التي قامت بني )�ضهريار( و)�ضهرزاد( منذ  العالقة 
فيها بال�رصد وحتى اآخر ليلة اختتمت فيها �رصدها املذهل. وال اأ�ضمل 

بها –طبًعا- ما �ضبق هذا ال�رصد من جمازر.
و�ضواء اأكّنا انطلقنا يف حتليل األف ليلة وليلة من حلظة اإقدام 
الفاجرة  وحا�ضيتها  اخلائنة  زوجته)34(  قتل  على  زمان(  )�ضاه 
بو�ضفها رّفة جناحي الفرا�ضة االأوىل التي اأّدت اإىل كل ما اأّدت اإليه 
اّطالع  التحليل من حلظة  هذا  انطلقنا يف  اأم  وليلة(،  ليلة  )األف  يف 
الفرا�ضة  جناحي  رّفة  بو�ضفها  زوجته)35(  خيانة  على  )�ضهريار( 
االأوىل التي اأو�ضلته اإىل )�ضهرزاد(، فاإن النتيجة واحدة وهي: االنهيار 
التام لليقني داخل )�ضهريار( باإمكانية وجود الوفاء الب�رصي ممثاًل 
الدامي  االنهيار  هذا  اإن  املخل�ضة.  احلبيبة   / الزوجة   / املراأة  يف 
لليقني، ال يقت�رص على الثقة باإمكانية وجود املراأة العفيفة فقط، بل 
ميتد لي�ضمل انهيار الثقة باإمكانية وجود احلقيقة، فاملراأة املخل�ضة 

واحلقيقة املْطلقة، م�ضّميان لوجه واحد يف األف ليلة وليلة.
اإن رّفة جناحي الفرا�ضة الثانية التي تتكفل باإحداث االإزاحة 
املطلوبة باجتاه اإعادة بناء اليقني، تتمثل يف تطّوع )�ضهرزاد( الإنقاذ 
بنات جن�ضها واإعادة االعتبار لهن، عرب مئات احلكايات املتوالدة، 
املبتورة بانبالج ال�ضباح، املتاأّلقة بهبوط الليل، املنفلتة من عقال 
اإعادة بناء  الزمان واملكان، واملنتظمة مبحّرك رئي�س هو: �رصورة 
باالآخر  ثقتها  ا�ضتعادة  بغية  احلقيقة  باإمكانية وجود  الذات  قناعة 

املتَّهم.
ومع �رصورة التذكري بالفارق النوعي الذي اآلت اإليه )األف ليلة 
وليلة(، مبا يف ذلك ماآل )�ضهريار( و)�ضهرزاد(، فاإن نظرية الفو�ضى 
تعمل على �ضعيد االإطار العام للحكاية باإيجابية متتابعة، على وقع 
االأطر الثانوية التي تبدو ظاهرًيا �رصًبا من التلفيق الفو�ضوي؛ فهي 
ا قابلة للحذف واال�ضتثناء، كما ميكن البدء من اأي منها دون اأن  اأي�ضً

يخّل ذلك مبغزى االإطار العام. ال بل ميكن اإ�ضافة غريها، �ضفوًيا اأو 
كتابًيا. �ضواء اأكان ال�ضارد هو الراوي املجهول اأم )�ضهرزاد(. و�ضواء 

اأكان املتلقي هو )�ضهريار( اأم القارئ ال�ضمني. 
اأو  العراقية،  اأو  الفار�ضية،  مرجعياتها  عن  النظر  وبقطع 
ال�ضامية، اأو امل�رصية، فاإنها متّثل معاداًل �رصدًيا لنظرية الفو�ضى، اإذ 
يتبّدى لنا ال�رّصد ظاهًرا بو�ضفه خبط ع�ضواء عارًما يف ف�ضاء التداخل 
االإن�س  وبني  والالمعقول،  املعقول  وبني  واحلا�رص،  املا�ضي  بني 
واجلن، وبني الواقع واخليال، وبني الفرو�ضية والدناءة، وبني احلياة 
واملوت. لكنه يرتا�ضف باطًنا بو�ضفه ن�ضًقا �رصدًيا عاًما ي�ضتمل على 
عدد من االأن�ضاق ال�رصدية اجلزئية، باجتاه تر�ضيخ حقيقة واحدة: اإن 
املراأة بو�ضفها معاداًل مو�ضوعًيا للحقيقة موجودة، واإن مل ي�ضعفنا 
احلظ بااللتقاء بها )املراأة / احلقيقة(، فهذا ال يعطينا احلق يف نفي 

وجودها.

)الربيع العربي( يف ضوء )نظرية الفوضى(:

ارتفعت ال�ضتارة يف م�رصح الوطن العربي عن م�ضاهد تطبيقية 
�ضاخبة لنظرية )الفو�ضى اخلالقة()36(، بدًءا من اأواخر العام 2010، 
وحتت عنوان )الربيع العربي(! ولن نحتاج اإىل جهد كبري ال�ضتنباط 
حمّددة،  اأن�ضاق  وفق  الواقع،  اأر�س  على  النظرية  هذه  عمل  اآليات 
جناحا  رّف  مثاًل،  تون�س  ففي  اأحياًنا.  ومتباينة  حيًنا  مت�ضابهة 
على  احتجاًجا  نف�ضه  اإحراق  على  البوعزيزي  باإقدام حممد  الفرا�ضة 
لقمة  يك�ضب  التي  املتوا�ضعة  عربته  مب�ضادرة  البلدية  �رصطة  قيام 
واالحتجاجات  املظاهرات  الفور  على  فاندلعت  بو�ضاطتها،  عي�ضه 
واالعت�ضامات يف كل اأنحاء تون�س، منادية باإ�ضقاط النظام ورحيل 
الثورة  للم�ضاركني يف هذه  بن علي. فتحقق  العابدين  زين  الرئي�س 
ال�ضعبية العارمة ما اأرادوا بعد اأيام قالئل. ورغم اأن نظام زين الدين 
العربية  ال�ضيا�ضية  االأنظمة  اأكرث  من  يعّد  كان  تون�س،  يف  علي  بن 

متانة و�ضالبة، اإاّل اأن ال�رصارة االأوىل انطلقت منه)37(!
ووفًقا لنظرية الدومينو التي اأطلقها اأيزنهاور يف عام 1954، 
�رصعان ما انتقلت العدوى اإىل م�رص التي مّثل اعتداء اأفراد من ال�رصطة 
على النا�ضط ال�ضيا�ضي خالد �ضعيد رّفة جناحي الفرا�ضة االأوىل التي 
باملتظاهرين  م�رص  ميادين  فامتالأت  ال�ضوء،  ب�رصعة  ت�ضاعفت 
وطالبوا باإ�ضقاط النظام، ورحيل الرئي�س حممد ح�ضني مبارك، فتم 
ا، يف غ�ضون اأيام قالئل. مع اأن نظام حممد ح�ضني  لهم ما اأرادوا اأي�ضً
مبارك كان يعد اأكرث االأنظمة ال�ضيا�ضية العربية هيمنة ور�ضوًخا)38(. 
االإعالم بخ�ضو�س  التي تناقلتها و�ضائل  الرواية  واإذا �ضّحت 
املناوئة  ال�ضعارات  بع�س  درعا  على جدران  �ضطروا  الذين  االأطفال 
جًدا  قا�ضية  اأفعال  ردود  من  ذلك  اأعقب  وما  االأ�ضد،  ب�ّضار  للرئي�س 
رّفة  توثيق  الي�ضري  من  فاإن  املدينة،  يف  احلاكم  احلزب  مل�ضوؤويل 
يف  االأهلية  احلرب  اندالع  اإىل  قادت  التي  االأوىل  الفرا�ضة  جناحي 
من  مراأى  على  تتواىل،  املرّوعة  ف�ضولها  زالت  ما  والتي  �ضوريا، 

العرب وامل�ضلمني وعوا�ضم القرار يف العامل وم�ضمعهم)39(.
بالنابل،  احلابل  اختلط  فقد  واليمن،  ليبيا  بخ�ضو�س  واأّما 
االأوىل  الفرا�ضة  جناحي  رّفة  حتديد  معه  ي�ضعب  قد  الذي  احلّد  اإىل 
تفاعالت  على  العامل  اأنظار  ترّكز  �ضوء  يف  وبخا�ضة  فيهما)40(، 
اأن )نظرية  االأحداث يف كل من م�رص وتون�س و�ضوريا. ومن املوؤّكد 
مراكز  اأن  لو  الريا�ضية،  النماذج  من  بعدد  �ضتظفر  كانت  الفو�ضى( 
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على  القدرة  امتلكت  العربي  الوطن  اأقطار  يف  والدرا�ضات  االأبحاث 
�ضورة  يف  واإخراجها  وحو�ضبتها  الثورات  هذه  معطيات  اإدخال 

مناذج هند�ضية.

مناذج من السرد العربي املعاصر يف ضوء )نظرية الفوضى(:

بكل  طّوح  الذي  امللحمي،  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  هذا  موازاة  يف 
على  يقت�رص  ومل  والثابتة،  واخلطية  التقليدية  الفيزياء  م�ضّلمات 
اأقطار  لي�ضمل  امتد  بل  فقط،  واليمن  وليبيا  و�ضوريا  وم�رص  تون�س 
الوطن العربي كلها بدرجات متفاوتة، ظهر عدد من االأعمال االأدبية 
اأغلبها  اّت�ضم  التي  ا-  ون�ضو�ضً ويوميات  و�ضعًرا  وق�ضة  -رواية 
وقطف  احلدث  ا�ضتثمار  يف  ال�ضديدة  والرغبة  وال�ضطحية  باالنفعال 
واالإبداع  باحلكمة  مرتًعا  جاء  بع�ضها  لكن  فائقة،  ب�رصعة  ثماره 
التمثيل،  باب  ومن  وامل�ضمون.  ال�ضكل  �ضماء  يف  عالًيا  والتحليق 
)فرانك�صتاين  وهما:  لفتني  روائيني  عملني  باإزاء  التوقف  ميكننا 
عام  يف  �صدرت  التي  �صعداوي  اأحمد  العراقي  للكاتب  بغداد(  يف 
�صقري  الفل�صطيني حممود  للكاتب  العائلة(  )فر�ص  ورواية   ،2012

التي �صدرت يف عام 2013، ل�صببني رئي�صني: 
اأولً: اإن العملني مّثال حفًرا بعيد املدى، بحًثا عن االأ�ضباب  ♦

التي اأدت اإىل انحطاط الواقع العربي، ومل ينجّرا خلف اإغراء الرتجمة 
امليكانيكية الأحداث الربيع العربي.

لنظرية  ♦ باهر  متّثل  على  ت�ضتمالن  الروايتني  اإن  ثانًيا: 
خمتربين  لتكونا  ير�ّضحهما  الذي  احلد  واإىل  االأدب،  يف  الفو�ضى 

تطبيقيني معا�رصين لهذه النظرية.

أبرز املالمح الفوضوية يف رواية )فرانكشتاين يف بغداد(:

الفتة  اإنتاج  اإعادة  بغداد()41(  يف  )فرانك�ضتاين  رواية  متّثل 
حممود  )ال�ضحفي  الرواية  لبطل  قي�س  ولو  وليلة(!  ليلة  ل)األف 
اأن يفر�س العنوان الذي اقرتحه على رئي�س حترير جملة  ال�ضوادي( 
)احلقيقة( وهو )اأ�ضاطري من ال�ضارع العراقي( بداًل من )فرانك�ضتاين 
الظاهرة  العالقة  هذه  على  التدليل  اإىل  احتجنا  ملا  بغداد()42(،  يف 
)األف  �ضعداوي من  اأحمد  ي�ضتمده  ما  اأبرز  اأن  على  اآن.  واملبطنة يف 
)العّيارين  �ضفة  هو  الرواية  اأبطال  كّل  على  وي�ضبغه  وليلة(  ليلة 
وال�ضّطار( الذين اكتوى البغداديون على مّر ال�ضنني مبكرهم وحيلهم 
مبدينتهم،  واالأمان  االأمن  عقد  انفرط  كّلما  ومغامراتهم،  و�ضذوذهم 
الذين ال يكادون يختلفون  فغدت م�رصًحا لكل االأفاقني والّل�ضو�س 
يف �ضيء عن اأمثالهم من االأفاقني والل�ضو�س الذين مالأوا بغداد بعد 
لنهب  التخطيط  يت�ضابقون يف  وراحوا  االأمريكي،  اجلي�س  احتّلها  اأن 
العراق والعراقيني، ب�رصف النظر عن مواقعهم الوظيفية، ومواقفهم 

ال�ضيا�ضية، و�ضعاراتهم االإيديولوجية، وانتماءاتهم الطائفية. 
ال�ضارد يف توثيقها هي حلظة  التي ين�ضغل  الزمنية  فاللحظة 
انخرط  حيث   )43()2006 )بغداد  اإنها  املقايي�س؛  بكل  فو�ضوية 
اجلميع يف االإعداد حلرب اأهلية على قدم و�ضاق، وراحوا ين�ضئون لذلك 
الع�ضابات امل�ضلحة، وامليل�ضيات الع�ضكرية التي ال تتوقف ليل نهار 
عن اال�ضتباك واالقتتال واال�ضتعداد التام لتفخيخ كل �ضرب من بغداد 
وتفجريه، مدفوعة باأوهام ال�ضيطرة واجتثاث االآخر، وعلى نحو يذكر 
بحكاية )علي الزيبق( التي تخّلقت بو�ضفها حكاية ثانوية يف )األف 
ليلة وليلة()44(، ثم ا�ضتقّلت بنف�ضها الحًقا، بو�ضفها حكاية رئي�ضة، 
يخو�س  الذي  اخلرّي  والعّيار  ال�ضاطر  الزيبق(  )علي  مباآثر  تتغنى 

�رصاًعا دامًيا �ضد �ضطار بغداد االأ�رصار وعّياريها)45(. والطريف يف 
اأ�ضند للعميد )�رصور( وظيفة )علي الزيبق( �ضاحب  اأن ال�ضارد  االأمر 
�رصطة بغداد املخل�س، لكنه اأحدث قلًبا جوهرًيا يف دوره، اإذ بداًل من 
علي  يفعل  كان  كما  االأ�رصار  ومقارعة  النا�س،  راحة  على  ي�ضهر  اأن 
اأنه ال يتوقف عن التاآمر على  اأي  الزيبق، فاإنه يفعل العك�س متاًما، 

راحة النا�س ومقارعة االأخيار)46(!
ومما يزيد هذه الفو�ضى العارمة تاأجًجا، ذلك البعد الفانتازي 
البولي�ضي  العلمي  اخليال  يف  ويتمّثل  عليها،  ال�ضارد  اأ�ضفاه  الذي 
امل�ضتمد من االأدب االإجنليزي احلديث، فاإذا بفكرة امل�ضخ الربيطاين 
ي�ضول  عراقي  م�ضخ  �ضورة  يف  تتج�ضد  )فرانك�ضتاين()47(  العتيد 
الرعب  زارًعا  واأحيائها،  واأزقتها وبيوتها  بغداد  �ضوارع  ويجول يف 
يف قلوب امل�ضوؤولني واملواطنني على حد �ضواء. وال يرتّدد ال�ضارد يف 
الدفع ب�ضخريته ال�ضوداء اإىل اأق�ضى حدودها املمكنة، حينما ي�ضتطرد 
يف تو�ضيف ما اأعدته االأجهزة االأمنية يف بغداد ملواجهة هذا امل�ضخ، 
بغية  الرمل،  و�ضاربي  وال�ضحرة  امل�ضعوذين  من  ثلة  لذلك  فجّندت 
القب�س  اإلقاء  على  والعمل  حركاته،  وتتّبع  مقّره،  ر�ضد  من  التمكن 
عليه! وهكذا يحدث ال�ضارد اأكرب قدر من الفو�ضى التي ميكن تخيلها 
اإبداعًيا، من باب االإ�رصار على م�ضاهاة تلك الفو�ضى العارمة التي 
كانت جتتاح بغداد �ضيا�ضًيا واقت�ضادًيا واجتماعًيا وثقافًيا واأمنًيا، 
العريقة،  باأحيائها  التغني  خالل  من  بغداد  عتاقة  بني  فيزاوج 
من  فاالأمريكي  الربيطاين  االحتالل  وحداثة  القدمية،  واأنتيكاتها 
خالل متجيد امل�ضخ )فرانك�ضتاين(. وُيجل�س كبار املحققني االأمنيني، 
عن  يغفل  ال  لكنه  واحدة.  طاولة  على  وامل�ضعوذين  ال�ضحرة  وعتاة 
التفجريات  جّراء  مكان  كل  يف  املتطايرة  االأ�ضالء  �ضتات  جتميع 
املتوالية يف �ضخ�س )فرانك�ضتاين( البغدادي ثم تذويبه جّراء ت�ضاقط 
كما  بنائه.  اإعادة  على  جمّدًدا  العمل  ثم  االآخر،  تلو  واحًدا  اأع�ضائه 
كل  اإنتاج  يف  يتحّكم  )مركًزا(  ثمة  اأن  بحقيقة  التلويح  عن  يغفل  ال 
االأطراف  العنف( الإنهاك كل هذه  )توازن  �ضعار  الفو�ضى حتت  هذه 
اإنها قيادة  الواقع؛  االأمر  القبول بفكرة  واإجبارها على  املت�ضارعة، 
اجلي�س االأمريكي القابعة يف املنطقة اخل�رصاء، التي ال تتوقف عن 
اختالق االأحزاب والكتل واجلماعات الدينية ومتويلها وتزويدها بكل 

ا. االأ�ضلحة الالزمة الإفناء بع�ضها بع�ضً
هو  اأعلى،  عقل  �ضنع  من  هي  الفو�ضى  هذه  كل  كانت  واإذا 
اأو  مو�ضوعًيا،  معاداًل  ميثل  امل�ضخ  فاإن  االأمريكي،  االحتالل  قيادة 
تعبرًيا  الفو�ضى و�ضانعها، من جهة كونه يج�ّضد  لهذه  ن�ضًقا مكثًفا 
ميثل  كما  ونواياه،  واأطماعه  واأهدافه  االحتالل  وجه  عن  ب�ضًعا 
كونه  جهة  ومن  الفو�ضى،  لهذه  مكثًفا  ن�ضًقا  اأو  مو�ضوعًيا  معاداًل 
اإغراق  يف  املتورطة  العراقية  االأطراف  كل  وجوه  عن  ب�ضًعا  تعبرًيا 
وتعرية  واأنانياتها  ف�ضادها  وف�ضح   ، العنف  يف  والعراقيني  العراق 
م�ضاحلها املرتابطة بنيوًيا مع م�ضالح االحتالل االأجنبي. اإنه الرمز 
�ضعيد  على  وزرها  اجلميع  يتحّمل  التي  الفو�ضى  هذه  لكل  املرّكب 
االأ�رصار، وال يرتددون مع ذلك يف اإدارة ظهورهم لها وقت احلاجة، 
فيت�ضابقون اإىل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من م�ضاحلهم، ومغادرة بغداد 
لهم  تبقى  ومبا  باأنف�ضهم  فراًرا  ال�رصعة،  جناح  على  خّربوها  التي 
ببلدته  يلتحق  من  فمنهم  واالأفكار،  وامل�ضاعر  ال�ضمائر  اأ�ضالء  من 
النائية، ومنهم من يلوذ بع�ضريته ال�ضاطية، ومنهم من يختار التنقل 
جمعتهم  التي  بغداد  وكاأن  واإعالمييه،  االحتالل  خرباء  طواقم  مع 
يف حلظة ج�ضع، تركلهم باأقدامها الرا�ضخة يف حلظة خوف، بعد اأن 
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عّرتهم واحًدا واحًدا. وك�ضفت تكالبهم على حتقيق ماآربهم ال�ضخ�ضية 
وتعظيم م�ضاحلهم الذاتية.

ولعل من اأبرز املالمح الفو�ضوية يف )فرانك�ضتاين يف بغداد(، 
اإيقاعها اللغوي املتفاوت بخبث متعّمد، فاإذا به يعلو  ما يتمّثل يف 
وي�ضف حيًنا حتى نخال اأننا اأمام �ضارد كال�ضيكي متمّر�س، ثم يهبط 
ف�ضاًل  هذا  هاو.  لكاتب  نقراأ  اأننا  نخال  حتى  اآخر  حيًنا  وي�ضحل 
والريبورتاجات  والتقارير  التحقيقات  للغة  الباهر  التوظيف  عن 
احلدث  عا�ضفة  عني  يف  بنا  تلقي  اأن  �ضاأنها  من  التي  ال�ضحفية 
الرزينة  الف�ضيحة  العربية  بني  املراوحة  بخ�ضو�س  واأما  الروائي. 
والوقورة والعامّية البغدادّية املحكية واملك�ضوفة، فحّدث وال حرج؛ 
فبغداد 2006 التي ت�رصع كل نوافذها على املجهول، غدت اأرخبياًل 
�ضا�ضًعا من النوايا واملخططات واملوؤامرات التي ي�ضعب معها اجلزم 
باإمكانية الركون اإىل اأي ن�ضق لغوي، فال الف�ضيحة الر�ضمية ميكن اأن 
جتدي على الدوام، وال املحكية ال�ضعبية ميكن اأن ت�ضعف على الدوام، 
ما  وال  الغّلة،  ينقع  اأن  ميكن  –كاالإجنليزية-  النقي�س  بديلهما  وال 
الو�ضيم  قدي�ضها  اأمام  الغابرة  ال�رصيانية  من  دانيال  اأم  به  ترطن 
ميكن اأن ينجي على الدوام، ويف ظل واقع متفّجر ومت�ضظ مثل بغداد 
اأفكار متما�ضكة، ومن ثم  اأية  اإمكانية المتالك  اأية  تتوارى   ،2006
اأية اإمكانية المتالك اأية لغة معرّبة، والعك�س من ذلك �ضحيح، بحكم 
والفكر  اللغة  اأو  واللغة،  والفكر  الواقع  بني  القائمة  اجلدلية  العالقة 

والواقع.

أبرز املالمح الفوضوية يف رواية )فرس العائلة(:

هالل  بني  تغريبة  ماأ�ضاة  العائلة()48(  )فر�س  رواية  ت�ضتلهم 
يف  حروب  من  خا�ضوه  وما  �ضعاب،  من  واجهوه  ما  حتكي  التي 
اأخرى من االأندل�س  طريق عودتهم من املغرب االأق�ضى، ويف رواية 
مع  ح�ضاب(  )ت�ضفيات  ت�ضميته  ميكن  ملا  تعّر�ضوا  حيث  م�رص.  اإىل 
كل خ�ضومهم الذين �ضبق لهم اأن ت�ضببوا بت�رصيدهم، وتدمري ديارهم. 
من  اإاّل  �رصاحة،  التغريبة  هذه  ذكر  على  ياأتي  ال  ال�ضارد  اأّن  ومع 
طبًعا)49(،  الهاللية  ال�ضرية  لراوي  اخلاطفة  االإ�ضارات  بع�س  خالل 
رغبة  تزايد  يف  تلخي�ضه  ميكن  الذي  للحكاية،  العام  االإطار  اأّن  اإاّل 
اإىل  ال�ضحراء  بقومه من عمق  االرحتال  العبدالالت يف  قبيلة  زعيم 
هذا  لدينا  يعّزز  االأوىل،  العاملية  احلرب  اأعوام  خالل  القد�س  تخوم 
العبدالالت  له قبيلة  اأن ما تعّر�ضت  اال�ضتلهام غري املبا�رص. واحلق 
من �ضعوبات، وما واجهته من عقبات يف طريق ارحتالها ملتاخمة 
مدينة القد�س، يزيد من قناعتنا بوجود هذا اال�ضتلهام لتغريبة بني 
اأبرز املالمح الفو�ضوية يف  اإننا قد توقفنا �ضابًقا مع  هالل. وحيث 
ال�ضرية الهاللية، فح�ضبنا اأن نفرد )فر�س العائلة( ببع�س املالحظات 

من املنظور الفو�ضوي.
اأواًل، بو�ضفها مكاًنا فو�ضوًيا يف رواية  ال�ضحراء  لنا  تتبدى 
فاالأفق  حتديًدا؛  نراها  وال  جتريًدا،  نتخيلها  الأننا  العائلة(،  )فر�س 
القمر  و�ضوء  املمتدة  وال�ضماء  نهاًرا،  يحدها  ال�ضم�س  ولهيب  املمتد 
تتعلق  الأ�ضباب  متباعدة  متناثرة  �ضعرها  بيوت  لياًل. وحتى  يحدها 
بحر�س البدوي على التفّرد واخل�ضو�ضية)50(. كما تتبدى لنا حقبة 
مزيج  فهي  ا،  اأي�ضً فو�ضوًيا  زمًنا  بو�ضفها  االأوىل،  العاملية  احلرب 
ال�ضهيوين  والتغلغل  الربيطاين،  واالحتالل  العثمانية،  الهيمنة  من 
– منَّان  ال�ضيخ  الوعي  تيار  ميار�ضه  عما  ف�ضاًل  هذا  فل�ضطني.  يف 
اإىل  احلا�رص  من  دائم  ارحتال  من  الرواية-  يف  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية 

املا�ضي، ومن املا�ضي اإىل احلا�رص، ومن احلا�رص اإىل امل�ضتقبل.
وبوجه عام، فاإن خلف البناء املّتئد املحكم لهذه الرواية، يقبع 
رّفة ال تكاد ترى جلناحي فرا�ضة  اأحدثتها  التي  االأعا�ضري  عدد من 
االأن�ضاق  من  عدد  ثمة  الظاهرة  فو�ضاها  عمق  ويف  هناك،  اأو  هنا 
التي يرتاتب كل منها على نحو حمّدد  ُظم والرتاكيب واالأ�ضكال  والنُّ
األقى بها القائد  ومده�س. وميكننا الزعم –مثاًل- باأن العبارة التي 
البدو  )اأنتم  ومعناها  مّنان  والد  م�ضامع  على  املتغطر�س  العثماين 
التي ما فتئت  الفرا�ضة  ال ت�ضاوون �ضيًئا()51( قد مّثلت رّفة جناحي 
اخلالفة  من  احلا�ضم  املوقف  ذلك  اإىل  اأّدت  حتى  وتتعاظم  تتداعى 
االأوىل على  العاملية  لها متاًما يف احلرب  الظهر  واإدارة  العثمانية، 
الرغم من كل ما يجمع االأعراب واالأتراك من اأوا�رص الدين والتاريخ. 
التحاق  على  مّنان  ال�ضيخ  موافقة  باأن  ا  اأي�ضً الّزعم  ميكننا  كما 
املهّربني  ملنع  الربيطاين،  احلدود  بحر�س  الع�ضرية  �ضباب  بع�س 
االأردنيني  املهّربني  ملنع  اأو  االأردن،  اإىل  الت�ضلل  من  الفل�ضطينيني 
من الت�ضّلل اإىل فل�ضطني، قد مّثلت رّفة جناحي الفرا�ضة االأوىل التي 
اأو�ضلت غري قليل من �ضباب القبيلة اإىل الت�ضرت على تهريب ال�ضالح 
من �رصفاء االأردن اإىل منا�ضلي فل�ضطني، بل لقد اأّدت بهوؤالء ال�ضباب 
اال�ضتعماري  للوجود  امل�ضلحة  الفل�ضطينية  باملقاومة  االلتحاق  اإىل 
الربيطاين وال�ضهيوين، واإىل احلد الذي اأّدى بال�ضيخ مّنان نف�ضه اإىل 
الت�ضحية بابنني له، واحتمال االإهانة واالعتقال يف غياهب ال�ضجون 
الربيطانية)52(. وملاذا جنتهد يف اجتالب الرباهني للتدليل على هذا 
الذي نزعمه؟ والرواية كّلها ما كانت لتكون لوال ذلك الدافع الغام�س 
ال�ضحراء،  ع�ضريته مبغادرة  اإقناع  اإىل  مّنان  ال�ضيخ  يدفع  الذي ظل 
واالرحتال اإىل تخوم القد�س، والذي تعّزز بعد قيامه وزوجته بزيارة 
القد�س ال�رصيف والتجّول يف �ضوارعها، والت�ضّوق من دكاكينها. يا له 
من دافع ذاتي غام�س �رصعان ما حتول اإىل قناعة فحركة جماعية، 
االأوىل  الفرا�ضة  جناحي  رّفة  بني  الرتاجيدية  امل�ضافة  تلك  خل�ضت 
)فر�س  ا�ضتنطاق  يف  منعن  اأن  لنا  جاز  واإذا  االإع�ضار)53(!  وانفجار 
العائلة( من منظور نقدي ما بعد حداثي، فيمكننا الزعم اأخرًيا باأن 
الرواية،  اأ�ضطورة)54(، متثل يف هذه  اإىل  التي حتّولت  الع�ضرية  فر�س 
Strange attrac� )ووفًقا لنظرية الفو�ضى يف االأدب، اجلاذب الغريب 
tor(55( الذي يج�ّضد اختفاوؤه اأو ظهوره جماًزا، بداية اأو نهاية حلدث 

اإن�ضان، يف خ�ضم هذا التاريخ املثري واملفجع لع�ضرية  اأو  اأو حكاية 
العبدالالت.

خالصة
ميكن  التي  الرحبة  لالآفاق  مكّثًفا،  ا  عر�ضً البحث  هذا  مّثل 
نظرية  من  انطالًقا  ارتيادها،  العرب  والنقاد  والباحثني  للمفكرين 
بني  املفقودة  العالقة  تطبيع  تعيد  اأن  �ضاأنها  من  التي  الفو�ضى، 
العلم واالأدب العربي احلديث بخا�ضة، وبني العلم والثقافة العربية 
ال�ضديد  االعتبار  بعني  النظر  �رصورة  ومع  عام.  بوجه  املعا�رصة 
بنظرية  تامة  اإحاطة  اأحاط  قد  اأنه  يّدعي  ال  الباحث  اأن  حلقيقة 
– لفهمه اخلا�س  قّدمها وفًقا  اأنه  اأكرث من  واأنه مل يفعل  الفو�ضى، 
والتمحي�س  والتاأمل  التفهم  من  كثري  اإىل  بحاجة  زالت  ما  اإنها  اإذ 
من  املئات  فاإن  العربية-  باللغة  املوثوقة  املراجع  ندرة  يف �ضوء 
من  تنتظر  عذراء  حقواًل  تبدو  وحديًثا،  قدمًيا  العربية،  الن�ضو�س 
يحرثها جمّدًدا، انطالًقا من هذه النظرية الولود. ولعل اأكرث ما ميكن 
ذلك  يف  يتمثل  القدمي،  موروثنا  يف  بتف�ضريه  النظرية  هذه  تفي  اأن 
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الكم الهائل من اال�ضتطرادات وااللتفاتات واال�ضتدراكات واحلوا�ضي 
والهوام�س التي قد تتمخ�س درا�ضتها -بو�ضفها اأنظمة اأو اأن�ضاق اأو 
اأن�ضطة فو�ضوية- عن نتائج مفيدة يف احلد االأدنى، ناهيك عن كثري 
من القيم امل�ضافة التي ميكن اأن تتحقق جّراء الت�ضبيك املطلوب بني 
االأدب من جهة وعدد من حقول العلوم التطبيقية البحتة واالإن�ضانية 

االجتماعية من جهة اأخرى.

اهلوامش:
املو�ضوعة الفل�ضفية، باإ�رصاف: م. روزنتال وب، يودين، ترجمة: �ضمري كرم، . 1

املخت�رص،  الفل�ضفي  املعجم  �س554.   ،1985 بريوت،  ط5،  الطليعة،  دار 
ترجمة: توفيق �ضّلوم، دار التقدم، مو�ضكو، 1986، �س587.

املو�ضوعة الفل�ضفية: �س543، املعجم الفل�ضفي املخت�رص: �س555.. 2

3 .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%

83%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86

%D9%83

نظرية . 4 عليها  ا�ضتملت  التي  الدقيقة  العلمية  التفا�ضيل  بخ�ضو�س  للتو�ضع 
جناح  بـ)اأثر  املو�ضوم  الف�ضل  انظر:  لورينز،  اإدوارد  منظور  من  الفو�ضى 
غليك،  جامي�س  الالمتوقع(  علم  الفو�ضى..  )نظرّية  كتاب  يف  الفرا�ضة( 
ترجمة: اأحمد مغزي، دار ال�ضاقي، بريوت، ط1، 1987، �س47-23. وهو 

من اأبرز واأوثق املراجع يف حقل نظرية الفو�ضى.

وهناك م�ضّميات اأخرى للنظرية مثل )الَعَماء(و)ال�ّضوا�س(، وللتو�ضع على هذا . 5
البازعي،  الرويلي، ود. �ضعد  االأدبي، د. ميجان  الناقد  انظر: دليل  ال�ضعيد، 

املركز الثقايف العربي، ط5، الدار البي�ضاء، 2007.

املرجع ال�ضابق، �س19.. 6

نظرية الفو�ضى واالأدب: ما بعد ما بعد احلداثة، د. �رصيفة العبودي، كتاب . 7
الريا�س ال�ضهري، 2011، �س85 - 86.

املرجع ال�ضابق، �س93.. 8

املرجع ال�ضابق، �س92.. 9

املرجع ال�ضابق، �س14.. 10

املرجع ال�ضابق، �س16.. 11

املرجع ال�ضابق، �س31.. 12

13 .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1

%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9

%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88

14 .http://t�al�ali.blogspot.com/2012/02/blog�post_9543.

html

15 .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%81

_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A

16 .http://ar.swewe.net/word_show.htm/?448479_1&%D8

%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84

%D9%88%D8%B9%D9%8A

عمان، . 17 ط1،  جرير،  دار  الرباعي،  القادر  عبد  د.  الثقايف،  النقد  حتّوالت 
2007، �س15.

املرجع ال�ضابق، �س16-17.. 18

املرجع ال�ضابق، �س20.. 19

املرجع ال�ضابق، �س25.. 20

املرجع ال�ضابق، �س18.. 21

املرجع ال�ضابق، �س15، 25، 31.. 22

املرجع ال�ضابق، �س25.. 23

�ضورة االأعراف، اآية 12.. 24

�ضورة البقرة، اآية 34 - اآية 36.. 25

�ضورة املائدة، اآية 27.. 26

اأوالد حارتنا، جنيب حمفوظ، دار االآداب، ط5، بريوت، 1989، �س13.. 27

�ضورة العلق، اآية 1.. 28

ال�ضيد خلف، مكتبة النافذة، ط1، . 29 ال�ضرية الهاللية، قّدم لها وعّرف بها: د. 
القاهرة، 2010.

والباحث يتحّفظ على جّل ما ورد يف مقّدمة ال�ضرية )�س اأ، ب، ج، د، هـ(، 
كونه ال يعك�س فهًما دقيًقا حلقيقة عالقة ال�ضرية بالواقع التاريخي.

م�ضّححة . 30 طبعة  واخلرب(،  املبتداأ  وديوان  العرب  )كتاب  خلدون  ابن  تاريخ 
اعتنى باإخراجها اأبو �ضهيب الكرمي، بيت االأفكار الدولية، �س939-940.

امل�ضدر ال�ضابق، �س940.. 31

للتو�ضع انظر: ع�رص الدول واالإمارات )م�رص(، �ضوقي �ضيف، دار املعارف، . 32
ط2، القاهرة، �س484 - 486.

: ع�رص الدول واالإمارات )ليبيا / تون�س / �ضقلية(، دار املعارف، القاهرة، 
�س32، 128، 227، 282.

األف ليلة وليلة، مقابلة وت�ضحيح ال�ضيخ حممد قطة العدوي، مكتبة مدبويل، . 33
القاهرة، 2006.

امل�ضدر ال�ضابق، ج1، �س5.. 34

امل�ضدر ال�ضابق، ج1، �س7.. 35

للتو�ضع بخ�ضو�س م�ضطلح ونظرية )الفو�ضى اخلالقة( انظر:. 36

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81

%D9%88%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8

%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9

الربيع العربي اإىل اأين؟ حترير: د. عبد االإله بلقزنري، مركز درا�ضات الوحدة . 37
العربية/ وزارة الثقافة االأردنية، عمان، ط1، 2012، �س54.

املرجع ال�ضابق، �س54.. 38

املرجع ال�ضابق، �س347.. 39

املرجع ال�ضابق، �س341-342.. 40

بريوت، . 41 ط4،  اجلمل،  من�ضورات  ال�ضعداوي،  اأحمد  بغداد،  يف  فرانك�ضتاين 
.2014

املرجع ال�ضابق، �س153.. 42

بتاريخ . 43 نت(  )اجلزيرة  معه  اأجرتها  ال�ضعداوي،  اأحمد  مع  مقابلة  من 
13/1/2014، حتت عنوان )العراقي اأحمد �ضعداوي: الكاتب ابن جتاربه(.



220

د. غسان إسماعيل عبد اخلالق إسماعيلمدخل تطبيقي إلى نظرية رّفة الفراشة في األدب العربي

الكويت، . 44 املعرفة،  �ضل�ضلة عامل  النجار،  د. حممد رجب  والعّيارون،  ال�ضطار 
1981، �س236.

املرجع ال�ضابق، �س235، 237.. 45

فرانك�ضتاين يف بغداد، اأحمد �ضعداوي، �س138، 139. . 46

الربيطانية ماري �ضيلي، وقد . 47 للكاتبة  االأ�ضل، رواية خيال علمي،  هي يف 
�ضدرت �ضنة 1818.

فر�س العائلة، حممود �ضقري، دار نوفل، ط1، بريوت، 2013.. 48

املرجع ال�ضابق، �س93.. 49

املرجع ال�ضابق، �س11.. 50

املرجع ال�ضابق، �س13.. 51

املرجع ال�ضابق، �س126.. 52

املرجع ال�ضابق، �س10.. 53

املرجع ال�ضابق، �س39.. 54

نظرية الفو�ضى واالأدب، د. �رصيفة العبودي، �س18-23.. 55

املصادر واملراجع:

أوالً- القرآن الكريم.

ثانياً- املراجع العربية: 

األف ليلة وليلة، مقابلة وت�ضحيح ال�ضيخ حممد قطة العدوي، مكتبة مدبويل، . 1
القاهرة، 2006.

م�ضّححة . 2 طبعة  واخلرب(،  املبتداأ  وديوان  العرب  )كتاب  خلدون  ابن  تاريخ 
اعتنى باإخراجها اأبو �ضهيب الكرمي، بيت االأفكار الدولية.

ال�ضيد خلف، مكتبة النافذة، ط1، . 3 ال�ضرية الهاللية، قّدم لها وعّرف بها: د. 
القاهرة، 2010.

مو�ضكو، . 4 التقدم،  دار  �ضّلوم،  توفيق  ترجمة:  املخت�رص،  الفل�ضفي  املعجم 
.1986

املو�ضوعة الفل�ضفية، باإ�رصاف: م. روزنتال وب، يودين، ترجمة: �ضمري كرم، . 5
دار الطليعة، ط5، بريوت، 1985.

اأوالد حارتنا، جنيب حمفوظ، دار االآداب، ط5، بريوت، 1989.. 6

عمان، . 7 ط1،  جرير،  دار  الرباعي،  القادر  عبد  د.  الثقايف،  النقد  حتّوالت 
.2007

الربيع العربي اإىل اأين؟ حترير: د. عبد االإله بلقزنري، مركز درا�ضات الوحدة . 8
العربية/ وزارة الثقافة االأردنية، عمان، ط1، 2012.

الكويت، . 9 املعرفة،  �ضل�ضلة عامل  النجار،  د. حممد رجب  والعّيارون،  ال�ضطار 
.1981

ع�رص الدول واالإمارات )ليبيا / تون�س / �ضقلية(، دار املعارف، القاهرة.. 10

ع�رص الدول واالإمارات )م�رص(، �ضوقي �ضيف، دار املعارف، ط2، القاهرة.. 11

بريوت، . 12 ط4،  اجلمل،  من�ضورات  ال�ضعداوي،  اأحمد  بغداد،  يف  فرانك�ضتاين 
.2014

فر�س العائلة، حممود �ضقري، دار نوفل، ط1، بريوت، 2013.. 13

نظرية الفو�ضى واالأدب: ما بعد ما بعد احلداثة، د. �رصيفة العبودي، كتاب . 14
الريا�س ال�ضهري، 2011.

ثالثاً- املواقع اإللكرتونية: 
1. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%

D8%B3_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83
2. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%

D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%
D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88

3. http://t-al-ali.blogspot.com/2012/02/blog-post_9543.html
4. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%81_%

D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A
5. http://ar.swewe.net/word_show.htm/?448479_1&%D8%AA

%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88
%D8%B9%D9%8A

6. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%
D9%88%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%
D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9

 


