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 والاستنطاق اجلزء ال ول من القراءة  

 مقدمة، يف مهنج القراءة وأ دوات الاستنطاق 

ل العمل ال ديب عن صاحبه؟ أ و كيف نفصهل عن س ياقاته املتعّددة واملتداخةل؟ أ و كيف نفصل فيه بني ال ثر مبا  ص  ف  كيف ن  

ليه املؤلّف ليس تمكل به وعربه ما قد يكون جعز زمن ال يس تمكل واقع عن أ ن  هو وقائع فعليّة وبني بناء أ ديب جترييب يزنع ا 

ويسّد جفوة ما كن قد   ليجرب جعز الواقع منه  بني دفيت الكتاب اس تدرأك  ة يأ يت جتريب املؤلّف عرب قصصه املنثورل ، مشاهده

رادته الرسدية ، فيهنييحصل يف زمنه احلقيقي رادات أ بطال مدونته املؤلّف ب     ؟  يف الواقع   ما كنت قرصت عنه ا 

جابة بقدر ما نتوّسل هبا لنشق ل نفس نا طريقا الستنطاق نّص أ ديب، سكنت فيه تقنيات كتابة   نّنا ال نبتغي لهذه ال س ئةل ا  ا 

،  نت تقرؤه تراه رسام وصورةأ  حىت لك نّك و من خالل فقراته متنوعة وأ ساليب بناء متعّددة، وفاح الواقع بتضاريسه املركّبة 

 وبقاء. ،وأ زليّة  ،وامتالء  ،وأ صاةلحئة جممتعات الهامش والقاع بلّك ما تكتزنه من طهر ونقاء وتشّم تفاصيهل املنبعثة مهنا را

أ ولئك  اذلين مه ملح ال رض، املعذبون يف ال رض واملقهورون..  ..لمس تضعفنيل بيان  .هكذا وجدت نّص سالطني الغالبة.

ويعلّموان مبا اس تقّر دلهيم من حمكة اصطنعهتا قساوة التجربة ومرارة    .من العفن  تطهّرامبلوحهتم ليعطوا احلياة  اذلين احرتقوا  

 . وحاّكهمم ماكبدهتا، خالصات الوجود الاجامتعي والوجود احلضاري جملمتعات القاع

ما اقتلعوه من   يدالسجاج  ه ومحلوا يف حشااي هذ  .مّض الكتاب بني دفتيه مجموعة أ قصوصات، افرتش أ حصاهبا جسّاد البساطة 

بني أ نياب احلياة القاطعة. فأ نت ال تاكد ترامه ا ال وقد حوت أ ايدهيم ما جادت به ال رض من دود أ و عقارب. وال تلمحهم  

ال يف كتاتيب رسيّة أ و يف خدمة املوىت أ و حيملون أ ثقال الناس عىل   ملا حتمهل من   ا من بني دواب ال رضاختاروه  جامل ا 

 . معهم يف ال حوال  تشابه يف اخلصال وتطابق

 قصوصة ال وىل: البساطة املفروضة مبا يه غالبة احملكومني، والس يادة املفقودة مبا يه غالبة احلامكني ال  

ليه تنهتيي.من  تبدأ  رحةل الغالبة   كيف تتحّول العادة ا ىل ما يش به ال فيون اذلي حيجب عن "السقا" حقيقة النظر.   .النيل وا 

ومع ذكل يس متّر عىل  ،  ولؤم مرساه  ى الهنرجمر خداع    هو اذلي عرف  .يوما  يذقهامبياه مل    ر  ك  س  عىل اليقظة من  كيف ال يقدر  

من حيمل املاء لريوي  .  وبه خيمته  احلال   نفسيفتتح مشواره ادلائب عىل  به  ،  مّرتنييفتأ  يزوره يف اليوم  ال   ومه تصديقه هل.  

تب عليه أ ن يشقى بسعيه عىل ا رواء غريه، واي ليت  ومل ينل من الهنر رشبته املوعودة. ك نّه ك  عطش الناس، ينهتيي أ جهل  
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حّظا منه ومل يتجاوزوا بساطة حاكايهتم  . فهؤالء مل يكونوا أ وفر  الظمأ  لاكن خفّف عنه ذكل من بؤس    ؛مه معوم الغالبة  ،غريه

أ مل يف رشبة من قربة السقا  ترقد بني  أ ثر السحر  اليت  أ غرقته    هنرالسري عىل حافة  ، وبني رهبة من  وقد ختلّصت من 

مساكه وجدوه رساب بقيعة، وقد كنوا حس بوه من  املسحور.  تحاكاي ذا أ رادوا ا  هؤالء، ميّر ماء الهنر من بني أ يدهيم حىت ا 

. والكهام  احلضاريق الاجامتعي، ورمبا يف الفوق  فو ماء. ميّر من أ ماهمم ومن بني أ يدهيم ليصل ا ىل غريمه اذلين هو يف ال  قبل

بني    الوهجيي  من فوق البساطة الاجامتعية احمللية ومن فوق الس يادة الوطنية. كيف أ قام صالح هاش هذا التناظريقع أ عىل  

ق   حملياوالس يادة،  البساطة   وا  الرثوة حمليا  لميياووطنيا  توزيع  بقرار  املاسكني  الغالبة  غري  ال غلبية وبني  الغالبة ومه  . بني 

قلامي  .  قلميياال  ، بعتبار وجودمه يف الفوق  ودوليا  ووطنيا. اذلين بدورمه يتحولون ا ىل غالبة يف مقابل املاسكني بقرار الس يادة ا 

قلمييا يه   ّن مادية النيل ورمزيته حمليا ووطنيا وا  مل متنع مرص من أ ن تصري بأ مكلها    "الس يادةـ"ف  هبذا الاستنطاق.  لنا  ما مسحا 

أ عىل وف  ني  حبيسة فوق  أ ن تتحّول  و   ،غالبة ما بعد  و  ، فوق من  أ سفل. فوق املنبع اذلي هو فوق ال سفل. وفوق  ق من 

ليه مأ ل املاء   بل يه حاةل ومهية من الشعور بلس يادة    ،س يادة فعليةهذه الس يادة ليست    .وريعهاملصّب، اذلي يذهب ا 

ال يف تعميق التبعية  تبقى مرص بأ ثر مهنا يف ال طراف ال تتجاوزها ا ىل جمال املركز.ل  .ال تزيد ا 

 ال قصوصة الثانية: يف النقد اجلذري للتحديث القرسي أ و أ خر حصون مقاومة اجملمتع التقليد 

"مع غتاتة"   أ ّّن هل أ ن يتجاوز  ؟ البؤسمجع بيهنام النيل يف    ن الذلاهل يتاح لعم "غتاتة" أ ن يتجاوز قدر "السقا" وهام      

ماكن لتغيري   بؤسه حىت ملّا دخلت الكهربء القرية بأ ثر من السّد العايل رفض أ ن يتحّول    .. حياته؟  ه أ و تغيريوقد قاوم أ ي ا 

الّ ملا بقي    قد يكون رباّمفيه وفاء. وفاته أ ّن ذكل    اهذا موقفعن اس تعامل ملبة اجلاز. هو اعترب   عىل حاهل  "لغتاتة" فيه، وا 

 البس يط ال يريد أ ن يفارقه..  

أ بلغ دالةل وأ مىض أ ثرا؟.. هل نس تطيع  و   "مّع غتاتة" أ معق حمكة  أ ال حيمتل أ ن يكون موقف  ، من زاوية خمتلفة ومقابةل،ولكن

القرسي  لتحديث القرية    جذراي  ا نقدن نقرأ  يف سلوكه  أ  هل ميكن    سترش فيه.موقفا ممّا حيصل من تغرّي مل ي    موقفه،  ن نرى يف أ  

 القادمة  ل تس تدام حقوق ال جيابفضهل  اذلي    أ خطرها.  طمي النيل  ميثّلعىل حساب أ صولها احليوية؟ تكل ال صول اليت  

   .وتس متّد حياة الهنر أ س باهبا

معد مدبرو  حيث    ممزياته القميية واملادية.  راع  أ ن حيرج خيار حتديث قرسي جملمتع مل ت  من خالل موقفه  لقد حاول "مّع غتاتة"  

"مع  أ راد  لقد  يف مساكل للتمنية غري متالمئة مع مقتضيات حظوظ الغالبة اذلين مه معوم الناس يف مرص.    اذلهابا ىل مره أ  

جتاوز التساؤل ا ىل  قد   نراه بل    .بثباته عىل طبائع عيشه التقليدي أ ن يسائل من حمكوا البالد حول خياراهتم تكل.غتاتة"  

   تبين موقف مقاومة جذري حني امتنع عن مسايرة منط العيش اجلديد.

اجملمتع   مقاومة  من حصون  غتاتة" واحدا  مثّل "مع  الهائل  التقليدي  لقد  التغرّي  نسق  جماراة  يقدر عىل  مل  اذلي  البس يط 

ليه العموم دون مشاركة فعلية مهناواجلارف مطروحا عىل جممتعات القاع، القاع الاجامتعي، كام    مل يكن  .، واذلي س يقت ا 

يقاف جمرى    ملذلكل    من خيارات.  فرض علهيا  أ ن تناقش ما ي    ، القاع احلضاري خيار التحديث  تكن مقاومته بقادرة عىل ا 

فرضته   اذلي  أ صيةل  ةال نظمالقرسي  غري  مبترسة  خيارات  بالده. ويه  يف  واملادية    تتعارض  ،املتعاقبة  الرمزية  القمي  مع 

  التحديث س ياق هذا الاجتاه  كنوا يف  اجتاه التحديث. فلقد    واملقتضيات احلال احملّّل والوطين. مل يس تطع من حمكومه أ ن يوقف
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يقاف اهنيار مقومات الس يادة الوطنية. فالس يادة الوطنية    .حمك رشكت مناوةليف   ذلكل لن يكونوا بلتبعية قادرين عىل ا 

هناهئا بواقع من الاستبداد  ا    تس متّد قوهتا من مقاومة ساكن القاع الاجامتعي. وملّا تهنار أ س باب مقاومة القاع أ و يصار ا ىل

  فالغالبة مه   .ادلوةل القامئة عىل القهر ل هّنا مل تستمثر يف الغالبة ويف جماهلم الرتايب والرمزي  ، تهنار بلتبعية أ ركن مقاومةوالقهر

   . وجماهلم هو الوطن يف اتساعه العموم

قامة توازن مع    فرصة  ما مينحهبقوة كفية    ،من حامر وبقرة  ،"مع غتاتة"  مواردمل تسعف   مفعول الاجنراف احلاصل يف خمتلف ا 

نّك حني تتصفح حاكية "مع غتاتة" جتده قد أُعذر يف هجده املقاوم املنبعث من مقومات القاع،  منعطفات احلياة وثناايها.   ا 

أَت   . دابتاندابتان من ال رض، حامر وبقرة  سوىال تعدو أ ن تكون  اليت   ن س  نتاج    هال تقوم هبام م  اليت ال متثّل يف جسل أ دوات اال 

ّن     .وخلق الرثوة شيئا يذكر اليت حتاول الصمود يف وجه  وطأ ة حياته البس يطة الرتيبة املوجعة،  ما خفّف عن "مع غتاتة"  ا 

ىل دّس بعض املعىن يف عيشه  مجةل من القمي ارتبط هبا وارتبطت به، ومنحته شيئا من القدرة عرايح التغيري العاتية سوى  

حيهنا عمل أ ّن   . ، لتس متّر حياته حىت جييء كتابه. وقد جاءه البشري حني مات حامرهحىت يكس به ما يش به الطعم املستساغ

لت .  والنبات،ض الشجر  عوّ ليزرع فيه التلفاز يف احلقول  واقع    يسود،  قعا جديدا او  فيه ال فران اليت توفر العيش   واست بد 

يس تورد القمح من ال عداء.    بالدمهوصار من حيمك    .عن زراعة القطنفيه  كّف الفالحون  و .  لاكسيتاتلعموم بللغالبة وا

  .البشري بهناية مشواره مقاومته.  لـ"مّع غتاتة"  جاء   همين هذا التغيري  حني   صارت يه املعمتدة يف لك يشء. حىت  وهمينت ال ةل  

 ..  "مع غتاتة" لقد مات حامر 

     يتبع ....                                       الهنر،   وتس متّر رحةل الغالبة مع 
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