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دعمــا منــا للطاقــات الشــبابية خصصنــا صفحــة تحــت عنــوان 
ولــم  تصلنــا،  ال�ــ�  النصــوص  ب�شــر  و�دأنــا  الشــباب»،  «بأقــالم 
نرســل  �ســتلمھ  نــص  �ل  مــع  أنمــا  وحســب،  بال�شــر  نكتــِف 
مالحظاتنــا لل�اتــب دون تحّ�ــ� او تأث�ــ�، لكــن مــا الحظنــاه أن �عــض 
يؤملنــا  مــا  وهــو  النصيحــة،  الــرأي، وتز��هــم  يز��هــم  الشــباب 
أك�� مما يؤملهم، فأغل��م ال يتقّبلون ذلك، ال بل يرســلون رســائل 

عتــب شــديد، �عضهــا خــارج عــن اللياقــة ونحــن نتحملــھ.. 
مــا تكمــن  قــدر  الشــاب  ال�اتــب  �ــ�  أعتقــد أن املشــ�لة ال تكمــن 
�ــ� أولئــك الذيــن يفرشــون لــھ آراء مــا أنــزل هللا ��ــا مــن ســلطان، 
و�مدحــون، و�صفقــون، و�شــيدون، و�كتبــون دون أن �شــعروا 
لهــم،  ���ــ�  هــو  بــل  ــاب.. 

ّ
الكت للشــباب  خدمــة  يقــّدم  ال  هــذا  أن 

�ــ�  وال يقدمهــم خطــوة ا�ــ� أمــام.. فضــال عــن ان املشــ�لة أيضــا 
ال�اتــب نفســھ، فأغلــب الشــباب يكتبــون أك�ــ� ممــا يقــرأون، وهــذا 
هــذا  ب�ــن  متداخلــة  ســطحية،  الكتابــات  تلــك  أغلــب  جعــل  مــا 
والســطور   ،

ً
شــعرا ا��اطــرة  و�عت�ــ�ون  وذاك،  األد�ــي  ا���ــس 

ال�ســيطة قّصــة، وهــذا �شــمل القــراءات االنقديــة غ�ــ� املســ�ندة 
مثلمــا  انطباعــات  النقديــة،  املــدارس  او  املذاهــب  احــدى  ع�ــ� 
�ســمعها �ــ� املقا�ــ�، وكالم ال عالقــة لــھ بالنــص، يــدورون �ــ� فلــك 
صاحــب الكتــاب أو صاحبتــھ، لو��ــا، وشــ�لها، وحيا��ــا، ومــا ا�ــ� 

ذلــك مــن صفــات ال عالقــة لهــا بالنقــد.
�ل مــا نأملــھ أن ت�ســع صــدور شــبابنا ملــا نطرحــھ، فهــذا يصــّب 
�ــ� خدم��ــم، و�طــّور قابليا��ــم الكتابيــة، و�ضعهــم ع�ــ� الطر�ــق 

أف�ارهــم.. لهــم أو لكتابا��ــم و ال��يحــة، وال نقصــد االســاءة 
واهللا من وراء االقصد.

بأقالم الشباب

بقلم رئيس التحرير
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ت�نــاوب �ــ� حيــاة ال�اتــب ب�ئــات مختلفــة، ع�ــ� الرغــم مــن �شــابھ �عضهــا 
�ــ�  افيــة املــ�ان، تبعــا ألســباب تدخــل  �ــ� جغر ا��تمــل، ف�ــ� انتقــاالت 
مجــاالت عــدة، تتــوزع �ــ� مجملهــا أنمــاط البيوتــات مــن مــ�ان إ�ــ� آخــر، 
والشــبابيك،  واألبــواب،  املداخــل  ومســاحات  ا��ــدران،  ف��ــا  وت�نــوع 

��ــا. ا��يطــة  الشــوارع  وح�ــ�  والغــرف، 
بحكــم  أهلــھ،  اختارهــا  عل��ــا،  ُجِبــَل  ب�ئــة  ع�ــ�  عي�يــھ  ال�اتــب  يفتــح 
اإلم�انــات املاديــة واملع�شــية ور�مــا يتداخــل القــرب والبعــد مــن العائلــة 
 يمنحــھ الرؤ�ــة وت�ســع لديــھ رؤ�ــا ا��يلــة، 

َ
الكب�ــ�ة، قــد يجــد فضــاَء واســعا

يبــدأ بالتصو�ــر املنفتــح وانبعاثــات ا��لــم وهــو يؤســس ململكــة الكتابــة �ــ� 
بدايــات حياتــھ، طبقــا لتداخــل األمكنــة وزواياهــا امل�شــا��ة واملتعامــدة 
االف��اضــات  مســاحة  �ــ�  يدخــل  هــذا  �ل  محصــور،  ح�ــ�  �ــ�  وا��شــورة 
وصقلهــا  املوهبــة  قدحــة  لبــدء   مفتاحــا  املــ�ان  تجعــل  ال�ــ�  ا��تملــة 

تدر�جيــا.

�ــ� داخلــھ ا�شــطارات اللغــز والبحــث عــن صيغــة ترمــم ا��لــول  ت�نامــى 
امل��ــ�مة مــع تطلعاتــھ، إذ يبــدأ ال�اتــب دونمــا درايــة مســبقة بمتا�عــة 
اقــب انحســاره لي�شــ�ل الظــالم �ــ� وقــت �غيــب عنــھ  حركــة الضــوء، ير
خلــف  متوار�ــا  �ان  آخــر  ضــوء  شــعاع  ــف 

ّ
تخل ال�ــ�  الوارفــة  املســاحات 

أمكنــة غائبــة، وهــو - ال�اتــب – يلمــح تــآ�ل ال��ظــات وقــت الكتابــة و�ــ� 
مديــات  تر�ــ�  كمــا  مكتومــة  بأصــوات  املنظــور  العالــم  ح�ــ�  �ــ�  تدخــل 

الذكر�ــات.  أرواح  ال�لمــات 
ت�ســع املــدن ال�ــ� تأخــذ �ســيح ا��يــاة ب����ــا �ــ� ال��ــارات وهدو��ــا �ــ� 
الليا�ــ� ا��بــوءة تحــت خيمــة الظلمــة، إذ تحــاول أن تجــد ح�ــ�ا مــن ابتــ�ار 
ال��ظــة املناســبة ل��ســم مالمــح األ��ــار ع�ــ� خرائــط الكتابــة، الشــوارع 
�ــ�  يتف�ــن  أحيانــا،  وامللتو�ــة  املســتقيمة  والقص�ــ�ة،  الطو�لــة،  امل��بــة 
تخيلهــا وتث�يــت احداثيا��ــا بقلــم الرصــاص، ل�ــي نتمكــن مــن محــو الزائــد 

والطــارئ �ــ� وقــت مــا.
عــادة، تن�ــ� صــورة املــدن املتخيلــة �ــ� كراســة الكتابــة لــدى البصر��ــن، 
ي�تكــرون عواملهــم مــن ا��يــاة، فهــم قر�بــون جــدا مــن أ��ــر حقيقيــة أو 
 
ً
محــض خيــال يرســمو��ا ب�لمــات ع�ــ� جــذع نخلــة مجــاورة، نــدرك جيــدا

أن مدننــا، وأزقتنــا ت�نا�ــ� كمــا ا��يــاة بمؤشــرات تدخــل ح�ــ� الــورق كمــا 
الشــمس و�ــ� تلتمــع ع�ــ� محيــا ال��ــر، وتتــآزر كينونــات الظــالل املتكســرة 
�األشــباح  عــدة،  أوقــات  �ــ�  وتتعامــد  أحيانــا،  تت�اثــف  الشــوارع،  ع�ــ� 
املتوار�ــة �ــ� مدافــن ا���ايــات، �عــد أن نتفحــص األشــياء مــن زوايــا عــدة، 
لتفــادي خســارات اللقطــة املدهشــة ��يــاة راهنــة، هــذه اللقطــة ا��اطفة 
�ــ� عدســات الكــون املك�ــ�ة لتكشــف عزلتنــا �ــ� بيــوت ال يدخلهــا الضــوء، 
وال يحطهــا ال��ــر، ت�شــ�ل �ــ� مخيلــة ناضبــة مؤطــرة بمخزونــات الذاكــرة 
و�ــ� تتال��ــ� �الغــروب ع�ــ� مســاحات املــاء، نحــن مجبــورون ع�ــ� تفحــص 
�ــ� وقــت ي�تكــره  �ــ� قــاع ا��يــاة، ـ�ـي تن�ــ�  ا��الــة الســاكنة والراكــدة 

ال�اتــب ��ظــة ذهــول، ر�مــا �ــ� رعشــة ال��ــارات األو�ــ�، ال�ــ� 
يملؤهــا صمــت العالــم وهــو ي�تظــر بــوح ال�اتــب لتــدب ا��يــاة 

ثانيــة �ــ� ب�ــت �ان يحلــم بــھ الشــاعر.
تتداخــل �ــ� ��ظــة مــا  أمكنــة ال�اتــب ال�ــ� تركهــا  �ــ� وقــت 
ـ�ـي  ��ياتــھ  مالئمــة  أك�ــ�   

ً
م�انــا يختــار  وهــو  ظهــره  خلــف 

 عــن مســاحة الب�ــت أو شــ�لھ ، قديمــھ 
ً
�ســتمر فيــھ، �عيــدا

أو جديــده، األهــم أن ي�نفــس فيــھ أوك�ــ��ن الكتابــة و�جــد 
نفســھ ب�ــن جدرانــھ أو مســاحاتھ األخــرى، هنــا يتحقــق لنــا 
حلــم ال��ظــة الشــاردة فيمــا لــو ا��ــ�مت هــذه الشــفرة مــع 
�عــض املتطلبــات األوليــة لبلــورة الفكــرة املســتمرة �ــ� ذهنــھ، 

ـ�ـي يحقــق طموحاتــھ ال�ــ� التقــف عنــد حــد

بيت الكاتب

حب�ب السامر*

* شاعر عرا��
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�ســتغرب  الــذي  الوقــت  �ــ�  الشــعب“  ”شــاعر  بأنــھ  عليــھ  أطلــق  شــاعر  يرحــل  أن   
ً
حقــا الغرابــة  مــن 

. ؟  مماتــھ  يــوم  فيــھ  املرا�ــي  ك�ــ�ت  الــذي  الشــاعر  هــذا  يكــون  مــن   
ً
م�ســائال ”الشــعب“ 

 لــم �ســبقھ إليــھ أحــٌد مــن قبــل ، ور�ــ� هــذا املفهــوم و�ــرع فيــھ ، ح�ــ� أنــھ لــم 
ً
 فنيــا

ً
شــاعر طــرق بابــا

يقلــد لفرادتــھ وجدتــھ ، إذ لــم �ســتطع اآلخــر أن يأ�ــي �شــب��ھ ، كــون ال��ــ�ة األو�ــ� ال�ــ� ابتدعهــا 
بــ�ل دقــة و�رســم دقيــق ل��ــوار الشــعري ، يتــالَءم مــع طبيعــة  هــذا الشــاعر حملــت خصائصهــا 

ال�ــ�صية الداخلــة �ــ� العمــل الغنا�ــي وطبيعــة الصــراع ب�ــن ال�ــ�وص.
قــد ن�ســاءل: كيــف اســتطاع هــذا الشــاعر البصــري (ع�ــ� العضــب ) أن يتخيــل ”األو�ر�ــت الغنا�ــي“ 
 و 

ً
، و��ــ�ع فيــھ ، و���ــ� قصائــده ع�ــ� لســان ”الفــالح“ �ــ� او�ر�ــت ”بيــادر ا���ــ�“ عــام ١٩٦٩ أوال

.
ً
لســان ”العامــل“ �ــ� أو�ر�ــت ”املطرقــة“ عــام ١٩٧٠ ثانيــا

ثم توالت األو�ر�تات ال�� ��ــ�ها قلم هذا الشــاعر املتفرد �� أف�اره واملس�شــرف صراع الطبقات 
 أنــھ 

ً
�ــ� ب�يــة ا��تمــع العرا�ــ� ، والــذي قــاده ل�ــي ��ــ�ل قبــل غ�ــ�ه هــذا الصــراع الــذي �ان مقتنعــا

 ”أنــت أمــس 
ً
ســيف��� إ�ــ� ��ــ�ء جديــد مــن التحــوالت ، فــ�ان أو�ر�تــھ الثالــث ”املعي�ــ� شــنان“ ورا�عــا

أنــت باجــر“.
�ان ”ع�ــ� العضــب“ يكتــب مالمــح االحتجــاج ع�ــٍ� مــا �ان يتوقــع مــن عســف الســلطة ال�ــ� لــم يؤمــن 

 أ��ــا ســ�تصا�� مــع الشــعب لهــذا �ــ�ل ســمات غضبــھ وكشــوفاتھ بخصائــص 
ً
 بــل مطلقــا

ً
يومــا

الشــعب ”عمــاال وفالح�ــن“ ح�ــن  قــوة  الســلطة ورســم  خــواء  تر�ــد ف�ــ�  فنيــة 
بقــوة  إيمانــھ  يؤكــد  و�أنــھ  ”املطرقــة“  و  ا���ــ�“  ”بيــادر  مالمــح  شــ�ل 

الفعــل ا��ــالق لهات�ــن الطبقت�ــن اللت�ــن عانتــا مــن ظلــم الســلطات 

قصة موت شاعر الشعب 
علي العضب

د. سلمان �اصد
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�ســتغرب  الــذي  الوقــت  �ــ�  الشــعب“  ”شــاعر  بأنــھ  عليــھ  أطلــق  شــاعر  يرحــل  أن   
ً
حقــا الغرابــة  مــن 

. ؟  مماتــھ  يــوم  فيــھ  املرا�ــي  ك�ــ�ت  الــذي  الشــاعر  هــذا  يكــون  مــن   
ً
م�ســائال ”الشــعب“ 

 لــم �ســبقھ إليــھ أحــٌد مــن قبــل ، ور�ــ� هــذا املفهــوم و�ــرع فيــھ ، ح�ــ� أنــھ لــم 
ً
 فنيــا

ً
شــاعر طــرق بابــا

يقلــد لفرادتــھ وجدتــھ ، إذ لــم �ســتطع اآلخــر أن يأ�ــي �شــب��ھ ، كــون ال��ــ�ة األو�ــ� ال�ــ� ابتدعهــا 
بــ�ل دقــة و�رســم دقيــق ل��ــوار الشــعري ، يتــالَءم مــع طبيعــة  هــذا الشــاعر حملــت خصائصهــا 

ال�ــ�صية الداخلــة �ــ� العمــل الغنا�ــي وطبيعــة الصــراع ب�ــن ال�ــ�وص.
قــد ن�ســاءل: كيــف اســتطاع هــذا الشــاعر البصــري (ع�ــ� العضــب ) أن يتخيــل ”األو�ر�ــت الغنا�ــي“ 
 و 

ً
، و��ــ�ع فيــھ ، و���ــ� قصائــده ع�ــ� لســان ”الفــالح“ �ــ� او�ر�ــت ”بيــادر ا���ــ�“ عــام ١٩٦٩ أوال

.
ً
١٩٧٠ ثانيــا

ثم توالت األو�ر�تات ال�� ��ــ�ها قلم هذا الشــاعر املتفرد �� أف�اره واملس�شــرف صراع الطبقات 
 أنــھ 

ً
�ــ� ب�يــة ا��تمــع العرا�ــ� ، والــذي قــاده ل�ــي ��ــ�ل قبــل غ�ــ�ه هــذا الصــراع الــذي �ان مقتنعــا

 ”أنــت أمــس 
ً
ســيف��� إ�ــ� ��ــ�ء جديــد مــن التحــوالت ، فــ�ان أو�ر�تــھ الثالــث ”املعي�ــ� شــنان“ ورا�عــا

�ان ”ع�ــ� العضــب“ يكتــب مالمــح االحتجــاج ع�ــٍ� مــا �ان يتوقــع مــن عســف الســلطة ال�ــ� لــم يؤمــن 
 أ��ــا ســ�تصا�� مــع الشــعب لهــذا �ــ�ل ســمات غضبــھ وكشــوفاتھ بخصائــص 

ً
 بــل مطلقــا

ً
يومــا

الشــعب ”عمــاال وفالح�ــن“ ح�ــن  قــوة  الســلطة ورســم  خــواء  تر�ــد ف�ــ�  فنيــة 
بقــوة  إيمانــھ  يؤكــد  و�أنــھ  ”املطرقــة“  و  ا���ــ�“  ”بيــادر  مالمــح  شــ�ل 

الفعــل ا��ــالق لهات�ــن الطبقت�ــن اللت�ــن عانتــا مــن ظلــم الســلطات 

قصة موت شاعر الشعب 
علي العضب

د. سلمان �اصد

املتعاقبــة.
ابتدعــھ   

ً
إرثــا وتــرك   ،  ٢٠٢٢/  ٩  /١٢ يــوم    ( العضــب  ع�ــ�   ) رحــل 

ألول ّمــرة �ــ� العــراق واســتفز بــھ الســلطة آنــذاك ، رحــل وتــرك خلفــھ 
�ســيان الســلطة لــھ ، ح�ــ� أ��ــا لــم تجــد عليــھ ب�لمــة امتنــان وع�ــ� 

ع�ــ� مــا قــدم مــن فعــل إبدا�ــ� خــالق.
الصــراع  بمفهــوم  يؤمــن   

ً
شــيوعيا  ( العضــب  ع�ــ�   ) الشــاعر  �ان 

الطبقــي بطر�قــة النظر�ــة ، مغايــرة ، إ��ــا بال�ســبة لــھ انتصــار للعامــل 
والفــالح ع�ــ� مســتغل��ما ، ولهــذا حمــل معهمــا (املنجــل واملطرقــة) 
، ليؤكــد أ��مــا رمــز للتحــرر الطبقــي ، �ان يفهــم الشــيوعية ع�ــ� أ��ــا 
ور�مــا   ، الشــعب  قــوت  لصــوص  و�مقــت  ول��قــوق  ل��ــق  انتصــار 
�انــت دمعــة �ســقط مــن عي�يــھ وهــو يتمثــل صــراخ الفــالح أوالعامــل 

الــذي ال يجــد لقمــة �ســد ��ــا أطفالــھ رمقهــم.
وهــو  ومناقبــھ  الرجــل  مفاخــر  �ســطر  بــل   ، هنــا  رثــاًء  النكتــب  إننــا 
العــارف بــأن الرمــوز الشــعر�ة لديــھ أقــوى مــن فوهــة البندقيــة لــدى 

الطغــاة.
الرمــز لــدى ع�ــ� العضــب هــو األبقــى والب�ــت الشــعري هــو األم��ــ� 
اقــة �ــ� األنقــى ، �ان �عــرف أنــھ يكتــب للتار�ــخ  والصــورة األدبيــة ال��
 أ��ــم ســيؤول غيا��ــم إ�ــ� هبــاء ، وهــذا مــا حصــل فعــال 

ً
و�ــدرك جيــدا

حكــم  إبــان  �غــداد،  �ــ�  الثقافــة  حقــل  �ــ�  املشــتغلون  أدرك  حينمــا 
صدام حس�ن أن ا��ماه�� بدأت تضيع م��م ، حينما بدأوا يرددون 

”ياعشــكنا“  أغنيــة  وخاصــة  أو�ر�تاتــھ  مــن  العضــب  ع�ــ�  أغا�ــي 
ال�ــ� غن��ــا املغنيــة البصر�ــة شــوقية العطــار وفــؤاد ســالم و�ــ� مــن 
ت���ــن الفنــان حميــد البصــري الــذي بــرع �ــ� تمثيــل البعــد الغنا�ــي 

امل���ــ� الــذي �ان الشــاعر ع�ــ� العضــب يتقصــده.
 ، النــور  الزنــج“  ”ثــورة  األخ�ــ�  يــرى عملــھ  بــأن  يحلــم  العضــب  �ان 
وهــو كمــا وصفــھ لنــا نــوع مــن أنــواع الدرامــا ، يمتــد زمنــھ لســاعة 
 وقــد كتبــھ منــذ زمــن طو�ــل يصــل إ�ــ� ١٠ ســنوات 

ً
ونصــف تقر�بــا

ومــن ت���ــن الراحــل حميــد البصــري.
اندلعــت  ال�ــ�  الثــورة  لــروح   

ً
انتصــارا الزنــج“  ”ثــورة  فكــرة  �انــت 

آمــال  العضــب  حاـ�ـى  حيــث  العبا��ــ�  ا��كــم  إبــان  البصــرة  �ــ� 
 عــن كرام��ــم و�ذاللهــم ضــد 

ً
البصر��ــن األصــالء الذيــن ثــاروا دفاعــا

آنــذاك. األرض  مــالك 
صا�عــة  �ــ�  إذ   ، الثــورات  أم   ( العضــب  ع�ــ�   ) لــدى  البصــرة 
ا��مــال ولهــذا تــراه وقــد �غ�ــ� �ســف��ا وزوارقهــا �ــ� اغن�تــھ الشــه��ة 
”يابــو بلــم عشــاري“ ال�ــ� شــ�لت مــع أغانيــھ األخــر ”ماجنــك هــذاك 
انــت ، وهللا �ــ�الت العمــر يــا ســمره ، وكهــرب يخــالل ���ــ�اوي ، 
ومكبعــة ، وســنم���“ تار�ــخ ا��مــال والنضــال ولــم يجــِن مــن �ل 
ذلــك ســوى ال�ــ�ن �ــ� نضالــھ ضــد الطاغيــة واإلهمــال �ــ� آخــر 

حياتــھ مــن قبــل الســلطة الدي�يــة ال�ــ� تذرعــت بالديــن غطــاء.

املصدر: جر�دة املدى



شخصّیۀ العدد

تحتفي ا��لة �� �ل عدد ���صية ثقافية معرفية قدمت 
جهدا متم��ا للثقافة العر�ية و�� هذا العدد �شرفنا أن نقّدم  

ال��وف�سور محمد عبد الرحمن يو�س

ا��رر
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الراحل عبد املع�ن امللو��ا

خالد عثمان- الالذقية- سور�ا

أ.م.د منذر رديف داود  �لية ا��كمة/ �غداد

د.م مروة عبد الباسط حميد �لية ا��كمة/ �غداد

ايمان أحمد ونوس

الهام بدر الدين محفوظ أمر��ا

أ.د. جمعان عبد الكر�م جامعة الباحة/ السعودية

أ.د. عبد ا��ميد بورايو استاذ التعليم العا�� با��امعات ا��زائر�ة

د. صباح قدوري نائب رئ�س جامعة ابن رشد للشؤون العلمية سابقا

م. طھ حس�ن الرحل- سور�ا

د. أحمد عبد الكر�م ع��

م. نضال توفيق محمد- سور�ا

أ.د. ر�م هالل جامعة �شر�ن/ سور�ا

ايمان معراتية- مدرسة �� التعليم الثانوي / حلب- سور�ا

ال�اتب محسن يوسف الالذقية/ سور�ا

د. نادية ابراهيم ا��طيب جامعة �شر�ن/ سور�ا

د. خالد محمد زغر�ب جامعة حماة/ سور�ا

الباحث أحمد شر�ف- مصر

ال�اتب سيد محمود- مصر

محمد ا��مام���- مصر

أ.د. ت�س�� عبد ا��بار اآللو���- رئ�س جامعة ابن رشد �� هولندا

د. سعيد ع�� ا��عيدي- ً�لية اآلداب، جامعة الباحة، السعودية

أ.د. جمال بوطيب- رئ�س مؤسسة مقار�ات لل�شر الثقا��
املهدي نقوس- قاص وناقدد مغر�ي

أ. م�� أبو خضور
د. ن. شمناد- �لية ا��امعة، ترونن�بورام، والية ك��اال، الهند
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االستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن يونس

محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، ، ســوري ا���ســّية، درس وتخــّرج �ــ�  
�ــ� ا��امعــات اآلتّيــة:

�ــ�  الل�ســا�س  شــهادة  ع�ــ�  ف��ــا  وحصــل  ا��زائرّ�ــة  ا��امعــة  ـ 
١٩٨٤م والنقد.عــام  األدب  شــعبة  وآدا��ــاـ  العر�ّيــة  اللغــة 

ف��ــا ع�ــ�  املغــرب، و حصــل  بالر�ــاط/  ا��امــس  ـ جامعــة محمــد 
األدب  اختصــاص  املعّمقــة.  العليــا  الدراســات  دبلــوم  شــهادة 

١٩٨٥ ا��ديــث.  والنقــد 
ع�ــ�  ف��ــا  وحصــل  ب�ــ�وت  �ــ�  األول  الفــرع  ـ  اللبنانيــة  ا��امعــة  ـ 
النقــد  اختصــاص  وآدا��ــا.  العر�يــة  اللغــة  �ــ�  املاجســت��  شــهادة 

ا��ديــث.١٩٩٤ واألدب 
ع�ــ�  ف��ــا  وحصــل  ب�ــ�وت  �ــ�  األول  الفــرع  ـ  اللبنانيــة  ا��امعــة  ـ 
شــهادة دكتــواره  الدولــة اختصــاص اللغــة العر�يــة وآدا��ــا. األدب 

(٢٠٠٠)م والنقــد 
جامعــة صنعــاء باليمــن  عــام ( ١٩٩٠) ، جامعــة آل الب�ــت العامليــة 
ب�ــ�وت ( ٢٠٠٢)، جامعــة الباحــة (عــام ٢٠٠٤م)، اململكــة العر�يــة 
 ،(٢٠٠٠ عــام   ) بك�ــن  �ــ�  األجن�يــة  الدراســات  جامعــة  الســعودية، 
الص�ــن، جامعــة ج�ــن �ــ� الوطنيــة �ــ� تايــوان ( تاي�ــ�) عــام ( ٢٠١٢م) 
النمســاو�ة  ا��امعــة  ٢٠١٤م)،   ) هولنــدا  �ــ�  رشــد  ابــن  جامعــة  ـ 
 ) املدمــج  التعليــم  فينــا،  النمســا،  التكنولوجيــا،  و  للعلــوم  العر�يــة 
ــــ جامعــة  ـــــــ جامعــة دجلــة ( عــام ٢٠١٨) �غــداد، العــراق)  ٢٠١٨م)  

بــالد الشــام ( حلــب ســور�ا عــام ٢٠١١ وعــام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ )،
(التعليــم اإللك��و�ــي).  العامليــة.  ا��امعيــة   الدراســات  أ�اديميــة   -

مشــرف. أســتاذ 
للشــؤون  هولنــدا،  �ــ�  رشــد  ابــن  جامعــة  رئ�ــس  نائــب  اآلن،  �عمــل 

املفتــوح.  اإللك��و�ــي  التعليــم  العلميــة 
الرتبة العلمية : 

Professor : أستاذ ، بروف�سور

منظمات أدبية غير سياسية

الشهادات العلمية

ـ منــدوب املوســوعة العر�يــة للســرقات األدبّيــة ال�ــ� �انــت تصــدر �ــ� 
الر�ــاض عــن دار ا��ــد.( ســابقا )

وامل��جم�ــن  للباحث�ــن  الدوليــة  ا��معيــة  خ�ــ�اء  مجلــس  �ــ�  عضــو  ـ 
والبحوث.(ســابقا) الدراســات  ��نــة  العــرب، 

ـ عضو اتحاد الكتاب العرب 
ـ عضو اتحاد ال��افي�ن العرب

ـ عضو اتحاد منظمة كتاب بال حدود 
ـ عضو اتحاد كتاب االن��نت العرب.

ـ عضو نادي الباحة األد�ي.
ـ عضو نادي القصة بتو�س ـ نادي أ�ي القاسم الشا�ي بالوردية، 

عضوية المجالت العلمية ا�كاديمية 

Professor.Dr.Mohammad Abdul Rahman Younes

ـ عضو �� رابطة أدباء الشام، لندن.
ـ عضو االتحاد العر�ي لإلعالم اإللك��و�ي، القاهرة. 

ـ  االســ��اتيجية  والدراســات  للبحــوث  العر�ــي  املعهــد  عضــو  ـ 
األردن. عّمــان/ 

ـ عضو رابطة أدباء مصر. 
ـ عضو االتحاد العر�ي ل��امعات العر�ية / مصر.

ـ عضو فخري �� دار نا�� �عمان لل�شر والتوز�ع/ ب��وت. 
ورئ�ــس   . لل��افــة  العال�ــ�  ا��لــس  إدارة  مجلــس  عضــو  ـ 
شــعبة األدبــاء والكتــاب با��لس.(ســابقا) مــن ٢٠١٠/٣/١٤ إ�ــ� 

٢٠١٢/٣/١٤م 
 ـ عضو االتحاد الدو�� للغة العر�ية .

١ـــــ مدير تحر�ر مجلة النافذة األدبية ، ب��وت ( سابقا).
٢ـــــــ ـ عضــو هيئــة تحر�ــر مجلــة الدراســات والبحــوث ال��بو�ــة ال�ــ� 

تصدرهــا جامعــة الباحــة / السعودية.(ســابقا).
ا��كمــة،  األ�اديميــة  رشــد  ابــن  جامعــة  مجلــة  تحر�ــر  مديــر  ٣ـــــ 

اآلن).  ) هولندا،أمســ��دام. 
األ�اديميــة  االســ��الل  ��لــة  االس�شــار�ة  الهيئــة  عضــو  ـــــ   ٤

اآلن).  ) املغــرب.  فــاس،  مــة، 
ّ

ا��ك
األ�اديميــة  مقار�ــات  ��لــة  االس�شــار�ة  الهيئــة  عضــو  ــــــ   ٥

اآلن).  ) املغــرب.  فــاس،  ا��كّمــة، 
األ�اديميــة   ، اآلداب  �ليــة  ��لــة  االس�شــار�ة  الهيئــة  عضــو  ٦ـــــــ 
ا��كمــة، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد هللا، فــاس، املغــرب . 
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اآلن).  )
األطروحــة  ��لــة  الدوليــة  العلميــة  االس�شــار�ة  الهيئــة  عضــو  ـــــ   ٧

اآلن).  )  . العــراق  �غــداد،  ا��كمــة،  األ�اديميــة 
٨ ـــــــ عضــو الهيئــة االس�شــار�ة الدوليــة، ��لــة املياديــن للدراســات �ــ� 

العلــوم اإل�ســانية األ�اديميــة ا��كمــة، ا��زائــر. ( اآلن).
التار�خيــة  �ان   ) دور�ــة  �ــ�  ــم 

ّ
ومحك االس�شــار�ة،  الهيئــة  عضــو  ٩ــــــ 

اآلن).  ) مصــر.   ، القاهــرة   ، ا��كمــة)   األ�اديميــة 
ــم للكتــب األدبيــة ( القصــة والروايــة والشــعر) ال�ــ� 

ّ
ـــــ عضــو محك  ١٠

يصدرهــا نــادي الباحــة األد�ــي، الباحــة، اململكــة العر�يــة الســعودية.
١١ ـــــ عضــو محكــم �ــ� املشــروع الدو�ــ�، رســالة الباحــث �ــ� مخت�ــ� اللغــة 

والتواصــل، جامعــة أحمــد ز�انــة، غل�ــ�ان، ا��زائــر .
ــــــ عضــو هيئــة تحر�ــر مجلــة دجلــة ا��امعــة( العلميــة ا��كمــة)،   ١٢

( ســابقا). العــراق.  �غــداد،  جامعــة دجلــة، 
١٣ـــــ  عضو هيئة تحر�ر مجلة حيفا لنا / لندن. (سابقا).

ــم ملــا ي�شــر ف��ــا / 
ّ

١٤ــــــ عضــو هيئــة تحر�ــر مجلــة بــروق األدبيــة ومحك
. (ســابقا) �ــ� الســعودية  الباحــة  �ــ�  النــادي األد�ــي 

�ــ� مجلــة عالــم الغــد األ�اديميــة ا��كمــة،  ــــــ  عضــو هيئــة تحر�ــر   ١٥
(ســابقا) النمســا. 

للم��جم�ــن  الدوليــة  �ــ� مجلــة واتــا، ا��لــة  ١٦ــــ  عضــو هيئــة تحر�ــر 
ب��ي�ا.(ســابقا) مــة، 

ّ
ا��ك العــرب  والباحث�ــن 

األمر�كيــة  األ�اديميــة  البحــوث  ��لــة  العلميــة  ال��نــة  عضــو  ـــــــ   ١٧
فرا�س�ســكو، ســان  ا��كمــة، 

.Journal of American Academic Research
ومحكم �� القسم العر�ي من ا��لة 

١٨ ـــــــ عضــو الهيئــة االس�شــار�ة العلميــة ��لــة جامعــة عبــد الرحمــن 
م�ــ�ة، بجايــة، ا��زائــر.ـ ( مجلــة التأو�ــل و تحليــل ا��طــاب).

�ــ�  تصــدر  ال�ــ�  ا��كمــة   األ�اديميــة  العاصمــة  ١٩ــــ مس�شــار مجلــة  
الهنــد، �ليــة ا��امعــة، قســم اللغــة العر�يــة  ترون�ت�ــ�ام، ك�ــ�اال، الهنــد.
٢٠ــ عضو محكم �� جائزة األم�� عبد الرحمن �انو، البحر�ن ، سابقا.
٢١ ــــ عضــو ��نــة املــداوالت  ��ائــزة ابــن بطوطــة للتواصــل  ا��ضــاري 

و حــوار الثقافــات فــاس، املغــرب.
٢٢ ــــــ عضــو ال��نــة العلميــة ��ائــزة مقار�ــات الدوليــة للبحــث  العل�ــ�، 

فــاس، املغــرب. 
٢٣ ـــــ عضــو ال��نــة العلميــة �ــ� مجلــة  علــوم اللغــة العر�يــة و آدا��ــا  ( 
األ�اديميــة ا��كمــة)، جامعــة  الشــهيد حّمــة األخضــر بالــوادي، �ليــة

 اآلداب واللغات، ا��زائر.
جامعــة  ا��كمــة،  األ�اديميــة  اآلداب  مجلــة  �ــ�  مســاعد  محــرر  ـــــ   ٢٤

قســنطينة/ا��زائر. منتــوري،  اإلخــوة 
ـــــــ محــرر مســاعد �ــ� مجلــة الفضــاء املغار�ــي األ�اديميــة ا��كمــة،   ٢٥

جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان/ ا��زائــر.
٢٦ ــــــ محــرر مســاعد �ــ� مجلــة أبوليــوس األ�اديميــة ا��كمــة، جامعــة 

ســوق أهــراس/ ا��زائــر.
ــــــ محــرر مســاعد �ــ� مجلــة ا��طــاب األ�اديميــة ا��كمــة، جامعــة   ٢٧

مولــود معمــري، ت�ــ�ي وزو/ ا��زائــر. 
ــــــ محــرر مســاعد �ــ� مجلــة اإلشــعاع األ�اديميــة ا��كمــة، جامعــة   ٢٨

مــوالي، ســعيدة/ ا��زائــر. طاهــر 

٢٩ ـــــ محرر مساعد �� مجلة
 النص األ�اديمية  ا��كمة،

 جامعة العر�ي  بن مهيدي، أم
 البوا��/ ا��زائر. 

٣٠ــــ عضو الهيئة العلمية ملشروع
 مشروع مش�اة املعرفة  الدو��

 األ�ادي�� ا��كم، املركز ا��ام��،
 مغنية ـــ تلمسان /ا��زائر

٣١ ــــ محكم جوائز بطولة �أس 
 العالم للمبدع�ن العرب، مسابقة

The Arabs )  أفضل العرب حول العالم 
Group)، قسم األدب  العر�ي، شعرا وقصة ورواية و أدب

 أطفال، و دراسات و�حوثا أ�اديمية.
علــوم  لدراســة  األهــواز  ��لــة  االس�شــار�ة  الهيئــة  عضــو  ــــــ   ٣٢

إيــران.  األهــواز،  محكمــة،  دوليــة  فصليــة  اللغــة، 
املســ�نصر�ة  ا��امعــة  �ــ�  العلميــة  ال��قيــات  ��نــة  ـــــــ عضــو   ٣٣
�غــداد، و محكــم لبحــوث ال��قيــات ا��اصــة بأســاتذة ا��امعــة 

٣٤ ـــــ عضو ا��معية املصر�ة للتنمية التكنولوجية
٣٥ ـــ عضو االتحاد الدو�� للغة العر�ية . 

ــــــ عضــو الهيئــة االس�شــار�ة العلميــة ��لــة اإليقــاظ، مجلــة   ٣٦
أبحــاث العلــوم االجتماعيــة، إســالم آبــاد، باكســتان.

الدراســات  مخ�ــ�  كتامــة،  مجلــة  تحر�ــر  هيئــة  عضــو  ـــــــ   ٣٧
اقية و األمــن اللغــوي،  جامعــة العر�ــي بــن مهيــدي، أم  االس�شــر

ا��زائــر. البوا�ــ�، 
٣٨ ــــ عضو هيئة التحر�ر �� ا��لة الدولية : 

International Journal of Cultural Inheritance & Social
Sciences

�لية اآلداب، جامعة املنيا، مصر العر�ية
٣٩ ـــــ محــرر مســاعد �ــ� مجلــة امل��ــل األ�اديميــة ا��كمــة ، جامعــة 

الــوادي، ا��زائــر 
آدا��ــا  و  العر�يــة  اللغــة  علــوم  مجلــة  �ــ�  مســاعد  محــرر  ٤٠ـــــ 

 . ا��زائــر  الــوادي،  جامعــة  ا��كمــة،  األ�اديميــة 
 : �شــر  دار  �ــ�  عمــل  فر�ــق  ضمــن  ــم 

ّ
محك و  و�اتــب  مؤلــف  ـــــ   ٤١

العال�ــ�  اإلبــداع  ســف��   : بلقــب  العامليــة،  امل�شــورات 
٤٢ـ ـــــ عضــو العديــد مــن ال��ــان العلميــة للمؤتمــرات العر�يــة ال�ــ� 

قــّدم إل��ــا.
ُ
ــم لألبحــاث ال�ــ� ت

ّ
أقيمــت �ــ� العالــم العر�ــي، و محك
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١- مجلــة �لمــات، الطبعة 
بــروك،  اإلن�ل��يــة، شــ��ي 
/١٣ العــدد  أســ��اليا، 

٢٠٠٣م. آذار،  مــارس، 
األمر�كيــة  ا��لــة   -٢
للعلــوم  الدوليــة 
اإل�ســانية و االجتماعيــة، 
فصليــة  علميــة  مجلــة 
أمر�ــ�ا   ديــالور،  محكمــة، 
العــدد الســادس، يونيــو/

الســنة  ٢٠٢١م،  حز�ــران 
. نيــة لثا ا

٣-  مجلــة االســ��الل األ�اديميــة ا��كمــة، فــاس، املغــرب، العــدد 
٣٢، ا��لــد ١١، ٢٠٢٢ م . 

العر�يــة  ا��امعــات  �ــ�  التاليــة  الدراســية  املقــررات  املــواد  دّرس 
و األجن�يــة : األدب �ــ� العصــر العبا��ــ� ـ األدب �ــ� صــدر اإلســالم 
و��ــ� أميــة ـ األدب العر�ــي ـ األدب العر�ــي ا��ديــث ـ النقــد األد�ــي 
القديم ـ النقد األد�ي ا��ديث ـ ـ األدب األندل��� ـ األدب اإلسالمي 
ـ من�ــ� البحــث العل�ــ� ـ أدب األطفــال ـ األدب الســعودي ـ البالغــة 
( املعا�ــي) ـ التحر�ــر العر�ــي ـ املهــارات اللغو�ــة . فــن الكتابــة ـ فــن 
القــراءة . مهــارة كتابــة البحــث واملقــال، النحــو والصــرف، املكتبــة 
األدب. نظر�ــة  املقــارن.  األدب  اإل�شــاء،  ع�ــ�  التدر�ــب  العر�يــة، 

تار�ــخ األدب العر�ــي و النصــوص األدبيــة. مقــرر القصــة و الروايــة. 
�اتب �� القصة و الرواية و النقد األد�ي.

كتــب �ــ� القّصــة والروايــة والنقــد األد�ــّي، و الدراســات و البحــوث 
ولــھ (٢٥٠) مائتــان و خمســون  مقــاال و�حثــا أ�اديميــا  ،وأعمــاال 
إبداعيــة، ودراســات نقديــة  م�شــورة �ــ� (١٢١) مجلــة أ�اديميــة،  
التاليــة:  البلــدان  �ــ�  تصــدر  دور�ــة  و  ��يفــة  و  أ�اديميــة   غ�ــ�  و 
، الســعودية،  ، تو�ــس، املغــرب، األردن  ـ ا��زائــر  ـ مصــر  ســور�ة 
اإلمــارات العر�يــة املتحــدة، قطــر، ســلطنة عمــان، لبنــان، لي�يــا، 
أمر�ــ�ا،  لنــدن،  ا��نو�ــي،  اليمــن  و   ، الشــما��  اليمــن  فلســط�ن، 
هولنــدا،  الهنــد.  اليابــان،  تايــوان،  الص�ــن،  أســ��اليا،  كنــدا، 
فر�ســا.  العــراق.  ق�ــ�ص،  البحر�ــن،  الكو�ــت،  النمسا.الســو�د، 

أملانيــا  ب��يــ�ا.  الهنــد، 
 و ترجمت �عض أعمالھ إ�� اإلن�ل��ية و اليابانية و الص�نية.

و شــارك �ــ� (٢٢) مؤتمــرا أدبيــا �ــ� جامعــات العالــم العر�ــي و آســيا، 
أعمالــھ  حــول   أنجــزت  و  البحــوث.  و  الدراســات  و  األد�ــي  للنقــد 
اإلمــارات  و  مصــر   �ــ�:  ماجســت��،  رســائل  النقديــة   و  اإلبداعيــة 

الص�ــن. و  العر�يــة 

مجالت عربية و دولية خصصت ملفات
 أعدادها لدراسة أعمال محمد عبد الرحمن يونس 

الكتب المنشورة

ســعاد  دار  قص�ــ�ة)،  قصــص  مهاجــر(  لنــورس  تحليقــة  آخــر  ١ـ 
١٩٩١م. القاهــرة   ، الصبــاح 

ـ الطبعة الثانية، دار مكتبة األسرة، القاهرة، ١٩٩٦م. 
املنــارة،  دار  قص�ــ�ة)،   قصــص  ووهــران(  والنــورس  ملكيــة  ـ   ٢

١٩٩٣م ســور�ة، 
٣ـ رقــص ســماح ع�ــ� أ�غــام زر�ــاب( قصــص قص�ــ�ة)، دار النافــذة، 

أث�نــا ١٩٩٤م. 
٤ـ اللو�س(قصص قص��ة)، دار الكنوز األدبّية، ب��وت ١٩٩٥م.

٥_ تأث�ــ� ألــف ليلــة وليلــة �ــ� املســرح العر�ــّي ا��ديــث و املعاصــر( 
 ) ١٩٩٥م.  ب�ــ�وت  األدبيــة،  الكنــوز  دار  نقديــة)،  دراســات 

رديــف  منــذر  د.  مــع  باالشــ��اك). 
دة ب�ــت املســتكفي �ــ� فــاس( روايــة) ، دار الكنــوز األدبّيــة ، 

ّ
٦ـ وال

١٩٩٧م. ب�ــ�وت 
االن�شــار  مؤسســة   ، وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ�  والســلطة  ا���ــس  ـ   ٧

١٩٩٨م.  لنــدن   / األد�ي،ب�ــ�وت 
٨ـ رحلــة بك�ــن ـ مالمــح مــن الص�ــن املعاصــرة، دار الســو�دي، أبــو 
الطبعــة  ب�ــ�وت،  وال�شــر،  للدراســات  العر�يــة  املؤسســة  ظ�ــ�، 

٢٠٠٤م. األو�ــ� 
٩ ـ االســ�بداد الســلطوي والفســاد ا�����ــ� �ــ� ألــف ليلــة وليلــة، 
الدار العر�ية للعلوم ـ ناشرون، ب��وت/ مكتبة مدبو��، القاهرة، 

الطبعــة األو�ــ� ٢٠٠٧م.
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والســلوك،  الفكــر  ـ  وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ�  الســلطة   �ســاء  ـ   ١٠
م�شــورات دار مجلــة مقار�ــات ، املغــرب، فــاس، الطبعــة األو�ــ� 

٢٠١٠م. 
( دراســات  �ــ� مفهــوم األســطورة شــعرا وفكــرا،  ـ مقار�ــات   ١١
نقديــة)، نــادي الباحــة األد�ــي بالســعودية/ و مؤسســة االن�شــار 

األد�ــي، ب�ــ�وت، الطبعــة األو�ــ� عــام ٢٠١١م.
�ــ�  الســلبية  املظاهــر  و�عــض  مصادرهــا  األســطورة،   -١٢
، ا��زائــر، الطبعــة  للطباعــة وال�شــر  توظيفهــا، دار األملعيــة 

٢٠١٤م. األو�ــ� 
قص�ــ�ة،  قصــص  عــدن،  ضفــاف  ع�ــ�  ومواجــع  ذكر�ــات   -١٣
 ، فــاس  ا��كمــة،  األ�اديميــة  مقار�ــات  مجلــة  م�شــورات 

م.   ٢٠١٦ األو�ــ�  الطبعــة   املغــرب، 
١٤ ــــ فضــاء  النــص األســطوري  �ــ� فضــاء  ا��طــاب  الشــعري 
مؤسســة    ، أنموذجــا   / البحــري  الســندباد  ــــــ  املعاصــر  العر�ــي 
Noor Publishing، أملانيا . الطبعة العر�ية األو��  أيار، مايو  

م.  ٢٠١٧
�ــ� ا��طــاب الشــعري العر�ــي  ــــ أســطورة شــهر�ار وشــهرزاد   ١٥
الطبعــة  لنــدن،   ، والتوز�ــع  لل�شــر  كتــب  ــــ  إي  دار  املعاصــر، 

. م   ٢٠١٧ األو�ــ�  العر�يــة 
١٦- موســوعة ا���ســانية العر�يــة واإلســالمية قديمــا وحديثــا 
- الكتــاب األول بحــوث ودراســات نقديــة عامــة، مجموعــة مــن 

المخطوطــــــات

 .. وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ�  امل�ا�ــي  الفضــاء  ـ   ١
االســتالب والعبودّيــة .. املســرات وامللــذات 

.
مراكــش  أخبــار  مــن  وصلنــا  مــا  آخــر  ٢ـ 

جزئ�ــن. �ــ�   . روايــة)   ) املعمــورة 
�ــ�  اقــع واألطروحــة و اإليديولوجيــا  ـ الو  ٣

 . العر�يــة املعاصــرة  الروايــة 
العر�يــة  القصــة  �ــ�  نقديــة  دراســات  ٤ـ 

. لقص�ــ�ة ا
العر�يــة  الكتــب  �ــ�  نقديــة  قــراءات  ٥ـ 

. صــرة ملعا ا
ليلــة  ألــف  ح�ايــات  �ــ�  والتجــارة  املــال  ـ   ٦

وليلــة.
�ــ�  واإل�ســانية  الثقافيــة  القيــم  ـ   ٧

. املعاصــرة  العر�يــة  ا��تمعــات 
املغر�يــة  الروايــة  �ــ�  نقديــة  دراســات  ـــــ   ٨

صــرة  ملعا ا
٩ ــ خطاب ا��ب وا���س �� ا��طاب الروا�ي العر�ي املعاصر.

١٠ ـــ دراسات نقدية �� ا��طاب الشعري العر�ي املعاصر.
١١ـ ــــ دراســات نقديــة �ــ� ا��طــاب الروا�ــي العر�ــي املعاصــر، نمــاذج مختــارة ، كتــاب مشــ��ك، يضــم ٢٧ بحثــا أ�اديميــا محكمــا ��موعــة 

أســاتذة مــن مختلــف جامعــات العالــم العر�ــي ، أشــرف عل��ــا و أعدهــا : محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس 

الباحث�ــن 
كتــب  ــــ  إي  دار   ، يو�ــس  الرحمــن  عبــد  محمــد  د.  أ.  و�شــراف:  إعــداد 

. م   ٢٠١٨ األو�ــ�  العر�يــة  الطبعــة  لنــدن،   ، والتوز�ــع  لل�شــر 
- الطبعــة الثانيــة، دار دجلــة األ�اديميــة لل�شــر والتأليــف و التوز�ــع 

٢٠٢١م.  األو�ــ�  الطبعــة  العــراق،  �غــداد،  وال��جمــة، 
�ــ� ا��طــاب الشــعري املعاصــر،  ١٧- الفضــاء األســطوري و الرمــزي 
الطبعــة  فــاس،  املغــرب،  الثقافيــة،  للصناعــات  مقار�ــات  مؤسســة 
األو�ــ� عــام ٢٠١٩ م. باإلضافــة إ�ــ� العديــد مــن الدراســات امل�شــورة �ــ� 

كتــب جماعيــة مشــ��كة.
الثا�ــي:  الكتــاب  العر�يــة قديمــا وحديثــا،  ١٨- موســوعة ا���ســانية 
الروايــة العر�يــة، دار دجلــة األ�اديميــة  �ــ�  ا��ــب و ا���ــس  مظاهــر 
لل�شــر والتأليــف و التوز�ــع وال��جمــة، �غــداد، العــراق، الطبعــة األو�ــ� 

٢٠٢١م. 
١٩- مــدن ألــف ليلــة و ليلــة ـ املــ�ان والثقافــة و ا��تمــع و ا��ضــارة و 
العمــران،  وزارة الثقافــة الســعودية، النــادي األد�ــي الثقا�ــ� بمنطقــة 
العر�ــي،  االن�شــار  مؤسســة   / الســعودية  العر�يــة  اململكــة  الباحــة، 

٢٠٢١م. األو�ــ�  الطبعــة  ب��وت/لبنــان، 
٢٠- النــص الروا�ــي: قــراءة �ــ� �عالــق األشــ�ال و املضام�ــن، مجموعــة 
مــن الباحث�ــن األ�اديمي�ــن، تحر�ــر أ.د. محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، 
دار ألفــا للوثائــق و ال�شــر و التوز�ــع، قســنطينة، ا��زائــر، الطبعــة 

٢٠٢٢م. األو�ــ� 
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الجوائز و ا�وسمة  ا�دبّية

المجالت ا�دبية التي نشر فيها الباحث أبحاثه و دراساته و مقاالته 

١ـ جائــزة مركــز ابــن خلــدون اإلنما�ــّي والدكتــورة ســعاد 
الصبــاح �ــ� القّصــة القص�ــ�ة �ــ� مدينــة القاهــرة عــام 

١٩٩١م. 
٢ـ جائزة مجلة الشاهد للنقد األد�ّي ـ ق��ص ـ نيقوسيا 

عام ١٩٩١م. 
عــام  ســور�ا.  ـ  القص�ــ�ة  للقّصــة  ا�ــي 

ّ
البت جائــزة  ٣ـ 

 . ١م ٩ ٩ ٣
٤ـ جائــزة مركــز ابــن خلــدون اإلنما�ــي والدكتــورة ســعاد 
عــام  القاهــرة  مدينــة  �ــ�  العر�ّيــة  للروايــة  الصبــاح 

١٩٩٣م. 
ـ  القص�ــ�ة  للقصــة  األد�ــي  أ��ــا  نــادي  جائــزة  ٥ـ 

١٩٩٣م.  عــام  الســعودّية. 
ـ  القص�ــ�ة  للقّصــة  األد�ــي  الطائــف  نــادي  جائــزة  ٦ـ 

١٩٩٤م. عــام  الســعودية. 
الثقا�ــ�  للقصــة القص�ــ�ة  النيــل  ��ــر  ٧ـ جائــزة  مركــز 

القاهــرة. ـ   ٢٠٠٤ عــام 
٨ ـ جائزة نجم ع�اظ للقصة القص��ة لعام ٢٠٠٤م. 

ـ  القص�ــ�ة  للقصــة  األد�ــي  جــازان  نــادي  جائــزة  ـ   ٩
٢٠٠٥م. الســعودية 

ومل��جم�ــن  للباحث�ــن  الدوليــة   ا��معيــة  تكر�ــم  ـ   ١٠
البحــوث و  الدراســات  فــرع  ٢٠٠٦م.  عــام  العــرب 

١١ ـ جائــزة نا�ــ� �عمــان األدبيــة للنقــد األد�ــي  للعــام 
٢٠٠٦م.

١٢ ـ تكر�ــم نــادي الباحــة األد�ــي / الســعودية ، للعــام 
٢٠٠٨م

مــن  ٢٠٠٩م،  للعــام  قصــة  �اتــب  أفضــل  جائــزة  ـ   ١٣
. لل��افــة  العال�ــ�  ا��لــس 

و  لالس�شــارات  امليــدان  مركــز  اإلبــداع،  وســام  ـــــ   ١٤
التدر�ــب و البحــوث االســ��اتيجية، طرابلــس، لي�يــا، 

٢٠١٥م  عــام 

كتــب �ــ� القّصــة والروايــة والنقــد األد�ــّي، ولــھ (٢٥٠) مائتــان و خمســون   مقــاال و�حثــا أ�اديميــا  ،وأعمــاال إبداعيــة، ودراســات نقديــة  
م�شــورة �ــ� ال��ــف وا��ــالت  اآلتيــة :

ـ الفكر العر�ّي ـ الطر�ق ـ دراســات عر�ّية ـ اآلداب ـ كتابات معاصرة ، ا��كمة. الكشــكول، البالغ، لي��، مجلة نقطة فوق الهاء،  ا��ّيام 
، الوفــاق نيــوز /و�ــ� تصــدر �ــ� لبنــان . 

ـ قصص ـ ا��ياة الثقافّية ـ مجلة إنانا، مجلة أوتار ـ مجلة املسار ــ تو�س الفتاة / و�� تصدر �� تو�س. 
ـ الثقافة العر�ّية ـ / لي�يا.

ـ ســطور ـ إبــداع ـ الكتــب وجهــات نظــر ـ تواصــل ـ القاهــرة ـ جهــات ـ جر�ــدة شــاب مصــر،  جر�ــدة مصــر ا��ــرة ـ مجلــة إبــداع الشــرق ـ  مجلــة 
مصر�ــة ، مجلــة العــرب ـ مجلــة �ان التار�خيــة األ�اديميــة ا��كمــة ، مجلــة ديــوان العــرب، مجلــة ا��لــة ، عالــم الثقافــة  / القاهــرة. 

ـ اليمــن ا��ديــد ـ مع�ــن ـ ٢٦ ســ�تم�� ـ ال�لمــة ـ ا��كمــة يمانيــة ـ ا���ــش اليم�ــ� ـ الثقافــة ا��ديــدة ـ ال�لمــة ـ الوطــن ـ املعرفــة ـ م��ــق الثــورة 
الثقا�ــ� ـ ا��مهور�ــة ـ غيمــان ـ مجلــة مركــز الدراســات والبحــوث اليمنيــة / صنعــاء وعــدن و�عــّز . 

مة  للعلوم اإل�سانّية  ـ مجلة  الكو�ت / الكو�ت . 
ّ

ـ ا��لة العر�ّية ا��ك

١٥ ــ جائزة صالح هالل للقصة القص��ة، القاهرة، ٢٠١٨م.
١٦ ــ جائزة مسافرون للقصة القص��ة وكتابة الس�نار�و، القاهرة، ٢٠١٨ م.
١٧ ــ جائزة اللو�س للتنمية اإل�سانية �� القصة القص��ة، القاهرة ٢٠١٨م.

١٨ ــــ جائزة اإلعمال الدولية و التم�� األ�ادي��، الهند، ٢١٠٩م.
الدوليــة،  العر�يــة  األ�اديميــة  مــن  الفخر�ــة،  الدكتــوراه  شــهادة  ـــــــ   ١٩

. م   ٢٠١٩/٣/٥ الســو�د،  اســتوكهولم، 
٢٠ ـــــــ درع التم�ــ� مــن مركــز آفــاق للدراســات الثقافيــة املغر�يــة اليمنيــة، لعــام 

فاس/املغــرب. صنعاء/اليمــن،/  ٢٠٢٠م، 
٢١ـ ــــــ جائــزة الرابطــة العامليــة لإلبــداع و العلــوم اإل�ســانية، تكر�ــم أفضــل ١٠٠

�ــ�صية لعام ٢٠٢٠م، بار�س. 
األ�اديميــة  مــن  ٢٠٢٠م،  لعــام  املم�ــ�ة  األ�اديميــة  ال�ــ�صّية  وســام  ــــــ   ٢٢

ديالو�ــر.  واليــة  والتدر�ــب،        العا�ــ�  للتعليــم  الدوليــة  األمر�كيــة 
٢٣ ــــ شــهادة فخر�ــة عليــا مــن األ�اديميــة األمر�كيــة الدوليــة للتعليــم العا�ــ� و 

التدر�ــب، ديالو�ــر، أمر�ــ�ا، ٢٠٢١/١٢/١٩
٢٤ ــ تكر�م ا��معية الدولية للم��جم�ن العرب لعام ٢٠٢٢

٢٥ ــــ زمالة اإلبداع  والعلوم اإل�سانية الدولية، إنجل��ا، لندن ، عام ٢٠٢٢م 
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ـ ا��ديــد �ــ� عالــم الكتــب واملكتبــات ـ ال�شــرة ـ ��يفــة الدســتور ـ 
��يفــة العامليــة ـــــ مجلــة تايـ�ـي  / عّمــان ــــ األردن  

ـ  املعرفــة  ـ  األد�ــّي  األســبوع  ـ  األد�ــي  املوقــف  ـ  املســرحّية  ا��يــاة  ـ 
اآلداب األجن�ّيــة ـ الثقافــة ا��ديــدة ـ �شــر�ن ـ  الوحــدة ـ النافــذة ، 
ثــرى ـ أوغار�ــت ـ العاديــات  ـ مجلــة أبابيــل ـ مجلــة فكــر ـ مجلــة ألــف، 

تنو�ــر/ ســور�ة.  نقــد و  الثقافيــة، مجلــة  الشــهباء  مجلــة 
ـ  ـ  �ــ� النقــد  ـ  عالمــات  ـ ا��ز�ــرة  ـ بيــادر  ـ العقيــق  ـ امل��ــل  ـ الفيصــل 
اآلطــام ـ ا��لــة العر�يــة ـ رؤى ـ ا��ز�ــرة ـ دار�ــن ـ الوطــن ـ ��يفــة 
عــ�اظـ  قناديــلـ  مجلــة بــروقـ  مجلــة اليمامــة، مجلــة القافلــةـ ــــ مجلــة 
ـ  الشــرقية  ـ  ـ حائــل  املنــورة  ـ املدينــة  أ��ــا  ـ  ـ جــّدة  الر�ــاض   / جــرن   

الباحــة ، الظهــران /  اململكــة العر�يــة الســعودية 
ـ الشاهد/ ق��ص، نيقوسيا. 

ة ـ القصب ـ النور ـ الزمان ـ الزمان 
ّ
ـ الناقد ـ العالم ـ التضامن ـ املسل

ـ  ـ  آرام ـ حيفــا لنــا  ا��ديــد ـ ا��لــة  الثقافيــة ـ ا��قائــق الثقافيــة  
العــرب الدوليــة ، ميــدل إ�ســت أون اليــن / لنــدن. 

األ�اديميــة  رشــد  ابــن  جامعــة  مجلــة  ـ  اآلخــر  االتجــاه  ـ  املوســم  ـ 
 . هولنــدة   / ا��كمــة  

اقية االس��الية / اس��الية .  ـ �لمات، الثقافة العر
افد ـ ا��ليج الثقا�� ـ الشروق ـ البيان / الشارقة، أبو ظ�� ـ الر

ـ ب�ت العرب/ بك�ن – الص�ن
مــة ـ البحر�ــن الثقافيــة ـ 

ّ
ـ مجلــة العلــوم اإل�ســانية األ�اديميــة ا��ك

��يفــة الوقــت ـ مجلــة �انــو الثقافيــة  / املنامــة 
ا، النمسا.

ّ
ـ مجلة عالم الغد/ فين

مجلــة  ـ  العــرب  والباحث�ــن  للم��جم�ــن  الدوليــة  ا��معيــة  مجلــة  ـ 
قطــر ا��ســرة/ 

ـ دنيا الوطن ـ الصباح  ــ بيادر ــــ عرب ٤٨ / فلسط�ن.
ـ مجلة جسور، ا��لة الدولية لعلوم ال��جمة واللغات. املغرب

ـ جر�دة الشام، مجلة أفنان/ بار�س.
جر�ــدة  خ�ــ�،  آخــر  ��يفــة  ا��هــر،  تحــت  ا��ــر،  العر�ــي  مجلــة   ـ 

أمر�ــ�ا   / جورنال�ــ� 
ـ مجلة املسار ، سلطنة عمان.
ـ مجلة م��و�وتاميا/ سو�سرا.

ـ ��يفة أخبار العرب ، مجلة أصوات الشمال/ كندا .
ـ ��يفة اتجاهات حرة ، ب��ي�ا.

ـ مجلة العرب / طوكيو 
ـ مجلة جامعة الهاي لل��افة األ�اديمية ا��كمة.

األ�اديميــة  مقار�ــات  مجلــة  ـ  فوان�ــس  مجلــة  ـ  النــاس  �ّل  مجلــة  ـ 
املوجــة  مجلــة   ، ا��كمــة   األ�اديميــة  االســ��الل  مجلــة  ـ  ا��كمــة 
الثقافيــة، جر�ــدة الشــرق املغر�يــة، جر�ــدة الصبــاح، مجلــة باحثــون  

املغــرب.  /
مجلــة  الثقافيــة،  ا��لــة  مجلــة  ـــــ  ا��كمــة   األ�اديميــة  بونــة  مجلــة 
الفضــاء  مجلــة   ، ا��كمــة  األ�اديميــة  ا��طــاب  وتحليــل  التأو�ــل 
املغار�ــي األ�اديميــة ا��كمــة ، مجلــة أبوليــوس األ�اديميــة ا��كمــة ، 
مجلــة املياديــن األ�اديميــة ا��كمــة، مجلــة فصــل ��طاب األ�اديمية 

ا��كمــة، ، مجلــة اآلداب األ�اديميــة ا��كمــة   / ا��زائــر.
ـ مجلــة  البصائــر  ـ  جر�ــدة  املثقــف  ـ جر�ــدة  العدالــة  ـــــــ  جر�ــدة 
املــدى،  ، جر�ــدة  العــراق  ـــــ صــوت  العرا�ــ�  الناقــد  ــــ  الد�ــ�  نــور 
مجلــة أمار�ــ� األدبيــة، مجلــة أور األدبيــة، مجلــة جامعــة دجلــة 
ا��كمــة،  األ�اديميــة  األطروحــة  مجلــة  ا��كمــة،  األ�اديميــة 

العــراق.  / مجلــة بصر�اثــا األدبيــة  
مجلة العاصمة ، أ�اديمية محكمة تصدر �� جامعة ترون�ت��م، 

ك��اال، الهند
جامعــة  عــن  تصــدر  محكمــة  أ�اديميــة  �اليكــوت،  مجلــة  ـــــ 

الهنــد.  ، ك�ــ�اال  �اليكــوت، 
مجلــة جامعــة ج�ــن �ــ� الوطينــة األ�اديميــة ا��كمــة، تاي�يــھ ، 

تايــوان .
ــــ مجلة ال�اردي�يا، سو�سرا.

مجلة الدراو�ش ، أملانيا. 
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حــول  الدوليــة  النــدوة   -١٦
أدب الرحلــة: جدليــة األنــا و 
اآلخــر �ــ� عالــم متغ�ــ�، املركــز 
الثقا�ــ�(  لالســ�ثمار  املغر�ــي 
املغــرب/  فــاس،  مســاق)، 
عّمــان،  املعرفــة،  كنــوز  دار 

٢٠٢١م. ف��ايــر   ٦ األردن، 
١٧- الندوة العلمية الدولية 
 : بـــــ  املعنونــة  االف��اضيــة 
ا���ســانية  موســوعة   )
العر�ية و اإلسالمية قديما و 
حديثــا للدكتــور محمــد عبــد 
ــاب 

ّ
الكت و  يو�ــس  الرحمــن 

معــھ)، تحــت رعايــة: جامعــة 
ابــن  جامعــة  �غــداد/  دجلــة، 

رشــد، هولندا/جامعــة أب�ــن، اليمــن/ مركــز آفــاق للدراســات الثقافيــة 
٢٠٢١م. ســ�تم��   ٥ بتار�ــخ  املغــرب،  فــاس،  اليمنيــة،  املغر�يــة 

ســور�ة  الشــام(  بــالد  �ــ�  العر�ــي  األدب  حــول  الدوليــة  النــدوة   -١٨
ك�ــ�اال،  ترون�ت�ــ�ام،  ا��امعــة،  �ليــة  األردن)،  و  فلســط�ن  و  لبنــان  و 

٢٠٢١م. نوفم�ــ�  الهنــد،٢٧ 
و  العر�يــة  للغــة  اإللك��و�ــي  التعليــم  �عنــوان:  الدوليــة  النــدوة   -١٩
ــــــ التحديــات و التوقعــات، تحــت إشــراف  آدا��ــا �ــ� عصــر كوفيــد ١٩ 
جامعة مالنج ا��كومية، أندون�سيا، و جامعة راجشا��، بنغالد�ش 

٥ يونيــو ٢٠٢١م.
٢٠-  رئ�ــس ال��ــان العلميــة �ــ� املؤتمــر الدو�ــ� الســا�ع: اللغــة العر�يــة 
ب�ــن ال�شــكيل و اإلبــداع و النقــد ـــــ تنظ�ــ�ا و نقــدا، و مشــار�ا ببحــث �ــ� 
الدوليــة  األمر�كيــة  األ�اديميــة  د�ســم��٢٠٢١،   ،١٨ ــــ   ١٧ املؤتمــر،  

للتعليــم العا�ــ� و التدر�ــب، ديالو�ــر، أمر�ــ�ا. 
٢١- ملتقى الذكرى الســنو�ة السادســة لتأســ�س منصة أر�د، مال��ا، 

١٤ مايو ، أيار ٢٠٢٢م . 
التكو�ــن  ب�ــن  العــرض  فنــون  ـــــ  الدو�ــ� االف��ا��ــ� األول  امللتقــى   -٢٢
افيــة، �ليــة اآلداب و اللغــات و الفنــون،  األ�اديميــة و املمارســة االح��

جامعــة جيال�ــ� ليا�ــس، ســيدي �علبــاس، ا��زائــر، ٢٠٢٢/٦/٥ م 
٢٣- املؤتمــر الدو�ــ� العاشــر للعلــوم اإل�ســانية واالجتماعيــة ــــ دراســات 
�ــ� العلــوم اإل�ســانية و االجتماعيــة ، األ�اديميــة  و قضايــا معاصــرة 
األمر�كيــة الدوليــة للتعليــم العا�ــ� و التدر�ــب، ديالو�ــر، أمر�ــ�ا ، ٢٢ ـــــــ 

٢٠٢٢م  /٧/٢٤

وزارة  م،   ٢٠٠٥ لعــام  القص�ــ�ة  للقصــة  العر�ــي  املؤتمــر   -١
 . حلــب   ، الثقافــة 

٢-  مؤتمــر ملتقــى الباحــة الثقا�ــ� الثالــث، الروايــة الســعودية، 
مقار�ات �� الشــ�ل نادي الباحة األد�ي، الباحة ، الســعودية، 

عام ٢٠٠٨م.
٣- مؤتمــر ملق�ــ� الباحــة الثقا�ــ� الرا�ــع، الروايــة الســعودية، 

التحــوالت االجتماعيــة �ــ� ا��تمــع الســعودي، عــام ٢٠١٠م.
٤- مؤتمــر حــوار ا��ضــارات العال�ــ� و ثــورات الر�يــع العر�ــي، 

تايــوان، تاي�يــھ، جامعــة ج�ــن �ــ� الوطنيــة، عــام ٢٠١٤ م.
 ) ا��امعــة،  دجلــة  ل�ليــة  األول،  الدو�ــ�  العل�ــ�  املؤتمــر   -٥
العــراق،  �غــداد/  نقديــة)،  مراجعــة  ـــــ  �شومســ�ي  لســانيات 

 . م   ٢٠١٨ ف��ايــر  شــباط، 
٦- املؤتمــر العل�ــ� األول ل�ليــة ا��كمــة ــــ ا��امعــة األهليــة، ( 
دور التعليــم األه�ــ� �ــ� تطو�ــر ا��تمــع) ، �غــداد، العــراق، شــهر 

مايــو، أيــار عــام ٢٠١٨م. 
دراســة  �ــ�  الدال�ــ�  التفاعــل   ) الســنوي،  العل�ــ�  املؤتمــر   -٧
آذار  مــارس،  للبنــات،  ال��بيــة  �ليــة  �غــداد،  النــص)، جامعــة 

م.   ٢٠١٨ عــام 
و  النظر�ــات  أثــر  العشــر�ن(  و  الســا�ع  الســنوي  املؤتمــر   -٨
العر�يــة)،  األدبيــة  و  اللغو�ــة  الدراســات  �ــ�  الغر�يــة  املنا�ــ� 
عــام  أبر�ــل،  ن�ســان،  للبنــات،  ال��بيــة  �ليــة  �غــداد،  جامعــة 

م.  ٢٠١٩
للغــات،  الراهنــة  القضايــا  حــول  الثالــث  الدو�ــ�  املؤتمــر   -٩
شــباط،  ف��ايــر،  إيــران،  أهــواز،  اللغــة،  علــم  و  الل��ــات، 

م.   ٢٠١٩
اإلدار�ــة  و  اإل�ســانية  للدراســات  األول  العل�ــ�  املؤتمــر   -١٠
دجلــة،  جامعــة  لإل�ســان)  اســ�ثمار   .. املعرفــة  والقانونيــة( 

 . م   ٢٠١٩ عــام  أبر�ــل  ن�ســان،  العــراق،  �غــداد، 
و  الذاكــرة  مقار�ــات(  ملؤسســة  الدو�ــ�  الســنوي  املؤتمــر   -١١
البنــاء الثقا�ــ�)، فاســس، املغــرب، ١٤، ١٥، ١٦، آذار، مــارس، 

٢٠١٩ م . 
التحــوالت  مقار�ــات(  ملؤسســة  الســنوي  الدو�ــ�  املؤتمــر   -١٢
�ــ� العالــم العر�ــي، أبحــاث أ�اديميــة  االجتماعيــة و الثقافيــة 

مــارس ٢٠٢٠ م.   ،٢١/٢٠  ، املغــرب  فــاس،  محكمــة)، 
١٣- النــدوة الدوليــة حــول األدب �ــ� املغــرب العر�ــي( تو�ــس، 
ا��زائــر، املغــرب)، �ليــة ا��امعــة، ترون�ت�ــ�ام ، ك�ــ�اال، الهنــد 

، د�ســم�� عــام ٢٠٢٠، مديــر النــدوة. 
والتعليــم  العر�يــة  اللغــة   ) االف��ا��ــ�  الدو�ــ�  املؤتمــر   -١٤
اإللك��و�ــي) بمناســبة اليــوم العال�ــ� للغــة العر�يــة، جامعــة 

٢٠٢٠/١٢/٣١م.  �غداد/العــراق،  دجلــة، 
١٥- النــدوة الدوليــة : قــراءات �ــ� كتــب محمــد عبــد الرحمــن 
الدوليــة  األمر�كيــة  األ�اديميــة  النقــد،  و  اإلبــداع  ب�ــن  يو�ــس 
للتعليــم العا�ــ� و التدر�ــب، ديالو�ــر، أمر�ــ�ا. ٢٠٢١/١/٢٨م.

المؤتمرات ا�دبية
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�ان التــوق الك�شــاف ا��هــول و املــدن البعيــدة جرثومــة عالقــة بدمــي منــذ صبــاي املبكــر، و قــد دفع�ــ� هــذا التــوق لز�ــارة عــدد كب�ــ� 
مــن مــدن العالــم، قبــل أن أزور الص�ن,كنــت قــد  زرت مــدن ا��زائــر واملغــرب وتو�ــس واليمــن, و عشــت ف��ــا ســن�ن عديــدة, و ذهبــت 
ســائحا إ�ــ� مــدن عديــدة �ــ� فر�ســا و هولنــدا و ب��يــ�ا و لوكســمبورغ و أســبانيا و مصــر ولبنــان.و األردن. و �ان يقــول �ــ� صديقــي و 
أســتاذي �ــ� مرحلــة التعليــم الثانــوي محمــد أحمــد ز�نــة: أنــت مــن تالميــذ ابــن بطوطــة. و �انــت تكتــب �ــ� إحــدى صديقا�ــي الســور�ات، 
ـ ــــــ �ــ� رســائلها إ�ــ� ا��زائــر, حيــث كنــت أقيــم 

ً
 و��ــاءـ ـــــ و ال�ــ� مازلــت أحّ��ــا ح�ــ� اآلن, و �عــد أن تزّوجــت، و أصبحــت أبــا

ً
 وجمــاال

ً
املشــّعة ألقــا

ــدوا أّ��ــا تزوجــت 
ّ

هنــاك: « أ��ــا النــورس املهاجــر املشــبع حزنــا واغ��ابــا م�ــ� �عــود؟». و عندمــا عــدت �عــد غيــاب طو�ــل ســألت ع��ــا، فأك
بأثــرى تجــار املدينــة و أغباهــم، و أمهرهــم �ــ� الغــش و التحايــل و االحتــ�ار، ومــا اســتطاعت الع�ــش معــھ, فطلبــت الطــالق، و ســافرت 

إ�ــ� إحــدى الــدول ا��ليجّيــة, لتعــوض فجيع��ــا ��ــذا التاجــر.
لواليــة  املالصقــة  الصغ�ــ�ة  الســور�ة  جبلــة  مدينــة  �ــ�  �شــأت 
الالذقية الكب��ة، و�علمت �� مدارســها �� : مدرســة أ�ي العالء 
املعــري , و�ــ� ثانو�ــة الشــهيد محمــد ســعيد يو�ــس ، وأول مــن 
و�علمــت  الكر�ــم  القــرآن  قــرأت  فقــد  أ�ــي  هــو  أســتاذي  �ان 
الر�اضيــات  ع�ــ� يديــھ، و عرفــت الشــعر الصو�ــ� العرفا�ــي مــن 
خالل كتبھ ومذكراتھ ، فقد �ان قارئا متم��ا �� شــ�� صنوف 
املعرفــة اإل�ســانية، و�خاصــة الفقهيــة و الدي�يــة م��ــا، و �ان 
رجــال �عــرف تمامــا فلســفة ا��ــق و رفــض الفســاد، و العــدل و 
ا����، والظلم وممارسات املس�بدين ( عليھ واسع الرحمة و 
املغفــرة) ، ومــا إن حصلــت ع�ــ� الشــهادة اإلعداديــة مــن ثانو�ــة 
الشــهيد محمــد ســعيد يو�ــس بجبلــة ح�ــ� بــدأت أ��ــل مــن كتــب 
كســ��ة  الشــعبية  واملالحــم  الســ��  فقــرأت   ، الصفــراء  والــدي 
ســيف بــن ذي يــزن ، وعن�ــ�ة بــن شــداد ، والز�ــر ســالم ، وتزامــن 
�ــ�  والف��يــاء  والر�اضيــات  العلــوم  ملــواد  دراســ��  مــع  ذلــك 

الثانو�ــة ـ الفــرع العل�ــ� ، �عــد أن حصلــت ع�ــ� الثانو�ــة الفــرع العل�ــ� 
العلــوم  �ــ� مجــال  ا��امعــة  �ــ�  أتا�ــع دراســ��  أن  املفــروض  مــن  �ان 
مــادة  بتدر�ــس  أكتفيــت  لك�ــ�   ، والف��يــاء  �الر�اضيــات  الدقيقــة 
الر�اضيــات والف��يــاء لطــالب املــدارس اإلعداديــة، واك�شــفت ميــال 
قو�ــا �ــ� نف��ــ� نحــو قــراءة الشــعر والقصــة والروايــة ، وكتــب ال�ــ�اث 
، فبــدأت محاوال�ــي ال�ســيطة لكتابــة القصــة القص�ــ�ة ، وقــررت أن 
أقــرأ األدب العر�ــي والفلســفة وأحصــل ع�ــ� الثانو�ــة العامــة ـ الفــرع 
األد�ــي , وهكــذا حصلــت مــرة ثانيــة ع�ــ� (الب�لور�ــا ـ القســم األد�ــي)، و 
التحقــت بمعهــد إعــداد املعلم�ــن ، و تخرجــت فيــھ،  وقــررت أن أتــرك 
تدر�ــس الر�اضيــات والف��يــاء أللتحــق بجامعــة �شــر�ن �ليــة اآلداب 
بالالذقيــة ، و�قيــت ســنة واحــدة ف��ــا ، ثــم ترك��ــا، و تركــت وظيف�ــ� 
�ــ� التعليــم التا�عــة لــوزارة ال��بيــة �ــ� ســور�ة ، وســافرت إ�ــ� ا��زائــر 
وهناك تا�عت دراس�� ا��امعية �� ا��زائر , وكنت �� الوقت نفسھ 
أعمــل مدرســا �ــ� املــدارس املتوســطة ا��زائر�ــة ، ملــادة اللغــة العر�يــة 
،ووق��ــا �انــت ا��زائــر �ــ� عــام ١٩٧٨م ، جنــة مســاملة آمنــة ، حيــث ال 

محطات وأسفار وذكريات  في حياة محمد عبد الرحمن يونس
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افيــة لصاحبــھ فر�در�ــش فــون دياليــن، و اشــ��يت الكتــاب، و  ا��ر
قرأتــھ �شــغف شــديد، و مــن املراجــع املهمــة �ــ� األدب الشــع�� ال�ــ� 
ذكرهــا لنــا م��ــم الفولولكــور لعبــد ا��ميــد يو�ــس، و �عــض كتــب 
أحمــد رشــدي صا�ــ� ، و �ــ� مــا �عــد �انــت هــذه املراجــع زادا مهمــا 
�ــ� ح�ــن بــدأت أتوجــھ لدراســات ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة �شــ�ل 
م���ــ� و أ�ادي�ــ�. لقــد فتحــت �ــ� محاضــرات أســتاذي عبــد ا��ميد 
بورايــو نافــذة واســعة للتعــرف ع�ــ� خصائــص األدب الشــع��، و 
دفعت�ــ� ألن أقــرأ كث�ــ�ا مــن مالحــم األدب الشــع�� وســ��ه التار�خيــة 
الشــع�� و أهميتــھ  عــن األدب  أدافــع  كنــت  ا���ائيــة. و عندمــا  و 
و قدرتــھ ألن يكــون مــرآة لعــادات الشــعوب و أخالقهــا و قيمهــا و 
زوجــات  مــن  لل��ــوم  أ�عــرض  كنــت  ميثولوجيا��ــا،  و  ثقافا��ــا،  

�ــ�  الشــع��  األدب  لتدر�ــس  املعاديــات  الســور��ن  زمال�ــي  �عــض 
ا��امعــات أل��ــن كــن يّدع�ــن اللي��اليــة، و مــرة ونحــن نتــاول طعــام 
القبائــل  بــالد  �ــ�  عكــوران)   ) بمنطقــة  جميــل  مطعــم  �ــ�  العشــاء 
ا��زائر�ــة، صرخــت بوج�ــ� زوجــة صديــق غــال ع�ــ� كث�ــ�ا قائلــة: 
أمثالــك  الشــباب  الشــع��؟  األدب  و  بالشــعب  عالقتــك  مــا  أنــت 
يرتــدون ا��ي�ــ�، واألحذيــة الر�اضيــة، و أنــت ال نــراك إال ببذلتــك 
الرســمية, و ا��ــذاء األســود، أنــت لديــك ســيارة أور�يــة حديثــة، و 
الشــباب يصعــدون حافــالت ا��امعــة. كفــاك حديثــا عــن األدب 
الشــع��. لــو كنــت تحــب األدب الشــع�� و الشــعب ملــا أت�ــت إ�ــ� هــذا 
املطعــم ا��ميــل و �عشــ�ت فيــھ، و الكتفيــت بالفــول و ا��مــص، و 

الشكشــوكة ( العــدس).
ا��ميلــة  الســيدة  هــذا  تنفجــر  ال  ح�ــ�  أصمــت  أن  ع�ــ�  و�ان 
ح�ــ�  و  بار�ــس،  ثيــاب  أجمــل  ترتــدي  ال�ــ�  املتصابيــة  املت��رفــة  
ال تفســد صداق�ــ� مــع زوجهــا الرجــل الشــهم الن�يــل الو�ــ� الــذي 
اقــف الصعبــة، و عندمــا يص�ب�ــ�  وقــف م�ــ� كث�ــ�ا �ــ� كث�ــ� مــن املو

املــرض.
يــوّزع  �ان  بورايــو،  ا��ميــد  عبــد  ألســتاذي  آخــر  درا��ــ�  مقــرر  �ــ� 

عنــف وال أصوليــة إســالمية م�شــددة ، وقــد أعطت�ــ� ا��زائــر �ل مــا 
أر�ــده ، فاملكتبــات عامــرة بالكتــب الكث�ــ�ة �ــ� شــ�� مجــاالت املعرفــة 
مــن أســاتذ�ي  اإل�ســانية ، والطبيعــة ســاحرة خالبــة, وقــد وجــدت 
واالهتمــام   ، والكر�مــة  اللطيفــة  املعاملــة  ا��زائــر  جامعــة  �ــ� 
الكب�ــ�، وال��ــ�يع ، وال زلــت أذكــر أســماء �ســعة  أســاتذة كــرام  مــن 
أســاتذ�ي �ان لهــم تأث�ــ� كب�ــ� �ــ� حيا�ــي , وال يــزال هــذا التأث�ــ� الطيــب 
ح�ــ� اآلن وهــؤالء األســاتذة الد�اتــرة هــم:  جوهــر خاتــر ، و : الســعيد 
بوطم�ــن   ، ناصــر  وم�ــ�اب  و   ، بورايــو  ا��ميــد  وعبــد   ، بوطاج�ــن 
مختــار، و العرا�ــ� عبــد ا��اســم الســاعدي، و التو���ــ� محمــد عمــر 
إ�ــ� معيــد را�ــع  بــر�ات زلــوم،, باإلضافــة  الصمــاري، و الفلســطي�� 
ع�ــ�  لطيــف،  ودود  شــيخ  هــو  و  العر�ــي،  النحــو  مقــرر  يدرســنا  �ان 
غايــة عاليــة مــن ال��ذيــب الن�يــل، و �ان أك�ــ� أســاتذة ا��امعــة قــادرا 
ع�ــ� اســ�نفار إ�ســان�تھ، و هــو ينــادي كال منــا : يــا ب�ــ�، يــا بن�ــ�، وهــو 
األســتاذ الشــيخ عثمــان حشــالف، أطــال هللا عمــره إن �ان ال يــزال 
ع�ــ� قيــد ا��يــاة. وقــد  �علمــت ع�ــ� أياد��ــم الكر�مــة  أصــول البحــث 
العل�ــ� ومن��ــھ ، و�علمــت م��ــم أن أنظــر إ�ــ� النصــوص الفكر�ــة 
عــن  أتخ�ــ�  و�ــدأت   ، إيديولوجيــة  نظــرة غ�ــ�  أقرأهــا  ال�ــ�  واألدبيــة 
كث�ــ� مــن قناعا�ــي اإليديولوجيــة و السياســية  والفكر�ــة ال�ــ� كنــت 
أؤمــن ��ــا عندمــا كنــت �ــ� ســور�ة ، ثــّم بــدأت قراءا�ــي لــألدب األجن�ــ� 
امل��جــم تتعمــق تدر�جيــا �عــد أن �ــ�ع�� هــؤالء األســاتذة ع�ــ� قــراءة 
اآلداب األجن�يــة فأخــذت أقــرا لبلــزاك والب�ــ� �امــو ، وهرمــان ملفيــل 
وجاك لندن , وأر�ست همنغواي ، وأندر�ھ جيد , و�� دو مو�سان، 
وناظــم  ورامبــو،   ، مارك�ــ�  غارســيا  وغابر�يــل   ، فلو��ــ�  وغوســتاف 
 ، ومايكوفســ�ي   ، و�وشــك�ن   ، ولــور�ا   ، أراغــون  ولو�ــس  حكمــت، 

وتولســتوي ، وغورـ�ـي, وفــان تورجونيــف ، و غ��هــم. 
ووقفــت طو�ــال أمــام أعمــال ال�اتــب الكب�ــ� ال��تومورافيــا، وأذكــر 
تتعلــم  أن  أردت  إن   : �ــ�  قــال  قــد  بوطاج�ــن  الســعيد  أســتاذي  أن 
النقــد فعليــك أن تقــرأ : روالن بــارت وجوليــا كر�ســ�يفا، ولوســيان 
غولدمــان ، وميخائيــل باخت�ــن ، وأع�ــ�ف أن هــؤالء النقــاد الكبــار 
�ان لهــم فضــل كب�ــ� ع�ــّ� ، وأنــا أقــرأ الروايــات ال�ــ� ب�ــن يــدي ، أو 
ا��طابــات الشــعر�ة العر�يــة املعاصــرة . ثــّم وأنــا أدرس النصــوص 
ال�� ب�ن يدّي، و�� جامعة ا��زائر بدأت أكتب الدراســات النقدية 
والقصــص القص�ــ�ة , ولــم أكــن أج�ــ�أ ع�ــ� �شــرها ، وســلمت �ــ� أحــد 
األيــام قصــة قص�ــ�ة إ�ــ� أســتاذي عبــد ا��ميــد بورايــو طالبــا منــھ 
أن �عطي�ــ� رأيــھ ف��ــا ، فمــا �ان مــن الرجــل إال أن �ــ�ع�� وطلــب 
ثــّم دعا�ــي �عــد أســبوع   . �ــ� ا��امعــة  م�ــ� أن أقرأهــا أمــام زمال�ــي 
للمشــاركة �ــ� أمســية أدبيــة �شــ��ك ف��ــا أســاتذة ال�ليــة وطال��ــا .

 الدكتــور عبــد ا��ميــد بورايــو، أســتاذي وصديقــي �ان رجــال ن�يــال 
بــأدب  علينــا  مســلما  و  هادائــا  مب�ســما  إلينــا  يدخــل  مهذبــا،  ودودا 
كب�ــ�، و كنــت أترقــب محاضراتــھ �شــغف، �ان يدرســنا مــادة األدب 
الشــع��، و ينقلنــا إ�ــ� أجــواء �ــ�ر�ة أســطور�ة ��يــة، و ع�ــ� يديــھ 
الكر�مت�ــن �عرفــت بفالديم�ــ� بــروب،  و �لــود ليفــي شــ��اوس، و أذكــر 
أنــھ أرشــدنا إ�ــ� كتــاب، ذكــر أن م��جمتــھ الدكتــورة ن�يلــة إبراهيــم، 
ســبق و أ��ا �انت أســتاذتھ �� القاهرة، و�ان اســم الكتاب : ا���اية 
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٢٠ درجــة)، �ــ� الــدورة األو�ــ� �انــت درج�ــ� (٤) درجــات، و رســ�نا جميعــا 
باســت�ناء طالبــة م��بــة ســبق لهــا و أن حملــت املقــرر لثــالث دورات، �ــ� 
الــدورة الثانيــة عقــدت العز�مــة ع�ــ� النجــاح و حفظــت اآليــات القرآنيــة 
ال�ــ� فرضــت علينــا غيبــا، و �ل األبيــات الشــعر�ة ال�ــ� قالهــا شــعراء األدب 
هــذا  محاضــرات  حفظــت  بــل  بذلــك  أكتــف  لــم  و  وزعمــاؤه،  اإلســالمي 
ع�ــ�  ات�لــت  و  لتعليماتــھ،  وفقــا  و  وغبيــا  ببغاو�ــا  حفظــا  و  غيبــا  األســتاذ 
هللا و تقدمــت المتحــان املــادة مــع زمال�ــي اليا�ســ�ن مــن النجــاح، و�انــت 
الن�يجــة ال��ائيــة م��لــة و كئ�بــة ، فقــد   رســ�نا جميعــا �ــ� مقــرر األدب 
 ) منح�ــ�  إذ  الراســب�ن  الطــالب  درجــات  أع�ــ�  درج�ــ�  و�انــت  اإلســالمي، 
٩) درجــات مــن أصــل (٢٠) و �ان ع�ــ� ح�ــ� أن�ــ� أن تكــون درج�ــ� ( ١٠) 

درجــات، و ال زلــت أذكــر أن الدرجــة الثانيــة �ــ� هــذا الرســوب �انــت لزميــل 
را�ــع مــؤدب مــن زمال�ــي، و �شــيط ومثابــر، و اســمھ (العيــد مو��ــ�) - الــذي 
هــرب مــن ا��زائــر ��ائيــا، و هــو مقيــم اآلن �ــ� فر�ســا- و �انــت هــذه الدرجــة 
ينصفنــا،  لــم  لكنــھ  ال�ليــة  عميــد  إ�ــ�  احتجاجــا  وقدمنــا  درجــات،    (٨  )
عندهــا أهملــت هــذا املــادة، و لــم أقــرأ �لمــة واحــدة مــن محاضرا��ــا، و أ�ــى 
الصيــف، و ســافرت إ�ــ� بار�ــس و�روكســل وأمســ��دام، و قض�ــت شــهر�ن 
م��مــ�ا �ــ� الســباحة و التجــوال، و ارتيــاد املقا�ــ�، و األماكــن الســياحية ، و 
أ�ى  موعد الدورة التكميلية،�عد ��اية العطلة الصيفية مباشرة، و كنت 
قــد �ســ�ت هــذا املقــرر، و �ســ�ت كث�ــ�ا ممــا حفظتــھ مــن نصــوص القــرآن 
الكر�ــم ، و نصــوص الشــعر اإلســالمي ال�ــ� فرضهــا علينــا هــذا األســتاذ، و 
كنــت يا�ســا مــن النجــاح، ومهمــا قــرأت، غ�ــ� أ�ــي قلــت : ألجــرب هــذه املــرة، 
و أجــري امتحــان هــذا املقــرر، و دخلــت إ�ــ� االمتحــان، و جــاءت  األســئلة 
و  يرتجــف،  بــدأ جســدي  األســئلة  هــذه  جــدا، و عندمــا شــاهدت  صعبــة 
بلل�ــ� العــرق،  وشــعرت بــدوار شــديد، و بــدا ال�ــ�وب شــديدا ع�ــ� وج�ــ�،  
اقــب مــن القاعــة، و  وطلبــت أن أخــرج و أغســل وج�ــ�، فخــرج م�ــ� مر
غســلت وج�ــ� وطلبــت منــھ أن �ســمح �ــ� �شــرب القهــوة ا��زائر�ــة ح�ــ� 

�ان  و  القص�ــ�ة،  للقصــة  قصصيــة  مجموعــات  علينــا 
يطلــب منــا أن نختــار قصــة واحــدة مــن ا��موعــة ، ���ــب 
��ــا، و نحللهــا تحليــال أدبيــا. و دفع�ــ� هــذا االختيــار ألن أقــرأ 
مكتبــات  �ــ�  قصصيــة  مجموعــات  مــن  أشــاهده  مــا  �ل 
و  املركز�ــة.  ا��امعــة  مكتبــة  �ــ�  و  العاصمــة،  ا��زائــر 
أكتــب  بــدأت  ثــّم  القص�ــ�ة.  القصــة  بفــن  �علقــت  �عدهــا 
القصــة القص�ــ�ة ، وكنــت أهــرب مــن محاضــرات �غيضــة 
�ســ�ب �ــ� األذى و الصــداع والهــم و ا��ــوف وا��ــزن، و 
�ــ� محاضــرات األدب اإلســالمي ال�ــ� �ان يدرســها أســتاذ 
جزائــري م��مــت جــدا ، ســبق لــھ وأن حصــل ع�ــ� شــهادتھ 
( املاجســت��) مــن األزهــر الشــر�ف بمصــر ، و محاضــرات 
محاضــر  لنــا  يدّرســها  �ان  ال�ــ�  ال��بــوي  النفــس  علــم 
و  ســّباب،  فاحــش،   طاعــن،  اللســان،  ســليط  مغــرور، 
�ان مســؤوال كب�ــ�ا مــن املســؤول�ن اإلدار��ــن �ــ� ا��امعــة، 
وكنــا نخــاف كث�ــ�ا مــن شــتائمھ، و مــن وعيــده، فــإن هــدد 
طالبــا، و توّعــده بالرســوب، فــإن هــذا الطالــب س��ســب 
�ــ� املدينــة وأبــدأ  حكمــا،   وألــوذ بأحــد املقا�ــ� الهادئــة 
بالكتابــة , لقــد �ان أســتاذ مقــرر األدب اإلســالمي، يكــره 
�ــ�  مــن يخالفــھ  الطلبــة األجانــب غ�ــ� ا��زائر��ــن ، و�ل 
الــرأي ي��مــھ بالكفــر واإل��ــاد ، و���مــھ ب��مــة الشــيوعية 
زمال�ــي  ر 

ّ
يحــذ �ان  و  واســتعالء،  ���رفــة  و�عاملــھ   ،

أحمــر   ) بأ�ــي  ي��م�ــ�  و  أخال�ــ�،  ومــن  م�ــ�  ا��زائر��ــن 
ومعــاد للتوجهــات اإلســالمية)، و يرمــز باألحمــر إ�ــ� �ل مــن 
�عتنــق الفكــر الشــيو�� املارك��ــ�، و�ــ� ا��قيقــة لــم أكــن 
شــيوعيا �ــ� أي يــوم مــن األيــام، و ال عالقــة �ــ� باألحــزاب 
السياســية، ال مــن قر�ــب و ال مــن �عيــد،  غ�ــ� أ�ــي ال أنكــر 
إ��ا�ــي و اح��امــي   لبعــض أفــ�ار النظر�ت�ــن: اللي��اليــة 
أســتاذنا  و�ان  حيا�ــي.   �ــ�  ممارســ��ا  و  والعلمانيــة، 
اإلســالمي امل��مت ( غفر هللا لھ وســامحھ)  يح��م اح��اما 
ال حــدود لــھ الطالبــات اللوا�ــي يرتديــن ا���ــاب و�كــره 
الســافرات , و���مهــن بالفســاد ، وقــد أســهم هــذا األســتاذ 
�ــ� أن أخــاف دائمــا مــن النصــوص اإلســالمية ، �ــ� ح�ــن 
الكر�ــم  القــرآن  نصــوص  أقــرأ  أن  والــدي  الشــيخ  علم�ــ� 
بمحبــة وشــغف كب��يــن، و تأمــل عميــق مقرونــا بالفلســفة 
األســتاذ  هــذا  لكــن   ، م�ســامح  آمــن  جــو  �ــ�  الصوفيــة، 
الكر�ــم أدخل�ــ� �ــ� فضــاء متوتــر مخيــف، محكــوم �غضــب 
هــذا  �عاليــم  يخالفــون  للذيــن  الشــديدة  وعقو�اتــھ  هللا 
األســتاذ.  �ان يطلــب منــا أن نقــرأ هــذه النصــوص �ــ� جــو 
بول���ــ� �ابو��ــ� ومرعــب ، وعندمــا كنــا نخطــئ �ــ� قراء��ــا 
�ان ي��منــا باإل��ــاد والكفــر، والغبــاء ومــا شــابھ ذلــك ، 
فتحولــت محب�نــا لهــذه النصــوص إ�ــ� خــوف ، وأذكــر أنــھ 
�ــ� إحــدى املــرات أجــرى لنــا امتحانــا ، و�انــت الن�يجــة أننــا 
ال�ــ� يمنحهــا  ، �انــت الدرجــات  �ــ� مادتــھ  رســ�نا جميعــا 
إ�ــ� �ســع درجــات مــن أصــل (  ب�ــن الصفــر  ت�ــ�اوح مــا  لنــا 
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أســتعيد هدو�ــي، و �ان الرجــل كر�مــا حقــا إذ أحضــر 
�ــ� قهــوة، شــر�ت القهــوة ع�ــ� ��ــل ، وعــدت إ�ــ� قاعــة 
اقــب، و بــدأت أتأمــل ورقــة االمتحــان،  االمتحــان مــع املر
ولم أتذكر أن األستاذ �ان قد طلب منا هذه النصوص 
ال�ــ� أتــت األســئلة حولهــا، بــل جــاء معظــم األســئلة مــن 
قبــل اإلجابــة ع�ــ�  و  ا��ام�ــ�،  وكعاد�ــي  املقــرر  خــارج 
الســور  أقــرأ  بــدأت  أعرفهــا،  ال  ال�ــ�  الصعبــة  األســئلة 
القرآنيــة القص�ــ�ة، و دعــاء �انــت قــد علمتــھ �ــ� والد�ــي 
الصوفيــة ( عل��ــا و اســع الرحمــة و املغفــرة و �ــ� ترقــد 
�ــ� ق��هــا اآلن حز�نــة)، و�انــت تطلــب م�ــ� أن أردده �ل 

يــوم، إذا مــا صعــدت وراء مقــود الســيارة، أو إذا دخلــت 
إدار�ــا مســ�بدا وجلفــا  قابلــت موظفــا  إذا  أو  امتحانــا، 
اللهــّم   )  : هــو  الدعــاء  هــذا  و  ا��كومــة،  موظفــي  مــن 
صــل و ســلم و�ــارك  ع�ــ� فاطمــة و أب��ــا و �علهــا و�ن��ــا و 
الســّر املســتودع ف��ا)، و قرأت الســور و الدعاء، و بدأت 
ذاكر�ــي،  �ــ�  تــزال  ال  بقايــاه  �انــت  كث�ــ�ا،  كالمــا  أكتــب 
و�ان قــد أمــاله علينــا هــذا األســتاذ، و كالمــي هــذا �ان 
و  كت�ــت  ال��يحــة،  اإلجابــات  عــن  جــدا  �عيــدا  يبــدو 
مــألت صفحــات الدف�ــ�،  و خرجــت يا�ســا مــن أي نجــاح 
�ســتعدوا  لــم  الذيــن  الطــالب  زمال�ــي  بقيــة  مثــل  مث�ــ� 
ال��ــاب  ال��ــب  و  املفاجــأة  �انــت  و  االمتحــان.  لهــذا 

ح�ــن ظهــرت نتائــج املقــرر �ــ� الــدورة التكميليــة، فقــد �انــت �ســبة النجــاح �ــ� 
املقــرر مائــة باملائــة ، غ�ــ� أن درجــات النجــاح �انــت متدنيــة جــدا، إذ تراوحــت 
جميعهــا مــا ب�ــن ( ١٠ إ�ــ� ١٢) درجــة، و �انــت درج�ــ� أنــا وصديقــي العيــد 
مو��ــ� (١١)، أّمــا الدرجــة األع�ــ� فقــد �انــت مــن نص�ــب طالبــة م�ّ�بــة ، و 
�ــ� ( ١٢) درجــة. و بقيــت طو�ــال أمــام لوحــة اإلعالنــات ال�ــ� يلصقــون عل��ــا 

النتائــج أتأمــل اســ��، وكــدت ال أصــدق أ�ــي ن��ــت. 
أنــا املندفــع املثابــر الــذي قــرأت ســابقا الليــل و ال��ــار و الســاعات الطو�لــة 
الكســول  اآلن،  أنــا  و  دورت�ــن،  �ــ�  أن�ــ�  وال  املقــرر،  هــذا  محاضــرات  �ل 
القــادم مــن بار�ــس و أمســ��دام و لوكســمبورغ ، الــذي ���ــ� معظــم مــا جــاء 
بــھ أســاتذتنا األجــالء، و مس�شــرقينا العظــام ومــا قالــوه �ــ� األدب اإلســالمي 
و أن�ــ� �ــ� هــذا املقــرر؟ يــا � كــم فرصــة النجــاح غ�ــ� املتوقعــة هــذه ��يــة 
ألقــة !!. و�ســاءلنا مســتغر��ن  نحــن طــالب املقــرر: مــا الســ�ب �ــ� نجاحنــا 
�لنــا؟ و هــل �عقــل أنــھ ال يوجــد بي�نــا طالــب راســب واحــد؟ و كنــت أعتقــد 
أنــا مــن هــذا النصــف،  جازمــا أن أك�ــ� مــن نصفنــا ال �ســتحق النجــاح، و 
بــ�ل مــا  بــل مــألت دف�ــ� اإلجابــة  �ــ� االمتحــان،  لــم أكتــب شــ�ئا مهمــا  أل�ــي 
خطــر �ــ�، ســواء أ�ان ��يحــا أم خاطئــا. ولــم يطــل اســتغرا�ي ح�ــ� عرفــت 
حقيقــة هــذا النجــاح الك�ــ�، إذ صرحــت �ــ� زميل�ــ� ا��ميلــة (ســم��ة العر�ــي 
) ال�� �انت �ســكن �� مدينة ( بال�ســ��و ا��زائر�ة ــــ األخضر�ة ) أن ســ�ب 
نجاحنــا �لنــا �عــود إ�ــ� أن أســتاذ هــذا املقــرر ( األدب اإلســالمي)، ســبق لــھ 
و أن تقــدم إ�ــ� خطبــة امــرأة جميلــة ( م��بــة مــن ذوات التيــار اإلســالمي)، 
وقــف أمــام ر�ــھ وعاهــده نــاذرا ع�ــ� نفســھ أنــھ إن قبلــت بــھ هــذه املــرأة زوجــا 
لهــا ، فــإن طالبــھ ســ�ن��ون �لهــم �ــ� هــذا املقــرر، و�انــت املــرأة قــد قبلــت 
بــھ، فســرعان مــا و�ــ� بنــذره لر�ــھ الكر�ــم فأعطانــا جميعــا عالمــة النجــاح، 
وهكــذا ن��نــا. إذن �ان نجاحنــا ل�ــس بقدراتنــا وال باج��ادنــا، بــل �ســ�ب 
قــدرات هــذه املــرأة ا��ميلــة ال�ــ� تلطفــت بحبــھ وت�يمــھ وقبلــت بــھ زوجــا، 
فشــكرا لــك مــن أعماقنــا أي��ــا الكر�مــة، ولــوالك لكنــا، ور�مــا، بقينــا ســنوات 
عديــدة ونحــن نــدرس هــذا املقرر،وشــكرا  لــ�ل امــرأة جميلــة �انــت ســ�با �ــ� 
رفــع أي نــوع مــن أنــواع الظلــم عــن أي رجــل مــن رجــال هــذا العالــم القطي�ــ� 
الــذي تقــوده ثقافــة القطيــع والبــدو، و ثقافــة أجســاد ال�ســاء الفاتنــات,  و 
ل�ــي نحتفــي ��ــذا النجــاح األســطوري، ركبنــا ســيار�ي ( الفيــات ر��اتــا)، أنــا 
و أصدقا�ــي الذيــن �انــت تجمع�ــ� ��ــم صداقــة طيبــة ن�يلــة، وهــم: العيــد 
مو��ــ� ، و جــالوي أمحمــد، و بلقاســ�� محمــد ع�ــ� ( مــا زلــت أذكــر م��ل��مــا 
ا��ميل�ن �� قر��� ( ح��ر و أمشدالھ) التا�عت�ن لوالية البو�رة ا��زائر�ة، 
ح�ــن دعا�ــي لز�ار��مــا، و توجهنــا إ�ــ� فنــدق ( عمــراوة) الــذي يقــع ع�ــ�  تلــة 
عاليــة  مــن تــالل ( ت�ــ�ي وزو)، و أخذنــا �شــرب الب�ــ�ة ا��زائر�ــة املنعشــة 

ال�ــ� �ســم��ا ا��زائر�ــون ( نــواس)، ح�ــ� ســاعة متأخــرة مــن الليــل. 
 و ال��يب أن هناك مصادفات قد حصلت �� مستقبال ، ولم أكن أتوقعها 
بالســعودية  الباحــة  جامعــة  �ــ�  مســاعدا  أســتاذا  عي�ــت  فعندمــا  أبــدا، 
جِ�ــ�ت ع�ــ� تدر�ــس  هــذا املقــرر لســت ســنوات متواصلــة، ب��ــة أنــھ قر�ــب 
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بجــدوى  مقتنــع  غ�ــ�  أ�ــي  العلــم  مــع  ا��ديــث،  العر�ــي  األدب  حقــول  مــن 
تدر�ــس هــذا املقــرر �ــ� أقســام اللغــة العر�يــة، بــل يمكــن أن يكــون فرعــا مــن 
مقــرر آخــر مثــل األدب �ــ� عصــر صــدر اإلســالم و��ــ� أميــة،  و ر�مــا يكــون ذا 
جــدوى و أهميــة �ــ� قســم الدراســات اإلســالمية. غ�ــ� أ�ــي كنــت أجــد متعــة 
�ــ� تدر�ــس هــذا املقــرر لطال�ــي، حيــث رفضــت أن أدرســھ بطر�قــة إرهابيــة 
مخيفــة، بــل بطر�قــة إ�ســانية منفتحــة ع�ــ� ثقافــات العالــم وحضاراتــھ. 
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ا��ــرادي، و جابــر رومّيــة مــن ســور�ة، و رفيــق خليــل عطــوي، و عصــام 
رضــوان  و  ســراج،  نــادر  محمــد  و  وه�ــ�،  حســن  كمــال  و  الديــن،  نــور 
الســيد، و خديجــة زاهــر، مــن لبنــان، و محمــد بــدوي، و محمــد حامــد 
و��ــاء  مصــر،  مــن  هاشــم،  حســ�ن  وصــالح  صقــر،  عبــده  و   ، شــر�ف 
ســليم عا�ــش مــن فلســط�ن، ومــن األســاتذة الضيــوف الذيــن  التقيــت 
��ــم �ــ� رحــاب هــذه ا��امعــة: أدون�ــس ( ع�ــ� أحمــد ســعيد)، و محمــد 
بن�ــس، و يم�ــ� العيــد وســعد الديــن إبراهيــم و محمــود أم�ــن العالــم، و 
أســتاذ اللســانيات محمــد عمــر الصمــاري، و القــاص والروا�ــي رضــوان 
كب�ــ�ة  ف�ــ�ة  الوقــت  ذلــك  �ــ�  اليمــن  �انــت  و  تو�ــس.  مــن  الكو�ــي 

فيــھ،  الدوليــة  الكتــاب  معــارض  و  كتبــھ  و  العالــم  مجــالت  الحتضــان 
و �انــت جامعــة صنعــاء مركــزا ثقافيــا عر�يــا كب�ــ�ا و بامتيــاز، بفضــل 
الــذي �انــت تجمعــھ صداقــات  العز�ــز املقا�ــ�  رئ�ســها الدكتــور عبــد 

واســعة مــع رجــال الفكــر و الثقافــة �ــ� العالــم العر�ــي.
األدب  �ــ�  الدولــة  دكتــوراه  تحض�ــ�  ألكمــل  ب�ــ�وت  إ�ــ�  عــدت  ثــّم   
 . األدبيــة  النافــذة  مجلــة  تحر�ــر  مديــر  وألعمــل   ، اللبنانيــة  وا��امعــة 
و�ــ� ب�ــ�وت اســتقبلت�� ا��امعــة اللبنانيــة بالرعايــة وا��بــة، ووجــدت 
الفكــري  تكو��ــ�  �ــ�  كب�ــ�ا  إســهاما  أســهموا  أجــالء  علمــاء  أســاتذة 
واملعر�ــ� ، وعاملو�ــي بمنت�ــ� الــود والنبــل والكــرم ،  و �عــض مــن هــؤالء 
�ــ� جامعــة صنعــاء: وهــم  رفيــق  األســاتذة  ســبق و أن عملــت معهــم 
خليــل عطــوي وعصــام نــور الديــن، وكمــال حســن وه�ــ�، و محمــد نــادر 
ســراج، و خديجــة زاهــر، و �ــ� ب�ــ�وت �عرفــت باألســاتذة  الكــرام األعــزاء 
: غــازي يمــوت، وأســامة عانو�ــي،  وأحمــد أبــو حاقــة , وخليــل أحمــد 
ــد، . وع�ــ� أياد��ــم الكر�مــة �علمــت أصــول 

ّ
خليــل، و محمــد ع�ــ� مقل

ع�ــّ�  يبخلــوا  ولــم   . والتأليــف   , والتق��ــ�  البحــث  �ــ�  العل�ــ�  املن�ــ� 
�علــم أو نصيحــة أو مشــورة ، و �عرفــت �شــاعر�ن عز�ز�ــن جمعتنــا عــدة 

ـ شــعبة  �ــ� ا��امعــة  حامــال شــهادة الل�ســا�س     وتخرجــت 
األدب والنقــد ، و�ان ترتي�ــ� مــن األوائــل  ع�ــ� طــالب دفع�ــ�، 
ثم ذهبت وتا�عت دراسا�ي العليا �� جامعة محمد ا��امس 
بالر�ــاط  /املغــرب ، وحصلــت ع�ــ� شــهادة دبلــوم الدراســات 
أســتاذا  أذكــر  زلــت  وال   ، ا��ديــث  األدب  اختصــاص  العليــا 
عاملــا جليــال دّرســ�� مــادة نظر�ــة الروايــة ، وجعل�ــ� أقــرأ كث�ــ�ا 
مــن الروايــات العر�يــة واألجن�يــة املهمــة وهــو الدكتــور أحمــد 
واملعرفــة  بالعلــم  مليئــا  الرجــل  هــذا  �ان  فقــد   ، اليابــوري 
والتواضــع العل�ــ�، عاملــا جليــال لطيفــا ، �عــرف كيــف يفــرض 
�عامل�ــ�  �ان  معــھ.و  يتعامــل  مــن  �ل  ع�ــ�  اح��امــھ  و  حبــھ 
بمــودة كب�ــ�ة ، و�وج�ــ� إ�ــ� القــراءات والنصــوص املهمــة �ــ� 
مجــال نظر�ــة الروايــة،  و ال أ���ــ� أســتاذين كر�م�ــن آخر�ــن 
محمــد   : وهمــا  العليــا  الدراســات  شــعبة  �ــ�  أســاتذ�ي  مــن 
�ــ�  طو�ــال  ا��مكــت  الر�ــاط  و�ــ�  الطر���ــ�.  أحمــد  و  بــرادة، 
فضــاء  بالكتــب  العامــرة  الر�ــاط  مكتبــات  �انــت  و  القــراءة، 
أليفــا و محببــا أق��ــ� ف��ــا الســاعات الطو�لــة . وهنــاك قــرأت 
كتبــا عديــدة لكتــاب املغــرب، و م��ــم محمــد شــكري، و محمــد 
بوزفــور، محمــد  أحمــد  و  زفــزاف،  و محمــد  ا��ابــري،  عابــد 
بن�ــس، و عبــد الكب�ــ� ا��طي�ــ�، و عبــد هللا العــروي، و محمــد 
مفتــاح، و عبــد الفتــاح كيليطــو،  وســعيد يقط�ــن، و فاطمــة 

املرن���ــ�، و العر�ــي بــن جلــون، و غ��هــم.
عــدت إ�ــ� ســور�ة ألبقــى ��ــا شــهورا قليلــة،  ثــم ســافرت  إ�ــ� 
اليمــن وعملــت محاضــرا �ــ� جامعــة صنعــاء و�ــ� �ليــة مركــز 
�عّمقــت  اليمــن  و�ــ�   ، هنــاك  ســنوات  أر�ــع  و�قيــت  اللغــات, 
اليمــن،  مكتبــات  �ــ�  وق�ــ�  معظــم  أق��ــ�  وكنــت  قراءا�ــي، 
و�خاصــة املكتبــات التاليــة : مكتبــة جامعــة صنعــاء املركز�ــة، 
مكتبــة ��مــة عامــة تا�عــة لــوزارة الثقافــة اليمنيــة �ــ� شــارع 
جمــال وســط صنعــاء، و مكتبــة إحــدى املســاجد املوجــودة 
�ــ� زنقــة ضيقــة جــدا �ــ� �ــ� ( بــاب اليمــن). و �ان طال�ــي ع�ــ� 
غايــة عاليــة مــن ال��ذيــب واملــودة، ولــم تمنــع طر�قــة ا��يــاة 
الفوضو�ــة ال�ــ� �ع�شــو��ا �ــ� منازلهــم و مقاه��ــم وجلســات 
تخز�ــن القــات اليوميــة، مــن قدرا��ــم العاليــة ع�ــ� الدراســة و 
اح�ــ�ام أســاتذ��م �ــ� ا��امعــة. ولــن أ���ــ� أبــدا رئ�ــس جامعــة 
الــذي �ان  املهــذب  باليمــن، الرجــل الدمــث األديــب  صنعــاء 
بــاب مكتبــھ مفتوحــا لنــا، و هــو الدكتــور عبــد العز�ــز املقا�ــ�، 
و �انــت جامعــة صنعــاء �ــ� تلــك الف�ــ�ة تضــم نخبــة طيبــة مــن 
مثقفــي األدب العر�ــي و أســاتذتھ. و �ــ� هــذه ا��امعــة �عرفــت 
بأســاتذة كــرام أجــالء، �انــوا �عملــون معنــا أســاتذة دائم�ــن ، 
و �ان قســم  م��ــم �عمــل أســتاذا زائــرا، و مــن هــؤالء األســاتذة 
الد�اتــرة: إبراهيــم الســامرا�ي، و ع�ــ� جعفــر العــالق، و منــذر 
حســام  و  العــراق،  مــن  الصا�ــغ  اإللــھ  وعبــد  العا�ــي،  رديــف 
و وهــب رومّيــة،  عــ�ام،  ديــب، وفهــد  أبــو  و كمــال  ا��طيــب، 
ملكــة  و  إســ��،  ســعيد  محمــد  و  الراهــب،  ها�ــي  الروا�ــي  و 
أبيــض ع���ــ� و زوجهــا الشــاعر ســليمان الع���ــ�، و إبراهيــم 
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مــن اإلحســاس بالغر�ــة و الوحــدة �ــ� هــذه املــدن العمالقــة. 
ذات مســاء اتصــل �ــي صديقــي، الشــاعر و امل��جــم و ا��قــق 
األســتاذ عبــد املع�ــن امللو�ــ�، شــيخ الكتــاب الســور��ن، مــن 
مدينــة دمشــق، و قــال �ــ� مــاذا ســتعمل اآلن، �عــد أن حصلــت 
و  أقــرأ  فقــط  عمــل،  أي  �ــ�  ل�ــس  لــھ:  قلــت  الدكتــوراه.  ع�ــ� 

أكتــب؟
ســتؤمن  كيــف  و  املغفــرة):  و  الرحمــة  واســع   ) عليــھ  قــال  و 
مصار�ــف يومــك، و ثمــن  الكتــب ال�ــ� ســتقرأ ف��ــا. قلــت : عنــد 
والــدي مزرعــة مــن ال��تقــال مــن األصنــاف املمتــازة، �شــرف 
عل��ــا أ�ــ� املهنــدس ع�ــ� عبــد الرحمــن يو�ــس، و هــو �عطي�ــ� 
نصي�ــ� �ل ســنة مــن مردودهــا، وهــو ووالــدي ال يبخــالن ع�ــّ� 

باملــال. 
قال ما رأيك : سأرسلك إ�� الص�ن لتعمل �� جامعا��ا؟ .

بت 

مندهشــا و كــدت ال أصــدق ذلــك. و قلــت : وهــل لــك القــدرة 
ذلــك؟ ع�ــ� 

قال: �ســهولة أســتطيع إرســالك. هل �ســ�ت أ�ي كنت أســتاذا 
ســابقا �ــ� جامعــة بك�ــن، و الص�نيــون يح��مون�ــ� كث�ــ�ا، و هــم 

يقبلــون مــن أر�ــ�ھ لهــم.
بــارزا  عضــوا  �ان  امللو�ــ�،  املع�ــن  عبــد  أســتاذي  و  صديقــي 
�ــ� ا��ــزب الشــيو�� الســوري، و �انــت صلتــھ قو�ــة بأعضــاء 
بارز�ــن ص�ني�ــن �ــ� ا��ــزب الشــيو�� الصي�ــ�. و عمومــا فــإن 
ا��امعــات الص�نيــة، �انــت ســابقا، ال تقبــل أي أســتاذ زائــر 
ف��ــا، إال ب��شــيح مــن �ــ�صية سياســية مرموقــة ت�ت�ــ� إ�ــ� 
أحــد األحــزاب الشــيوعية العر�يــة. و �ان امللو�ــ� �ــ�صية 
�ــ�  جــدا  مرموقــة  سياســية  �ــ�صية  و  مشــهورة،  أدبيــة 
حز��ــا، و �ــ� بالدهــا، ومــن هنــا �ان باســتطاعتھ أن ير�ــ� مــن 
�ــ� ا��امعــات الص�نيــة.  ولقــد �ان لــھ  يــراه مناســبا للعمــل 

لقــاءات �ــ� ب�ــ�وت، وهمــا : محمــد ع�ــ� شــمس الديــن و إليــاس ��ــود، 
و ال أ���ــ� ناشــر�ن كرامــا �ــ� دور �شــر لبنانيــة، �انــوا ع�ــ� غايــة عاليــة 
مــن ال��ذيــب، وهــم: ن�يــل مــروة و عبــد الغ�ــ� مــروة �ــ� مؤسســة االن�شــار 
األد�ــي �ــ� ب�ــ�وت، و ســم�� الكعك�ــ� �ــ� دار الطليعــة �ــ� ب�ــ�وت، و عبــد 
الرحمــن النعي�ــ� مديــر دار الكنــوز األدبيــة، و جميعهــم �شــروا �ــ� كتبــا 

ومقــاالت �ــ� مجال��ــم و دور �شــرهم. 
 لقــد اغ��بــت طو�ــال �ــ� حيا�ــي ، فقــد بقيــت خــارج وط�ــ� أك�ــ� مــن  ( ٣٠) 
ثالث�ن سنة، زرت ف��ا كث��ا من دول الوطن العر�ي وأورو�ا والص�ن, و 
علمــت �ــ� (١١) إحــدى عشــرة جامعــة عر�يــة و أجن�يــة، ولقــد �ان لهــذه 
الغر�ــة الطو�لــة أثــر كب�ــ� ع�ــ� كتابا�ــي القصصيــة والروائيــة والنقديــة.

كنــت  و  بــالدي،  إ�ــ�  ب�ــ�وت  مــن  عــدت  الدكتــوراه  ع�ــ�  حصو�ــ�  �عــد 
أ�ــي  غ�ــ�  إحــدى جامعا��ــا،  �ــ�  العمــل  ع�ــ�  قــادرا  أ�ــي ســأكون  أتوقــع 
وجــدت صعو�ــة كب�ــ�ة جــدا، إذ حار�ت�ــ� وز�ــرة التعليــم العا�ــ� الســور�ة 
مــن  العشــرات  و  أنــا  املدعــوة صا��ــة ســنقر حر�ــا شــعواء،  حار�ت�ــ� 
الشــباب أمثا�ــ�، و منعتنــا مــن التعي�ــن �ــ� جامعــات وزار��ــا،  و عّي�ــت 
ــا أ�ــ�اصا مقر��ــن لهــا، لــم يكتبــوا بحثــا واحــدا، و لــم يحصلــوا 

ّ
بــدال من

ع�ــ� الدكتــوراه �عــد. فقــد حّولــت وزارة التعليــم العا�ــ� إ�ــ� عقــار لهــا و 
�انــت وز�ــرة متغطرســة  م��ــا. و أل��ــا  املقر��ــن  ألوالدهــا و أصدقا��ــا و 
أ��ــاب  و  األثر�ــاء  التجــار  مــع  الكب�ــ�ة  لعالقا��ــا  نظــرا  مســ�بدة،  و 
القــرار، و ثقــل أســر��ا املركــزي �ــ� ب�يــة الدولــة و التجــارة ، لــم أســتطع 
الوز�ــرة،    هــذه  ضــد  �شــكوى  لــھ  أتقــدم  مســعورا  مســؤوال  أجــد  أن 
مــوا أن يوظفــوا أقر�اءهــم وذو��ــم 

ّ
فاملســعورون املســؤولون  عندنــا �عل

ح�ــ� ولــو �انــوا أمي�ــن وجهلــة ، وخليال��ــم ا��ميــالت اللوا�ــي يقــدرن 
ع�ــ� إشــعال الليا�ــ� ا��مــراء إذا مــا انتصــف الليــل ، وليذهــب الشــرفاء 
وال�ســطاء والفقــراء إ�ــ� ا���يــم . وهكــذا يبقــى الوطــن ســاملا غانمــا 
يرفلــون  وخليال��ــم   وكال��ــم  وزوجا��ــم  الكــرام  املســئولون  ليبــق  و   ،
الــوزارة  كر��ــ�  إن   . تقهــر  ال  ال�ــ�  والعظمــة  والعــز  الرفاهيــة  بأثــواب 
والســلطة لقادرة ع�� أن �ســلب الفرد �ل أخالقياتھ وقيمھ اإل�ســانية 
. و تحضر�ــي  ال��ظــة أفــ�ار �عــض أصدقا�ــي الفالســفة  واملعرفيــة.  
�ــ� الص�ــن الذيــن يقولــون : إن كونفوشــيوس املعلــم العظيــم يــرى أن 
ا��ياة ال �ســتمر ع�� وت��ة واحدة ، وجميع من �عاصر وضعا ســلطو�ا 
م��فــا ال بــّد أن يــزول يومــا مــا ، و�عــود ليصبــح فق�ــ�ا ، ومــن �عا�ــي وضعــا 
أن  ــــــــ   واالتار�خيــة  السياســية  الظــروف  �غي�ــ�  ومــع  ــــــــ  بــد  ال  مأســاو�ا 
تتحســن أوضاعــھ . فاملعلــم الكب�ــ� كونفوش�ســوس يــرى أنــھ ال يوجــد 
�ــ�ص �ــ� العالــم يظــل صاحــب ســلطة طيلــة حياتــھ ، أو يظــل منعمــا 
مرفهــا بأمــوال ا��ــرام ال�ــ� ســل��ا مــن وزارتــھ أو مؤسســتھ . أو مــن أفــراد 

شــعبھ . و�ــرى أن الفق�ــ� ال بــّد أن تص�بــھ رحمــة الســماء يومــا مــا.
صــار،  بــالدي،  �ــ�  العا�ــ�  التعليــم  �ــ�  وظيفــة  ع�ــ�  حصو�ــ�  عــدم  إن 
الكر�ــم، توفيقــا ع�ــ�  ر�ــي  مــن  �عــد، خ�ــ�ا و�ركــة وتوفيقــا كب�ــ�ا  فيمــا 
املســتوى اإل�ســا�ي و اإلبدا�ــ�، و توفيقــا ع�ــ� املســتوى االجتما�ــ� و 
االقتصــادي. ألنــھ دفع�ــ� إ�ــ� االغ�ــ�اب ثانيــة و التوجــھ إ�ــ� بــالد �عيــدة و 
التعــرف بثقافــات جديــدة، و حضــارات جديــدة ، و مــدن عمالقــة يبــدو 
ف��ــا الع�ــش أك�ــ� أمانــا و ســالما، ودخــال ماليــا،و أك�ــ� قــدرة ع�ــ� تقديــم 
املعرفــة و اك�ســا��ا مــن مــدن بــالدي الصغ�ــ�ة و الضيقــة، ع�ــ� الرغــم 
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جامعــات  �ــ�  األ�ادي�ــ�  للعمــل  ترشــي��  �ــ�  الكب�ــ�  الفضــل 
الص�ــن، و�نــاء ع�ــ� تزكيــة كر�مــة مــن هــذا األســتاذ الفاضــل 
�ــ�  تحديــدا  و  الص�ــن،  بجامعــات  للعمــل  التحقــت  الن�يــل 

بك�ــن. �ــ�  الدراســات األجن�يــة  جامعــة 
 و ذات ليلة رن جرس الهاتف. 

- أهال وسهال بك..  من املت�لم؟ 
�ــ� ســفارة جمهور�ــة  أنــا وا�ــغ قــوي فــا، املس�شــار الثقا�ــ�   -

بدمشــق. االشــ��اكّية  الشــعبّية  الص�ــن 
عــن  وســأل��  وا�ــغ,  األســتاذ  م 

ّ
ســل عــال   ب��ذيــب  و  و�ــأدب 

���ــ� و��ــة أســر�ي، وقــال: األســتاذ عبــد املع�ــن امللو�ــ� 
�ــ�  ترغــب  مازلــت  هــل  الص�ــن,  �ــ� جامعــات  للعمــل  ــ�ك 

ّ
ر�

أرســل  أن  م�ــ�  وطلــب  ذلــك.  لــھ  ــدت 
ّ

وأك بالص�ــن؟.  العمــل 
لــھ بالفاكــس صــورا عــن شــهادا�ي العلمّيــة, و جــواز ســفري, 

لــھ جميــع مــا طلبــھ. وســ��ة ذاتيــة ع�ــ�. و أرســلت 
و�عــد ف�ــ�ة وج�ــ�ة عــاد و اتصــل ثانيــة, و طلــب م�ــ� أن أزوره 
 جــواز ســفري. و توجهــت إ�ــ� دمشــق، 

ً
�ــ� الســفارة مصطحبــا

ف��ــا �ــ� القصــة 
ّ
و حملــت لــھ ��ــ�ت�ن مــن جميــع كت�ــ� ال�ــ� أل

والروايــة والنقــد األد�ــي. 
ــم بلغــة 

ّ
اســتقبل�� األســتاذ وا�ــغ �ــ� مكتبــھ بــأدب ومحبــة, وت�ل

عر�يــة فصيحــة, �شــو��ا �ــ� �عــض األحيــان �لمــات قليلــة جــدا 
�ــ� الفــن واألدب, وحّدث�ــ�  مــن الدراجــة الســور�ة, و تحّدثنــا 
اهتمامــات  وعــن  الص�ــن,  �ــ�  الثقافيــة  املالمــح  �عــض  عــن 
املس�شــرق�ن الص�ني�ــن بــاألدب العر�ــي, و�خاصــة �ــ� الروايــة, 
وعــن ترجمــة الص�ني�ــن لألعمــال الروائيــة العر�يــة إ�ــ� اللغــة 
ــھ 

ّ
أن �ــ�  وذكــر  نجيــب محفــوظ,  روايــات  الص�نيــة, و�خاصــة 

روايــات  �عــض  وم��ــا  العر�يــة,  الروايــات  مــن   
ً
�عضــا ترجــم 

وحلــوى  أخضــر,   
ً
ص�نيــا  

ً
شــايا �ــ�  وقــّدم  محفــوظ،  نجيــب 

أخــرى  و��ــ�ة  كت�ــ�,  جميــع  مــن  ��ــ�ة  وأهديتــھ  ص�نيــة. 
طلبــت منــھ أن يرســلها إ�ــ� مكتبــة ا��امعــة ال�ــ� ســأعمل ��ــا 
ــھ لــم يقــّدم أي كتــاب مــن 

ّ
�ــ� بك�ــن. و اك�شــفت �ــ� مــا �عــد أن

ــد ��  صديقي 
ّ

كتــب هــذه ال��ــ�ة إ�ــ� مكتبــة ا��امعــة, كمــا أك
Xue Qing Guo) األســتاذ الدكتــور �ّســام شــوي �شــ�يغ قــوه

) , مديــر �ليــة اللغــة العر�يــة �ــ� جامعــة الدراســات األجن�يــة 
ــع العقــد با��ــروف األو�ــ�, وقــّدم 

ّ
�ــ� بك�ــن. وطلــب م�ــ� أن نوق

�ــ� عقــدا بي�ــ� و��ــن ا��امعــة, وقــد ُحــِدد فيــھ رات�ــ�.
، و هبطــت ع�ــّ� 

ً
وخرجــت مــن مب�ــ� الســفارة الص�نّيــة مطمئنــا

إ�ــ� الص�ــن,  �شــوة ال��حــال, و اك�شــاف ا��هــول، و الســفر 
�ــ�رها  عــن  أســمع  كنــت  ال�ــ�  األســطور�ة  البــالد  هــذه 
وغراب��ــا الكث�ــ�, و ال�ــ� قــرأت ع��ــا و عــن �عــض عظما��ــا �ــ� 
 إ�ــ� حــّد �عيــد 

ً
الكتــب القديمــة و ا��ديثــة, فقــد كنــت م��بــا

بماو���ــ� تو�ــغ، وصــون يــات صــن، رائــد الثــورة الديمقراطّيــة 
ـ  وكونفوشــيوس  الكومي�تا�ــغ،  حــزب  ومؤســس  الص�نيــة، 
حكيم الص�نـ  وال و����ـ  فيلسوف الص�نـ ، وشون الي رئ�س 
�ــ� عهــد مــاو ���ــ� تو�ــغ. ولــم أكتــف ســابقا  الــوزراء  مجلــس 
بقــراءة �عــض مــن أفــ�ار هــؤالء، واالطــالع ع�ــ� ســ�� حيا��ــم 

ا��صبــة املليئــة بالعطــاء فحســب, بــل توّســعت قراءا�ــي ل�شــمل �عضــا 
 
ً
قصصــا قــرأت  وأن  ســبق  فقــد  الص�نيــة,  والقصــص  الروايــات  مــن 

قص��ة وروايات لعدة كتاب ص�ني�ن، ضمن م�شورات سلسلة كتب» 
العنقــاء « ال�ــ� �شــر��ا دار �شــر اللغــات األجن�يــة �ــ� بك�ــن, ومــن هــذه 
القصــص و الروايــات: ا��ــّب يقهــر الظــالم للقاصــة ها�ــغ ينــغ( ١٩٤٤م 

ـ)،و ب�ــت الطالبــات 
املعاصــرة  للقاصــة 
يــوي شــان( ١٩٦٢م 
املــّرة  اليان�يــع  و  ـ)، 
للقــاص  للروا�ــي 
شــيان  �شــا�غ 
١٩٣٦م  ليا�ــغ( 
آه  وقصــة  ـ...), 
ا��قيقيــة  كيــو 
والروا�ــي  للقــاص 
١٨٨١ شــيون،(  لــو 
الــذي  ١٩٣٦م)  ـ 
النقــاد  �عــّده 
زعيــم  الص�نيــون 
الصي�ــ�  األدب 
ومف�ــ�ق  املعاصــر, 
للقــاص  الطــرق 
وعالــم  والشــاعر 
مــو  كــو  اآلثــار 

جو(١٨٩٢ـ 
١٩٧٨م)،و 

للروا�ــي  األحبــاب 
والقــاص واملســر�� 

املعاصــر ســو شــو يا�ــغ(١٩٣٨م ـ...), و زوجــة لإليجــار للروا�ــي والقــاص 
وامل��جــم رو ��ــ�( ١٩٠٢ـ ١٩٣١م), وا��صــاد املــّر للقــاص والروا�ــي يــھ 
١٩٦٦م)،  شــھ(١٨٩٩ـ  الو  للروا�ــي   الهــالل  و  ١٩٣٩م)،  ���ــ�(١٩١٢ـ 
صاحــب روايــة( ا��مــل شــيا�غ ���ــ�)، و األخــت ليــو الك�ــ�ى  للقــاص 
ل�ــن،  أســرة  متجــر  ١٩٤١م)،و  ـ  شــان(١٨٩٣  دي  شــيو  والفيلســوف 
ومنتصــف الليــل للروا�ــي والقــاص األخال�ــ� ال�ــ� �عشــعش �ــ� دهال�ــ� 
وســلوكهّن  وقيمهــن  وا��ظايــا،  ال�ســاء  مقاص�ــ�  و�ــ�  القصــور، 
ومؤامرا��ــّن ودسا�ســهن، وقــد يدهــش القــارئ, وهــو يقــرأ هــذه الســ��ة, 
افــة واألســطورة, و�أنــھ  ح�ــن يجــد نفســھ �ع�ــش أجــواء أقــرب إ�ــ� ا��ر
جماليــا  املث�ــ�ات  و�ســا��ا  بحظاياهــا,  ليلــة،  ألــف  ح�ايــات  أجــواء  �ــ� 
شــراب  مــن  وطــاب   

ّ
لــذ بمــا  العامــرة  قصورهــا  وموائــد  وج�ســانيا, 

كتــاب  أهــّم  مــن   وخمــور ورقــص وعر�دةمــادون(١٨٩٦ـ ١٩٨١م)،وهــو 
اقعيــة �ــ� األدب الصي�ــ� املعاصــر، و روايــة حلــم القصــور ا��مــراء  الو
روايــة ص�نيــة كالســيكية،  أعظــم  و�ــ�  �شــ�ن,  �ســاو شــيو�ھ  للروا�ــي 
املث�ــ�ة  الشــّيقة  الص�نيــة  األعمــال  أك�ــ�  أن  غ�ــ�  النقــاد.  �عّدهــا  كمــا 
للدهشــة والغرابــة، وال�ــ� قرأ��ــا باســتمتاع كب�ــ� �ــ�: « مــن إم��اطــور 
ـ  أ�شــ�ن  الص�ــن:  أباطــرة  آلخــر  الذاتيــة  الســ��ة  و�ــ�  مواطــن»،  ـ إ�ــ�  أ�شــ�ن  الص�ــن:  أباطــرة  آلخــر  الذاتيــة  الســ��ة  و�ــ�  مواطــن»،  إ�ــ� 
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جيولــوه بو�ــي، يتحــدث ف��ــا بجــرأة كب�ــ�ة عــن املفاســد السياســية 
واالجتماعيــة ال�ــ� �انــت موجــودة �ــ� ف�ــ�ة حكمــھ, وتصــل بــھ ا��ــرأة 
إ�ــ� ا��ديــث عــن مــا يــدور �ــ� قصــره مــن مفاســد �ــ� الذمــم والضمائــر 
وألخالق: أخالق ال�ساء وا��واري وا��دم، واملس�شار�ن ا��يط�ن 
بــھ, ثــّم ي�تقــل �عــد ذلــك إ�ــ� ا��ديــث عــن حياتــھ �عــد أن صــار مواطنــا 
اقعي��ــا وقدر��ــا  عاديــا، ولعــل أهميــة هــذه الســ��ة تكمــن �ــ� مــدى و
الكب�ــ�ة ع�ــ� �عر�ــة جميــع مظاهــر الفســاد واالنحطــاط ، وال ي���ــ� 
هــذا اإلم��اطــور الروا�ــي ا��ــريء ع�ــ� مفاســد عصــره, والــذي �ان 
بــوذا وحكمــھ مــن أن يصــف  قارئــا متم�ــ�ا لكتــب التار�ــخ،و �عاليــم 
مظاهــر الفســاد واالســ�بداد والظلــم �ــ� حياتــھ ا��اصــة، وســلوكھ 
اليومــي, وال�ــ� �ان يمارســها ع�ــ� خــدم قصــره، ول�ســمح �ــ� القــارئ 
الوحــدة  خــالل  مــن  املظاهــر  هــذه  �عــض  إليــھ  أنقــل  أن  الكر�ــم 
 مــن أفعالــھ, فهــا هــو يقــول: (( 

ً
الســردية اآلتيــة ال�ــ� يصــف ��ــا �عضــا

، بــل و اســتخدمت 
ً
ثــّم ازددت شراســة فصــرت أضــرب ا��ــدم دائمــا

معهــم أدوات التعذيــب. و �انــت هنــاك صنــوف مختلفــة للضــرب, و 
��ــذه  ــف 

ّ
لهــم خ�ــ�ة بالتعذيــب. كمــا كنــت أ�ل كنــت أجلــب جالديــن 

املهمــة أي فــرد مــن أفــراد الب�ــت ا��اضر�ــن وآمرهــم أن يجلدوهــم 
 شــككت �ــ� أّ��ــم متآمــرون معهــم. و�ذا حــدث هــذا فإّ��ــم 

ّ
�شــّدة, و�ال

الهــراوات. تحــت  أنفســهم  يجــدون 
 باســت�ناء 

ً
و�ان ��اياي �� هذه ا��الة هم �ّل فرد �� الب�ت تقر�با

زوج�ــ� و أشــقا�ي و أزواج شــقيقا�ي، و �ان �ــ� تلــك األيــام عــدد مــن 
أبنــاء أشــقا�ي يدرســون �ــ� القصــر. و قــد �عــّودوا مالزم�ــ� و التحــّدث 
م�ــ� و القيــام بخدم�ــ�. و كنــت أر���ــم ليصبحــوا أقر�ا�ــي املوثوق�ــن، 
و لكــّن هــذا لــم ينقذهــم مــن التو�يــخ و الضــرب. و أك�ــ� ال�لمــات ال�ــ� 
 

ّ
�انــوا يخافــون ســماعها م�ــ� �ــ�» خــذه إ�ــ� الطابــق األســفل»، ألن

ــھ ســيؤخذ إ�ــ� ا��لــد. و تصرفا�ــي هــذه �انــت تظهــر مــدى 
ّ
ذلــك �ع�ــ� أن

 بــھ.
ً
القســوة و ا��نــون و العنــف و االضطــراب الــذي كنــت متصفــا

ص�ــت بالبواســ�� و أنــا �ــ� �شا�غ�شــون. و عندمــا الحــظ أحــد أبنــاء 
ُ
أ

أشــقا�ي الصغــار الــدواء الــذي كنــت أســتخدمھ قــال مــن دون تفك�ــ� 
 ألحــد محظورا�ــي: 

ً
 ذلــك الــدواء �شــبھ الرصــاص. فــ�ان هــذا خرقــا

ّ
إن

ــھ ير�د�ــي أن أضــرب بالرصــاص؟ و�نــاء ع�ــ� أمــري ضر�ــھ 
ّ
هــل قصــد أن

ابــن عّمــھ بالعصــا.
عنــدي  و�ان  الغلمــان.  ا��ــدم  مــن  �انــوا  �عاســة  ال��ايــا  وأك�ــ� 
مجموعــة م��ــم، و قــد �ــ�ء ��ــم مــن م��ــأ أيتــام �ــ� �شا�غ�شــون. و 

الياباني�ــن. يــد  ع�ــ�  آباؤهــم  قتــل  ممــن  معظمهــم 
 مــن أن يك�ــ�وا و ت�شــأ عندهــم الرغبــة �ــ� االنتقــام قــد أج�ــ� 

ً
وخوفــا

اليابانيــون ا��كومــة العميلــة ع�ــ� وضعهــم �ــ� م��ــأ لأليتــام، �عــد 
, و إرهاقهــم باألعمــال 

ً
تبديــل أســما��م و�عليمهــم أن يكونــوا عبيــدا

علــم  عندمــا  علــم  عندمــا  باألمــل   
ً
مفعمــا �عضهــم  و�ان  الثقيلــة. 

ممــا  أفضــل  ســتكون  ا��يــاة   
ّ

أن  
ً
ظانــا القصــر،  إ�ــ�  ســُيجلب  أنــھ 

�ــ� عليــھ �ــ� م��ــأ األيتــام. و لكــن تنّ�ــن أّ��ــا أســوأ بكث�ــ�. لقــد �انــوا 
 بالّيــة، 

ً
الــذرة الرفيعــة مــن أد�ــى الدرجــات و يل�ســون ثيابــا يأ�لــون 

و �عملــون خمــس عشــرة أو ســت عشــرة ســاعة �ــ� اليــوم، و أحيانــا 
. و �ــ� الشــتاء �انــوا 

ً
ُيلَزمــون بالســهر �ــ� ا��دمــة طــوال الليــل أيضــا

�عانــون مــن شــّدة التعــب و ال�ــ�د و ا��ــوع بحيــث يأخذهــم النعــاس 

 متكئ�ــن ع�ــ� أجهــزة التدفئــة املركزّ�ــة فيمــا هــم 
ً
فينامــون أحيانــا

�علمــون ثــّم �ســ�يقظون و قــد ملئــت أجســاهم با��ــروق. و �انــوا 
التكن�ــس  لعــدم  أو  العمــل،  �ــ�  لنومهــم  الــدوام  ع�ــ�  ُيضر�ــون 
املســاعدون  يكــون  أو عندمــا  عــال  لت�لمهــم بصــوت  أو   ،

ً
جيــدا

ال�ــ�صّيون �ــ� حالــة نفســّية ســ�ئة يصّبــون جــام غض��ــم ع�ــ� 
 ي��زو��ــم 

ً
الغلمــان الذيــن هــم تحــت مســؤولي��م، و�انــوا أحيانــا

نموهــم  التع�ســة  ا��يــاة  هــذه  عرقلــت  وقــد  معــزول.  قبــو  �ــ� 
ف�انــوا يبــدون وهــم �ــ� ســّن الســا�عة عشــرة أو الثامنــة عشــرة 

قمــاء �أ��ــم أبنــاء عشــر ســن�ن.
الهــرب  حــاول  أن  يــوان،  بــوه  ســون  يدعــو  و  ألحدهــم  وحــدث 
عليــھ  بــض 

ُ
فق تطــاق،  ال  القصــر  داخــل  ا��يــاة  وجــد  عندمــا 

وُضرب بوحشّية. ثّم حاول مّرة أخرى ا��روج من نفق التدفئة 
املركزّ�ــة، و �عــد أن زحــف �ــ� داخلــھ مــدة يوم�ــن لــم يجــد مخرجــا. 
و اضطــّر �عــد أن أ��كــھ ا��ــوع و العطــش إ�ــ� ا��ــروج ليحصــل 
بذلــك  القبــض عليــھ. و عندمــا أخ���ــي  لقــي 

ُ
فأ مــاء  ع�ــ� شــر�ة 

 
ً
نــوه درســا

ّ
 يأ�لــھ و مــن ثــّم لق

ً
املســاعدون أمر��ــم: « اعطــوه شــ�ئا

.» و لكــن قبــل أن �عطــى» درســا جيــدا» ظــّل ُيضــرب ح�ــ� 
ً
جيــدا

أوشــك ع�ــ� املــوت. و بلغ�ــ� ذلــك فأفزع�ــ� �شــّدة, حيــث خشــ�ت 
أصــدرت  لذلــك   ,

ً
انتقامــا حيا�ــي  ين�ــ�ع  و  شــبح  إ�ــ�  يتحــّول  أن 

أوامــري باســتدعاء طب�ــب إلنقــاذه. ولكــن فــات األوان.
وأمض�ــت عــدة أيــام �عــد ذلــك أركــع و أتلــو مقاطــع مــن النصوص 
املقّدســة أمــام مذبــح بــوذا, و أص�ــ� لروحــھ ـ�ـي �ع�ــ� إ�ــ� العالــم 
وأمــرت  العقــاب.  بذلــك  أتجنــب  أن  أمــل  ع�ــ�  بأمــان,  اآلخــر 
أيد��ــم  راحــات  بضــرب  ضر�ــوه  الذيــن  املســاعدون  يقــوم  أن 
 ملــدة ســتة أشــهر تكف�ــ�ا عــن ذلــك, 

ً
بمســاطر مــن ا���ــ�ران يوميــا

و  �املــة.  قتلــھ  مســؤولية  ع�ــ�  ســ��فع  اإلجــراءات  هــذه   
ّ

�أن و 
ازدادت قســو�ي ع�ــ� ا��ــدم �عــد ذلــك إ�ــ� حــّد اإلفــراط  �ســ�ب 
حال�ــ� املتوتــرة)) ـ ص ٦٢ـ ٦٣ ـ ٦٤ مــن ا��لــد الثا�ــي مــن الســ��ة 

الذاتيــة ال�ــ� ترجمهــا صديقــي محمــد عبــد الكر�ــم. 
هنــاك محطــات كث�ــ�ة �ــ� حيا�ــي و أســفاري، و عم�ــ� �ــ� جامعــات 
أهــل  جامعــة  و  بتايــوان،  الوطنيــة  �ــ�  ج�ــن  جامعــة  أخــرى: 
الب�ــت العامليــة، و جامعــة الباحــة باململكــة العر�يــة الســعودية، 
و جامعــة بــالد الشــام �ــ� حلــب، و ا��امعــة النمســاو�ة العر�يــة 
للعلــوم و التكنولوجيــا �ــ� فينــا، و جامعــة ابــن رشــد �ــ� هولنــدا، 
�عــض  لذكــر  هنــا  ا��ــال  ي�ســع  ال  و  �غــداد،  �ــ�  دجلــة  جامعــة 
أقــول  أن�ــ�  غ�ــ�  ا��امعــات.  هــذه  �ــ�  ا��طــات  هــذه  تفاصيــل 
إن محطــة �انــت هامــة �ــ� حيا�ــي، و �ــ� ف�ــ�ة  عم�ــ� �ــ� جامعــة 
ابــن رشــد �ــ� هولنــدا، التعليــم عــن �عــد، وهــذه ا��طــة مــن أهــم 
ا��طــات ال�ــ� �ان لهــا تأث�ــ� �ــ� ذاكر�ــي و وجدا�ــي، فقــد عملــت 
مــع نخبــة طيبــة مــن رجــال كــرام نبــالء �ــ� هــذه ا��امعــة �انــوا 
أصدقــاء أعــزاء ع�ــ�، وكنــا نتعــاون معــا، و�ــدا واحدة �� توجهاتنا 
التعليميــة ال�ــ� تقــوم ع�ــ� رفــع شــعار التنو�ــر املعر�ــ� �ــ� أروقــة 
جامعتنــا و �ليا��ــا، فكــرا و ســلو�ا و محاضــرات علميــة تضــع أول 
اهتماما��ــا �شــر ثقافــة التنو�ــر ال�ــ� تقــوم ع�ــ� العــدل و ا��ــق و 
ا���ــ� و ال�ســامح، ورفــض العنصر�ــة و التعصــب، و رفــع العقــل 
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ســيدا وحكمــا �ــ� جميــع عالقاتنــا اإل�ســانية و األ�اديميــة، وهــؤالء 
الرجــال األســاتذة الكــرام هــم: ت�ســ�� عبــد ا��بــار اآللو��ــ�، رئ�ــس 
جامعــة ابــن رشــد، و صبــاح قــدوري نائــب رئ�ــس ا��امعــة، و عبــد 
اإللــھ الصا�ــغ نائــب رئ�ــس ا��امعــة، و صــالح كرميــان رئ�ــس هيئــة 
الوقــت  ذلــك  �ــ�  كنــت  و  ا��امعــة،  �ــ�  التدر�ــس  شــؤون  أعضــاء 
و  الكر�مــة  توج��ا��ــم  مــن  أفيــد  العر�يــة،  اللغــة  ل�ليــة  عميــدا 
أخالقيا��ــم العاليــة، و �عاملهــم اإل�ســا�ي الرا�ــ�، فلهــؤالء الرجــال 

الكــرام ، أســ�� آيــات محب�ــ� و اح��امــي و تقديــري .
�ــ� ال��ايــة: أتقــدم �شــكري العميــق، و ببطاقــة ورد واح�ــ�ام وتقديــر 
أل�� و صديقي ال��وف�ســور جمال بوطيب، أســتاذ النقد ا��ديث 
فــاس  �ــ�  هللا  عبــد  بــن  محمــد  ســيدي  بجامعــة  األدب  نظر�ــة  و 
باملغــرب، و رئ�ــس مؤسســة مقار�ــات للصناعــات الثقافيــة، و رئ�ــس 
 ، ا��كمت�ــن  األ�اديميت�ــن  االســ��الل  و  مقار�ــات  مجل�ــ�:  تحر�ــر 
الرجــل الكر�ــم الــذي عملــت �اتبــا �ــ� مؤسســتھ ، مؤسســة مقار�ــات 

للصناعــات الثقافيــة .
لقــد أســهم هــذا الرجــل الكر�ــم ب�شــر أهــم الكتــب العر�يــة املعاصــرة 
�ــ� مؤسســتھ، مؤسســة مقار�ــات، نقــدا و إبداعــا و فكــرا، �ــ� شــ�� 
نقــاد  أهــم  مجلتــھ  �ــ�  اســتقطب  و  اإل�ســانية،  املعرفــة  مجــاالت 
العر�يــة و األجن�يــة، و �ان  العر�ــي، و أســاتذة ا��امعــات  الوطــن 
مؤسســتھ  �ــ�  �ــ�  �شــر  إذ  دائمــا،  الن�يــل  كرمــھ  مــن  افــرا  و نصي�ــ� 
ثالثــة كتــب، و �ــ�: �ســاء الســلطة �ــ� ألــف ليلــة وليلــة، و الفضــاء 
األســطوري و الرمــزي �ــ� ا��طــاب الشــعري املعاصــر، و مجموعــة 
قصصيــة �عنــوان: ذكر�ــات و مواجــع ع�ــ� ضفــاف عــدن، باإلضافــة 
إ�ــ� عــدة أبحــاث أ�اديميــة محكمــة �ــ� مجل�ــ� مقار�ــات و االســ��الل، 
اللت�ــن أ�شــرف بــأن أكــون �ــ� �ل م��مــا عضــوا �ــ� الهيئــة العلميــة و 

االس�شــار�ة. كمــا أشــكر أ�ــ� و صديقــي الشــاعر و القــاص و الناقــد 
الدكتــورة  واألســتاذة   ، لنــدن،  �ــ�  املقيــم  كمــال،  جعفــر  امل��جــم  و 
الباحثــة و الناقــدة  هنــد عبــاس ع�ــ� ا��مــادي، �ــ� جامعــة �غــداد، 
رئ�ســة تحر�ــر مجلــة األ�اديميــة األمر�كيــة الدوليــة  للتعليــم العا�ــ�، 
أل��مــا �انــا أك�ــ� النقــاد العــرب دراســة و نقــدا ألعما�ــ� اإلبداعيــة، و 

�شــرها �ــ� ا��ــالت و الدور�ــات ا��كمــة و غ�ــ� ا��كمــة.  
أســاتذة  و  النقــاد  الكــرام  معار�ــ�  و  أصدقا�ــي  جميــع  أشــكر  كمــا 
ا��امعــات العر�يــة، الذيــن تكّرمــوا، و منحو�ــي مــن وق��ــم الثم�ــن، 
و كتبــوا شــهادات ع�ــ�  ع�ــ� غايــة مــن األهميــة النقديــة. و ال أ���ــ� 
هــؤالء الكــرام الذيــن أدلــوا �شــهادا��م حــول تجر��ــ� �ــ� الكتابــة و 

ا��يــاة و التدر�ــس ا��ام�ــ�. 
لــ�ل هــؤالء الكــرام بطاقــات الشــكر و االح�ــ�ام و املــودة و االع�ــ�اف 

با��ميــل, وعر�ــون وفــاء و امتنــان لكــم جميعــا. 
و  املتم�ــ�  الروا�ــي  صديقــي  و  أل�ــ�  العميــق  �شــكري  أتوّجــھ  كمــا 
رئ�ــس  العامــري  الكر�ــم  عبــد  العز�ــز  األســتاذ  العرا�ــ�  املســر�� 
هــذه   ، اقيــة  العر البصــرة  مدينــة  �ــ�  تصــدر  ال�ــ�  بصر�اثــا  مجلــة 
و  املعاصــر  العر�ــي  لإلبــداع  صدرهــا  فتحــت  ال�ــ�  املهمــة  ا��لــة 
العال�ــ� بمختلــف تياراتــھ و مذاهبــھ، و أعــدت ملفــات �ــ� األدب و 
الفــن و اإلبــداع و الثقافــة ع�ــ� غايــة عاليــة مــن األهميــة املعرفيــة 

 ، النقديــة  و 
بكتابا�ــي  ا��ــاص  التكر��ــ�  العــدد  هــذا  أعــد  و  تكــرم  الــذي  و 
اإلبداعيــة و الفكر�ــة ، فلــھ م�ــ� خالــص ا��بــة واالح�ــ�ام و التقديــر 

.
   محمد عبد الرحمن يو�س 

       الالذقية، سور�ة. 
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أننــا محكومــون با��ــوف- صغــارا و كبــارا، مبدع�ــن وجهلــة ، حكمــاء 
وحمقــى- ننــام خائف�ــن ونــأ�ل خائف�ــن ، ونت�لــم خائف�ــن ، ح�ــ� ا��ــوف 
يصبــح �ابوســا �ــ� حياتنــا ، فهــل يوجــد مدينــة عر�يــة �ــ� عاملنــا العر�ــي 
يحركهــا ا��ــس املدي�ــ� ا��ضــاري ؟ هــل عالقــات القانــون والنظــام �ــ� 
ال�ــ� تحكــم عالقتنــا وتضبطهــا وتنظمهــا أم عالقــات الباديــة والعشــ��ة 

والقبيلــة والســيوف وا��ناجــر واألســ��ة ؟

أيــن هــو التطــور ا��ضــاري واالزدهــار املعر�ــ� الــذي يزعمــون أننــا وصلنا 
إليــھ اآلن ؟ والــذي ت�ب�ــ� بــھ الدوائــر الثقافيــة واإلعالميــة ال�ــ� ت�بــع 
إ�ــ� نظــام الــدول العر�يــة وسياســا��ا، أيــن �ــ� حر�ــة الفكــر والعقــل ؟ 
أيــن املســؤول �ــ� عاملنــا العر�ــي الــذي يفتــح صــدره إلنصــاف املظلوم�ــن 
مــن موظفيــھ العامل�ــن �ــ� دوائــر دولتــھ . أيــن هــو الوز�ــر الــذي يضــع 
نصــب عي�يــھ ـ �ــ� عالقاتــھ ـ شــعارات ا��ــق والعــدل وا���ــ�؟ أيــن هــو 
ذاك الــذي ينصــف املظلوم�ــن، و�حــل لهــم عقــد معامال��ــم اإلدار�ــة؟ 
لقــد تحــول عاملنــا العر�ــي �ــ� ظــل قواني�نــا ا��اهلــة إ�ــ� غابــة حقيقيــة: 
القــوي يــأ�ل ف��ــا الضعيــف . لقــد تحــّول القضــاء عندنــا إ�ــ� مناصــرة 
. لقــد انقلبــت مواز�ــن القيــم واألخــالق ، فمــن  الظالــم ع�ــ� املظلــوم 
�ان نز��ــا شــر�فا نظيــف اليــد ، طاهــر القلــب واللســان صــار �ــ� أعــراف 

نحن أمة كئيبة منهكة حزينة، ولن يفيدها أفراح العالم كله

األوضــاع املأســاو�ة �ــ� بــالد العــرب ، و الكفــاءات املظلومــة �ــ� بلــد مــا مــن بــالد العــرب،  لهــا 
العر�ــي  العالــم  هــذا  �ــ� جميــع أقطــار  �ــ� موجــودة  �لــھ ،و  العر�ــي  العالــم  مــدن  �ــ�   مثيل��ــا 
الكئ�ــب والبا�ــس ، و مظاهــر التخلــف و البــؤس والفاجــع ، ل�ســت متفشــية �ــ� مدينــة عر�يــة 
�عي��ــا فحســب بــل �ــ� �ــ� جميــع دول العالــم العر�ــي ، وهنــاك اســت�ناءات طفيفــة جــدا ب�ــن 

بلــد و بلــد آخــر.
وهــذه  األوضــاع املزر�ــة  هــذه �ــ� ال�ــ� تقتــل املبدع�ــن والشــرفاء �ــ� كث�ــ� مــن دولنــا العر�يــة، 
و�بــدو أن الســلطات العر�يــة عندنــا ال تقــّرب أ��ــاب العقــل والفكــر واملعرفــة بــل املتملق�ــن 
واالن��از��ــن والطغــام الصغــار ، �ــ� مأســاة مدننــا و مواط�ــ� هــذه املــدن. �ــ� حالنــا �ــ� عاملنــا 

ــف القاتــل ��ر�ــة العقــل والفكــر التنو�ــري
ّ
املتخل

أ.د. محمد عبد الرحمن يو�س

والتخيل املعر�� ، �ل ���ء عندما مقتول مقموع
كــم  نحــن حزا�ــى ومقهــورون ، و�ا�ســون ، ومهانــون �ــ� عاملنــا 
العر�ــي البــدوي والبا�ــس ح�ــ� النخــاع ، كــم حقوقنــا مهــدورة 
ومهانة �� أروقة هذا العالم  ، وكم نحن مظلومون �أســاتذة 
جامعي�ــن وككتــاب �ــ� جامعاتنــا ودوائرنــا ا��كوميــة ، وكــم 
املثــال  ســ�يل  فع�ــ�   ، و�ا�ســة  متخلفــة  العر�يــة  جامعاتنــا 
التخلــف  �ــ�  تر�ــع  لوجدناهــا  العر�يــة  جامعاتنــا  أخذنــا  لــو 
ا��ــر  والفكــر  للعقــل  منابــر  تكــون  أن  مــن  فبــدال   ، والظلــم 
والنظيــف ، تصبــح بــؤرة للتخلــف �ســ�بد ��ــا عمــداء �ليــات 
جهلــة ال يفقهــون شــ�ئا ، و�ســ�بد ��ــا مــدراء جامعــات أغلقــوا 
واملعرفــة  والعلــم  والعــدل  وا���ــ�  ا��ــق  وجــھ  �ــ�  صدروهــم 
تمنــع  منافقــة  فاســدة  �اذبــة  بطانــة  حولهــم  ووضعــوا   ،
الوصــول  مــن  والشــرفاء  النبــالء  األســاتذة  مــن  املظلوم�ــن 

إل��ــم .
لك أن تتصور أ��ا األستاذ ا��ام��  أن رزقك ورزق أطفالك 
يتحكــم بــھ هــؤالء ا��هلــة مــن العمــداء املســ�بدين ، إن أنــت 
ت�لمــت فإنــك مهــدد بقطــع رزقــك ، وقديمــا قالــوا : (( قطــع 
األعنــاق وال قطــع األرزاق))، غ�ــ� أن املســؤول�ن �ــ� جامعاتنــا 
العر�يــة عرفــوا كيــف ي��مــون أفــواه الشــرفاء �ــ� جامعا��ــم ، 
مــن خــالل رؤ�ــة جديــدة �عتمدو��ــا حديثــا �ــ� عالقا��ــم ، و�ــ� 

قطــع األعنــاق واألرزاق معــا .
ومــن هنــا ال ��ــب أن �ســهم هــذه ا��امعــات �ــ� قتــل حر�ــة 
تخلفنــا  ســر  هنــا  ومــن   ، ومبدع��ــا  ومفكر��ــا   ، أســاتذ��ا 
أمــم  أننــا  تؤكــد  ا��ديثــة  فاإلحصائيــات   ، واملعر�ــ�  العق�ــ� 
متخلفــة بامتيــاز ، ولــذا نجــد جامعاتنــا العر�قــة �ــ� أد�ــى ســلم 

، والثقا�ــ�  واإل�ســا�ي  واملعر�ــ�  ا��ضــاري  التطــور 
�ــ�  أننــا  إال  املزدهــر  املعرفــة ونموهــا  تطــور  مــن  الرغــم  وع�ــ� 
والعشــ��ة  والقبيلــة  الباديــة  أعــراف  �ســيطر  تــزال  ال  عاملنــا 
والطائفــة و �ــ� ال�ــ� تتحكــم �ــ� عقولنــا وحياتنــا وتفك��نــا ، 
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العر�يــة �ــ� ا��ــد مــن نمــو هــذه الغابــة ألن القائم�ــن عل��ا ان��از�و 
ن م�ســلقون وأنانيــون ال ير�ــدون إال مصا��هــم ومصا�ــ� بنا��ــم 
و�ســا��م وعشــيقا��م الســرّ�ات والعلنيــات، ير�ــدون أن �شــبعوا 
و�شــبع كال��ــم وقططهــم املدللــة فقــط، وليمــت اآلخــرون همــا 

ونكــدا وجوعــا ، لقــد وجــدوا أنفســهم رؤســاء جامعــات وعمــداء 
�ليــات ومــن دون أن يقدمــوا بحثــا أ�اديميــا واحــدا ، و�ن كتبــوا 
وســكتوا  �ســلقوا  هــم   . ومســروقة  هز�لــة  أبحاثــا  كتبــوا  فإ��ــم 
 . ودســتورا  قانونــا  الظلــم  رايــة  ورفعــوا  وأخفــوه،  ا��ــق،  عــن 

ولــو  اقعهــم،  مو �ــ�  فصــاروا  للمســؤول�ن  ا��طــب  ّدبجــوا  هــم 
امل�ســلق�ن  املن��ز�ــن  هــؤالء  حقيقــة  املســؤولون  هــؤالء  عــرف 
وتملقــوا  تزلفــوا  هــم  املناصــب.  هــذه  �ــ�  صــاروا  ملــا  ال�اذب�ــن 
اقعهــم  وكذبــوا ، وار�شــوا ورشــوا ومــا خافــوا هللا فصــاروا �ــ� مو
هــذه . وحــال الثقافــة �ــ� األخــرى �ــ� عاملنــا العر�ــي ال تقــل بؤســا 
تحولــت  لقــد   . ا��كوميــة  ومؤسســاتنا  جامعاتنــا  حــال  عــن 

مجتمعاتنــا الغابو�ــة أحمــق جاهــال ، وم��ــورا ، وال ���بــھ ال��ــب وال 
الصيــام �ــ� رجــب، وقديمــا قالــوا : الســاكت عــن ا��ــق شــيطان أخــرس 
. مــن القــادر عندنــا ع�ــ� قــول �لمــة ا��ــق ؟ مــن القــادر ع�ــ� إنصــاف 
املظلوم�ــن ؟ مــن القــادر ع�ــ� أن يقــف �ــ� وجــھ قــاض ظالــم أو مديــر 
شــركة ؟ أو وز�ــر أو مديــر جامعــة طــاغ مســ�بد و�قــول لــھ : يــا أ�ــ� كفــاك 

اســ�بدادا . أو م�ــ� اســتعبدتم النــاس وقــد ولد��ــم أمها��ــم أحــرارا ؟.
قديمــا قــال أحــد الصوفي�ــن ال�ــ�عان: ( إذا رأيــت عاملــا يلــوذ ببــاب 
ســلطان فاعلــم أنــھ لــص)، و حديثــا قــال شــيوخنا املعاصــرون: �لنــا 

فــداء ألحذيــة الســلطان، و عبيــدا ملشــي�تھ.
 األ�ــ�ان النائمــة �ــ� أعماقنــا  أدماهــا األ��ــ�، وصــارت أن�نــا و شــالال 

مــن ال��يــف ال ��مــد.  
الكث�ــ�  ينــام    أن  �عقــل  هــل  ؟  العر�ــي  عاملنــا  �ــ�  قاســية  ا��يــاة  كــم 
ماتــوا   قــد  و  �ســ�يقظوا  أن  يتمنــوا   العر�ــي،  العالــم  هــذا  أفــراد  مــن 
بــدال مــن ا��يــاة؟ إ�ــي شــاهدت و خ�ــ�ت أناســا يدعــون هللا يوميــا ـ�ـي 
يموتــوا و�تخلصــوا مــن قســوة ا��يــاة �ــ� عاملهــم ومحيطهــم اإل�ســا�ي 

. واالجتما�ــ� 
تصــور: مــا ذا �ع�ــ� أن يكــون املــوت حلمــا وغايــة عنــد املواطــن العر�ــي 
؟ م�ــ� �ان املــوت أمنيــة ؟. عندمــا �شــكر إ�ســانا مــا نقــول لــھ : بــارك هللا 
بــك ، وأطــال هللا عمــرك . اآلن يقــول لــك املواطــن العر�ــي املدمــى حزنــا 
وجراحــا : ال يــا أ�ــ� قــل : قّصــر هللا عمــرك فاملــوت أهــون مــن ا��يــاة 
وأك�ــ� رحمــة �ــ� مــدن العالــم العر�ــي امليتــة امل�ــ�ونة وال�ــّ�انة �ــ� آن.

لــك أن تتخّيــل  : أن طفــال أو طفلــة  تقــول ألب��ــا  : بابــا أر�ــد حليبــا ، أر�ــد 
أقالمــا . أر�ــد حلــوى . و�غــّص هــذا األب بالدمــع حز�نــا مقهــورا  دفاتــر و

قائــال: وهللا ال أملــك شــ�ئا يــا بن�ــ�.
لقــد أكــد �ــ� معار�ــ� الصادقــون : أن هنــاك عائــالت �ــ� عاملنــا العر�ــي 
ي�نــاوب أفرادهــا ع�ــ� تنــاول الطعــام : فــإن تنــاول �عــض أفــراد العائلــة 
يكــون  العشــاء  ألن   ، العشــاء  مــن  لــھ  نص�ــب  ال  فإنــھ  ظهــرا  الطعــام 
معــا  الوجبت�ــن  تنــاول  ع�ــ�  أخ  ع�ــ�  ، و�ن صمــم  إخوتــھ  مــن نص�ــب 
فســيجوع أخــوه . و��ناو�ــون �ــ� ارتــداء األحذيــة واملال�ــس . فمــن ي�تعــل 
هــذا ا��ــذاء اليــوم ، ال ي�تعلــھ  غــدا ، ألنــھ ال يوجــد حــذاء لــ�ل فــرد 
مــن أفــراد عائلتــھ . نحــن مهانــون وحزا�ــي ومقهــورون. نحــن مكبلــون 
بالظلــم ، وال أفــق لنــا، ح�ــ� األحــالم ا��ميلــة غائبــة مــن حياتنــا ، و�جــّن 

اإل�ســان عندمــا يمنــع مــن ا��لــم ع�ــ� حــّد �عب�ــ� بودل�ــ�.
لقــد رفعنــا الظلــم شــعارا لنــا ، والكــذب واملكــر وا��ــداع رايــة وعرفــا 
��ــدوء  ينظــر  مــن  و   ، وأحالمنــا  دواخلنــا  �ــ�  مهانــون  نحــن   . وقانونــا 
وتمعــن إ�ــ� حكمنــا وأمثالنــا ســيجدها مليئــة با��نــوع والــذل واملهانــة :

أن  علينــا  اذا   ،  ( ذهــب  مــن  فالســكوت  فضــة  مــن  الــكالم  �ان  إذا   )
نصمــت ح�ــ� نكســب الذهــب ،و ( اليــد ال�ــ� تظلمــك قّبلهــا وقــل :هللا 
يبل��ــا بالكســر) . ( وامــش بجــوار ا��يــط وقــل يــا هللا الســ��ة ) ، و( ال 
تت�لم �� ما ال �عنيك تلق ما اليرضيك ) ، و( األرض املنخفضة �شرب 
ماءهــا ومــاء غ��هــا)، و( مائــة أم تبـ�ـي وال أمــي تبـ�ـي)، فكــن منخفضــا 
أ��ــا املواطــن العر�ــي وال ترفــع رأســك ، ح�ــ� �شــرب بــذل ومهانــة، وال 
اقبــل فتــات موائــد  تفكــّر إال بنفســك ومص��تــك فقــط. . كــن مهانــا و

السماســرة واملراب�ــن واالن��از��ــن وســار�� أقــوات الشــعوب.
العالــم العر�ــي ل�ــس إال غابــة كب�ــ�ة شاســعة ، ولــم �ســهم ا��امعــات 
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مؤسســاتنا الثقافيــة الرســمية إ�ــ� عقــارات ، والشــاطر والفهيــم مــن 
املســؤول�ن عل��ــا هــو الــذي �ســرع و�قتطــع هــذه العقــارات و�طو��ــا 
باســمھ أو باســم زوجاتــھ أو أبنائــھ أو أصهــاره . مــاذا �ع�ــ� أن يظــل 
هــذه  رأس  فــوق  ونيــف  ســنة  ثالث�ــن  ملــدة  ثقافيــة  مؤسســة  مديــر 
املؤسســة أو تلــك ؟ مــاذا �ع�ــ� أن يظــل رئ�ــس اتحــاد كتــاب بلــد مــا 
خمســا وثالث�ــن ســنة م���عــا ع�ــ� صــدور الكتــاب ما�عــا مخطوطا��ــم 
مــن ال�شــر؟  هــل عقمــت األمــة ولــم �ســتطع أن تنجــب بديــال منــھ ؟

إ�ــ�  عندهــم  ال�شــر  دوائــر  الثقافيــة  املؤسســات  مــدراء  حــول  لقــد 
أمــال ك خاصــة ، ي�شــرون ملــن تملقهــم ، وطأطــأ أمامهــم ، و�بعــدون 
�ل مــن عارضهــم �ــ� سياســ��م الثقافيــة ، �ســ�ث�� مــن ذلــك �عــض 

الشــرفاء القالئــل الذيــن طبقــوا سياســة العــدل �ــ� ال�شــر .
�ــ� عاملنــا العر�ــي مئــات ا��طوطــات �ســتحق ال�شــر ، بــل قــل آالفــا 
، لك��ــا ال تجــد ناشــرا ي�شــرها . �ــ� ح�ــن نجــد أن مئــات ا��طوطــات 
ان�شــار  �ع�ــ�  مــاذا  و�ال  والفكــر،  للعقــل  شــ�ئا  تقــدم  ال  املطبوعــة 
كتــب الطبــخ واألبــراج وأخبــار ا��رائــم ، جرائــم ال�ســاء والسياســية 
واملال واالقتصاد ��ذه الك��ة ال��يبة و ا��ّ��ة؟! ، ماذا �ع�� كتب 
اقصــات، ال�ــ� تجــد طر�قهــا لل�شــر  ال�ســاء ا��ميــالت، شــب��ات بالر
و �ســهولة كب�ــ�ة ، �ــ� ح�ــن تختفــي نصــوص املبدع�ــن و املبدعــات و 
ال تجــد ناشــرا؟ أضــف إ�ــ� ذلــك ثقافــة ا���ــس االســ��ال�ي الرائجــة 
ع�ــ�  والدليــل  تقــرأ،  ال  أمــة  نحــن   . واالســ��الك  الســلعة  وثقافــة   ،
ذلــك أن أفضــل ا��طوطــات العر�يــة ال يطبــع م��ــا أك�ــ� مــن خمســة 
آالف كتــاب ، وتظــل خمــس ســنوات ور�مــا أك�ــ� ح�ــ� تبــاع ، �ــ� ح�ــن 
أن الكتــاب الواحــد ـــــــ  ع�ــ� ســ�يل املثــال- يطبــع منــھ �ــ� دور ال�شــر 
عندنــا  وال�اتــب   ، ��ــ�ة  مليو�ــي  مــن  أك�ــ�  واإلن�ل��يــة  الفر�ســية 
مــن  �ســتدين  فهــو   ، وجا�عــا  ومهانــا  فق�ــ�ا  يظــل  العر�ــي  عاملنــا  �ــ� 
املســك�ن  ت�اليــف طباعــة كتابــھ، وعندمــا يطبعــھ  أجــور  أصدقائــھ 
هــم يكتبــون عنــھ ، و�روجــون لــھ، لكــن 

ّ
يقدمــھ هدايــا ألصدقائــھ ، عل

موهو��ــن  وقاص�ــن   ، موهو��ــن  شــعراء  أعــرف   . يكتبــون  مــا  نــادرا 
�ــ� مدننــا الزميتــة البغيضــة،  ال يجــدون قــوت يومهــم إال بصعو�ــة 
بالغــة، و���ــأون إ�ــ� أصدقا��ــم لشــراء ثمــن وجبــة طعــام أو قميــص 

أو حــذاء .
ع��ــم،  غصبــا  وت�ّ�رهــم   ، وعلماءهــا  مفكر��ــا  تقتــل  أّمــة  نحــن 
نخبنــا  وجــود  �علــل  بمــاذا  و�ال   ، بالرضــا  و�مــا  إمــا قســرا  وتبعدهــم 
لالغ�ــ�اب  وتتعــرض   ، عمــل  عــن  تبحــث   ، بلدا��ــا  خــارج  العر�يــة 
واملهانــة ، وفقــدان األمــان والطمأن�نــة الروحيــة واإل�ســانية ؟ مــاذا 
�ع�ــ� أن ال يجــد حاملــو أع�ــ� الشــهادات العلميــة عمــال �ــ� بلدا��ــم ؟ 
أو يحار�ــون �لمــا تقــدم أحدهــم بطلــب وظيفــة إ�ــ� هــذه املؤسســة أو 

؟ ا��امعــة  تلــك 
نحــن أمــة ظاملــة، جائــرة ، ولــن تنمــو هــذه األمــة إال بتحقيــق العــدل 
والســالم واألمــان ملواطن��ــا ، و(( ا��ــور يقتــل صاحبــھ)) كمــا قــال 
يقــول  كمــا  بــھ)  قتــل  الب�ــ�  ســيف  اســتّل  مــن  و(   ، ا��كمــاء  أحــد 
حيكــم وفيلســوف إســالمي آخــر. نحــن أّمــة ســيقتلها جورهــا و�غ��ــا 
قانــون  يحكمهــا  لــم  و�ن  اســ�بدادها،  وســيقتلها   ، مواطن��ــا  ع�ــ� 

العقــل والعــدل وا���ــ� واإلنصــاف، وت�افــؤ الفــرص، ورد 
ــر بزوالهــا إن آجــال أم عاجــال 

ّ
ا��قــوق إ�ــ� أ��ا��ــا ، ف�ش

أفــراح  يفيدهــا  ولــن  حز�نــة،  م��كــة  كئ�بــة  أمــة  نحــن   .
العالــم �لــھ ، نحــن أمــة ظاملــة ولــن يفيدهــا قضــاة العالــم 
�لــھ . وهــل أمــة ��ــذه املواصفــات قــادرة ع�ــ� أن تواكــب 
بقيــة األمــم ال�ــ� قطعــت أشــواطا ال مثيــل لهــا �ــ� ا��ر�ــات 

؟ اإل�ســان  حقــوق  واح�ــ�ام  والديمقراطيــات 
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وعمــداء �ليا��ــا و �عــض أســاتذ��ا مــن تجــاوز للقوان�ــن، وممارســة الفســاد و 
الرشــاوى، و ســرقة أبحــاث غ��هــم وال���ــ� ��ــا إ�ــ� درجــات علميــة أع�ــ� . أكتــب 
ى ارتحلت. أكتب محبة وانحناء 

ّ
ى �انت، وأ�

ّ
ح�� أشــ�� إ�� منظومة الفســاد أ�

للشــرفاء و النبــالء الذيــن لــم تتلــوث أياد��ــم �عــد، ع�ــ� الرغــم مــن مــ�ل مغر�ــات 
الفســاد و ��افلــھ ، وال��و�ــج 
لــھ. أكتــب أمــال �ــ� بنــاء مجتمــع 
القانــون  دولــة  تحكمــھ  مد�ــي 
والعدالــة و ا��ر�ــة و املســاواة، 
ال دولة الطوائف و العشــائر و 
الســطوة  و  العنــف  و  القبائــل 
مــن  ا��ــرام  امل��ــوب  املــال  و 
جيــوب الذيــن ال رايــة لهــم، و ال 

صــوت لهــم 
إبداعيــا،  نصــا  أكتــب  عندمــا 
أم  قص�ــ�ة  قصــة  أ�ان  ســواء 
أ�اديميــا،  بحثــا  أم  روايــة، 
قارئــا  أن  أف�ــ�ض  ال  فإ�ــي 
معينــا، بثقافــة معينــة، أو أفــق 
مع�ــن، ســيقرأ هــذا النــص أو ال 
يقــرأه. فالكتابــة حالــة جماليــة 
إ�ســانيا  شــرطا  �ســ�نفر 
مــن  ال�اتــب  لھ 

ّ
�شــ� ومعرفيــا، 

مجمــوع ا���ــ�ات املعرفيــة، وا��لفيــات املعرفيــة ال�ــ� �شــ�ل حقــال مرجعيــا 
فــھ ح�ــن كتابتــھ، و�ــ� ال �ع�ــ� أننــا يجــب أن �ســتحضر 

ّ
يفيــد ال�اتــب منــھ، و�وظ

��ــا،  وشــغفھ  للمعرفــة  وحبــھ  املعرفيــة  وخ��تــھ  ثقافتــھ  نرا�ــ�  مســبقا،  قارئــا 
شــرائح  �ل  إ�ــ�  املكتــوب  النــص  يصــل  أن  بالتأكيــد  ل�ــس  ثــم  ��ــا.  و�علقــھ 
القــراء �ــ� العالــم العر�ــي، و�را�ــ� اهتماما��ــم املعرفيــة، وخ��ا��ــم القرائيــة، 
فال�اتــب ل�ــس باســتطاعتھ أن �عــرف مــاذا �غــري القــارئ، ومــاذا يجعــل هــذا 
القــارئ أو ذاك ي�تعــد عــن النــص املكتــوب، و�نفــر منــھ. و�ال�ســبة �ــ�، ال أرى 
أن النــص الــذي يك�ــ� قــراؤه أك�ــ� أهميــة مــن نــص عــدد قرائــھ قليــل، القضيــة 

اال��ــ�ام  و  الفــرح  مــن  حــاال  أحقــق  ح�ــ�  أكتــب 
و  الهمــوم  ��افــل  مــن  أ�عتــق  ح�ــ�  و  الداخ�ــ�، 
خ�ــ�  ال  ســوداء  ألزمنــة  تجــاوزا  املواجــع  و  الفواجــع 
والحــق وال عــدل ف��ــا، وصــوال إ�ــ� زمــان أك�ــ� عــدال ونبــال 
و إ�ســانية، وقــد يأ�ــي هــذا الزمــان، وقــد ال يأ�ــي، وقــد 
بــذرة  �ــ�  فالكتابــة  أكتــب،  لك�ــ�  يل�ــ�،  وقــد  يتأخــر، 
تمــوت، لك��ــا  تنمــو،  وقــد  قــد  ال�ــ�  التفــاؤل  األمــل و 
التجــاوز و  القــادر ع�ــ�  الفعــل ا��ما�ــ� املعر�ــ�  تظــل 

الكتابة عندي تشكل حاال من الفرح واالنسجام الداخلي 

أ.د. محمد عبد الرحمن يو�س

 . لتخطــي ا
أكتــب ل�ــي أعّ�ــ� عــن همــوم ال�ســطاء و الفقــراء و املهّمشــ�ن 
املســتلب�ن الذيــن لــم تمنحهــم ا��يــاة ســيوفا وال رماحــا، و 
ال أشــرعة، و ال طعامــا وال شــرابا، أكتــب لهــؤالء الغر�ــاء 
و  غصبــا،  أوطا��ــم  ســلطات  �ّ�ر��ــم  الذيــن  املظلوم�ــن 
لـ�ـي  أكتــب  لهــم.  ذنــوب  أبر�ــاء ال  هــم  و  نف��ــم و طرد��ــم، 
ــاق األشــر الــ�اذب الــذي 

ّ
أخــدش هــذا الغــالف ا��ار�ــ� األف

ــة ت��شــها ا��ناز�ــر 
ّ
ــف مدننــا العر�يــة، و يحولهــا إ�ــ� جث

ّ
�غل

موائدهــم  نصــف  يرمــون  الذيــن  األثر�ــاء  و  الــكالب  و 
للقطــط املدللــة ال�ــ� اســتوردوها بأع�ــ� األثمــان، الذيــن 
يتالعبــون باألمــوال ع�ــ� موائــد القمــار وعر�دا��ــا، ب�نمــا 
أبنــاء مجتمعا��ــم يتضــورون جوعــا وهمومــا ومآ��ــ� ت��ــد 
لوقعهــا ا��بــال الروا��ــ�. أكتــب ح�ــ� أعّ�ــ� عــن مســاحات 
مجتمعاتنــا  بــھ  تتقنــع  الــذي  الزائــف  ا��يــاء  و  الغبــاء 
اآلثمــة. أكتــب عــن هــؤالء الذيــن قتلــت فيــھ مجتمعا��ــم 
حســهم اإل�ســا�ي، و هّمشــت ف��ــم أحالمهــم و طموحا��ــم، 
املعرفيــة.  ب�يا��ــم  اإل�ســا�ي،و  وجودهــم  مــن  �ــ�رت  و 
أكتــب لهــؤالء الذيــن ال يكتــب أحــد لهــم، و ال �ســمح لهــم 
بــأن يرفعــوا أصوا��ــم و يقولــوا: تبــا لــ�ل أشــ�ال الفســاد 

املعاصــرة. �ــ� مجتمعاتنــا  والوضاعــة 
ا��تمــع  صــور  إ�ــ�  ســيميائيا  ترم�ــ�ا  أشــ��  ح�ــ�  أكتــب 
املزر�ــة،و إ�ــ� ��افــل الفســاد ال�ــ� �غطــي معظــم عالقــات 
املــدن وقيمهــا، و إ�ــ� مظاهــر حيــاة الفاســدين و املر�شــ�ن 
القنــاع  و مصا��ــ� دمــاء الشــعوب. أكتــب ح�ــ� أكشــف 
الــ�اذب الــذي تتجمــل بــھ ال�ســاء و الرجــال معــا، و عندمــا 
ُيكشــف هــذا القنــاع تبــدو الصــور القبيحــة، بــ�ل فجاج��ــا 
ل  

ّ
وفجا�عي��ــا و بذاء��ــا و قبحهــا �ــ� آن. أكتــب ح�ــ� أشــ�

مــن اللغــة طاقــة جديــدة ، و�عب�ــ�ا جديــدا يجعــل املتلقــي 
أك�ــ� تأّمــال �ــ� أ�عــاد اللغــة، و �ــ� أوضــاع ا��تمــع اإل�ســا�ي 
الفاســدة  العر�يــة  ا��امعــات  أديــن  ح�ــ�  أكتــب  املزر�ــة. 
الغارقــة �ــ� الظــالم، و ح�ــ� أديــن مــا يقــوم بــھ �عض مدرا��ا 
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تكــون  أن  مــن  فبــدال  و��ســا�ي.  و�بدا�ــ�  معر�ــ�  فعــل  أي 
جامعاتنــا حقــال لتكر�ــس فعــل القــراءة ا��ــرة والتفك�ــ� ا��ــر 
البعيــد عــن اإلرهــاب، أســهمت �ــ� إلغــاء هــذا الفعــل وتقز�ــم 
دوره، فبــات الطــالب ينفــرون مــن القــراءة ودورهــا ا��ضــاري 
�ــ� عاملنــا العر�ــي، والدليــل  واملعر�ــ�. لقــد قــّل فعــل القــراءة 
ع�ــ� ذلــك، نحــن أمــة زادت ع�ــ� ٦٠٠ مليــون �ســمة (ســتمائة 
مليــون �ســمة)، ومــا يــزال الناشــرون يطبعــون مــن كتــب أهــم  
مفكر��ا ما ال يتجاوز خمســة آالف ��ــ�ة، وتبقى هذه ال��ــ� 
أك�ــ� مــن خمــس ســنوات ح�ــ� تبــاع. ب�نمــا �ــ� الغــرب األور�ــي 
مــن  أك�ــ�  األو�ــ�  طبعتــھ  �ــ�  الواحــد  الكتــاب  مــن  يطبــع 
مليو�ــي ��ــ�ة. فتخيــل هــذا الســبق ا��ضــاري بي�نــا 
الكتابــة  وفعــل  القــراءة  فعــل  تراجــع  لقــد  و�ي��ــم. 
فعــل  وتراجــع  مذهــال،  تراجعــا  العر�ــي  عاملنــا  �ــ� 
أمــرا  الكتــب  طباعــة  وصــارت  املعر�ــ�،  ال�شــر  دور 
فهنــاك  للكتــاب،  بال�ســبة  ماديــا  ومرهقــا  صعبــا 
مئــات ا��طوطــات الفكر�ــة واإلبداعيــة والنقديــة �ــ� 
العالــم العر�ــي لــم تــر النــور ح�ــ� اآلن، بفعــل صعو�ــة 
ال�شــر. فــأي فعــل للقــراءة �ــ� ظــل األميــة املتفشــية 
�ــ� عاملنــا العر�ــي، وأي فعــل لهــا طاملــا ال تجــد 
الكتــب املهمــة طر�قــا لل�شــر، وأي فعــل 
لهــا ح�ــن ال يصــل الكتــاب العر�ــي إ�ــ� 
املواطــن العر�ــي، فع�ــ� ســ�يل املثــال 
أو  املتم�ــ�،  اللي�ــ�  الكتــاب  يصــل  ال 
غ�ــ�ه مــن الكتــب العر�يــة إ�ــ� دول الوطــن 
العر�ــي األخــرى. إذ تتجــول كث�ــ�ا مــن مكتبــات 
وهكــذا  عنــھ،  تبحــث  الــذي  الكتــاب  تجــد  وال  العر�ــي  العالــم 
مثلهــا  العر�ــي  العالــم  دول  ب�ــن  املعرفيــة  القطيعــة  تكرســت 

السياســية. القطيعــة  مثــل 
العر�ــي عمليــة  �ــ� عاملنــا  لــھ  نكتــب  قــارئ مهتــم  اف�ــ�اض  إن   
ل�ســت ســهلة أبــدا، فنحــن ال �عــرف اهتمامــات هــذا القــارئ 
أو ذاك، والكتابــة �ــ� أحيــان كث�ــ�ة ال تف�ــ�ض قارئــا معينــا، أو 
عــددا مــن القــراء. إ�ــي مســتعد أن أكتــب نصــا ح�ــ� ولــو قــرأه 
عشــرة قــّراء فقــط. الكتابــة �ــ� ان�ثــاق معر�ــ� وفكــري، �ســهم 
�ــ� ر�ــ� ا��تمــع وازدهــاره، و�ن لــم تجــد قارئــا مناســبا �ــ� وقــت 

مــا فســتجده �ــ� وقــت آخــر. 
اســتحضار  مثــل  يبــدو  الكتابــة  عنــد  القــارئ  ّاســتحضار  إن 
الثقافيــة  املؤسســات  �ــ�  األدبيــة  النصــوص  ع�ــ�  الرقيــب 
غايــة  تصبــح  مع�ــن  بقــارئ  الكتابــة  تتقيــد  وعندمــا  العر�يــة. 
وظيفيــة، قبــل أن تكــون فعــال جماليــا مغ�ــ�ا ومغايــرا �ــ� اآلن 
نفســھ، ومــن هنــا فإ�ــي أكتــب نصوصــا متحــررة مــن التأط�ــ�ات 
الكتابــة  ع�ــ�  نف��ــ�  أج�ــ�  وال  الصنــع،  واملســبقة  ا��اهــزة، 
عندما ال أجد الرغبة �� ذلك، بل إن الكتابة �� ال�� تدفع�� 
ألن أكتب عندما تحضر، وعندما أجدها �عيدة ع�� ال أقسر 
نف��ــ� ع�ــ� ممارســ��ا. وأيضــا ال أقســر نف��ــ� ع�ــ� اف�ــ�اض 

�اتــب مــا، بخصوصيــة معرفيــة مــا.

ل�ســت بالكــم أبــدا، إنمــا القضيــة تتحــدد بمــدى اهتمــام هــذا القــارئ، 
فعــل  أن  املالحــظ  ومــن  والعلميــة.  املعرفيــة  واهتماماتــھ  وقدراتــھ، 
الكتابــة �ــ� عاملنــا العر�ــي، يقــل تأث�ــ�ه �ــ� تفك�ــ� النــاس واهتماما��ــم، 
و�التا�ــ� فــإن فعــل القــراءة هــو محــدود أيضــا. لقــد تراجعــت الثقافــة 
ــت محلهــا ثقافــة 

ّ
الن�يلــة واإل�ســانية واملعرفيــة �ــ� عاملنــا العر�ــي، وحل

االســ��الك الرخيصــة والســلعة، وثقافــة ا���ــس واألبــراج، والثقافــة 
االســ��الكية الســر�عة ال�ــ� ال �ســهم �ــ� نمــو طاقــات العقــل وتز�ــد �ــ� 
رواجــا  األك�ــ�  �ــ�  الســر�عة  ال�ســلية  ثقافــة  واملعر�ــ�.  التخي�ــ�  أفقــھ 
�ــ� عاملنــا العر�ــي، ب�نمــا الثقافــة ا��ــادة الرص�نــة ت��اجــع يوميــا. إن 

اهتمامــات القــارئ العر�ــي املعاصــر ل�ســت نفســها ال�ــ� �انــت 
قبــل خمســ�ن ســنة أو ســت�ن ســنة. وع�ــ� الرغــم مــن ا�ســاع 

�ــ� عاملنــا العر�ــي وا�ســاع حقولهــا، إال  منافــذ املعرفــة 
أن األمّيــة ال تــزال تضــرب بقــوة وشراســة ب�يــة العالــم 
املعاصــرة  اإلحصائيــات  �شــ��  كمــا  فهنــاك  العر�ــي، 
ع�ــ�  زد  العر�ــي،  عاملنــا  �ــ�  أمــّي  مليــون  مائــة  مــن  أك�ــ� 
ذلــك أمّيــة خر��ــ� ا��امعــة نفســها، فبعــد أن يتخــرج 
كث�ــ� مــن الطــالب العــرب ال يقــرأون بحثــا واحــدا، أو ال 

يكتبــون، و�أن القــراءة صــارت �ــ� عاملنــا العر�ــي غاية 
وظيفيــة، هدفهــا �ــ� املقــام األول ا��صــول 

ع�ــ� الشــهادة ا��امعيــة، ول�ســت غايــة 
�ــ�  حضار�ــة ومعرفيــة هدفهــا اإلســهام 
والتأكيــد  قدراتــھ،  وز�ــادة  العقــل  نمــو 
ع�ــ� دوره �ــ� بنــاء حضــارة األمــة ورق��ــا، 

املعاصــرة،  العر�يــة  جامعاتنــا  �ســهم  ولــم 
د هي�لها 

ّ
ع�� الرغم من ا�ســاعها وشســاع��ا، و�عق

اإلداري والتعلي�ــ� �ــ� ز�ــادة فعــل القــراءة ال��يحــة، وتكر�ــس دورهــا 
�ــ� وجــود قــارئ متم�ــ�، مؤمــن بالثقافــة كقيمــة جماليــة عليــا، و��يــة 
مهمــة مــن ب�ــ� املعرفــة �ــ� عاملنــا العر�ــي، لقــد شــ�لت �عــض ا��امعــات 
العر�يــة ســدا منيعــا ضــد فعــل القــراءة، أل��ــا كرســت ثقافــة االســ�بداد 
اســ�بداد  بفعــل  ذلــك  �ل  امل��متــة،  الضيقــة  والفرديــة  وال�ســلط، 
مديــر  إن  لــھ.  حــدود  ال  اســ�بدادا  العر�يــة،  جامعاتنــا  ع�ــ�  القائم�ــن 
هــذه ا��امعــة أو تلــك أو عميــد هــذه ال�ليــة أو تلــك، يظــن نفســھ أنــھ 
العقــل األول �ــ� هــذه ا��امعــة أو تلــك  ا��امعــة األخــرى، و�حــارب �ل 
مــن يختلفــون معــھ، و�التا�ــ� �عــادي �ل مــن يختلفــون معــھ �ــ� الفهــم 
لهــا أن  تل�ــ� اآلخــر، فكيــف  �انــت جامعاتنــا  فــإذا  والتأو�ــل والرؤ�ــة، 

تب�ــ� عقــل اآلخــر بنــاء معرفيــا. 
واملثقف�ــن،  والعقــالء  املبدع�ــن  �ل  ��ّمــش  املعاصــرة  جامعاتنــا  إن 
لب�يــة  ال  يقــول:  أن  قــادر  غ�ــ�  جيــال  م�ســلقا،  مهزومــا  جيــال  وتخلــق 
املــادة  �ــ�  الرســوب  مــن  يخــاف  فالطالــب  تكرســها،  ال�ــ�  االســ�بداد 
إن هــو قــرأ قــراءة مغايــرة لقــراءة أســتاذه، واألســتاذ ا��ام�ــ� يخــاف 
قطــع رزقــھ ورزق أطفالــھ إن قــرأ قــراءة مغايــرة لفكــر العميــد أو رئ�ــس 

. املســ�بد  ا��امعــة 
 لقــد رفــع �عــض رؤســاء ا��امعــات العر�يــة أنفســهم غــرورا و��رفــة 
وصلفــا م��ــال. إذ أقفلــوا أبوا��ــم أمــام املراجع�ــن، واســتمرأوا إيــذاء 
العامل�ــن �ــ� جامعا��ــم، ووضعــوا �ّ�ابــا عل��ــم، وصّمــوا آذا��ــم أمــام 
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نصو��ــ�  �ــ�  أثــرت  ال�ــ�  القــراءات  �ــ�  مــا  تمامــا  أعــرف  ال   : ج٣ 
القصصيــة. إن النــص القص��ــ� عنــد أي قــاص، مهمــا �ان مبدعــا، 
هــو وليــد قــراءات م�شــعبة و عديــدة، و خ�ــ�ات إ�ســانية و اجتماعيــة 
فضاءاتــھ  و  النــص  مفاصــل  �ــ�  مقصــود،  غ�ــ�  عفــوي،  �شــ�ل  تظهــر 
املتعــددة، أي أن النــص القص��ــ� هــو نــص متنــام يتحا�ــى و يتعــارض 
و  قصديــة.  غ�ــ�  بطر�قــة  م��ــا  ي��ــل  ســابقة،  نصــوص  مــع  ي�ثاقــف  و 
القــاص نفســھ ال �عــرف أيــن ي�ثاقــف و�تحا�ــى النــص الــذي يبدعــھ مــع 

لــھ. لــھ أو املعاصــرة  النصــوص الســابقة 
، و أحــب أن أذكــر أ�ــي قــرأت معظــم مــا كتبــھ غابر�يــل غارســيا مارك�ــ�، 
و �ــ� مو�اســان، و نيكــوس �ان��اك�ــس، و غوســتاف فلو��ــ�، و أندر�ــھ 

هرمــان  و  همنغــواي،  ار�ســت  و  ســيغال،  أر�ــك  و  بلــزاك،  و  جيــد، 
وغ��هــم  تورجي�يــف،  وفــان  د�ستوفســ�ي،  و  تولســتوي،  و  ملفيــل، 
مــن األجانــب، و قــرأت لكث�ــ� مــن كتــاب القصــة و الروايــة املعروف�ــن 
�ــ� مشــرق الوطــن العر�ــي و مغر�ــھ، و بخاصــة دول املغــرب العر�ــي( 
تو�ــس وا��زائــر و املغــرب)، باإلضافــة إ�ــ� املالحــم اليونانيــة و البابليــة 

في لقاء مع القاص و الروائي
  الدكتور محمد عبد الرحمن يونس 

حوار أجرا ه
 ا�ستاذ  خالد عثمان

 الالذقية- سورية
س١ : م�� بدأت الكتابة؟ 

ج١ : بــدأت الكتابــة �ــ� ســن مبكــرة، �ــ� حوا�ــ� ا��امســة عشــرة، 
أنقلهــا عّمــا  انطباعــات كنــت  ذلــك ع�ــ� شــ�ل مذكــرات و  و �ان 
أشاهده �� مدين�� من أفراح و أحزان، و موت و حياة، و ��ارات 
ب�ــن زمال�ــي  طــالب الثانو�ــة ال�ــ� كنــت أدرس ��ــا. و لــم تكــن لتأخــذ 
هــذه املذكــرات طا�ــع القصــة القص�ــ�ة، و إنمــا �انــت �عب�ــ�ا عــن 
أحــالم و طموحــات و همــوم ذاتيــة خاصــة، و غ�ــ� متبلــورة. و�ــ� مــا 
�عــد �عّمــق إحسا��ــ� باأللــم و املعانــاة اليوميــة عندمــا كنــت طالبــا 
لقــد �ان  ب�ــ�وت). و  ( ا��زائــر و املغــرب و  �ــ� جامعــات  جامعيــا 
�ــ�  ف��ــا و زر��ــا دور  بلــدان عديــدة عشــت  �ــ�  بالغر�ــة  إلحسا��ــ� 

تأســ�س أعما�ــ� القصصيــة و الروائيــة.
س٢ : كيف تفهم القصة القص��ة؟ 

ج٢ : أفهم القصة القص��ة بوصفها فنا جميال، �عّمق إحساسنا 
�ــ� فهــم أعماقنــا وأعمــاق مــن حولنــا، و �ــ� فهــم مجمــل العالقــات 
السوســيولوجية واإل�ســانية القائمــة �ــ� مجتمــع مــن ا��تمعــات. 
إ��ــا الفضــاء الكتا�ــي اإل�ســا�ي الــذي يمتــح مــن أزمنــة متعاقبــة و 
م��امنــة، و مــن أمكنــة قــد تكــون قر�بــة أو �عيــدة، و مــن �ــ�وص 
ل�شــ�ل  بي��ــا،  مــا  �ــ�  عالقا��ــا  تتداخــل  و  تتعــارض،  و  ت�بايــن 
�ســقا فكر�ــا لــھ امتــدادات خــارج حــدود النــص. و هــذا الفضــاء 
ــل بــؤرة مركزّ�ــة، لكــن هــذه البــؤرة تمتــح مــن فضــاءات أخــرى 

ّ
يمث

اقعيــة ورمزّ�ــة وتار�خيــة وحضار�ــة وتراثيــة شــعبية وفول�لور�ــة  و
و ميثولوجيــة. ومــن هنــا فــإن اللغــة ال�ــ� �شــ�ل القصــة ال يمكــن 
أن تكــون مفتعلــة أو تقر�ر�ــة، أو مباشــرة الطــرح، ألن لغــة القصــة 
،بتحديــدات رومــان   (  démotive ) إيحائيــة  أو  لغــة إحاليــة  �ــ� 

جاك�ســون لوظائــف اللغــة. 
إن فضــاء القصــة ب�يــة ناميــة تتحــدد باملقــدرة و املوهبــة و الو�ــ� 
ــل املثاقفــة ب�ــن 

ّ
العميــق للص�ــ�ورة ا��ضار�ــة و التار�خيــة. و تمث

األمــم و ا��ضــارات و اآلداب العامليــة، بمختلــف توجها��ــا، و �ــ� 
ع�ــ�  قــادرا  ثقافيــا  و  إبداعيــا  فعــال  و  حضار�ــا  وعيــا  أيضــا  تمثــل 
ــل اآلفــاق العامليــة ال�ــ� يطرحهــا األدب اإل�ســا�ي عامــة. و هــذا 

ّ
تمث

الفضــاء �ــ� مكّوناتــھ ل�ــس شــرطا أن يكــون مقصــورا ع�ــ� القصــة، 
القص�ــ�ة  القصــة  األدبيــة.  األجنــاس  مختلــف  �ــ�  يكــون  قــد  بــل 
�ــ� حيــاة اإل�ســان،  �ــ� اإلحســاس العميــق بالذا�ــي و املوضو�ــ� 
مرجعيــة  حقــول  داخــل  املوضو�ــ�  و  الذا�ــي  هــذا  �شــعبات  و 

متعــددة.
بــك  ــرت 

ّ
أث ال�ــ�  األدبيــة  غ�ــ�  و  األدبيــة  القــراءات  �ــ�  مــا   :  ٣ س 

؟  ص كقــا
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و الفارسية و الهندية، و الس�� و ا���ايات الشعبية العر�ية 
هــذه  أهــم  و  أمامهــا،  مشــدوها  وقفــت  ال�ــ�  العر�يــة  وغ�ــ� 
ا���ايــات: ألــف ليلــة و ليلــة، و مــن الســ��: ســ��ة ب�ــ� هــالل، 
و ســيف بــن ذي يــزن، و األم�ــ�ة ذات الهمــة، و الز�ــر ســالم و 
غ��هــا، و تأثــرت بالشــعر العر�ــي القديــم و ا��ديــث و القــرآن 
الكر�ــم، و كنــت أضمــن �عــض قص��ــ� مقاطــع مــن الشــعر، 
تخــدم  أ��ــا  أالحــظ  كنــت  عندمــا  كر�مــة  قرآنيــة  آيــات  و 
املعر�ــ�،  وتوج�ــ�  تفك�ــ�ي  لب�يــة  الف�ــ�  و  الفكــري  الســياق 
مــن  للعديــد  األجن�ــ�  الشــعر  مجموعــات  مــن  كث�ــ�ا  قــرأت  و 
الشــعراء، و م��ــم: بوشــك�ن و مايكوفســ�ي، و لــور�ا، و رامبــو، 
و لو�ــس أراغــون، و إيــف بونفــوا، و ناظــم حكمــت، و بابلــو 
ن�ــ�ودا، و رســول حمزاتــوف، وفا�ســالف هافيــل ،  و غ��هــم. 
جماليــة  ف�ــ�ة  التار�ــخ  �ان  األدبيــة  غ�ــ�  القــراءات  مــن  و 
التار�ــخ  مــن  مســتغر�ا  و  حز�نــا  أقــف  كنــت  و  ف��ــا،  أتأمــل 
و  العنــف  و  القتــل  و  بالدمــاء  الغــاص  اإلســالمي  و  العر�ــي 
الغــدر و امل�ايــد، باإلضافــة إ�ــ� كث�ــ� مــن النصــوص �ــ� علــم 
االجتمــاع و الفلســفة و النفــس و األن��و�ولوجيــا الب�يو�ــة، 
بــدأت  �ــ� ف�ــ�ة الحقــة  و ميثولوجيــا الشــعوب وفل�لورهــا، و 
أقــرأ الفلســفة الصوفيــة الروحانيــة، فقــرأت فلســفة ا��ــالج 
و م�ــ� الديــن بــن العر�ــي، و النفــري، و تأثــرت كث�ــ�ا بمــا كتبــھ 
اقــف و ا��اطبــات، و عندمــا  النفــري �ــ� كتابــھ املشــهور: املو
ذهبــت إ�ــ� الص�ــن و عملــت �ــ� جامعا��ــا بــدأت أقــرأ الفلســفة 
مــا  معظــم  و  الطاو�ــة،  و  الكونفوشيوســية  و  الزرداشــ�ية 
�ــ�  الســلطة  و  ا���ــس  كتا�ــي:  ألفــت  عندمــا  و  ف��ــا،  كتــب 
ألــف ليلــة و ليلــة الــذي طبعتــھ مؤسســة االن�شــار األد�ــي �ــ� 
أخبــاره  و  ا���ــس  كتــب  قــراءة  �ــ�  ا��مكــت  لنــدن،  و  ب�ــ�وت 
املســاجد  أئمــة  و  املســلمون،  الشــيوخ  ألفهــا  ال�ــ�  أدبياتــھ  و 
األجــالء الذيــن �انــوا يتمتعــون �عقليــة معرفيــة غ�ــ� عنصر�ــة 
و غ�ــ� م��متــة، و منفتحــة ع�ــ� ثقافــات غ��هــم مــن األمــم و 
ا��ضــارات ال�ــ� ســبق��م و تزامنــت معهــم. إن هــذه العلــوم و 
الكتــب ال يمكــن إ�عــاد صفــة األدبيــة ع��ــا أل��ــا تتداخــل كث�ــ�ا 

مــع األجنــاس األدبيــة املعاصــرة. 
س٤ : يط�� ع�� ��صية قصصك التأزم و الغر�ة و القهر 

... إالم �عــزو ذلــك ؟ 
ــى ارتحــل يظــل مســكونا 

ّ
ــى حــّل و أ�

ّ
ج ٤ : اإل�ســان املعاصــر أ�

�ــ� مجملهــا فاجعــا قاتمــا،  بالوجــع و الهــّم، و تصبــح حياتــھ 
و  أفراحــھ  �ــ�  محبــط  ــھ 

ّ
أن االن��ــاء.  �عــرف  ال  ملــآس  ظــالال  و 

توجهاتــھ و رؤاه وأحالمــھ، و عمومــا هــذا اإل�ســان هــو ب�يــة 
فرديــة مــن مجموعــة ب�ــ� اجتماعيــة معقــدة و م�شــابكة، و 
هــذه الب�ــ� �ــ� األخــرى مســتلبة، و عمومــا تبقــى عالقــة الفــرد 
ف��ــا  و  �ــ� معقــدة  بــل   ، ل�ســت ��يحــة  با��تمــع عالقــة 
كث�ــ� مــن النفــور و عــدم التأقلــم يصــل أحيانــا حــّد الرفــض و 
القطيعــة. أضــف إ�ــ� ذلــك القطيعــة اال�ســ�يمولوجية ب�ــن 
مــا يتلقــاه الفــرد مــن معــارف، و��ــن مــا هــو معمــول بــھ ع�ــ� 

اقــع الــذي ين��ــك إ�ســانية مواطنيــھ، و�ل�ــ� ف��ــم �ل آمالهــم،  أرض الو
اقعــا رثــا فاســدا غ�ــ� قــادر ع�ــ� اح�ــ�ام مــن �عا�شــونھ. بوصفــھ و

املأســاوي  اقعــھ  و داخــل  �ع�ــش  املعاصــر  العر�ــي  املواطــن  إن 
يجــب  مــا  و��ــن  �ائــن،  هــو  مــا  ب�ــن  �ع�ــش  متناقضت�ــن:  ��ــ�ص�ت�ن 
اقعــھ  أن يكــون، ب�ــن جموحــھ ألن يكــون حــرا مبدعــا معطــاء، و ب�ــن و
ا��بــط. و نجــد هــذه القطيعــة ب�نــھ و ب�ــن ومــا يكتبــھ، أي  ب�ــن النــص 
و  كب�يــة ســلوكية  ب�ــن صاحبــھ  و  إ�ســانية،  و  كب�يــة جماليــة  ا��ما�ــ� 
موقــف يومــي حيا�ــي. خــذ ع�ــ� ســ�يل املثــال �عــض املبدع�ــن العــرب 
الذيــن يكتبــون نصوصــا إبداعيــة جميلــة تدعــو إ�ــ� ا��ــق و الفضيلــة 
و رفــع الظلــم، لك��ــا �ــ� ا��قيقــة تتعــارض تمامــا مــع ســلوكهم امل��ــل 

و الدو�ــي �ــ� حيا��ــم اليوميــة. هــذه ا��يــاة املليئــة باألخطــاء و العقــد و 
التناقــض.

�ــ�  املعاصــر  اإل�ســان  افــق  تر حــاالت  �ــ�  القهــر  و  الغر�ــة  و  التــأزم   
ّ

إن
بحثــھ و أحالمــھ و تطلعاتــھ، و �ــ� ن�يجــة للقطيعــة املعرفيــة ب�ــن الفكــرة 

اقــع الــذي يتعــارض معهــا مطلقــا. ا��ماليــة ( املثــال)،و ب�ــن الو
س ٥ : كيف يفهم الدكتور يو�س رسالة النقد ؟ 

ج٥ : ل�ــس مــن مهمــة النقــد أن يكشــف عــن عيــوب النــص، و يبحــث 
عــن بديــل لهــذه العيــوب أو ي��ــ� أخطــاء النــص، و�فــرض رؤ�تــھ ع�ــ� 
النص. تلك مهمة مدرس مادة اإل�شاء �� املراحل اإلعدادية و الثانو�ة 
و ا��امعية األو��.  النص اإلبدا�� هو فضاء جما�� متنام متعدد ي��ل 
من مرجعيات كث��ة، و من هنا فإن النص النقدي هو نص ثان ي��مك، 
بأدواتــھ املعرفيــة، �ــ� تحليــل النــص اإلبدا�ــ� ( النــص األول). والنــص 
النقــدي ل�ــس وصيــا ع�ــ� النــص اإلبدا�ــ�، و ل�ــس مــن مهمتــھ كشــف 
عيو�ــھ، بــل مهمتــھ، بالدرجــة األو�ــ�، كشــف جوانــب اإلبــداع �ــ� هــذا 
النــص و تحليلهــا و تفســ��ها بطرقــھ املعرفيــة ا��تلفــة، و بالتا�ــ� كشــف 
ب�يا��ــا العميقــة، فالنقــد ( �غطيــة) ع�ــ� حــد روالن بــارت، و ت��مــك هــذه 
التغطيــة �ــ� إضــاءة جوانــب اإلبــداع و إبرازهــا، و فــك شــفرات الرمــوز 
النقــد  اســتغالقا��ا.  مــدى  و  ال�ــ�وص  و  األســاط��،  و  اإلشــارات  و 
قــراءة واعيــة منظمــة، �عيــدة عــن ا��ساســيات ال�ــ�صّية. و �عتمــد 
هــذه القــراءة �ــ� آن ع�ــ� حقــول معرفيــة أخــرى �عمــل بدورهــا �ــ� إبــراز 
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جما�ــ� جديــد �ان ســيظّل م��و�ــا لــو لــم ت�ناولــھ هــذه القــراءات. 
و إذا فــرض النــص النقــدي نفســھ وصيــا ع�ــ� النــص اإلبدا�ــ� 
 اهتمامــات الناقــد أو ا��لــل األد�ــي ســتأ�ي بمقــوالت تقر�ر�ــة 

ّ
فــإن

و إ�شــائية جاهــزة، م��ــا: ير�ــد ال�اتــب أن يقــول كــذا، و يقصــد 
بقولــھ كــذا و كــذا، و �شــّبھ هــذا بــذاك، و هــذا عائــد إ�ــ� بي�تــھ و 
افيــة، و ظــروف مرضــھ و أســرتھ ال�ــ�  ظروفــھ االجتماعيــة و ا��غر
عاش معها. و قصصھ �لها �انت مجرد حلم أو �ابوس، و : أبطال 

املتنامــي و املتغايــر و ا��ما�ــ� �ــ� هــذا النــص. مــن هنــا فــ�ل قــراءة 
للنــص، مهمــا �انــت واعيــة وعميقــة، ل�ســت ��ائيــة و ال يمكــن أن 
تكــون ��ائيــة، ألن قــراءة جديــدة أخــرى ثانيــة ســتضيف جديــدا، و 
ــل ف�ــ�ة 

ّ
قــد تتغايــر معهــا، و قــد تنقضهــا. إن القــراءة ا��ديــدة تمث

ضــوء معرفيــة يمكــن مــن خاللهــا فهــم جماليــات أخــرى �ــ� النــص 
اإلبدا�ــ�.   و أحيانــا نجــد �عــض القــراءات النقديــة العميقــة تفــوق 
النــص اإلبدا�ــ� نفســھ قيمــة جماليــة وفكر�ــة، و تقدمــھ �ــ� منظــور 
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يتفــق النقــد تمامــا ع�ــ� ســمات هذيــن املفهوم�ــن أو يضبطهمــا 
و  املعرفيــة  ا��مــوالت  مــن  ملز�ــد  قابــالن  أل��مــا  دقيــق،  �شــ�ل 
الــدالالت  و  التغايــر،  و  التبايــن  مــن  ملز�ــد  قابــالن  و  التأو�ــالت، 
املتعــددة. و مهمــا �شــعبت املفاهيــم و األهــداف ال�ــ� يرمــي إل��مــا 
هــذان املفهومــان، و يرمــز إل��مــا فإنــھ يمكــن القــول: ل�ــس هنــاك 
خصائــص معينــة للقصــة القص�ــ�ة �ــ� ســور�ة تمّ��هــا عــن غ��هــا 
مــن شــقيقا��ا �ــ� البلــدان العر�يــة األخــرى. فالقصــة الســور�ة 
جــزء مهــم مــن القصــة العر�يــة �شــ�ل عــام، و هــذا ا��ــزء غ�ــ� 
وثــّر بدالالتــھ اإل�ســانية و ا��ضار�ــة و القوميــة. و هــذا ا��ــزء 
الشــ�لية،  التقنيــة  مســتوى  ع�ــ�  متطــور  نماذجــھ  مــن  كث�ــ�  �ــ� 
�عيــق  ملــا  رافــض  و  والــدالالت،  الهــم  مســتوى  ع�ــ�  إ�ســا�ي  و 

اإل�ســان  تقــّدم 
افھ  واس�شر

نظيــف  ملســتقبل 
قابــل  مشــرق،  و 
يتعا�ــش  ألن 
األفــراد  فيــھ 
ا��ماعــات  و 

اإل�سانية 
و  ســل��  �شــ�ل 
أخال�ــ�  و  آمــن 
هنــا  و  وعــادل. 
القصــة  تلتقــي 
الســور�ة مــع كث�ــ� 

مــن النمــاذج القصصيــة العر�يــة األخــرى ال�ــ� �شــاطرها هــذه 
جميعهــا.  الطموحــات 

س٨ : برأيك. ما التأث�� الذي ت��كھ غزارة اإلنتاج ع�� األديب؟ 
يطــور  و  أك�ــ�  �عمــل  ألن  ال�اتــب  تدفــع  اإلنتــاج  غــزارة   

ّ
إن  : ج٨ 

�ــ�  جديــد  هــو  مــا  ع�ــ�  لــع 
ّ
يط و  مفاهيمــھ،  و  املعرفّيــة  أدواتــھ 

افــق غــزارة اإلنتــاج  ا��طابــات األدبيــة و الفكر�ــة. و عمومــا ير
ك�ــ�ة القــراءات، و دوام االطــالع ع�ــ� مــا هــو جديــد �ــ� الكتابــات 
النقدية و اإلبداعية. و ح�� تكون �اتبا غز�را و مبدعا ي�ب�� أن 
تقــرأ كث�ــ�ا �ــ� شــ�� املعــارف و العلــوم اإل�ســانية، عندهــا يمكنــك 
أن تضيــف جديــدا إ�ــ� كتاباتــك الســابقة. غ�ــ� أنــھ يمكــن القــول 
إن هنــاك كتابــا غز�ــرو الكتابــة و التأليــف، لك��ــم لــم يضيفــوا 
الالحقــة  كتابا��ــم  تأ�ــي  بــل  الســابقة،  كتابا��ــم  إ�ــ�  جديــدا 
و  ا��شــو  و  التكــرار  مــن  كث�ــ�  وفيــھ  ســابقا،  كتبــوه  ملــا  تنو�عــا 
اقــف نفســها، و هــذه ا��ــال نجدهــا عنــد �عــض الروائي�ــن و  املو
الروائيــات العر�يــات الذيــن كتبــوا �ــ� بدايا��ــم أعمــاال متم�ــ�ة ، 
ثــم جــاءت كتاب��ــم الالحقــة تكــرارا ملــا كتبــوه  �ــ� أعمالهــم األو�ــ�، 
و إعــادة صياغــة لغو�ــة ســابقة، و تنو�ــع �ــ� اســتخدام األماكــن 
ثــرا  لــم يقــدم إبداعــا جديــدا  ال�ــ� وظفوهــا ســابقا، لكــن ذلــك 
يــزال يقبــع تحــت مظلــة أعمــال �انــوا قــد  بــل هــو ال  و متناميــا، 

انجزوهــا قبــل ســنوات .  انت�ــ� . 

قصصــھ أشــهر مــن نــار ع�ــ� علــم، و ان�شــرت أحزانــھ ان�شــار النــار 
�ــ� الهشــيم، و غ��هــا. إن مثــل هــذه ال�ل�شــ��ات ا��اهــزة ال�ــ� ال 
تــزال متداولــة �ــ� كث�ــ� مــن النصــوص النقديــة العر�يــة املعاصــرة لــم 
 �ــ� قتــل طاقــات النــص اإليحائيــة، و قــدرة هــذا النــص ع�ــ� 

ّ
�ســهم إال

أن يكــون نصــا منفتحــا و متناميــا و متناصــا مــع نصــوص وثقافــات 
معاصــرة أخــرى. و يبقــى النــص اإلبدا�ــ� �ــ� معظــم األحــوال نصــا 
عصيــا ع�ــ� الضبــط و التحديــد، ألنــھ منفتــح متنــام، �عيــد اإليحــاء 

و الــدالالت، و مــن الصعــب فــك جميــع اســتغالقاتھ. 
ــز �ــ� قصصــك ع�ــ� الن�ــ� القص��ــ� و ع�ــ� الن�ــ� الشــعري . 

ّ
س ٦: ترك

إ�ــ� أي م��مــا تميــل أك�ــ�، وملــاذا؟
أو  القص��ــ�  الن�ــ�  إ�ــ�  أميــل  إ�ــي  أقــول:  أن  أســتطيع  ال   : ج٦ 
بطر�قــة  م��مــا  أي  إ�ــ�  أميــل  ال  إذ  أكتــب،  حينمــا  الشــعري  الن�ــ� 
قصدّيــة. لقــد أضفــت قراءا�ــي الشــعر�ة الكث�ــ�ة و املبكــرة �عضــا 
يقــول  كمــا   ، الروائيــة  و  القصصيــة  أعما�ــ�  ع�ــ�  الشــاعر�ة  مــن 
الشــعر  أحــب  بالدراســة.  أعما�ــ�  تناولــوا  الذيــن  النقــاد  �عــض 
العر�ــي ا��ديــث و املعاصــر، و األجن�ــ� امل��جــم إ�ــ� اللغــة العر�يــة، 
و أقــف طو�ــال أمــام القصائــد املرّمــزة و املعقــدة ال�ــ� تتداخــل ف��ــا 
قــد  و  التار�خيــة.  و  بامليثولوجيــة  الســ��يالية  الصــور  و  ال��كيبــات 
�ــ� نقــد الشــعر العر�ــي  ســاعدت�� رســالة املاجســت�� ال�ــ� أعدد��ــا 
ا��ديثــة  الشــعر�ة  مــن األعمــال  كث�ــ�  املعاصــر ع�ــ� االطــالع ع�ــ� 
أمــا  لغ�ــ�.  شــاعر�ة  ع�ــ�  أثــرت  قــد  تكــون  ر�مــا  ال�ــ�  املعاصــرة،  و 
أو  قصــة  �اتــب  �ل  لــدى  موجــودة  ف�ــ�  القص��ــ�  الن�ــ�  قضيــة 
روايــة. و قــد ظهــرت �ــ� أعما�ــ� ن�يجــة قراءا�ــي لقســم كب�ــ� مــن كتــب 
التار�ــخ و األســاط�� و املأثــورات و ا���ايــات الشــعبّية، و لقســم آخــر 
مــن الروايــات العر�يــة و امل��جمــة . وعنــد عمليــة �شــكيل النــص 
القص��ــ� تتداخــل اللغــة الشــعر�ة مــع الن�ــ� القص��ــ� بطر�قــة 

تمامــا. عفو�ــة 
س ٧ : هل استطاعت القصة �� سور�ة أن تث�ت هو���ا وأصال��ا؟ 

كيف؟ 
ج٧ : هــذا الســؤال يث�ــ� إشــ�الية نقديــة ناتجــة عــن �ســاؤالت أخــرى 
كث�ــ�ة حــول خصوصيــة األصالــة و الهو�ــة ومفهومهمــا و �شــعبا��ما 
كبن�ت�ــن معرفيت�ــن شــكال و مضمونــا، فاملصط��ــان فضفاضــان 
وســائبان يأخــذان �ــ� ا��طــاب القص��ــ� أك�ــ� مــن من�ــ� و اتجــاه. 
فهــل األصالــة �ــ� القصــة �ع�ــ� املالمــح املعينــة املتفــق عل��ــا مــن قبل 
عــدة كتــاب، أو الكالســيكية ال�ــ� �عــارف عل��ــا النقــد �ــ� زمــن مــا ، و 
ال�ــ� وســمت قصــة �ــ� بلــد مــا �ســمات مغايــرة لقصــة أخــرى �ــ� بلــد 
آخــر ؟ وهــل تتج�ــ� الهو�ــة �ــ� الهــم الفــردي أو اإل�ســا�ي أو ا��م�ــ� 
السياســية  و  املعرفيــة  اإليديولوجيــات  مجموعــة  أو  القومــي،  أو 
ال�ــ� عزفــت ع�ــ� أوتارهــا �عــض القصــص املعاصــرة؟ و هــل هــذه 
األصالــة و الهو�ــة ترتبطــان بالتقنيــات الســردية و الشــ�لية و�قيــة 
التقنيــات األخــرى مــن حــوار واســ��جاع و حلــم و تخيــل و اســتذ�ار و 
فضــاء قص��ــ� زما�ــي و م�ا�ــي؟ أم همــا تتعلقــان بمجمــل القضايــا 
الفكر�ة و ا��مالية العامة ال�� يطرحها ا��طاب القص���؟  إن 
مفهومــي األصالــة و املعاصــرة غ�ــ� واض�ــ� الســمات و املالمــح، و لــم 
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 البــد مــن التعر�ــف بالدكتــور محمــد محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس هــو 
�اتــب، وروا�ــي و��فــي، وقــاص وناقــد أد�ــي ســوري ، وتخــرج مــن 
قسم اللغة العر�ية �� �لية األداب بجامعة ا��زائر حيث تخصص 
�ــ� األدب والنقــد، ثــم حصــل ع�ــ� شــهادة دبلــوم الدراســات العليــا 
�ــ� األدب والنقــد ا��ديــث مــن جامعــة محمــد ا��امــس  املتعمقــة 
�ــ�  الدكتــوراه  درجــة  ثــم  املاجســت��،  درجــة  ونــال  الر�ــاط،  بمدينــة 
النقــد واألدب العر�ــي ا��ديــث مــن ا��امعــة اللبنانيــة بب�ــ�وت، وهو 
عضــو باتحــاد الكتــاب العــرب، وعضــو باتحــاد ال��افي�ــن العــرب، 
بــال حــدود، وعضــو باتحــاد كتــاب االن��نــت  وعضــو بمنظمــة كتــاب 
العــرب، وعضــو بنــادي الباحــة األد�ــي، وعضــو نــادي القصــة بتو�ــس 
ونــادي أ�ــي القاســم الشــا�ي بالورديــة، وعضــو �ــ� رابطــة أدبــاء الشــام 
بالقاهــرة،  اإللك��و�ــي  لإلعــالم  العر�ــي  باالتحــاد  وعضــو  بلنــدن، 
وعضــو باملعهــد العر�ــي للبحــوث والدراســات االســ��اتيجية بــاألردن. 
فكــرة عامــة عــن قصــة (ســفرومواجع ع�ــ� ضفــاف عــدن) ��مــد 

يو�ــس: الرحمــن  عبــد 
عندمــا ننظــر ا�ــ� مضمــون القصــة  نجــد ان هنــاك اســرارا �ــ� ســرد 

أحدا��ــا وع�ــ� أســاس هــذا التقديــر جــاء يو�ــس يضــع بصمتــھ ا��ــددة، �ــ� داخــل هــذا البنــاء مــع االحتفــاظ بخصو�ــة املعا�ــي وحكمــة 

د. م .مروه عبد الباسط حميد
كلية الحكمة، بغداد، العراق

تعريف وقراءة في قصص ذكريات
ومواجع على ضفاف عدن

أحيــان  �ــ�  اق�ــ�  وو حينــا  ســاخٍر  بأســلوٍب  الســر�عة،  دالال��ــا 
 ذا ذائقة �ستمر �شؤها إ�� أ�عد زمن 

ً
كث��ة، ملهما متلقيھ حدثا

ممكــن �ــ� خيالــھ، والنيــة هنــا عنــد ال�اتــب �ع�ــ� �ســليم الرؤ�ــة 
ــْب الف�ــ� التق�ــ� الــذي يتصاحــب 

ّ
َرك

ُ
ع�ــ� فتــح قنــوات جديــدة بامل

ت��ــال  ا���ايــة  و�أن  ببعضهــا،  القصيــة  ا��مــل  تجا�ــس  مــع 
املــ�ان،  ع�ــ�  لألحــداث  والفاحصــة  الثاقبــة  املثقــف  نظــرة  مــن 
 بــھ لديباجتــھ 

ً
 متأثــرا

ً
و��ــذا الصنــع يــ�اد ال�اتــب أن �شــ�ل جيــال

ا��ديــدة ا��اليــة تمامــا مــن التأليــف الســردي املكــرر كمــا هــو 
ا��ــال عنــد �عــض القصاص�ــن، الذيــن غــاب عــن نظرهــم ايجــاز 
التنظيــم الســردي، بالســياق الــذي يقت��ــ� ا��رفيــة اإلبداعيــة 
أن  املف�ــ�ض  الصادقــة،  املشــاعر  مبا��ــة  أثــر  �ســط  بمعيــة 
مبــدأ  �عتمــد  الــذي  ا��ــدث  تنــاول  �ــ�  �عا�ــ� حالــة موضوعيــة 
الوحــدة العضو�ــة الصغ�ــ�ة ل�شــكيل تنــوع النــص �ــ� عمومــھ، 
تحتكــم  بالغــات  توظيــف  لــدن  مــن  الذكيــة  فضاءاتــھ  و�طــالق 
االحتمــال املتمــم بالفائــدة. ألننــا �ــ� كث�ــ� مــن األحيــان نجــد �عــض 

الكتــاب قــد انصهــروا كث�ــ�ا �ــ� ال�لفانيــة الفضــة، أو اال�غــال أك�ــ� فأك�ــ� 
�ــ� محــا�اة التكــرار للمفاهيــم املنقولــة ال�ــ� ال تفيــد القــارئ ���ــ�، بقــدر 
مــا تدفعــھ إ�ــ� امللــل مــن تلــك املصط��ــات الســطحية الكب�ــ�ة املف��ــة 
بالغي�يــة والغمــوض والرمز�ــة الفجــة، يداخلهــا الظــالم و�تع��ــا التبا�ــ� 
املتلقــي  قــدح  �ــ�  إبداعــھ  ثمــرة  يو�ــس  صــب  الهــدف  لهــذا   

ً
وتحقيقــا  ،

ا��الت�ــن.  ناغــم  أنــھ  أي  وال�ــ�ن،  اللغــة  ب�ــن  تالقحًيــا   
ً
نصــا فأنتــَج 

، وعاطفــة الــروح أنتجــت ال�ــ�ن، وهــذه 
ً
فملكــة العقــل �ســاوت إبداعــا

إن  ألنــك  العصــور،  مــر  ع�ــ�  األدبــاء  مــن  الكث�ــ�  عنــد  نــدرت  اإللهاميــة 
تقــرأ جملــة خصبــة، حلــوة ع�ــ� الســمع، شــفيفة �ــ� تلق��ــا، مقبولــة �ــ� 
تواصل �ســيجها املفتوح ع�� فضاءات �شــد القارئ إ�� ســعة جوابا��ا 
الفنيــة، تجــده يأ�ــس املتعــة �ــ� اســتمرار�ة القــراءة والتجــاوب معهــا، و�ــ� 
يطــرق  يو�ــس  عبدالرحمــن  محمــد  القــاص  يضــع  م�ــ�ع  عامــل  هــذا 
بــاب األهميــة وتأث��هــا ع�ــ� ا��ركــة األدبيــة الســور�ة، �عنــوان انفتــاح 
ا��ديــد االيجا�ــي وتأث�ــ�ه ع�ــ� ا�ســاع ا��ركــة األدبيــة العر�يــة والعامليــة 
وخاصــة ع�ــ� مســتوى القــارئ الــذي يتواصــل مــع ا��ــاالت اإلبداعيــة 
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باإلضافــة ا��ــددة ففــي قصــة «ســفر ومواجــع « عمــد ال�اتــب محمــد 
التعب�ــ� عــن همــوم ال�ســطاء و الفقــراء و املهّمشــ�ن  ا�ــ�  عبــد الرحمــن 
ا وال رماًحــا، و ال أشــرعة، و 

ً
املســتلب�ن الذيــن لــم تمنحهــم ا��يــاة ســيوف

الشــراًبا وال طعاًمــا، فكتباتــھ �انــت عــن هــؤالء الغر�ــاء املظلوم�ــن الذيــن 
رد��ــم، و هــم أبر�ــاء ال 

َ
��ــم و ط

َ
ف

َ
ن �ّ�ر��ــم ســلطات أوطا��ــم غصًبــا، و 

�ــ�  الــذي عا�ــى غر�ــة  ال�اتــب  الصمي�ــ� ملواجــع  لهم)(الرتباطــھ  ذنــوب 
طفولتــھ ح�ــ� وصولــھ إ�ــ� أع�ــ� درجــات التحصيــل العل�ــ� «بروف�ســور» 
، فقــد وجدنــا أن لديــھ عالقــة حميميــة ب�ــن ضفــاف مدي�تــھ الســاحلية ، 

وضفــاف ســواحل مدينــة عــدن.
 تب�ــ� عليــھ القصــة القص�ــ�ة, باعتبارهــا 

ً
     لقــد شــ�ل اإليقــاع أساســا

ج�ــس منفلــت، با��داثــة، وتطــورت مــن خاللــھ مالمحهــا، فاإليقــاع �ــ� 
لــھ جوامــع  ــ�، ج�ــس  والتم�ُّ الفــرادة  رغــم  أ��ــا  يؤكــد  القص�ــ�ة  القصــة 
تحديــد  إن   . العامــة  مالمحــھ  وتحــدد  الك�ــ�ى  صورتــھ  ت�ــ�ز  مشــ��كة، 
افــع  والدو الدواخــل  عــن  للتعب�ــ�   

ْ
كشــف القصــة  �ــ�  اإليقــاع  مالمــح 

الفكر�ــة والثقافيــة والنفســية والفنيــة، كمــا أنــھ ضبــط ��ــرى ا��ــدث 
وال��صية واللغة، فهو ينظم الفو��� و�ب�� امل��دم و�كسب التدم�� 
اإلبداعيــة  والرؤ�ــة  اقــع  الو يفســره  الــذي  املع�ــ�  هــذا   ،

ً
خاصــا مع�ــ� 

.
ً
تجاهــھ، ممــا �عطــي لل�شــظي داللــة و�كــون للغرابــة دليــال

بنــاء  إ�ــ�  ليصــل  األساســية  املكونــات  �شــكيل  إ�ــ�  يحتــاج  فالقــاريء 
اإلبداعيــة  ال��ظــة  إ�ــ�  للوصــول  بالتأو�ــل  فراغا��ــا  ومــلء  القصــة 
املشــرقة والفكرة املركز�ة املقصودة، فدراســة اإليقاع هندســة جديدة 
تفوتنــا  وال  والعــام،  املشــ��ك  عــن   

ً
بحثــا ملعمــاره  بنــاء  و�عــادة  للنــص 

اإلشــارة �ــ� هــذا التقديــم إ�ــ� أن �ل مكــون مــن مكونــات القصــة إال ولــھ 
إيقاعــھ ا��ــاص. إن قصــة «ســفر ومواجــع» �انــت ذات ايقــاع ومســتوى 
عابــرا  �سالســة  لوحاتــھ  جميــع  املبــدع  ال�اتــب  رســم  فقــد  عا�ــ�  بال�ــ� 
تقــوم  شــعر�ة،  �عناصــر  �ــ���ا  ع�ــ�  للغــة،  الثــالث  املســتو�ات  بذلــك 
ع�ــ� تكثيــف الصــور و�غــراق النصــوص باإلنز�احــات والتنــاص، و�ــ� �ل 
مســتوى مــن هــذه املســتو�ات درجــات يصعــب وضــع طبقا��ــا بنجــاح، 
�ســ�ب مــا حققتــھ القصــة القص�ــ�ة �ــ� الســنوات األخ�ــ�ة مــن تراكــم ومــا 
بــرز ف��ــا مــن أســماء، يحــاول �ل واحــد م��ــا تحقيــق التجــاوز والتمــرد، 
ح�ــ� ع�ــ� إنتاجــھ ال�ــ����. إن القصــة القص�ــ�ة أضافــت خصائــص 
الفتــة م��ــا تكســ�� خطيــة الســرد وخ��لــة أنظمــة الزمــن وتفكيــك ب�ــ� 
وا��لــم  الغرابــة  �عتمــد  ســور�ا��،  �شــ�ل  وتدم��هــا  ا��ار�ــ�  اقــع  الو
وال�شــظي، أو بتعر�ــة خفاياهــا وكشــف مكبوتا��ــا، دون أن �غفــل عــن 
واإليجــاز  التكثيــف  حيــث  الومضــة  أو  الشــذر�ة  القصــة  نحــو  ال�ــ�وع 
والتور�ــة إذ يصبــح للفــظ أك�ــ� مــن داللــة، ممــا �عطــي للســياق أهميــة 
النــص وخاتمتــھ،  ب�ــن بدايــة  تفــوق أهميــة امل��ــم، واعتمــاد املفارقــة 
لتحقيــق الدهشــة واالســتغراب لــدى املتلقــي ع�ــ� هــذا الغمــوض اللذيــذ.
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الکتابۀ السردیۀ و نقدها
 فی تجربۀ المبدع و الناقد د. محمد عبد الرحمن یونس

العدد الجديد ( ٣٤) من مجلة االستهالل  المغربية ا�كاديمية المحكمة

ســبق و أن أعــّدت مجلــة االســ��الل األ�اديميــة ا��كمــة عــددا �امــال عــن تجر�ــة الباحــث محمــد عبــد الرحمــن 
يو�ــس �ــ� الكتابــة النقديــة و اإلبداعيــة، و يحمــل العــدد الرقــم ٣٣، ا��ــزء األول، كتــب فيــھ باحثــون و باحثــات 
مــن : ا��زائــر، و العــراق، و ســور�ة، و الهنــد، و أملانيــا، و تركيــا، و اململكــة املتحــدة، و هاهــو األســتاذ الدكتــور 
جمــال بوطيــب رئ�ــس مؤسســة مقار�ــات لل�شــر الثقا�ــ� ، رئ�ــس تحر�ــر مجل�ــ�  االســ��الل و مقار�ــات، يصــدر 
�ــ� تجر�ــة املبــدع و  بـــــ : الكتابــة الســردية و نقدهــا  العــدد ( ٣٤)، ا��ــزء الثا�ــي مــن هــذه ا��لــة، و املوســوم 
الناقــد د. محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، فألــف شــكر لألســتاذ الدكتــور جمــال بوطيــب  ع�ــ� تكرمــھ بإصــدار هذيــن 
العدديــن،  و ع�ــ� دوره املعر�ــ�  �ــ� �شــر الفكــر التنو�ــري العر�ــي املعاصــر نقــدا وفكــرا و إبداعــا ، و�حثــا أ�اديميــا 

، �ــ� مؤسســتھ و �ــ� ا��ــالت األ�اديميــة ال�ــ� يصدرهــا و يــرأس تحر�رهــا.
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و  أصدقا�ــي  و  أســاتذ�ي   ) الكــرام  الكتــاب  ��ميــع  وشــكرا   
 ( طال�ــي  و  العالــم،  جامعــات  �ــ�  معهــم  عملــت  الذيــن  زمال�ــي 
الذيــن لبــوا الدعــوة و كتبــوا حوارا��ــم و شــهادا��م  و مقاال��ــم 
القص�ــ�ة .  و يكتــب �ــ� هــذا العــدد ( ٢٢) �اتبــا و�اتبــة يقيمــون 
اليمــن،  ا��زائــر،  ســور�ة،  املغــرب،  التاليــة:  البلــدان  �ــ� 
أمر�ــ�ا. الصومــال،  هولنــدا،  الص�ــن،  الســعودية،الدنمرك، 

  هذا و قد ضم العدد ( ٣٤) العناو�ن و ا��اور اآلتية : 
 ـــــ افتتاحية
 ـــ دراسات 
 ـــ حوارات 

ــــ نصــوص ـ مختــارات إبداعيــة مــن نصــوص الدكتــور محمــد عبــد 
الرحمــن يو�ــس.

ـــــ شهادات �� ال�اتب و مؤلفاتھ . 
 تقــول افتتاحيــة ا��لــة : �ســ�� مجلــة االســ��الل إ�ــ� االحتفــاء 
�ــ�  الســرد  مجــال  �ــ�  املتم�ــ�ة  البحثّيــة  و  اإلبداعيــة  باملنجــزات 
ال�ــ�  التجــارب  �ــ�  و  املعاصــرة،  و  ا��ديثــة  العر�يــة  الثقافــة 
أسســت لنفســها مســ��ا علميــا مقــدرا ي�ب�ــ� االلتفــات إليــھ درســا 

و بحثــا و ت�بعــا و نقــدا .
املن��ّيــة  االختيــارات  تفهــم   ، االعتبــار  هــذا  إطــار  داخــل  و   
التحر�ر�ة املت�ناة �� هذا العدد ا��اص، و ال�� رأت �� االحتفاء 
بالتجر�ــة النقدّيــة و اإلبداعيــة لألســتاذ الدكتــور املبــدع محمــد 

العل�ــ�.  التوجــھ  هــذا  مــن تحققــات  الرحمــن �عضــا  عبــد 
 و تختــار اليــوم مجلــة االســ��الل أن تحتفــي بأعــالم مــن خــالل علــم 
متم�ــ� مــن أعــالم النقــد و اإلبــداع الســردي�ن �ــ� العالــم العر�ــي و 

هــو األســتاذ محمــد عبــد الرحمــان يو�ــس.
لقــد ارتأينــا �ــ� هيئــة التحر�ــر، و نظــرا لوفــرة املــواد املتوصــل ��ــا 
حــول الدكتــور محمــد عبــد الرحمــان  يو�ــس تقســيم املتــون إ�ــ� 

أيــن:  جز
ـ ـــــ العــدد الثالــث و الثالث�ــن خــاص بالدراســات النقدّيــة و البحــوث 

ال�ــ� احتفــت بالتجر�ــة النقديــة و اإلبداعيــة للمحتفــى بــھ.
و  بــھ  ا��تفــى  بإنتاجــات  خــاص  الثالث�ــن:  و  الرا�ــع  العــدد  ـــــــــ 
حواراتــھ و نصوصــھ وشــهادات �عــض أصدقائــھ �ــ� ال�ــ�ص و 

املؤلفــات.
و إذا تجــدد مجلــة االســ��الل شــكرها لــ�ل مــن ســاهم �ــ� هذيــن 
املــواد  هــذه  �ــ�  يجــدوا  أن  لقرا��ــا  تتم�ــ�  املت�امل�ــن،  العديــدن 
العل�ــ�  االنتمــاء  لــذة  مشــاركتكم  �ــ�  و  ثوا��ــا،  و  املعرفــة  دســم 

نتصّورهــا. كمــا  العر�ــي  الســرد  ملؤسســة 
نرجو لقرائنا ب��ة قرائية ممتعة و ممتدة . االس��الل .

الرحمــن  عبــد  محمــد  يكتــب   ، بدراســات  املوســوم  ا��ــور  �ــ�   
التاليــة:  البحــوث  يو�ــس 

�ــ� فلســفة و أدب أباطــرة الص�ــن و زعما��ــا.  افــذ مشــّعة  ـــــ نو  ١
ص ٨ .

٢ ــــــ الذاكــرة و املــرأة و التنــاص و ا��لفيــات املعرفيــة �ــ� الروايــة 
املغر�يــة ـــــ روايــة ســوق ال�ســاء للدكتــور جمــال بوطيــب أنموذجــا 

، ص ٢٠,

القص��ــ�  ا��طــاب  فضــاء  �ــ�  مصط��ا��ــا  و  ال��افــة  لغــة  ــــــ   ٣
٣٧ ص  املعاصــر، 

 و �� محور ( حوارات) �شــرت ا��لة �عض  ا��وارات ال�� أجر�ت مع 
محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، و �� : 

١ ـــ حوار أول، الدكتورة إ�شراح سعدي ، جامعة ا��زائر، ا��زائر، 
ص ٥١ .   

oriental يفة�� ��  ،Zhou Yun ٢ـ ــ حوار ثان، ال��افية الص�نية
morning post international ، شنغهاي ، الص�ن،  ص ٦٥

٣ ــــــ حوار ثالث، الدكتور أسد محمد. ص ٧٢.
٤ ـــــــ حــوار را�ــع. أ. إلهــام بــدر الديــن محفــوظ، فنانــة �شــكيلية، أســتاذة 

�ــ� جامعــة ميت�شــيغان، أمر�ــ�ا، ص ٧٨,
٥ ــــــ حوار خامس، أ. د��اء ز�نة، ص ٩٢.

٦ ـــ حوار سادس، أ. صا�� البيضا�ي، اليمن. ص ١٠٩
 و �ــ� محــور �عنــوان: ( مختــارات إبداعيــة مــن نصــوص الدكتــور محمــد 
عبــد الرحمــن يو�ــس، تــّم اختيــار النصــوص القصصيــة  التاليــة،  و 

�شــرها �ــ� هــذا ا��ــور:
ــــ مالحات و عيون مسمولة، ص ١١٠.

ــــ بحر املدينة، قصة قص��ة جدا، ص ١١٨.
ــــ الق��ة ، قصة قص��ة جدا، ص ١١٨.
ـــ النملة ، قصة قص��ة جدا، ص ١١٩.

ــــ رقص سماح ع�� أ�غام زر�اب، ص ١٢٠.
ــــ الغر�ب، ص ١٢٥.

و �� محور ( شهادات)  ااملوسوم بـــ : ( شهادات �� ال�اتب و مؤلفاتھ)، 
يتكــّرم أســاتذة محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس �ــ� ا��امعــات ال�ــ� درس 
بكتابــة   ، وطالبــھ   ، ��ــا  عمــل  ال�ــ�  ا��امعــات  �ــ�  أصدقــاؤه  و  ف��ــا، 

 : الشــهادات التاليــة 
١ـــــــ عالــم جليــل و مثابــر �شــيط، أ.د. ت�ســ�� عبــد ا��بــار اآللو��ــ�، رئ�ــس 

جامعــة ابــن رشــد �ــ� هولنــدا للتعليــم عــن �عــد، ص ١٣٨.
 نفســھ، د. ســعيد ع�ــ� ا��عيــدي، رئ�ــس 

ّ
٢ـــــــ يو�ــس إ�ســان ال �شــبھ إال

اإل�ســانية،  العلــوم  و  اآلداب  �ليــة  ســابقا)،  العر�يــة(  اللغــة  قســم 
.١٤٠ ص  الســعودية،  الباحــة،  جامعــة 

مقار�ــات  مؤسســة  رئ�ــس  بوطيــب،  جمــال  أ.د.  التجن�ــس،  فتنــة  ــــــ   ٣
لل�شــر الثقا�ــ�، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد هللا �ــ� فــاس، املغــرب. 

.١٤٣ ص 
٤ ــــــ االغ�ــ�اب و االســتالب �ــ� مجموعــة ( ذكر�ــات و مواجــع ع�ــ� ضفــاف 

عــدن)، أ. املهــدي نقــوس، اليوســفية، املغــرب، ص ١٤٥.
٥ ـــــ محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس و ذكــرى تأســ�س معهــد اللغــة و األدب 
األدب  و  العا�ــ�  التعليــم  أســتاذ  بوار�ــو،  ا��ميــد  عبــد  أ.د.  العر�ــي. 
��ائــزة  جبــار  آســيا  ��نــة  رئ�ــس  ا��زائر�ــة،  با��امعــات  العر�ــي 

.١٥٢ ص  ا��زائر�ــة،  الروايــة 
٦ ـــــ محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، محاضــر و إداري و�احــث عل�ــ�، أ.د. 
�ــ� هولنــدا للشــؤون  ابــن رشــد  نائــب رئ�ــس جامعــة  صبــاح قــدوري، 
الك�ــ�،  االقتصــاد  فلســفة  �ــ�  باحــث  و  �اتــب  ســابقا،  العلميــة 

.١٥٤ ص  الدنمــرك، 
ـــــــ صديقــي �ــ� أحلــك الظــروف. طــھ حســ�ن الرحــل، شــاعر، عضــو   ٧
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العــرب، حلــب، ســور�ة. ص ١٥٧. الكتــاب  اتحــاد 
ن�يــل.  و  محــّب  إ�ســان  يو�ــس،  الرحمــن  عبــد  محمــد  الدكتــور  ـــــــ   ٨
.  ١٥٩ ص  الصومــال.  ع�ــ�،  الكر�ــم  عبــد  أحمــد  ا��ــّراح  الدكتــور 
٩ ــــــــ رافقتــھ منــذ أك�ــ� مــن عشــر�ن عامــا �ــ� رحلتــھ البحثّيــة، املهنــدس 

نضــال توفيــق محمــد، دمشــق، ســور�ة. ص ١٦٠.
ــل الــروح اإل�ســانية بأرفــع 

ّ
ــل الصداقــة بأنصــع صورهــا، و يمث

ّ
١٠ـ ـــــ يمث

درجا��ــا و أنقاهــا. أ.د. ر�ــم هــالل, �ليــة اآلداب و العلــوم اإل�ســانية، 
جامعــة �شــر�ن، الالذقيــة، ســور�ة.١٦١.

�ــ� التعليــم الثانــوي.  ــــــــ عــزف منفــرد. إيمــان معراتيــة، مدرســة   ١١
حلــب،  الشــام،  بــالد  جامعــة  �ــ�  يو�ــس  الدكتــور  طالبــات  إحــدى 

.١٦٣ ص  ســور�ة، 
١٢ـ ـــــ �اتــب يــالزم البحــر ليمتطــي أمواجــھ، حامــال قلبــھ و حقيبــة كتــب. 
النافــذة  البا�ــ� شــنان، قــاص و ورا�ــي ، رئ�ــس تحر�ــر مجلــة  أ.عبــد 

األدبيــة،  كنــدا . ص ١٦٥.
ــــــ ســندباد ي�ــ�ف دمــا، ال�اتــب محســن يوســف، قــاص و�احــث،   ١٣

العــرب، الالذقيــة، ســور�ة. ص ١٦٧. الكتــاب  اتحــاد  عضــو 
اقعيــة يم�ــ�ج ف��ــا  ١٤ ـــــ والدة ب�ــت املســتكفي �ــ� فــاس روايــة دراميــة و
ا��ل�ــ� باألســطور�ة. د. خالــد محمــد زغر�ــت، �اتــب ســوري و أســتاذ 

�ــ� جامعــة حمــاة، ســور�ة، ص ١٦٩. 
يذكــر أن مجلــة االســ��الل �ــ� ثا�ــي مجلــة مغر�يــة أ�اديميــة محكمــة 
اخت�ــ�ت لدخــول ACI ضمــن شــراكة ب�ــن دار املنظومــة و�نــك املعرفــة 

املصــري وشــركة 
Clarivate
Analytics

كشــاف   ) الشــه��ة  العامليــة  املعلومــات  قاعــدة  وتديــر  تملــك  ال�ــ� 
االس�شــهادات  بتحليــل  وا��اصــة   Web of science   ( العلــوم 
Impact Factor التأث�ــ�  معامــل  وحســاب  للدور�ــات،  املرجعيــة 

. العلميــة  ا��ــالت  لتقييــم 

الكتابــة الســردية و نقدهــا �ــ� تجر�ــة املبــدع و الناقــد د. محمــد 
أ�اديميــة  مجلــة   ، االســ��الل  مجلــة   ، يو�ــس  الرحمــن  عبــد 
ـــــ  العر�ــي  الســرد  �ــ�  البحــث  مجموعــة  عــن  تصــدر   ، محكمــة 
 / فــاس  ـــــ  الثقافيــة  مقار�ــات  مؤسســة  دار  األ�عادـــــ  و  الب�يــات 
ال��قيــم   ، الثا�ــي  الســنة ٢٠٢٢م  ، العــدد ٣٤، ا��ــزء  املغــرب 

٢٠٢٨٦٥٢X  :ISSN   : الدو�ــ� 
عدد صفحات العدد : ١٧٣ من القطع الكب�� 

املديــر املســؤول و رئ�ــس التحر�ــر : أ.د. جمــال بوطيــب ، جامعــة 
ســيدي محمــد بــن عبــد هللا /فــاس، املغــرب
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مــا مــن عمــل أد�ــي شــع�� نــال شــهرة واســعة 
ممــا  أك�ــ�  اإل�ســانية  ا��تمعــات  آداب  �ــ� 
األعمــال  �ــ�  وكــم  وليلــة،  ليلــة  ألــف  نالتــھ 
مــن  العمــل  هــذا  تناولــت  ال�ــ�  والدراســات 
 
ً
معرفيــا  

ً
نتاجــا بوصفــھ  املتعــددة،  جوانبــھ 

 لكث�ــ� مــن األمــم والشــعوب. وُ�عت�ــ� 
ً
وحضار�ــا

كتــاب املدينــة �ــ� ألــف ليلــة وليلــة، مالمحهــا 
أحــد  والسياســية،  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
الكتــب العديــدة ال�ــ� كت��ــا للدكتــور محمــد 
عبــد الرحمــن يو�ــس حــول موضوعــات ألــف 
والســلطة  ا���ــس  ـ   ١  : و�ــ�   ، وليلــة  ليلــة 
مؤسســة  عــن  وصــدر   ، وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ� 
١٩٩٨م.  لنــدن  ب�ــ�وت/   ، األد�ــي  االن�شــار 
العر�ــي  �ــ� املســرح  ليلــة وليلــة  ألــف  تأث�ــ�  ـ   ١
الدكتــور  مــع  باالشــ��اك  واملعاصــر  ا��ديــث 
منــذر رديــف العا�ــي ورجــاء إبراهيــم ســليمان، 
وعبد الكر�م شــعبا ن. وصدر عن دار الكنوز 
األدبية ، ب��وت ، عام ١٩٩٥م. ٣ ـ االس�بداد 

عرض ومراجعة
إيمان أحمد ونوس

ليلــة  ألــف  �ــ�  ا�����ــ�  والفســاد  الســلطوي 
ب�ــ�وت،   / ناشــرون  ـ  للعلــوم  العر�يــة  الــدار  عــن  وصــدر   ، وليلــة 
املؤلــف  بــذل  وقــد  ٢٠٠٧م.  عــام   ، القاهــرة   ، مدبو�ــ�  ومكتبــة 
 كب�ــ�ا ووا��ــا �ــ� تحليــل ا���ايــات اســتغرق منــھ ســنوات 

ً
جهــدا

 ع�ــ� عــدة طبعــات مــن كتــاب 
ً
ثــالث مــن املواظبــة واملثابــرة معتمــدا

ألــف ليلــة وليلــة ، وهــذا ل�ــس �غر�ــب ع�ــ� د. يو�ــس الــذي ُعــرف 
عنــھ شــغفھ بالليا�ــ� وتحليلهــا مــن عــدة زوايــا وجوانــب متعــددة 
الدكتــور  ي�نــاول  وثقافيــة)  اقتصاديــة،  سياســية،  اجتماعيــة،   )
محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس �ــ� كتابــھ هــذا و���ــ�ء مــن التفصيــل 
ليلــة  ألــف  ح�ايــا  �ــ�  واإلســالمية  العر�يــة  املدينــة  مالمــح  معظــم 
 �ــ� 

ً
 مــن ب�يــة نصــوص ا���ايــات نفســها، و معتمــدا

ً
وليلــة، منطلقــا

الوقــت نفســھ ، ع�ــ� ا��لفيــات املعرفيــة والثقافيــة والسياســية 
املــدن، وكذلــك ع�ــ� الكالســيكيات  لهــذه  أّرخــت  ال�ــ�  والتار�خيــة 
األدبيــة ال�ــ� ذكــرت أخبــار هــذه املــدن وخاصــة �ــ� العهديــن األمــوي 

ا��يــاة  مســتو�ات  ع�ــ�  التفصيــل  مــن  و���ــ�ء  ــز 
ّ

و�رك والعبا��ــ�. 
�ــ� مــدن ألــف ليلــة وليلــة : اجتماعيــا وطبقيــا وسياســيا وثقافيــا، 
مركزّ�ــة  اعت��هــا  الــذي  املــدن  مالمــح  دراســة  خــالل  مــن  وذلــك 
�ــ� ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة و�ــ� : ( دمشــق، ، �غــداد، البصــرة، 
ذلــك  �عــد  وحلــب  اإلســكندر�ة  تأ�ــي  ثــم  وخراســان)،   ، القاهــرة، 
مركز�ــة،  األقــل  أو  األخــرى  الفرعيــة  املــدن  مــن  لغ��هــا  إضافــة   ،
و��نــاول و���ــ�ء بالتفصيــل والدراســة األ�اديميــة التحليليــة دور 
املــرأة �ــ� ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة ســواء أ�انــت ( حــّرة أم جار�ــة) 
الفاعــل  ودورهــا  القصــور،  هــذه  �ــ�  والرجــال  بالقصــور  وعالق��ــا 
�ــ� �شــكيل العالقــات السياســية واالجتماعيــة، ومــن خــالل هــذا 
�ــ�  و��ي��ــا  وا��كــوم  ا��اكــم  ب�ــن  العالقــة  طبيعــة  يــدرس  الــدور 
ح�ايــات  �انــت  و�ذا   »  : يو�ــس  الدكتــور  و�قــول  املذكــورة.  املــدن 
افيــة،  ألــف ليلــة وليلــة ت��ــل مــن كث�ــ� مــن األ�عــاد األســطور�ة وا��ر

عرض كتاب المدينة في ألف ليلة وليلة مالمحها الثقافية واالجتماعية 
والسياسية للدكتور محمد عبد الرحمن يونس
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واألحــالم ال�شــر�ة ا��معيــة ا��امحــة للطبقــات الوســطى والفق�ــ�ة، 
ب�يــة  مــن  ��لــت  قــد  ا���ايــات  هــذه  تكــون  أن  ينفــي  ال  ذلــك  فــإن 
ينفــي  وال  والرؤ�و�ــة،  الفكر�ــة  ومكوناتــھ  وعاداتــھ  �عالقاتــھ  اقــع  الو
ال�شــر�ة   ��ضــارة ا��ماعــات 

ً
أن��بولوجيــا  

ً
ا���ايــا رصــدا تكــون  أن 

 بفعــل 
ً
بأزمن��ــا وأمكن��ــا ال�ــ� مــن ا��تمــل أن يكــون �عضهــا متخيــال

مــن معــارف عصورهــم   
ً
كث�ــ�ا قــرأوا  الذيــن  للــرواة  املعرفيــة  ا���ــ�ات 

- وقــد 
ً
والعصــور ال�ــ� ســبق��م أو حفظوهــا �عــد أن ســمعوها شــفاها

التخّيــل». ص  إ�ــ�  م��ــا  ا��قيقــة  إ�ــ�  أقــرب  �ــ�  بــل  تكــون حقيقيــة- 
خراســان  مالمــح  بدراســة  املؤلــف  ابتــدأ  وقــد  خراســان:   (١)  .٦ ـ   ٥
ومد��ــا �ــ� الليا�ــ�، هــذه البــالد ال�ــ� �ــ� جــزء مهــم جــدا مــن بــالد فــارس 
، و�ــ� متاخمــة للبلــدان العر�يــة. وقــد أعطــى رواة الليا�ــ� ��راســان 
 ألهمي��ــا باعتبارهــا أو�ــ� حلقــات 

ً
صفــة بــالد فــارس �لهــا. وذلــك نظــرا

 
ً
الســرد، وأول الفضــاءات امل�انيــة ال�ــ� تتحــرك ف��ــا ال�ــ�وص، ونظــرا
ألهمي��ــا العلميــة واملعرفيــة �ــ� التار�ــخ، فقــد رأى رواة ألــف ليلــة وليلــة 
أقو�ــاء بجيوشــهم ا��ــّرارة، فــإن هــذه  أن امللــوك ف��ــا �انــوا عظمــاء و
 بالعالقــة مــع خراســان املركز�ــة، فــ�ان االنتمــاء 

ّ
العظمــة ال تكتمــل إال

�ــ�  ز�ــادة  �ع�ــ�  امللــك-  ابنــة  و�خاصــة  �ســا��ا-  بإحــدى  والــزواج  إل��ــا 
 
ً
 مرموقــا

ً
 وحضار�ــا

ً
 اســ��اتيجيا

ً
الســطوة واملنفعــة أل��ــا �شــ�ل مركــزا

�ــ� أيديولوجيــا الــرواة الذيــن نقلوهــا معهــم أل�عــد مــن فضــاءات املــدن 
. ص ٣٢ ـ ٣٣. إن مــا أعطــى 

ً
األخــرى ف�انــت حاضــرة �ــ� �ل مدينــة تقر�بــا

خراســان هــذه األهميــة �ــ� نصــوص الليا�ــ� كو��ــا البــالد ال�ــ� �شــتمل 
 تتغلغــل ف��ــا 

ً
ع�ــ� مدينــة امللــك شــهر�ار وامللكــة شــهرزاد، وكو��ــا مركــزا

الوحــدات الســردية إ�ــ� أق��ــ� أصقــاع العالــم ثــم �عــود إليــھ. ص ٣٦. 
(٢) �غــداد: وتحــت العنــوان املوســوم ببغــداد يقــول املؤلــف : « �غــداد 
�ــ� أم الدنيــا وســّيدة البــالد» و�انــت فيمــا م��ــ� قصبــة العباســي�ن 

الزاهــرة وعاصمــة العالــم اإلســالمي. بناهــا ا��ليفــة أبــو جعفــر 
املنصــور عام/١٤٥هـــ- ٧٦٣م/ ونــزل إل��ــا ســنة/١٤٩هـ- ٧٦٦م/ 
 .

ً
 مهّمــا

ً
 وسياســيا

ً
 حضار�ــا

ً
لتكــون عاصمــة للعباســي�ن ومركــزا

وقــد رو�ــ� �ــ� بنا��ــا أن تصــّد املغ��يــن، ألن أهــل الكوفــة �انــوا 
 طائلــة. 

ً
يفســدون جنــد املنصــور وهــذا مــا �لــف ا��ز�نــة أمــواال

و�قيــت �غــداد أهــم وأشــهر مــدن الشــرق ومركــز حضــارة عامليــة 
ص  املغو�ــ�.  هوالكــو  يــد  ع�ــ�  عــام/١٢٥٨م/  ســقوطها  ح�ــ� 
�ــ� عهــد ا��ليفــة هــارون الرشــيد وولــده  ٣٧. ا�ســعت �غــداد 
املأمــون، وقــد ظلــت مركــز العالــم اإلســالمي مــدة خمســة قرون، 
عت�ــ� 

ُ
وقــد اتخــذت ع�ــ� تار�خهــا عــدة أســماء م��ــا( دار الســالم) و�

هــذه  �ــ�  م�ا�ــي  فضــاء  أهــم  ف�ــ�  وليلــة،  ليلــة  ألــف  مــدن  دّرة 
املــدن إذ يول��ــا الــرواة أهميــة خاصــة حيــث تحتفــي ا���ايــات 
واملأمــون  األم�ــن  وولديــھ  ز�يــدة  وزوجتــھ  الرشــيد  با��ليفــة 
ومــن  الدمشــقي.  وا��ليــع  النــّواس  �أ�ــي  ومســامر�ھ  وندمائــھ 
ا��ّمــال  �غداد(ح�ايــة  مســرحها  �ان  ال�ــ�  ا���ايــات  أهــم 
والبنــات، ع�ــ� بــن بــ�ارة وشــمس ال��ــار، وهــارون الرشــيد مــع 
�ــ�  �غــداد  نقــرأ  وعندمــا   .٤٣ ص  ا��وهــري)  ع�ــ�  بــن  محمــد 
نفســها  وأخبارهــا  وعالقا��ــا  بمالمحهــا  نقرؤهــا  فإننــا  الليا�ــ� 
فاقــت  قــد أعط��ــا عظمــة �ــ�ر�ة تخيليــة  الليا�ــ�  �انــت  و�ن 
اقــع. (٣)   أن لذلــك مــا يــدل عليــھ �ــ� هــذا الو

ّ
اقــع، إال حــّد الو

لــت عاصمــة املدينــة « �ــ� ليا�ــ� 
ّ
القاهــرة: أمــا القاهــرة فقــد « مث

مــن  لي�ــ�وا  التجــار ال  تجــذب  �انــت مصــر  إذ  وليلــة  ليلــة  ألــف 
ل�ــ�وا مظاهــر املدينــة وا��صــب وال�ــ�اء.  التجــارة ف��ــا، ولكــن 
نالــت  قــد  وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ�  �غــداد  �انــت  و�ذا   .١٢٤ ص 
حظــوة كب�ــ�ة عنــد الــرواة باعتبارهــا مدينــة مركز�ــة للسياســة 
 
ّ
حــظ فــإن  والرفاهيــة،  وال�ــ�ف  واملعرفــة  والعلــم  والســطوة 
 �غــداد، 

ّ
القاهــرة بالرغــم مــن ح�ايا��ــا الكث�ــ�ة أقــل مــن حــظ

والشــطارة  لالحتيــال  مدينــة»  أ��ــا  ع�ــ�  الــرواة  يصورهــا  إذ 
والشــعوذة وا��هــل « و�مكــن القــول أ��ــا تحتــل املرتبــة الثالثــة 
�ــ� مــدن الليا�ــ� �عــد �غــداد والبصــرة، لك��ــا وع�ــ� الرغــم مــن 
تلــك الصفــات، فــإن عل��ــا قســمات ومالمــح جماليــة غ�ــ� قليلــة، 
ف�ــ� قر�بــة لقلــب وعز�ــزة ع�ــ� النفــس، وفضــاء ملتعــة الع�ــن 
تجمــع  وأ��ــا  طيبــة،  ف��ــا  ا��يــاة   

ّ
أن مالمحهــا  ومــن  والقلــب، 

ات النفــس ال�شــر�ة، التقّيــة واملارقــة، 
ّ

�ل مــا تطمــح إليــھ ملــذ
مدينــة  ا���ايــات  �عــض  �ــ�  والقاهــرة  صــدق.  محــّل  وســ�ا��ا 
كمــا  التخمــة.  ح�ــ�  م��فــون  أثر�ــاء  وتّجارهــا  مزدهــرة،  تجار�ــة 
يبــدو أن مدينــة القاهــرة �ــ� تلــك الليا�ــ� �انــت أك�ــ� املــدن فضــاًء 
ل��ر�ــات والعالقــات ا���ســية، ألن ســلطا��ا آنــذاك لــم تكــن 
ا��انــب.  هــذا  �ــ�  �غــداد  مــع  القاهــرة  ت�شــابھ  وهنــا  صارمــة، 
وأهم ح�ايات القاهرة( ح�اية عالء الدين وا�� قوص مع أحد 
الديــن  نــور  الوز�ــر  الثالثــة،  ولــوالة  الناصــر  امللــك  اللصــوص، 
مــع أخيــھ شــمس الديــن..) ص : (٤) دمشــق: ال تتفــق معظــم 
الدراســات ال�ــ� أّرخــت لدمشــق ع�ــ� تار�ــخ محــدد لبنا��ــا، لك��ــا 
 تتفــق ع�ــ� أ��ــا مــن أقــدم املــدن التار�خيــة �ــ� العالــم، 

ً
جميعــا

عــام. ص  بثالثــة آالف  املســيح  الســيد  قبــل مولــد  ُبن�ــت  وقــد 
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ً
 ومعرفيــا

ً
 علميــا

ً
تار�خهــا �شــاطا ١٦٩. ولقــد شــهدت دمشــق ع�ــ� 

ا��الفــة  عاصمــة  و�انــت  والعلــوم،  املعــارف  مختلــف  �ــ�   
ً
كب�ــ�ا

األمو�ــة ومركــز إشــعاع عل�ــ� ومعر�ــ� للعامل�ــن العر�ــي واإلســالمي. 
وهــذه �عــض املالمــح ال�ــ� تلتقــي مــع �عــض مالمحهــا ا���ائيــة �ــ� 
ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة، حيــث ترتحــل الوحــدات الســردية إ�ــ� 
�ــ�  تــدور أحدا��ــا  ال�ــ�  التار�خيــة  ا���ايــات  مــن  عــدد  �ــ�  دمشــق 
دمشــق �ــ� زمــن مرج�ــ� محــدد بف�ــ�ة ا��الفــة األمو�ــة باعتبارهــا 
يتوقــف  أو  دمشــق  �ــ�  تجــري  ال�ــ�  ا���ايــات  أمــا  لهــا.  عاصمــة 
أبطالهــا ف��ــا ح�ايــة « امللــك عمــر لنعمــان وولديــھ شــر�ان وضــوء 
املــ�ان» وح�ايــة « عبــد امللــك بــن مــروان والقماقــم الســليمانية» 
وف��ــا يرتحــل الســرد مــن دمشــق ليصبــح فضــاء املــدن األســطور�ة 
 لهذا السرد. ص ١٨٦. إن هذه الصورة املشرقة 

ً
والتخيلية محورا

�ــ� الليا�ــ� ال تختلــف عــن صور��ــا التار�خيــة كمــا وردت  لدمشــق 
�ــ� املصــادر ال�ــ� وصفــت معالــم هــذه املدينــة ا��ماليــة. فلــم تكــن 
�انــت  بــل  وحســب،   

ً
مزدهــرا  

ً
تجار�ــا  

ً
مركــزا ا���ايــات  �ــ�  دمشــق 

ملــك  ح�ايــة   ) �ــ�  يالحــظ  كمــا   ،  
ً
عظيمــا  

ً
صناعيــا  

ً
مركــزا  

ً
أيضــا

الص�ــن). ص١٨٨. و�ــ� صــورة أخــرى تبــدو دمشــق فضــاًء لألمــان 
إذ يتعاطــف معهــا الــراوي ضــّد �غــداد ال�ــ� �عمــل ســلطا��ا ع�ــ� 
 �ــ� الليا�ــ� أ��ــا 

ً
ت���ــ� أبنا��ــا املشــكوك ف��ــم. ومــن مالمحهــا أيضــا

مــدن  �ــ� هــذا �شــبھ معظــم  مدينــة تحتفــي �شــرب ا��مــرة، و�ــ� 
الليا�ــ� ال�ــ� شــهدت إباحيــة واحتفــاًء بالوالئــم العامــرة، ومــا �انــت 
ســلطات مدينــة دمشــق وغ��هــا مــن ســلطات الليا�ــ� بقــادرة ع�ــ� أن 
 ألن هــذه الســلطات 

ً
 أو جهــارا

ً
تمنــع ال�ســاء مــن ممارســة العهــر ســرا

ذا��ــا �انــت غارقــة �ــ� اللهــو والفســاد. كمــا �شــ�� املؤلــف �ــ� : ص 
 �ــ� املدينــة املعرفيــة ال�ــ� 

ً
١٩٨ ـ ١٩٩ لكــن دمشــق �ــ� الليا�ــ� أيضــا

تحتفــي بالتار�ــخ والقصــص واملأثــورات الشــعبية، إضافــة إ�ــ� أن 
لهــا جاذبيــة خاصــة بال�ســبة لرجــال العلــم واملعرفــة الذيــن �انــوا 
��اجــرون إل��ــا، وهنــا يمكننــا أن نقــول أن دمشــق ســبقت �غــداد 
كمركــز للعلــم واملعرفــة. ص ٢٠٦. إن كتــاب املدينــة �ــ� ألــف ليلــة 
وليلــة كتــاب أ�ادي�ــ� قّيــم بمرجعيتــھ العلمّيــة واملعرفّيــة املتنوعــة 
افــرة ورا�عــة  واملوثقــة توثيقــا من��يــا دقيقــا ، وهــو �عطينــا فكــرة و
عــن هــذه املــدن عامــة، وال�ــ� احتفــت ��ــا نصــوص ألــف ليلــة وليلــة 
احتفــاء كب�ــ�ا ووا��ــا، واحتفــى ��ــا الدكتــور يو�ــس احتفــاء مهمــا 
والثقافيــة. والسياســية  واالجتماعيــة  التار�خيــة  أهمي��ــا  �عــادل 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
د. محمد عبد الرحمن يو�س، املدينة �� ألف ليلة ولية ، مالمحها 
الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية ، وزارة الثقافــةـ  الهيئــة العامــة 
للكتــاب ـ دمشــق، الطبعــة األو�ــ� عــام ٢٠٠٨م. مراجعــة وعــرض : 

إيمــان أحمــد ونــوس
املصدر: موقع ملتقى أدباء ومشاه�� العرب
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�عّد كتاب ا���س والسلطة �� ألف ليلة وليلة للدكتور دمحم عبد الرحمن يو�س، الصادر عن مؤسسة �ن�شار 
العر�ــي ـ ب�ــ�وت، لنــدن، مــن أجــرأ الكتــب العر�يــة ال�ــ� حللــت ح�ايــات ألــف ليلــة و ليلــة، و�ي�ــت عالقــات �رتبــاط 
العميقــة ب�ــن ا���ــس والســلطة �ــ� ح�ايــات الليا�ــ�، وهــو مــن أك��هــا عمقــا وتحليــال أ�اديميــا وموضوعيــا لب�يــة 
ا���ايــات �ــ� ألــف ليلــة وليلــة، ودور املــرأة �ــ� هــذه ا���ايــات، و�ــ� نمــو الســرد و�شــعبھ، وانتقالــھ مــن فضــاء 
�ــ� مــدن الليا�ــ�، إضفــاء مكونــات ال�ــ�ر والتخيــل و�ســطورة  �ــ� �شــكيل الفضــاء  إ�ــ� فضــاء، ودورهــا أيضــا 
حضــورا �ــ� ب�يــة ا���ايــة  مــن خــالل جماليــات جســدها الــذي يبــدو هــو �خــر أك�ــ� �ــ�را وأك�ــ� جاذبيــة، وأك�ــ�

 ا���س و السلطة �� ألف ليلة و ليلة

إلهام بدر الدين محفوظ
دي��و�ت/ أمر��ا

�ــ� مقدمــة  ســردا ووصفــا وحــوارا. و�ــرى الدكتــور يو�ــس 
كتابــھ: أنــھ ع�ــ� الرغــم مــن الدراســات الكث�ــ�ة ال�ــ� تناولــت 
امل�ــ�ء  �د�ــي  العمــل  هــذا   

ّ
فــإن وليلــة،  ليلــة  ألــف  ح�ايــات 

با��مــال وال��ــاء يبقــى �ــ� جوهــره عمــال منفتحــا ع�ــ� ب�يــات 
معرفّيــة تار�خيــة وثقافيــة وميثولوجيــة وأســطورّ�ة وتخيلّيــة 
و�ــرى  �عــد.  دراســا��ا  �ســتكمل  لــم  وج�ســانّية  واجتماعّيــة 
الليا�ــ� املنفتحــة ع�ــ� ب�يــات الثقافــات الفارســّية  ب�يــة   

ّ
أن

والهندّيــة والعر�ّيــة والســر�انّية وال��كّيــة �ــ� ب�يــة متناميــة 
تكمــن جماليــات حرك��ــا �ــ� تنّوعهــا ال�ــّ�، و�ــ� تنــوع الــدالالت 
والقــّص،  الســرد  عل��ــا  ــز 

ّ
يرك ال�ــ�  الفكرّ�ــة  وا��طابــات 

و�ــ� انفتــاح ألــف ليلــة وليلــة ع�ــ� حقــول ثقافّيــة وتار�خّيــة 
القديمــة، وهــذا  ا��ضــارات  أعمــاق  إ�ــ�  يمتــّد  واجتماعّيــة 
�متــداد والنمــو يجعــل م��ــا خطابــا أدبيــا متعــدد �تجاهــات 
ــدرس الليا�ــ� �ــ� 

ُ
والــرؤى، ومــن داخــل هــذا التعــدد يمكــن أن ت

أك�ــ� مــن اتجــاه، ووفقــا لكث�ــ� مــن املنا�ــ� النقدّيــة والفكرّ�ــة.
 أهم ما يث�� �ن�باه �� الليا�� هذا ا��ضور 

ّ
و�رى املؤلف أن

الطا�ــ� للمــرأة بــ�ل أصنافهــا، وتوجها��ــا، و�ــ�ل �شــكيال��ا 
�جتماعيــة، فع�ــ� مســتوى الفضــاء امل�ا�ــي تتموضــع هــذه 
مختلفــة،  أمكنــھ  �ــ�  جار�ــة،  أم  حــرة  أ�انــت  ســواء  املــرأة، 
اقعيــة وتخيليــة، ف�ــ� مــن فــارس والهنــد  �عيــدة وقر�بــة، و
و�ســكندر�ة،  والقاهــرة،  والبصــرة،  و�غــداد  والســند، 
ودمشــق، وحلــب والقــدس، وصنعــاء وا���ــاز، ومــن أ�عــد 
مــ�ان عرفتــھ، أو ســمعت بــھ مخيلــة رواة الليا�ــ� ومبدع��ــا. 
وع�ــ� مســتوى الفضــاء الزما�ــي، فــإن �ســاء الليا�ــ� هــن مــن 

قراءة في كتاب الدكتور محمد عبد 
الرحمن يونس

القــص  ســبقت  ال�ــ�  التار�ــخ  وحلقــات  والعصــور،  �زمنــة  �ل 
ألــف  ليا�ــ�  تتعــرض  الطبقــي  املســتوى  وع�ــ�  معــھ،  تزامنــت  أو 
ليلــة وليلــة لشــرائح اجتماعيــة �ســوّ�ة متباينــة ومتباعــدة تــارة، 
ومتقار�ــة تــارة أخــرى، و�اختــالف طبقا��ــن �جتماعيــة، فهنــاك 
ا��ار�ــة والوصيفــة والســيدة وامللكــة و�م�ــ�ة، و�رســتقراطّية 
املعدمــة،  والفق�ــ�ة  ورواءهــا،  الرجــال  يتقاطــر  ال�ــ�  ا��ســناء 
والقــّوادة والقهرمانــة، وا��تالــة املاكــرة، والداهيــة, وا��ميلــة 
والقبيحــة، والســوداء والبيضــاء والشــقراء، والفاجــرة والداعــرة 
 املــرأة �ــ� الب�يــة شــبھ ال�لّيــة 

ّ
واملتعففــة، وال �غا�ــ� إذا قلنــا إن

الســرد والقــص. ملكونــات 
و�ركــز كتــاب الدكتــور يو�ــس ع�ــ� دراســة مظاهــر خطــاب ا��ــب 
وا���ــس �ــ� �عــض ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة، وذلــك مــن خــالل 
والتار�خيــة  الثقافيــة  بمرجعيا��ــا  ور�طهــا  ا���ايــات،  تحليــل 
أحيانــا، و�ــدرس ظاهر�ــي ا��ــب وا���ــس ونموهمــا و�شــع��ما، 
�انــت  ال�ــ�  والسياســية  �جتماعيــة  بالوضعيــة  وعالق��مــا 
ســائدة زمــان الليا�ــ�، ودور هات�ــن الظاهرت�ــن �ــ� �شــكيل ا���ايــة 
اقــع  ونموهــا، باعتبــار هــذه ا���ايــة خطابــا أدبيــا يأخــذ مــن الو
و�اعتبــار  افــة،  وا��ر و�ســطورة  والتخيــل  وا��لــم  والتار�ــخ 
وثقافيــة  و��ســانية  اجتماعّيــة  حــاالت  �شــ�ل  ا��طــاب  هــذا 
ا��ــب  دور  مب�نــا  الليا�ــ�  ح�ايــات  املؤلــف  و�حلــل  وسياســية، 
الســرد والوصــف، و�حــداث، وا��بكــة،  �شــكيل  �ــ�  وا���ــس 
والب�يــة ا���ائيــة العامــة لليا�ــ� ا��ــب. كمــا �عمــل املؤلــف ع�ــ� 
الرؤ�ــة  معالــم  مــن  كث�ــ�  تحديــد  �ــ�  ا���ــس  خطــاب  دور  ت�يــان 
السياســّية ��ــ�ام ألــف ليلــة وليلــة، وعالقا��ــم �شــعو��م، و��ــ� 
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ــر املــرأة ا��ار�ــة أو الســيدة، أو غ��هــا مــن ال�ســاء 
ّ
أي مــدى تؤث

و�قتصادّيــة،  التجارّ�ــة  وعالقا��ــم  وأح�امهــم،  قرارا��ــم  ع�ــ� 
كمــا يب�ــن املؤلــف مــدى عالقــة املــرأة بالفضــاء الزما�ــي وامل�ا�ــي، 
بــدا  و�ن  وا���ــس،  ا��ــب  بخطــاب  املشــبع  الزما�ــي  فالفضــاء 
طو�ال، إال أنھ يبقى محدودا باملساحة السردّية الزمنّية املمتدة 
ع�ــ� الليا�ــ�، وال�ــ� تتحــدد �ــ� كــون شــهرزاد ب�ــن أحضــان شــهر�ار 
مــن  التخيــل  مســتوى  وع�ــ�  بجســدها،  اقــع  الو مســتوى  ع�ــ� 
خــالل أجســاد ال�ســاء اللوا�ــي �ســرد ع��ــن، وتــروي، والفضــاء 
إ�ــ�  شــهر�ار  قصــر  مــن  و�متــّد  ينمــو  شــمو��،  فضــاء  هــو  امل�ا�ــي 
هــذا  ومــن  وملوكهــا،  وليلــة  ليلــة  ألــف  وأمــراء  ســالط�ن  قصــور 
امل�انّيــة  الفضــاءات  بقيــة  وتتــوزع  تتحــدد  الشــهر�اري  الفضــاء 

تبــدو شاســعة جــدا. ال�ــ�  والزمانّيــة �خــرى، 
أّما عناو�ن كتابھ فقد جاءت ع�� الش�ل التا��:

مقدمة
ـ ح�اية ع�� شار وزمرد ا��ارّ�ة.

ـ ح�ايــة ا��كيــم الفار��ــ� صاحــب فــرس �بنــوس مــع ب�ــت ملــك 
صنعــاء.

ـ جســد ا��ار�ــة ب�ــن شــهوة ا��ليفــة والوز�ــر والعبــد و�شــر�عات 
القا��ــ�.

سوسيولوجيا خطاب ا���س �� ألف ليلة وليلة
ـ مدخل

ـ ح�اية وردان ا��ّزار مع املرأة صاحبة الك��
ـ ح�اية تتضمن داء غلبة الشهوة �� ال�ساء.

ـ نقد خطاب ا��ب والسلطة �� تار�خينا للي��
ـ مظاهر خطاب ا��ب

ـ بنائية �مثلة الوظائفية �� إحدى ح�ايات ألف ليلة وليلة
ح�اية عالء الدين أبو الشامات أنموذجا.

ـ خاتمة
وتحــت العنــوان املوســوم بـــ «بنائيــة �مثلــة الوظائفيــة �ــ� إحــدى 
ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة» الــذي �عــّد مــن أطول عناو�ن الكتاب، 
درس املؤلــف ح�ايــة مــن أطــول ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة، و�ــ� 
محمــود  والتاجــر  الشــامات  أبــو  الديــن  عــالء  ح�ايــة  ح�ايــة: 
البل�ــ�، وســفرهما مــن مصــر إ�ــ� �غــداد ثــّم إ�ــ� حلــب، ومــا جــرى 
ا���ايــة،  بنــاء  �ــ�  ا���ســية  والرغبــة  ا���ــس  دور  و�ّ�ــن  لهمــا، 
و�شــع��ا، ومســار أحدا��ــا الكث�ــ�ة. وعــّرج املؤلــف، و���ــ�ء مــن 
�فاضــة، أثنــاء تحليلــھ لهــذه ا���ايــة ع�ــ� دور الغنــاء واملوســيقا 
وا��مــور، �ــ� تحف�ــ� خطــاب ا���ــس، وتحف�ــ� الرغبــة ا���ســية 
لــدى �ــ�وص الليا�ــ�، و�خاصــة ال�ــ�وص الذيــن  وتأجيجهــا 
اقتصاديــا،  واملالكــة  سياســيا،  ا��اكمــة  الطبقــة  إ�ــ�  ي�تمــون 
و�التا�ــ� تحف�ــ� ا���ايــة و�شــع��ا إ�ــ� ح�ايــات فرعّيــة تلــد مز�ــدا 
تحليلــھ  أثنــاء  ـ  يقــول  وكمــا  ـ  أفــاد  وقــد  وا��ــواري.  ال�ســاء  مــن 
ل���ايــات مــن مظاهــر �يروتيكيــة العر�يــة ونصوصهــا وأدبيا��ــا، 

كمــا �ــّ�لها الفقهــاء والشــيوخ �جــالء �ــ� مؤلفا��ــم القديمــة. 
وأث�ــت املؤلــف كث�ــ�ا مــن النصــوص العلمّيــة ا��ر�ئــة �ــ� هــذا 
اســت�تجها  ال�ــ�  والــرؤى  املفاهيــم  تالمــس  وال�ــ�  ا��انــب، 
مــن خــالل دراســتھ، وتق�ــ�ب م��ــا، وقــد طّبــق مــن خــالل هــذه 
عنــد  افــز»  «ا��و مفاهيــم  ��اديميــة  العلميــة  الدراســة 
الوظائفّيــة»  الــروس، وكذلــك مفهــوم «�مثلــة  الشــكالني�ن 
عنــد فالديم�ــ� بــروب، مــن خــالل تحليلــھ ل���ايــات ال�ــ�ر�ة 
الشــعبّية، ومــن هنــا فــإن دراســة الدكتــور يو�ــس رّ�مــا جــاءت 
نصــوص  تناولــت  ال�ــ�  العر�يــة  الدراســات  ملعظــم  مغايــرة 
ألــف ليلــة وليلــة، لك��ــا ال تد�ــ� أّ��ــا ســبق��ا معرفيــا، وأهميــة 
ــة �ــ� الوصــول إ�ــ� النتائــج ـ كمــا يقــول ـ بــل يمكــن اعتبارهــا 

ّ
ودق

ا���ــس،  فهــم خطــاب  �ــ�  ا��ديــدة  ا��ــاوالت  إحــدى  بحــّق 
بال��كيبــة �جتماعيــة  ا���ايــة، وعالقتــھ  �شــكيل  �ــ�  ودوره 

والسياســية وا��ضار�ــة لــدى شــعوب ألــف ليلــة وليلــة.
تحليــل  �ــ�  كب�ــ�ا  جهــدا  بــذل  قــد  املؤلــف  أن  ونالحــظ 
القديمــة  مــن املصــادر  مــن عــدد كب�ــ�  ا���ايــات، مســتفيدا 
وا��ديثــة، و�جن�يــة امل��جمــة �ــ� معــارف إ�ســانية عديــدة، 
وتلــك ال�ــ� تتحــدث عــن ألــف ليلــة وليلــة، بطر�قــة مباشــرة أم 
غ�ــ� مباشــرة. �ل ذلــك مــن خــالل لغــة جميلــة عذبــة أحيانــا، 
ومث�ــ�ة وآســرة جرئيــھ أحيانــا أخــرى، و�خاصــة تلــك النصوص 
ألــف  �ــ� ح�ايــات  ال�ســاء، وكمــا وردت  ال�ــ� تصــف أجســاد 
ليلــة وليلــة، و�ــ� الكتــب �يروتيكيــة العر�يــة القديمــة، وال�ــ� 

�انــت ممنوعــة مــن التــداول، ولف�ــ�ة قر�بــة. 
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والناقــد  للباحــث  يمكــن  ثــري  ك�ــ�  وليلــة  ليلــة  ألــف 
ثــراء  العامليــة  الكنــوز  أك�ــ�  مــن  أنــھ  يــدرك  أن  واألديــب 
بالعلــم واألدب وامليثولوجيــا والتأر�ــخ واإلن��و�ولوجيــا 

. ذلــك  وغ�ــ�  والنقديــة،  اللســانية  واملــوارد 
و�ــ�   ، ألــف خطــاب وخطــاب  �ــ�  وليلــة  ليلــة  ألــف  إن 
املظنــون أن عطــف ليلــة واحــدة ع�ــ� األلــف لــھ داللتــھ 
أننــا  أي  الال��ائيــة  و�نمــا   ، فحســب  التكث��يــة  ل�ــس 

بصــدد ألــف ��ايــة و��ايــة لــم ت�تــھ ولــن ت�تــھ .
واملت�اثــف  الظلمــة  املت�اثــف  املتم�ــ�  العمــل  هــذا  �ــ� 
ســرى  والضــوء  الظــالم  ب�ــن  بمــا  واملت�اثــف  الضــوء 
الناقــد الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس و��ــ� اآلن 

. يــزل �ســري  لــم 
أعمالــھ  مــن  واحــد  عمــل  �عــرض  ســنكتفي  أننــا  بيــد 
املتعددة حول ألف ليلة وليلة أال وهو كتاب « ا���س 
والســلطة �ــ� ألــف ليلــة وليلــة «(الصــادر عــن مؤسســة 

االن�شــار العر�ــي ـ ب�ــ�وت /لنــدن ، الطبعــة األو�ــ�.).
وقــد جــاء الكتــاب �ــ� ٢٣٤ صفحــة مــن القطــع املتوســط 
قســمھ املؤلــف أر�عــة أقســام �ــ� : املقدمــة ، ثــم املــرأة 
وسوســيولوجية  ا���ايــات،  �ــ�  ا���ــس  و�انورامــا 
�ــ�  والســلطة  ا��ــب  خطــاب  ونقــد   ، ا���ــس  خطــاب 
�ــ� إحــدى  تأر�خنــا اللي�ــ� ، و�نائيــة األمثلــة الوظيفيــة 

ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة . ثــم تـــأ�ي ا��اتمــة.
�شــوة  مــن  االن��ــاء  �عــد  بالذهــن  �علــق  مــا  أول  ولعــّل 
قــراءة الكتــاب �ــ� اللغــة الفخمــة األنيقــة ال�ــ� اســتطاع 
عــن  ي�تعــد  أن   : يق�ــ�ب  وأن  ي�تعــد  أن  ��ــا  الكتــاب 
جفــاف اللغــة العلميــة القاســية ، وأن يق�ــ�ب �ــ� الوقــت 
نفســھ مــن اللغــة األدبيــة املنّمقــة الرا�عــة دونمــا تخــّل 
عــن رصانــة الفكــرة وحياديــة العبــارة �ــ� طرحهــا العل�ــ� 
افــر إال عنــد قالئــل مــن ال�اتب�ــن . . وهــذه خاصيــة ال تتو

أّمــا �ــ� مجــال التنــاول العم�ــ� فت�ــ�ز القــدرة التحليليــة 
وا��ــة جليــة �ــ� جميــع أجــزاء العمــل .

 الليا�ــ� �ــ� نتــاج ��موعــة مؤلف�ــن مــن حضــارات 
ّ

ولــو رام املــرء ت�بــع أهــم خيــوط هــذا الكتــاب فإنــھ ســيجد �ــ� القســم األول تأكيــد أن
متعــددة �ــ� الهنديــة والفارســية والعر�يــة بــل إن �عــدد املؤلف�ــن وا�ــ� أك�ــ� مــا يكــون الوضــوح �ــ� التأر�ــخ الطو�ــل الــذي مــرت بــھ الليا�ــ� �ــ� 
 �ــ� ب�يــة �عــض ا���ايــات مــن حيــث األســلوب وال��اكيــب 

ً
الصياغــة العر�يــة فالقــارئ املتمّعــن كمــا يقــول د. يو�ــس : « يجــد أن ثمــة اختالفــا

واللغــة « .
و��ــ� د. يو�ــس ع�ــ� دور املــرأة ا�����ــ� �ــ� الليا�ــ� حيــث إن املــرأة �ــ� ا��لــم الــوردي بال�ســبة لل�ــ�صيات ال�ــ� �شــ�ل ا��ــدث ، إذ ت��كــز 
ــف ، بمــا يجــّره هــذا ا��ضــور مــن طفحــان ج���ــ� ولكــن خطــاب الليا�ــ� �ــ� بن�تــھ الدالــة العميقــة كمــا 

ّ
تقنيــة القــص ع�ــ� حضورهــا املكث

ــات الســرد و�حلــل 
ّ
يقــول الباحــث: يحتــوي ع�ــ� خطاب�ــن همــا : خطــاب الســلطة السوســيولو�� ، وخطــاب ا���ــس الــذي �عــّد أهــّم مكون

د. يو�ــس ثــالث ح�ايــات مــن ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة ليبّ�ــن كيفيــة �عامــل الــرواي مــع ا���ــس وكيفيــة تقديمــھ مــادة رئ�ســة تتحكــم �ــ� 
اقــع االجتما�ــ� والســلطوي . عالقــات ا���ايــة و�ــ� عالقــات ال�ــ�وص مــع الو

عرض كتاب الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة
 تأليف الدكتور محمد عبد الرحمن يونس

 أ.د. ُجمعان عبد الكريم- المملكة العربية الســعودية/ جامعة الباحة
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أن  ع�ــ�   
ً
ت�ب��ــا نجــد  ا���ــس  خطــاب  سو�ســولوجيا  و�ــ� 

الليا�ــ� بطبيع��ــا اليمكــن أن �ســتوع��ا أي من�ــ� نقــدي قــار 
، بــل يجــب أن تــدرس �عــدد المتنــاه مــن الدارســ�ن و�عــدد 
ترك�ــ�ا  الليا�ــ�  �ــ�  وألن  وا��طابــات  املنا�ــ�  مــن  المتنــاه 
فقــد  األجســاد  تلــك  تث�ــ�ه  ومــا  ال�ســاء  أجســاد  ع�ــ�  عامــا 
ت�بــع الباحــث خطــاب ا���ــس �ــ� ا��تمعــات ا��تلفــة ال�ــ� 
تــدور ف��ــا الليا�ــ� ماب�ــن مجتمعــات بدائيــة أو شــبھ بدائيــة 
طبقــات  وماب�ــن  حضار�ــة  شــبھ  أو  حضر�ــة  ومجتمعــات 
بــل  وأرســتقراطية  �قطاعيــة  و وزراعيــة  تجار�ــة  مختلفــة 
مجتمعــات متخّيلــة تطــوف �ــ� عالــم ا��ــن واألســاط�� . ولــم 
ا��طــاب  هــذا  �ــ�  ا��يوا�ــي  ا��ضــور  ح�ــ�  الليا�ــ�  ��مــل 

كذلــك. ا�����ــ� 
وقــد خــرج املؤلــف �ــ� بحثــھ بمــا يقــرر أن طبيعــة العالقــات 
ا��سدّية �� �� الغالب عالقات استالبية ال ي�اد �شع ف��ا 
التبايــن  فــرض  وقــد   ، الرفيعــة  العالقــات اإل�ســانية  بر�ــق 
مســتوى  العالقــة  تلكــم  مــن  مســتو��ن  الشاســع  الطبقــي 
ومســتوى   ،... للتحقيــق  قابــال  ا���ــس  الفعــل  فيــھ  يكــون 

يكــون فيــھ الدافــع ا�����ــ� مل�ــ� ومحاصــرا.. .
ل �ــ� املب�ــ� 

ّ
ولكــن ا��طــاب ا�����ــ� هــو �ــ� ا��قيقــة �شــ�

افــز Motifs ح�ائيــة ، هــذا و�عــد د.  ا���ا�ــي مجموعــة حو
افــز �ــ�  يو�ــس مــن أوائــل مــن قامــوا بتطبيــق مفهــوم ا��و
املن�ــ� الشــكال�ي عنــد توماشفســ�ي �ــ� الدراســات النقديــة 
العر�يــة ... واحتــواء ا���ايــة ع�ــ� مــا �ســ�ّ� األدب املاجــن 
أو املكشــوف(EROTIC LITERATURE)، ال يبعدهــا بحــال 
عــن االنضــواء تحــت ا��طابــات األدبيــة �ــ� ب�ي��ــا العميقــة 

كمــا يقــول املؤلــف .
و�ذا �ان الباحــث يذهــب إ�ــ� أن هنــاك مرواحــة فعليــة ب�ــن 
ا���اية ، و��ن ممارســة شــهرزاد ل���س ، بل يذهب إ�� أن 
شــهر زاد ال تقــوم �ــ� حقيقــة األمــر ســوى بال�ــ�ر�ة مــن بنــات 
�ــ� تحر�رهــن و�عــادة  ج�ســها ، ومــن زم��ــا أك�ــ� مــن رغب��ــا 

شــهر�ار إ�ــ� دائــرة الو�ــ� والعقــل ( انظــر ص ١٠٢ ) .
 
ً
فإننا نرى أن فعل ممارســة ا��ب اليمكن أن يكون متصال

�ــ� ج�ــس وألــف ج�ــس وج�ــس ، لكــّن األقــرب أن يكــون �ــ� 
فعــل  إن  العميقــة  أقــول  وال   ، املســت��ة  الب�يــة  توصيــف 

ا��ـ�ـي نفســھ تحــول إ�ــ� ج�ــس با���ايــة.
إن شــهرزاد حينمــا �ســكت عــن الــكالم املبــاح إنمــا �ســكت 
قبــل اكتمــال رعشــة ا���ايــة ممــا يجعــل شــهر�ار ي�شــّوق إ�ــ� 
قــد  ال�ــ�  ا���ســية  الرعشــة  ا���ائيــة ال  الرعشــة  اكتمــال 
تتحقــق، أو قــد تط�ــ� عل��ــا رعشــة ا���ايــة ال�ــ� ابتكر��ــا 
رعشــة  ألــف  �ــ�  وليلــة  ليلــة  ألــف  ح�ايــات  إن   . شــهرزاد 
 . إنــھ ج�ــس �ــ� تتا�ــع 

ً
ورعشــة.. �ــ� ممارســة ا���ــس ســرديا

ا���ايــة ، و�ــ� تمفصالتــھ ا��تلفــة �ــ� ســرد ا���ايــة، وهــو 
سوســيولو��  ��طــاب  نفســھ  الوقــت  �ــ�  يؤســس  ج�ــس 
مكّوناتــھ  �ل  تت�اثــف  خاصــة  بطبقــة  خــاص  وســلطوي 

تلــك الطبقــة . إلرضــاء 
ا��ــب  خطــاب  نقــد  حــول  فيتمحــور  البحــث  مــن  الثالــث  القســم  أمــا 
والســلطة �ــ� تار�خنــا اللي�ــ�، حيــث يجــب أن تكــون دراســاتھ كمــا يقــول 
الليا�ــ�  ��تمعــات  والتار�خيــة  الثقافيــة  ا��الــة  ع�ــ�  مب�يــة  الباحــث 
( انظــر ص ١٢٢) . ومــن خــالل التحليــل العميــق لبعــض ح�ايــات ألــف 
ليلــة وليلــة ��ــ�ل الباحــث إدانــة �املــة لذينــك ا��طاب�ــن ، إذ ا��ــب �ــ� 
الليا�ــ� هــو حــب يمّهــد ل���ــس، و�قــّدم مائــدة ا��ســد ع�ــ� مذبــح اآلدميــة 
، أمــا الســلطة فقــد �انــت ســلطة منافقــة غرقــت �ــ� غابــات ال��ــود وجبــال 
شــ��وفر��يا  وفــق  البــالد  وأدارت  والرقــص،  ا��ــون  وحفــالت  األكفــال 
الــذي اســتعمل لتمر�ــر �افــة  لهــا �ل ��ــ�ء باســم الديــن  ت�يــح  ســلطو�ة 

. املزاجيــة  والرغبــات  املتناقضــة  ا��طابــات  أنــواع 
األمــوي  العصر�ــن  أدان  الــذي  الباحــث  مــع  أخــرى  وقفــة  نقــف  وهنــا 
والعبا��ــ�، لنقــول إنــھ ع�ــ� الرغــم مــن االســ�بداد والعســف الــذي �ان 

ل��ضــارة  الذهبيــة  العصــور   
ّ

أن إال  �افــة،  العصــور  تلــك  عالــم  يطبــع 
اإلســالمية ال�ــ� لــم نــزل’ �ــ� العلــوم اإل�ســانية، عالــة ع�ــ� كث�ــ� مــن ترا��ــا 
تفتحــت  فقــد   ، ال��ــري  الرا�ــع  إ�ــ�  الثا�ــي  مــن  الثالثــة  العصــور  �انــت 
آفــاق للعلــم وا��ر�ــة الفكر�ــة ،والتدافــع العل�ــ� الرا�ــ�، بمــا ال نجــده �ــ� 
 
ً
 وجماليــا

ً
 ج�ســيا

ً
ــل زادا

ّ
عصرنــا ا��اضــر . أمــا مجتمــع ا��ــواري فقــد مث

جعــل تلــك ا��تمعــات ترتــوي مــن ا���ــس ( وهــذا ال �ع�ــ� اإلقــرار أبــدا 
�عبوديــة املــرأة واســتال��ا)، لتخلــص هــذه ا��تمعــات �ــ� الفكــر واإلبــداع 
والعطــاء املعر�ــ�، و ح�ــ� اليكــون فضــاء ا��ســد هــو الهاجــس األك�ــ� �ــ� 
حيا��ــا ،كمــا هــو �ــ� ال�ائــن العر�ــي ا��ديــث الــذي ال يفكــر إال �ــ� تكــوّرات 

. و�شــكيالتھ  ا��ســد 
 م��ــم علمــاء 

ً
إن اإلشــباع ا�����ــ� لــدى خلفــاء تلــك العصــور جعــل كث�ــ�ا

 
ً
أو أدبــاء أو مبدع�ــن مثــال املأمــون وابــن املع�ــّ�، لكــن ذلــك ال يمنــع كث�ــ�ا



دد
لع

ة ا
صي

شخ

46

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

مــن الف�ــ�ات املظلمــة ال�ــ� ط�ــ� ف��ــا �ســونامي ا���ــس، فأهلــك 
ــد �ائنــات 

ّ
 اال�غمــاس �ــ� هــذا الفضــاء قــد يول

ّ
ا��ــرث وال�ســل ألن

همجيــة التحمــل أي ذرة مــن ذرات الكرامــة اآلدميــة .
عوامــل  لــھ  ا��ديــث  العر�ــي  ال�ائــن  �ــ�  ا�����ــ�  الشــبق  إن 
 ولكــن يظــّل العامــل األك�ــ� هــو عامــل التخلــف الدي�ــ� 

ّ
مختلفــة

الــذي  ا��ديــث  العر�ــي  ال�ائــن  عصــر  �ــ�  واملد�ــي  واالجتما�ــ� 
يحلــم كث�ــ� مــن أفــراده أن تكــون قبورهــم ب�ــن فخــذي امــرأة . هــذا 
ا��تمــع املي�ئــوس مــن برئــھ الــذي ���ــن شــهر�اره املــرأة و�قتلهــا 
ألــف قتلــة باســم الديــن مــرة، و�اســم األخــالق أخــرى وهــو يمــارس 
الدعــارة �ــ� ا��فــاء، هــذا ال�ائــن �عــم هــو الــذي جعــل الدعــارة 
الفــن،  ودعــارة  السياســة  دعــارة  فهنــاك  عالقاتــھ،  �ل   

ّ
تلــف

...إ�ــ� الديــن  ودعــارة  اإلدارة  ودعــارة  الثقافــة،  ودعــارة 
�ــ� ألــف ليلــة وليلــة أطهــر بكث�ــ� مــن العالــم  إن العالــم البغا�ــي 
البغا�ــي العر�ــي �ــ� عصرنــا الــذي يمــارس البغــاء باســم محار�ــة 

البغــاء .
 إ�ــ� ا���ــس والســلطة �ــ� ألــف ليلــة وليلــة لنجــد �ــ� قســمھ 

ً
وعــودا

األخ�ــ� دراســة نقديــة معّمقــة ���ايــات ألــف ليلــة وليلــة اســتعمل 
بــروب  فالديم�ــ�   

ً
متا�عــا الوظائفّيــة  األمثلــة  بنائيــة  املؤلــف  فيــھ 

�ــ� مفهومــھ للمثــال الوظائفــي مــن خــالل تحليلــھ ���ايــة (عــالء 
وظيفــة  تتموضــع  ا���ايــة  هــذه  ففــي  الشــامات)،  أبــو  الديــن 
�ــ�  الرحيــل ، ال�ــ� �ســبق بوظيفــة interdiction، حيــث تأخــذ 
لــم  هــذه ا���ايــة شــ�ل النصيحــة ، وهنــاك وظيفــة املنــع ال�ــ� 
تتحقــق �ــ� هــذه ا���ايــة، ممــا أّدى إ�ــ� تحقــق وظيفــة األمــر أو 
االق�ــ�اح، ال�ــ� ي�تــج ع��ــا فيمــا �عــد وظيفــة ا��ــرق أو خــرق املنــع.

وتنمــو ا���ايــة �ــ� مــا �عــد عــن طر�ــق وظيفــة ا��ــداع ، فوظيفــة 
الوســاطة،  ثــم وظيفــة  االفتقــار،  ، فوظيفــة  العفــوي  التواطــؤ 
وتتداخــل األحــداث بوظيفــة الفعــل املضــاد حســب مفهــوم بــروب 
،أو وظيفــة إرادة الفعــل حســب غر�مــاس. ثــم تظهــر وظيفــة املانــح 
... وغ�ــ� ذلــك مــن الوظائــف املســتعملة  نــزع القنــاع  ،فوظيفــة 
أك�ــ�  مــن  الكتــاب  مــن  القســم  هــذا  و�عــّد   . ا���ايــة  تحليــل  �ــ� 

 �ــ� اســتعمال أدوات النقــد الســردي .
ً
األقســام �عّمقــا

و�عــد هــذه ا��ولــة املا�عــة �ــ� دراســة خطــاب ا���ــس والســلطة 
�ــ� ألــف ليلــة وليلــة ،ال �ســع القــارئ إال االتفــاق مــع املؤلــف الــذي 
 ، ول�ــس مــن 

ً
يذهــب إ�ــ� أن الفكــر الشــهرزادي ل�ــس فكــرا تنو�ر�ــا

مهمتــھ أن يكــون كذلــك ،: « إنــھ دعــوة إ�ــ� الطبقــات االجتماعيــة 
اقــع الســائد بــ�ّل ب�ياتــھ املهّمشــة ،  امل�ــ�وقة للتصا�ــ� مــع الو
وأوضاعــھ الــال إ�ســانية ، وهــو دعــوة برؤ�ــة ال مباشــرة للطبقــة 
الفوقيــة الســتمرارها �ــ� إذالل الطبقــة الدونيــة . والدعــوة هنــا 
هــذه  �شــ�ل  الــذي  هــو  فا���ــس   ، ا���ــس  طر�ــق  عــن  ت�ب�ــن 

آفاقهــا « ص ٢٣١ . الدعــوة و
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قديمــا  واإلســالمية  العر�يــة  ا���ســانية  (موســوعة 
�شــرف  ��ــم،  وثقا�ــ�  فكــري  مشــروع  هــو  وحديثــا)، 
عليــھ ال��وف�ســور محمــد عبدالرحمــن يو�ــس، و�حــرره 
�ــ�  البحــث  غايتــھ  واال�اديمي�ــن،  الباحث�ــن  مــن  نخبــة 
موضــوع إشــ�ا�� ظــل حب�ــس الغــرف املغلقــة، و�ســليط 
الضــوء ع�ــ� جوانبــھ ا��فيــة، ومناطقــھ املعتمــة ال�ــ� 
ي�ناولهــا النــاس �ــ� ا��فــاء، وتحــاط بجــو مــن الكتمــان، 
العتقــاد  بحثــة،  وجــرأة  مجازفــة  �عت�ــ�  ف��ــا  والبحــث 
�عــض العقليــات املت��ــرة بــأن ا��ــوض فيــھ يدخــل مــن 
بــاب ا��رمــات والطابوهــات، لك�ــ�ة مــا يق�ــ�ف أ��ا��ــا 
الســ��  جنــاح  تحــت  جســيمة  أخالقيــة  جرائــم  مــن 
وا��فــاء، ولقلــة مــا كتــب حولــھ مــن دراســات وأبحــاث 
�ــ� العر�يــة، وقــد تناولــھ مــن قبــل الباحــث العرا�ــ� جمــال 
جمعــة، وأصــدرت دار اآلداب ودار ا��مــل، ودار الســا�� 
عــدة أعمــال أدبيــة، وتحقيقــات لكالســيكيات اإليروتيــ�ا 
تصــدر  �انــت  ال�ــ�  الناقــد  مجلــة  وخصصــت  العر�يــة، 
وا��ســد  ا���ــس  تيمــة  تناولــت  أعــداد  عــدة  بلنــدن، 
بــ�ل حر�ــة وانفتــاح. وقــد رأى النــور مــن هــذه املوســوعة 
جــزآن، صــدر الطبعــة األو�ــ� مــن ا��لــد األول، �ــ� يونيــو 
٢٠١٨ م، عــن دار إي ـ كتــب e-kutub - لنــدن. �ــ� ٥٠٠

دجلــة  بــدار   ٢٠٢١ عــام  طباعتــھ  وأعيــدت  صفحــة، 
اال�اديميــة �ــ� �غــداد، وشــارك �ــ� تحر�ــره ١٣ باحثــا مــن 

العر�ــي. العالــم  دول  مختلــف 

موسوعة اجلنسانية العربية واإلسالمية قدميا وحديثا

املهدي نقوس
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افيا �شــرح  وكتــب ال��وف�ســور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس تقديمــا و
مــن خاللــھ دوا�ــ� البحــث �ــ� هــذا املوضــوع، واملال�ســات واملعيقــات 

ال�ــ� تكتنفــھ:
�ــ�  جــدا  مهمــة  ظاهــرة  واإلســالمية  العر�يــة  ا���ســانية  «تجّســد 
�ــ�  البحــث  حساســية  مــن  الرغــم  وع�ــ�  القديــم،  العر�ــي  تراثنــا 
أخبــار  وتدو�ــن  وتدو���ــا،  وجودهــا  وأســباب  ومظاهرهــا،  أصولهــا 
والفقهيــة،  اإلســالمية  التار�خيــة  ا��طابــات  �ــ�  ورجالهــا  �ســا��ا 
وأئمــة  أجــالء،  شــيوخا  يمنــع  لــم  هــذا   

ّ
فــإن األدبيــة،  الكالســيكية 

مســاجد، وفقهــاء أصولي�ــن مــن البحــث ف��ــا، وتدو���ــا، وا��ديــث 
ع��ــا بحر�ــة وجــرأة معرفيــة كب�ــ�ة، وهــذه ا��ــرأة دليــل ع�ــ� ف�ــ�ات 
ا��رّ�ــة الفكر�ــة واملعرفيــة ال�ــ� عا�شــها هــؤالء الشــيوخ والفقهــاء 
العر�ــي  عاملنــا  �ــ�  الضيقــة  ا��ر�ــات  بف�ــ�ات  مقارنــة  األجــالء 

املعاصــر.
وع�ــ� الرغــم مــن ا��ــوف وا��ــذر املعاصر�ــن �ــ� كشــف مظاهرهــا، 
�ــ�  وتوظيفهــا  املعاصــرة،  العر�يــة  ا��تمعــات  حيــاة  �ــ�  ودورهــا 
و�ســاء،  رجــاال  كتابــا،  هنــاك  أن  نجــد  أننــا   

ّ
إال األدبيــة،  ا��طابــات 

حقلهــا  مــن  ��ــا  وانتقلــوا  ا��ــذر،  وهــذا  ا��ــوف  هــذا  خرقــوا 
فوهــا �ــ� خطابا��ــم اإلبداعيــة 

ّ
التار��ــ� والفق�ــ� والكالســي�ي، ليوظ

مســرحا،  أم  روايــة  أم  قصــة  أم  شــعرا  أ�انــت  ســواء  املعاصــرة، 
توظيفــا ع�ــ� غايــة عاليــة مــن ا��ــرأة، بلغــت أحيانــا حــّد الوصــف 
ب�ــن  وا��ماليــة  اإل�ســانية  العالقــة  لطبيعــة  الصر�ــح  اإليروتيـ�ـي 
الرجــال وال�ســاء، وأحيانــا أخــرى بــدت مح�شــمة وخائفــة، وتنحــو 
مواضعــات  عــّدة  مــن  خوفــا  وراءه،  ــى 

ّ
تتخف ال��م�ــ�،  �ــ�  من�ــ� 

أخــرى. أحيانــا  وأخالقيــة  ودي�يــة  أحيانــا،  وسياســية  اجتماعيــة 
�ــ�  ال�ــ� �انــت تصــدر  إ�ــ� أن مجلــة «الناقــد»  هــذا وتجــدر اإلشــارة 
لنــدن، �انــت �ــ� الرائــدة مــن ب�ــن ا��ــالت العر�يــة، ال�ــ� اج�ــ�أت، 
�ــ�  وحاال��ــا  مظاهرهــا  بتعــدد  ا���ســانية  موضــوع  وطرحــت 
الكتابــات التار�خيــة، والكالســيكيات اإلســالمية والفقهيــة، وكذلــك 
العــدد  هــذا  �ــ�  مســاهم��  و�انــت  العر�ــي،  القص��ــ�  ال�ــ�اث  �ــ� 
ببحــث موســوم بـــــ «عــن مجتمــع» ألــف ليلــة وليلــة» وجــدل ا���ــس 
والســلطة: ثقــب الــروح و البــ�ارة» ،بدايــة للتفك�ــ� بإنجــاز كتــب عــن 
مظاهر ا���ســانية �� ال��اث ا���ا�ي القديم، وتحديدا �� ح�ايات 

ألــف ليلــة وليلــة.»
وتكونت الهبئة االس�شار�ة من السادة األفاضل

 - رشــد  ابــن  جامعــة  رئ�ــس  األلو��ــ�:  عبدا��بــار  ت�ســ��  د.  أ.   -١
املفتــوح اإللك��و�ــي  التعليــم  هولنــدا،   - برنفيلــد 

٢- أ. د. جمــال بوطيــب: جامعــة محمــد بــن عبــدهللا - فــاس - �ليــة 
الثقافيــة، املغــرب - مديــر مؤسســة مقار�ــات للصناعــات  اآلداب 

جامعــة  واآلداب،  الفنــون  �ليــة  بوطاج�ــن:  ســعيد  د.  أ.   -٣
ا��زائــر  - مســتغانم   - باد�ــس  بــن  عبدا��ميــد 

دجلــة  جامعــة  رئ�ــس  معــاون  املر�ــ�:  عبدالهــادي  ســعيد  د.  أ.   -٤
العــراق �غــداد،  اإلدار�ــة،  للشــؤون 

٥- أ. د. شــر�ف ��ــ� ��ــ� تو�ــغ: جامعــة الدراســات األجن�يــة، بيك�ــن 
- الص�ــن

اللغــة  �ليــة   ،٢ ا��زائــر  جامعــة  بورايــو:  ا��ميــد  عبــد  د.  أ.   -٦
الشــرقية، واللغــات  وآدا��ــا  العر�يــة 

٧- أ. د. عصام نورالدين: ا��امعة اللبنانية، الفرع األول، ب��وت
٨- أ. د. فــاروق موا��ــ�: أ�اديميــة القاســ��، باقــة الغر�يــة، حيفــا 

- فلســط�ن
٩- أ. د. محمد أبو الفتوح العفيفي: جامعة املنوفية، �لية اآلداب، 

قسم اللغة العر�ية - مصر
دار  �ليــة  أملنيــا،  جامعــة  عبدالســالم:  بيومــي  مصطفــى  د.  أ.   -١٠

مصــر  - املقــارن  واألدب  النقــد  قســم  رئ�ــس  العلــوم، 
اللغــة  قســن  ترون�ت�ــ�ام،  ا��امعــة  �ليــة  شــمناد:  ن.  د.  أ.   -١١
العر�يــة، رئ�ــس تحر�ــر مجلــة العاصمــة األ�اديميــة ا��كمــة - ك�ــ�اال 

الهنــد  -
١٢- أ. د. هنــد عبــاس ع�ــ� ا��مــادي: جامعــة �غــداد، �ليــة ال��بيــة 

للبنــات، قســم اللغــة العر�يــة، �غــداد - العــراق
وجاءت البحوث والدراسات ع�� الش�ل التا��:

الكتابــات  �ــ�  ونقديــا  معرفيــا  مشــروعا  ا���ســانية  مقدمــة:   -١
محمــد  د.  أ.  ا��ديثــة،  والبحــوث  الدراســات  و�ــ�  القديمــة 

ص١٥  - يو�ــس  عبدالرحمــن 
٢- األ�عــاد والــدالالت �ــ� األلفــاظ ا���ســانية �ــ� ذكر�ــات ومواجــع 

ع�ــ� ضفــاف عــدن، أ. د. هنــد عبــاس ع�ــ� - العــراق - ص٣٥
والطهرانيــة..  الشــبقية  ب�ــن  األنثو�ــة  ا���ســانية  تمظهــرات   -٣
بــن  ز��ــب  د.   ،

ً
أنموذجــا األعــرج  لواســي��  �ازانوفــا)  (�ســاء  روايــة 

٥٧ ص:   - ا��زائــر   - هــالل 
مــن  نقــوس  للمهــدي  ا��رمــات،  وســقوط  الكبــح  ب�ــن  ا���ــس   -٤

ص٩٥  - املغــرب 
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 ،
ً
٥- ا���ســانية �ــ� الســ�نما العر�يــة.. الســ�نما املصر�ــة أنموذجــا

أ. معينة ســليمان عبود - ســور�ا -ص: ١٤٥
أ. د. محمــد  �ــ� كتابــات الفقهــاء والشــيوخ،  ٦- ا��ــب وا���ــس 

عبــد الرحمــن يو�ــس مــن ســور�ا - ص: ١٨٥
٧- دالئليــة ا��طــاب ا�����ــ� �ــ� روايــات: التفــكك/ عــرس �غــل/ 
ســوناتا ألشــباح القــدس ب�ــن املشــهدية ا���ســية والتظه�ــ�، أ. د. 

عايــدة حو��ــ� - ا��زائــر - ص ٢٢٩
روايــة  العر�يــة..  الروايــة  �ــ�  املاديــة  اإلشــ�الية  ال�ــ�صية   -٨
، أ. جعفــر كمــال - بر�طانيــا 

ً
��ظــة القبــض ع�ــ� حشــاش أنموذجــا

- ص: ٢٦٥
�ــ� حيــاة ملــوك ألــف ليلــة وليلــة  ٩- ســعار الشــبقي وا���ســا�ي 
ليلــة  ألــف  ح�ايــات  �عــض  م�ــن  �ــ�  نقديــة  دراســة  وســالطي��ا.. 

- ســور�ا - ص: ٣٠١ أ. د. محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس   - وليلــة 
املماليــك،  ســالط�ن  خــالل  مصــر  �ــ�  -ا�����ــ�  الشــذوذ   -١٠
صا�ــ�  أشــرف  د.  ١٥١٧م)،   -١٢٥٠)  

ً
أنموذجــا العامــة  ســلوك 

٣٢٥ ص:   - مصــر   - ســيد  محمــد 
١١- صــورة املــرأة �ــ� مرو�ــات العصــور املتأخــرة.. قــراءة ســيميائية 
�� كتاب ابتالء األخيار بال�ساء األشرار، أ. د. سعيد عبد الهادي 

املر�� - العراق - ص: ٣٧٧
 ،(

ً
١٢- صــورة املــرأة ا��ســد �ــ� الســ�نما العر�يــة (تو�ــس أنموذجــا

د. ثر�ــا بــن مســمية - تو�ــس - ص: ٤١١
١٣- قــراءة �ــ� كتــاب ا��ــب ب�ــن املســلم�ن والنصــارى �ــ� التار�ــخ 

العر�ــي، أ. د. محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس - ســور�ا - ص: ٤٣٣
وا��طابــات  الشــبقية  ا��طابــات  ب�ــن  األنثو�ــة  «املاهيــة   -١٤

٤٥١ ص:   - ا��زائــر   - مو�ــ�  فر�ــدة  م.  د.  أ.  الصوفيــة، 
ا��اتمة: ا. د. هند عباس ع�� - العراق - ص: ٤٨١

****
وتنــاول ا��لــد الثا�ــي مــن الكتــاب موضوعــات ا��ــب وا���ــس 
هــذا  أن  علمــا  عر�يــة،  روائيــة  متــون  عــدة  �ــ�  وتمظهرا��مــا 
املوضــوع قــد ط�ــ� بحــدة �ــ� الســردية العر�يــة، ل�ــس مــن أجــل 
بالعالقــات  يتعلــق  موضــوع  هــذا  الن  لكــن  واالن�شــار،  الشــهرة 
اإل�ســانية، ومــا يكتنفهــا مــن عواطــف وأحاســ�س، وال يخلــو أثــر 
روا�ــي مــن ا��ديــث حولــھ �شــ�� الطــرق واألســاليب، خاصــة �ــ� 
بلــدان ا��ليــج وخصوصــا �ــ� العر�يــة الســعودية حيــث صــدرت 
لروائيــات،  مســتعارة،  أســماء  بتوقيــع  روائيــة  أعمــال  عــدة 
القبليــة  ال��كيبــة  بحكــم  وذلــك  أنثو�ــة،  يأســماء  ولرجــال 

ا��افظــة. والعشــائر�ة 
وتكونت الهيئة اإلس�شار�ة من السادة والسيدات

 - ابــن رشــد  أ. د. ت�ســ�� عبدا��بــار األلو��ــ�: رئ�ــس جامعــة   -١
املفتــوح اإللك��و�ــي  التعليــم  هولنــدا،   - برنفيلــد 

٢- أ. د. جمــال بوطيــب: جامعــة محمــد بــن عبــدهللا - فــاس - �ليــة 
اآلداب - مديــر مؤسســة مقار�ــات للصناعــات الثقافيــة، املغــرب

جامعــة  واآلداب،  الفنــون  �ليــة   - بوطاج�ــن  ســعيد  د.  أ.   -٣
ا��زائــر  - مســتغانم   -- باد�ــس  بــن  عبدا��ميــد 

٤- أ. د. ســعيد عبدالهــادي املر�ــ�: معــاون رئ�ــس جامعــة دجلــة 

للشــؤون اإلدار�ــة، �غــداد ، العــراق
٥- أ. د. شــرر�ف ��ــ� ��ــ� تو�ــغ: جامعــة الدراســات األجن�يــة ، بيك�ــن 

- الص�ــن
٦- أ. د. عبــد ا��ميــد بورايــو، دامعــو ا��زائــر ٢، �ليــة اللغــة العر�يــة 

وآدا��ــا واللغــات الشــرقية،
٧- أ. د. عصام نورالدين: ا��امعة اللبنانية، الفرع األول، ب��وت

 - أ. د. فــاروق موا��ــ�: أ�اديميــة القاســ��، باقــة الغر�يــة، حيفــا   -٨
فلســط�ن

٩- أ. د. محمــد أبــو الفتــوح العفيفــي: جامعــة املنوفيــة، �ليــة اآلداب، 
قســم اللغــة العر�يــة - مصــر

١٠- أ. د. مصطفى بيومي عبدالسالم: جامعة أملنيا، �لية دار العلوم، 
رئ�س قسم النقد االدب واألدب املقارن - مصر

١١- أ. د. ن. شــمناد: �ليــة ا��امعةترون�ت�ــ�ام، قســن اللغــة العر�يــة، 
رئ�ــس تاحر�ــر مجلــة العاصمــة األ�اديميــة ا��كمــة - ك�ــ�اال - الهنــد

ال��بيــة  �ليــة  بفــداد  جامعــة  ا��مــادي:  ع�ــ�  عبــاس  هنــد  د.  أ.   -١٢
العــراق  - �غــداد  العر�يــة،  اللغــة  قســم  للبنــات 

وضم ا��لد الثا�ي البحوث اآلتية، �� ٥١٢ صفحة:
١- املقدمة: أ. د. محمد عبدالرحمن يو�س، ص: ١٣

٢- االســتالب ا�����ــ� والعاطفي �� الرواية اليمنية املعاصرة (رواية 
)، أ. د. محمد عبد الرحمن يو�س، ص: ٢١

ً
الرهينة أنموذجا

٣- أطيــاف ا��ــب �ــ� الكتابــة الروائيــة لــدى محمــد مفــالح، د. بوقــرط 
الطيــب - ص: ٧٣

وعنــف  العنــف  لغــة  ب�ــن  ا�����ــ�  ا��طــاب  �ــ�  التدليــل  أ�ســاق   -٤
اللغــة �ــ� روايــة (الرعــن) لرشــيد بوجــذرة، أ. د. عايــدة حو��ــ�، ص: 

١٠٣
��نــان  الغــزال)  (مســك  روايــة  �ــ�  ا���ســا�ي  اللغــوي  ال�شــكيل   -٥

١٤٣ ص:  الســامرا�ي،  جميــل  ع�ــ�  د.  أ.  الشــيخ، 
٦- ثيمــة ا��ــب وا���ــس �ــ� الروايــة املغار�يــة، املهــدي نقــوس، ص: 

١٧١
(تلــك  روايــة  �ــ�  قــراءة  واإلذالل..  اإلجــالل  ب�ــن  املشــت��  ا��ســد   -٧

٢٣٣ ص:  مو�ــ�،  فر�ــدة  م.  د.  أ.  الســائح،  ل��ب�ــب  ا��بــة) 
٨- ا���ــس بوصفــھ كنايــة.. قــراءة �ــ� روايــة (ال�شــ��) لعاليــة ممــدوح، 

أ. د. ســعيد عبــد الهــادي املر�ــ�
٩- ا��طــاب ا�����ــ� والشــهوا�ي �ــ� روايــة (ســ��ة املنت�ــ�) لواســي�� 

األعــرج، د. �ســيم حــرار، ص: ٣١٩
١٠- الروايــة العر�يــة ب�ــن التبايــن والتمثيــل �ــ� املنفعــل ا���ســا�ي.. 
يو�ــس  عبدالرحمــن  ��مــد  فــاس)  �ــ�  املســتكفي  ب�ــت  (والدة  روايــة 

أ. جعفــر كمــال، ص: ٢٦٣  ،
ً
أنموذجــا

١١- فضــاءات ا���ــس والفســاد وال�ــ�اء وال�ســاء �ــ� الروايــة الســور�ة 
املعاصــرة.. روايــة (البحــث عــن نجــم القطــب) لعبــد الكر�ــم ناصيــف 

، أ. د. محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، ص: ٤١٧
ً
أنموذجــا

ص:  نقــوس،  للمهــدي  العر�يــة  الروايــة  وج�ســنة  �علبـ�ـي،  لي�ــ�   -١٢
٤٤٧

١٣- ا��اتمة أ. د. محمد عبدالرحمن يو�س، ص: ٥٠١
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وا��لــدان ســفر شــائق �ــ� متــون الفكــر ودروب الثقافــة العر�يــة 
�ــ� شــقها الفكــري والشــعري والســردي، ع�ــ� ت�بــع مســار ا��ــب 
العر�ــي  الشــعر  دواو�ــن  و�ــ�  األســاط��  خــالل  مــن  والعشــق 
ا���ســانية  مســألة  ومناقشــة  العر�يــة،  والروايــة  والعال�ــ� 
كمــا يراهــا و�تصورهــا املفكــرون والفالســفة والشــعراء وكتــاب 

ال�شــر�ة. تار�ــخ  ع�ــ�  واملتيمــون  والعشــاق  الروايــة، 
النــاس  مــن  وهــو  ��ــ�ء،  �ل  مــن  الضــرب  هــو  لغــة  «وا���ــس: 
وجنــوس،  أجنــاس  وا��مــع  النحــو...  حــدود  ومــن  �ــ� 

ّ
الط ومــن 

وا���ــس أهــم مــن النــوع، ومنــھ ا��ا�ســة والتجن�ــس. و�قــال 
اللســان» صاحــب  بحســب  �شــا�لھ.  أي  هــذا  يجا�ــس  هــذا 

(جين�ــس)  الالتي�يــة  ال�لمــة  عــن  ا���ــس  لفظــة  نحتــت  وقــد 
ا���ســية،  العالقــات  ع�ــ�  يحيــل  شــبقي  إيحــاء  ال��ــا  مضــاف 
ب�نمــا عرفهــا العــرب قبــل آالف الســن�ن، وتفننــوا �ــ� توصيــف 
ل��ــب،  و�عر�فــات  لــھ،  م��ادفــات  وابتــ�ار  ومراحلــھ،  صنوفــھ 
الصبــوة   - الهــوى  �اآل�ــي:  والدرجــات،  املســميات،  حيــث  مــن 
 - - الشــوق  - النجــوى  - العشــق  ال�لــف   - - الوجــد  - الشــغف 

الهيــام..  - - الولــھ  - العشــرة  الــود   - - االســت�انة  الَوصــب 
تناولــھ العديــد مــن الفقهــاء واألئمــة املســلم�ن بدايــة مــن القــرن 
الثا�ــي ال��ــري ع�ــ� يــد املدائ�ــ�، مــرورا بابــن ســ�نا، والقزو��ــ�، 
والراغــب االصفها�ــي ، والــرازي، وا��افــظ القرط�ــ�، والقا��ــ� 
عيــاض  والقا��ــ�  ا��ــوزي،  وابــن  حــزم،  وابــن  عبدا��بــار، 
واالمــام الســيوطي والغزا�ــ� وأ�ــي عبــدهللا التيجا�ــي أحــد أئمــة 
املذهب املال�ي والفقيھ الفقيد محمد النفزاوي ، والتيفا���، 

وابــن يامــون وغ��هــم..
وهنــاك فــرق ب�ــن مفهــوم ا���ــس وا���ســانية. فــاألول يحيــل 
ع�ــ� مجمــوع العناصــر البيولوجيــة - حســب املنظمــة العامليــة 
لل��ــة - ال�ــ� تقســم العنصــر ال�شــري إ�ــ� إنــاث وذكــور، ب�نمــا 
�ع�ــ� مجمــوع الظواهــر االجتماعيــة والبيولوجيــة واالقتصاديــة 
والدي�يــة والسياســية املرتبطــة با���ســ�ن، واملؤثــرة ف��مــا، بــل 
و�عت�ــ� ا���ــس مــن أهــم املواضيــع ال�ــ� أرقــت الو�ــ� اإل�ســا�ي، 
واعت�ــ�ه  وا��ظــر،  اإلباحــة،  ب�ــن  املــداد  مــن  العديــد  وأراقــت 
فيمــا  والشــعوب،  ا��تمعــات  انحطــاط  �ــ�  ســ�با  البعــض 
با��ســد  خاللــھ  مــن  واحتفــوا  جــد،  مأخــذ  البعــض  يأخــذه 
وتذكــر  واإلثــارة،  اإلغــواء  ع�ــ�  ا��ارقــة  وقدرتــھ  وتضار�ســھ، 
األديــان واألســاط�� بــأن مجمــل ا��ــروب ال�ــ� دارت منــذ بدايــة 
مــن  وعصــر  مجتمــع  يخــل  ولــم  املــرأة،  �ســ�ب  �انــت  ا��لــق، 
العصــور مــن الكتابــة فيــھ، ووصلتنــا نمــاذج قديمــة قــدم التار�ــخ 
ال�شــري عبــارة عــن تماثيــل وجدار�ــات وألــواح ونقــوش بأعضــاء 
تناســلية عار�ــة، وام��نــت العديــد مــن البغايــا ا���ــس املقــدس 
إلرضــاء اآللهــة، وشــهدت العصــور اإلســالمية منــذ ثالثــة عشــر 
املصنفــات  مــن  العديــد  ووالدة  �شــيطة،  تأليــف  حركــة  قرنــا 
ولــم  انواعــھ،  بــ�ل  والعشــق  البــاه  علــم  تناولــت  ال�ــ�  ال��اثيــة 
أوصــاف  ذكــر  مــن  الفر�ــدة  املصنفــات  تلــك  ا��ــاب  يتحــرج 
والعنــاق، وذكــر  القبلــة،  ا��مــاع، ووصــف  ال�ســاء، وأوضــاع 

الصر�حــة بمســميا��ا  و�ســمي��ا  األنثو�ــة،  األعضــاء 

و�عرفھ باروخ اسب�نوزا ع�� أنھ شهوة واعية بذا��ا، فيما �عت��ه أعداء 
ا��مــال باللــذة الفانيــة، و�ان القدمــاء يتطرقــون إ�ــ� تقد�ــس ا��ســد 
األنثــوي، مغدق�ــن عليــھ �امــل األوصــاف وأم��هــا، كنــوع مــن إضفــاء 
الشــرعية ع�ــ� كتابا��ــم وت��يرهــا، وقــد حضــرت ا���ســانية بمختلــف 
أنماطهــا التعب��يــة �ــ� �ل لغــة وزمــان ومــ�ان، و�ــ� ا��ضــارات القديمــة 
العار�ــة  بالتماثيــل  عنــھ  وع�ــ�وا  شــا�عا،  أمــرا  العــري  تجســيد  اعت�ــ� 
ا��ســدة بأعضــاء ج�ســية مكشــوفة، وأوضــاع ج�ســية مختلفــة، ذلــك 
أن الُعري للفنان، �التعب�� باللغة بال�سبة للشاعر، إنھ يتخذ تأو�الت 
جماليــة، ولعــل أســطورة نرســ�س الف�ــ� الفاتــن الــذي عشــق صورتــھ 
املنعكســة ع�ــ� مــرآة الغديــر خ�ــ� مثــال، وا��مــع ب�ــن املــرأة واملــرآة أل��مــا 
افــات  يضاعفــان ال�شــر بحســب خور�ــ� لو�ــس بورخ�ــس، وتذكــر ا��ر
املغر�ــي  الباحــث  يج�ســن  فيمــا  الرجــل،  ضلــع  مــن  خلقــت  املــرأة  بــأن 
عبدالصمــد الديال�ــ� العمــارة العر�يــة، و�فصلهــا ع�ــ� مقــاس �عــض 
الــدار،  وفــم  املــ�ان،  وحرمــة  والفــرج،  الثغــر  مثــل  ال�شــر�ة،  األعضــاء 
وقــاع الــدرب، وصــدر الب�ــت، ورأس ا��ومــة، وكتــف ا��يــط، وفخــدة 
األرض، و�ــ� مفــردات مشــ��كة لهــا ســمات مجاليــة لكــن ذات إيحــاءات 
ج�ســية، وهــو مــا ســاقھ بي�ــ� بورديــو �ــ� توصيفــھ للــدار القبايليــة، كمــا 
وركــزت  الدي�يــة،  باملذاهــب  األن�ــ�  ردف  ا���ــ�  الديــن  صفــي  �شــبھ 
إ�ــ�  بالكتابــة، وحولتــھ  الدراســات األن��بولوجيــة ع�ــ� عالقــة ا��ســد 
صفحــة ل��ــط والرســم والتح�ــ�، وأيقونــة تخ�ــ�ل تحــوالت ا��تمعــات 
توظيــف  خــالل  مــن  با��ســد  االحتفــاء  ع�ــ�  وتقاليدهــا،  وعادا��ــا 
تقنيــات التجميــل بالوشــم وا��نــاء والكحــل والعطــر وا���ــ�، واللبــاس 
والرقــص (ا��ذبــة)، والشــطحات الروحانيــة ذات الطا�ــع اإلمتالـ�ـي، 
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إيــذان  هــو  ا��تمعــات  �عــض  �ــ�  الفتــاة  جســد  ع�ــ�  فالوشــم 
بالن�ــ� والبلــوغ، فــال توشــم إال الفتــاة املؤهلــة للــزواج، بحيــث 
يك�ســب ا��ســد األنثــوي دالالت و�يحــاءات ذات أ�عــاد جماليــة 
وثقافيــة وفل�لور�ــة، تتو�ــ� غايــة طقوســية تتجــاوز مــا هــو جما�ــ� 

إ�ــ� مــا هــو هو�ا�ــي
�ــ� ح�ــن يــرى بــول ر�كــور وغر�مــاس بــأن العالــم ال يك�ســب ماهيتــھ 
إال با��ســد، و�لتقــي معهــم د. عبدالكب�ــ� ا��طي�ــ� الــذي يقــول: 
لــھ الفضــل  مــن �لمــات) و�ان  أمــس أن جســدي  ليلــة  ( حلمــت 
�ــ� اســت�باط �لمــة «التحــاب» ال�ــ� انضافــت بفضلــھ للقامــوس 

Aimance الفر���ــ� 
هــذا التحــاب الــذي �عت�ــ�ه الشــيخ األك�ــ� مح�ــ� الديــن ابــن عر�ــي 
ال�لمــات  مــع  و�تما�ــ�  العالــم،  توحيــد  �ــ�  الرئ���ــ�  الســ�ب 
بمنظــور صو�ــ� عرفا�ــي إ�ــ� أق��ــ� حــدود ا��لوليــة، و�قــول �ــ� 
تحديــد مفهــوم ا��ــب (فمــن حــد ا��ــب مــا عرفــھ ومــن لــم يذقــھ 
شــر�ا مــا عرفــھ، ومــن قــال رو�ــت منــھ، مــا عرفــھ، فا��ــب شــرب بال 
ري)، وقــد عــرف الشــيخ األك�ــ� بحبــھ العظيــم لل�ســاء، و�عت��هــن 
وهــو  بالغــرام،  ا��ــب  وحرقــة  لوعــة  و�صــف  كــن،  حيــث  زهــرة 
العــذاب �ــ� قامــوس امل��ــم الوســيط، وذلــك مــن منطلــق نظر�تــھ 
بــأن الديــن ا��قيقــي هــو ا��ــب «أديــن بديــن ا��ــب أ�ــى توجهــت 

ر�ائبــھ فا��ــب دي�ــ� و�يما�ــي»
و�تمــادى عــارف الزمــان ابــن عر�ــي �ــ� اإلطــراء ع�ــ� األن�ــ� مــن بــاب 
ا��بــة، وقاموســھ يحيــل ع�ــ� املؤنــث، فا��يــاة وا��نــة واألرض 

والســماء مؤنــث، ومــا ال يؤنــث ال �عــول عليــھ، �ــ� عرفــھ
مشــا�ل  مــن  عا�ــى  الــذي  وهــو  قبا�ــي  نــزار  موقــف  هــذا  و�قابــل 
ولوعــة  أحبــت،  أل��ــا  انتحــارا  أختــھ  ضيــاع  حرقــة  ومــن  ا��ــب، 

فــراق زوجتــھ بلق�ــس �ــ� حــادث مأســاوي، نــزار قبا�ــي الــذي ناصــر 
قضيــة املــرأة، و�ــرى أن تحر�ــر املــرأة ينطلــق مــن تحررهــا اجتماعيــا 

اقتصاديــا تحررهــا  هــو  ال��يــح  فيمــا  وج�ســيا، 
وقــد اشــ��ر العصــر ا��اه�ــ� بالعديــد مــن الشــعراء الذيــن عرفــوا 
بأشــعارهم الغزليــة، وم��ــم طرفــة بــن العبــد، واملنخــل ال�شــكري، 
ال��ــدي،  ال��ــالن  بــن  هللا  وعبــد  واألصغــر،  األك�ــ�  واملرقشــان 
واألع��ــ�، ومنظــور بــن ز�ــان الفــزاري، واملــرار العــدوي، وســو�د بــن 
ا��داديــة،  بــن  وق�ــس  ال��شــ��،  ضمــرة  بــن  وضمــرة  �اهــل،  أ�ــي 
وحســان بــن ثابــت، وكعــب بــن زه�ــ� ومســعود بــن خراشــة التمي�ــ�، 
امــرؤ  وم��ــم  املعلقاتيــون،  الشــعراء  بيانــا  أقواهــم  و أبرزهــم  لكــن 
وأم  فاطــم  أو  عن�ــ�ة  عشــق  ب�ــن  التقلــب  غز�ــر  �ان  الــذي  الق�ــس 
الر�ــاب، وأم ا��و�ــرث زوجــة أبيــھ، وأخر�ــات حب�ــ� ومرضــع و�يضــة 
خــدر، وذلــك ع�ــ� ثــالث قصائــد أهمهــا الميــة امــرئ الق�ــس الشــه��ة، 
ووصــف النا�غــة الذبيا�ــي �ــ� املتجــردة زوجــة النعمــان بــن املنــذر، 

بــن �لثــوم التغل�ــ� وقصيــدة عمــرو 
فيمــا شــهدت الشــعر�ة العر�يــة منــذ صــدر اإلســالم عــدة تحــوالت 
مــن  لــون  ظهــور  إ�ــ�  هــذا  أدى  وقــد  اقتصاديــة،  و اجتماعيــة 
وحكمتــھ  بالر�ــ�  ارتبــط  عــذري،  إ�ــ�  انقســم  وال�شــب�ب،  الغــزل 
التحــوالت  ن�يجــة  م��تــك  إبا�ــ�  وآخــر  الصارمــة،  الباديــة  تقاليــد 
�ســاء  ووجــود  ا��ــ�،  ومواســم  التجــارة،  وازدهــار  االقتصاديــة 
ومخالطــة  ال��حــال  خ�ــ�وا  وأنــاس  القبيلــة،  قيــود  مــن  متحــررات 
ا��انــات واملال�ــ� والســفر خــارج نطــاق العشــ��ة.. وتنــاول البحــث 
ا�ــ� جانــب هــذا أنــواع الغــزل االخــرى أو مــا �ســ�� با��مضيــات لــدى 
صفــي الديــن ا���ــ�، او اللــواط، والعنــة، والغــزل ال�ســوي الــذي 
�ــ�  ولنــا  بمثيل��ــا..  األن�ــ�  فيــھ  تتغــزل  الــذي  او  بالرجــال،  ي�شــ�ب 

النمــاذج.. مــن  العديــد  العر�ــي  االدب 
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 محمد عبد الرحمن يونس  وذكرى تأسيس معهد اللغة وا�دب العربي-الجزائر

بمعهــد   ١٩٧٨-١٩٧٩ الدراســّية  الســنة  مســ��ّل  �ــ�  بالتدر�ــس   
ُ

التحقــت
اللغــة واألدب العر�ــي  با��امعــة  ال�ــ� �انــت وقتئــذ مركــزا جامعّيــا حديــث 
ال�شــأة (تأســس املركــز �ــ� ســنة ١٩٧٦، و�ان تأســ�س معهــد اللغــة واألدب 
 حديــث التخــرج مــن جامعــة القاهــرة �ــ� 

ُ
العر�ــي فيــھ �ــ� ســنة ١٩٧٧). كنــت

اختصــاص األدب الشــع��، لــم يكــن يحتــوي برنامــج الســ�ت�ن األو�ــ� والثانيــة 
ع�ــ� مــادة األدب الشــع�� فأســندت �ــ� مــواد أخــرى �ــ� النقــد وسوســيولوجية 
و�حماســة  كب�ــ�  بارتيــاح  أشــعر   

ُ
كنــت الــذي  اختصا��ــ�  أدرس  ولــم  األدب. 

تلمســان،  �ــ�  قضي��ــا  ال�ــ�  الوطنيــة  ا��دمــة  ســن��  �عــد   
ّ
إال إنجــازه  عنــد 

�ــ� الســنة الدراســية ١٩٨٢-١٩٨٣. حيــث �ان  إ�ــ� ا��امعــة  و�انــت عود�ــي 
أخبــاره، وتا�عــت كتاباتــھ حــول كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ال�ــ� �ان ي�شــرها �ــ� مجلــة 

* أستاذ التعليم العا�� با��امعات ا��زائر�ة- رئ�س ��نة جائزة آسيا جبار للرواية ا��زائر�ة

الطليعــة ال�ــ� �ان يديرهــا املرحــوم �شــ�� دّعــوق، وتصــادف 
ظهــرت  ال�ــ�  األعــداد  نفــس  �ــ�  مقاال�ــي  �عــض   

ُ
�شــرت أ�ــي 

وهــو  ف��ــا،  يو�ــس  عبدالرحمــن  محمــد  األســتاذ  مقــاالت 
العنايــة  �ــ�  بحماســھ  و�ذكر�ــي  يجمعنــا،  مشــ��ك  اهتمــام 
اللغــة  �ــ� معهــد  �عــض زمالئــھ  مــع  الشــع��،  بدراســة األدب 
ــف مجلــة الطليعــة عــن الصــدور 

ّ
واألدب العر�ــّي.  �عــد توق

الفضــاء  �ــ�  لــھ  قص�ــ�ة  قصــة  ع�ــ�  أع�ــ�  يــوم  ذات  وجدت�ــ� 
الدراســة  منــھ أليــام  �ــ� وفــاء  بإهــداء موّجــھ  األزرق صّدرهــا 
ا��امعــة األو�ــ�، وتبادلنــا �عــد ذلــك الرســائل ودام تواصلنــا، 
قاعــة  �ــ�  بــدأت  ال�ــ�  العالقــة  ��ــذه  باالع�ــ�از  اليــوم  وأشــعر 
الــدرس وها�ــ� �ســتمّر �عــد انقطــاع دام حوا�ــ� ثالثــة عقــود 
بــھ  بمــا يقــوم  ُ�عــّد محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس  مــن الزمــن. 
مــن �شــاطات بحثيــة وعلميــة �ــ� نطــاق املؤسســات العر�ّيــة 
والدولّيــة مفخــرة للبحــث األد�ــي �ــ� العالــم العر�ــي؛ فمســاره 
ا��افــل باإلنجــازات �ــ� مجــال القضايــا الفكر�ــة املطروحــة 
�ــ� النــص األد�ــي يجعــل مــن كتاباتــھ موســوعة لثيمــات النــّص 
األد�ــي العر�ــّي ســواء الرســ�ّ� أو الشــع�ّ�. عــّزز هــذه امل�انــة 
إنتاجــھ األد�ــّي املتمّ�ــ� والغز�ــر �ــ� ا��ــال الســردّي، و�شــاطاتھ 
�ــ� الهيئــات الدوليــة ومراكــز البحــث وا��ــالت واملؤتمــرات. 
�ّل ذلــك  جديــر بالتنو�ــھ مــن حيــث نوعيتــھ وقيمتــھ الثقافية. 
واملنتظــم  املتواصــل  ا��ضــور  هــذا  عليــھ  التأكيــد  يجــدر  مــا 
بمــا  الدوليــة  الســاحة  ع�ــ�  وكذلــك  العر�يــة  الســاحة  ع�ــ� 
ف��ــا الرقعــة ا��يوسياســّية -ثقافيــة الصاعــدة املتمثلــة �ــ� 
القــارة اآلســيو�ة وع�ــ� رأســها الص�ــن، �ــ� ا��ــاالت الثقافيــة 
ــھ ســف�� الثقافــة العر�يــة ذات ال��عــة 

ّ
والفكرّ�ــة ا��تلفــة. إن

ا��ضــارة  ملنجــز  واملكملــة  املســ�ن��ة  ا��ديثــة  اإل�ســانّية 
العر�يــة اإلســالمّية زمــن ازدهارهــا �ــ� الفكــر واألدب والنقــد.  

�ســتحضر الــكالم عــن محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس �ــ� ذه�ــ� ذكــرى 
تأســ�س وتطــور معهــد اللغــة واألدب العر�ــّي أذكــر أن عــدد اإلخــوة مــن 
املشــرق العر�ــي العامل�ــن �ــ� ميــدان التعليــم �ان كب�ــ�ا �ــ� هــذه الف�ــ�ة 
(النصــف الثا�ــي مــن الســبعي�ّيات والنصــف األول مــن الثماني�ّيــات) 
اقي�ــن والفلســطي�ي�ن والســور��ن. ســاهم هــؤالء  مــن العر وأغل��ــم 
بصفــة فعالــة �ــ� �عر�ــب املدرســة الــذي �ان مــن أولو�ــات املؤسســة 
التعليمّيــة ا��زائرّ�ــة، �ــ� العقــود األو�ــ� مــن االســتقالل، حيــث �ان 
هنــاك افتقــار كب�ــ� لإلطــارات املؤهلــة للتعليــم �ــ� جميــع املســتو�ات. 
االبتدائيــة  املــدارس  �ــ�  �شــتغلون  املشــارقة  هــؤالء  أغلــب  �ان 
ــا تــّم افتتــاح معهــد اللغــة واألدب 

ّ
والتكميلّيــة والثانوّ�ــة وا��امعّيــة. مل

مكونــة  األو�ــ�  الدفعــة  �انــت  وزو  بت�ــ�ي  ا��ام�ــ�  باملركــز  العر�ــي 
تقر�بــا مــن معل�ــ� الصفــوف االبتدائيــة والتكميلّيــة املشــارقة الذيــن 
التحقــوا باملعهــد، يحدوهــم حمــاس خــارق للعــادة يدفعهــم ملواصلــة 
الشــباب.  مــن  أغل��ــم  الدرا��ــ�، و�ان  دراســا��م وترقيــة مســتواهم 
ــوا �ــ� الدفعــات األخــرى �شــ�لون جــزءا مــن جمهــور الطلبــة إ�ــ� 

ّ
وظل

و�ان  الدرا��ــ�،  الفــرع  ��ــذا  امللتحق�ــن  ا��زائر��ــن  الطلبــة  جانــب 
مــن بي��ــم �ــ� النصــف األول مــن الثماني�ّيــات محمــد عبــد الرحمــن 
مــن  األو�ــ�  الســنوات  دفعــات  تأط�ــ�  أيضــا بخصــوص  أذكــر  يو�ــس. 
عمــر املعهــد أنــھ تــّم بفضــل عــدد مــن األســاتذة ا��امعي�ــن املشــارقة 
 ا��زائــرّي الوحيــد 

ُ
اقي�ــن وتوا�ســة، كنــت أغل��ــم فلســطي�ي�ن وعر

التعليــم  �ــ�  للتدر�ــس  ومؤهــل  جامعيــة  شــهادة  يحمــل  الــذي  بي��ــم 
العا�ــ�، ب�نمــا بقيــة ا��زائر��ــن الذيــن �انــوا �ســاهمون �ــ� التأط�ــ� 

متعاون�ــن �عملــون �ــ� مســتوى التعليــم الثانــوّي. 
                                                                             ا��زائر، البليدة

أ.د.عبد�ا��ميد�بورايو*
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 شهادة من ا�ستاذ الدكتور صباح قدوري@

الرحمــن  عبــد  محمــد  األســتاذ   .  ١
يو�ــس مواطــن ســوري ا���ســية مــن  
 ، �ســور�ة  الالذقيــة  مدينــة  مواليــد 
هــو �اتــب وروا�ــي وقــاص و��ا�ــ�. 
بجامعــة  اآلداب  �ليــة  �ــ�   تخــرج  
العر�يــة،  اللغــة  قســم  ا��زائــر 
شــهادة   ) والنقــد  األدب  تخصــص 
الدراســات  ودبلــوم  الل�ســا�س)، 
مــن  نفســھ   االختصــاص  �ــ�  العليــا 
جامعــة محمــد ا��امــس �ــ� الر�ــاط/ 
ثــم  املاجســت��  درجــة  ونــال  املغــرب، 
دكتوراه الدولة  �� ذات االختصاص 
مــن   ، ا��ديــث)  النقــد  و  األدب   )
 ، ب�ــ�وت  �ــ�  اللبنانيــة   ا��امعــة 
عــدد  �ــ�  عضــو  األول،وهــو  الفــرع 
الكتــاب وال��في�ــن  اتحــادات  مــن 
وروابــط  نــوادي  و�ــ�  العــرب، 
�ــ�  االلك��و�ــي  واإلعــالم  األدبــاء، 
القاهــرة، و�املعهــد العر�ــي للبحــوث 
بــاألردن.  االســ��اتيجية  والدراســات 
انظــر،  املعلومــات،  مــن  (ملز�ــد 

ا��ــرة). املوســوعة  و�كي�يديــا 
الزميــل  ع�ــ�  بالتعــرف  �شــرفت   .  ٢
عبــد  محمــد  الدكتــور  األســتاذ 
الرحمن يو�س �� عام ٢٠٠٨، عندما 
ابــن  جامعــة  تأســ�س  �ــ�  شــاركنا 
�ــ�   ،(Averroes University) رشــد
هولنــدا (التعليــم عــن البعــد). و�ان 
معــھ،  العمــل  الســرور  دوا�ــ�  مــن 
ا��امعــة   رئ�ــس  نائــب  كنــت  حيــث 
و�ان  ذاك.  ح�ــن  العلميــة  للشــؤون 
األســتاذ  محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس 
طــوال وقتــھ أســتاذا مشــار�ا  متمكنــا 
�ــ� اللغــة العر�يــة وآدا��ــا، و  والمعــا 
علــوم  �ليــة  عميــد  نفســھ  اآلن  و�ــ� 
تصدرهــا  ال�ــ�  ا��كمــة  األ�اديميــة 
ا��امعــة، و�ــ� دور�ــة علميــة فصليــة 
األقطــار  �ــ�  �ــ�  مــرات  تصدرهــا 

 / العلميــة  للشــؤون  رشــد  ابــن  جامعــة  رئ�ــس  نائــب   *
بقا ســا

أمر�ــ�ا،  و  آســيا  و  األور�يــة،  والــدول  العر�يــة 
ومســاهما �شــيطا �ــ� الكتابــات واألبحــاث ال�ــ� 
تخــص مجــال اختصاصــھ، و�شــرها �ــ� بلــدان 

متعــددة. 
٣ . إن األســتاذ  محمــد عبــد الرحمــن، محاضــر 
ومســتقر  مقتــدر  قــوي  عل�ــ�  و�احــث  و�داري 
ومســتمر �ــ� التدر�ــس والعمــل األ�ادي�ــ�، ولقد 
أت�ــث مهارتــھ بجــدارة وأمانــة علميــة ومعرفيــة، 
عميقــة  معرفــة  وذا  مبــدع  أدب  رجــل  لكونــھ 
والكالســيكيات  العر�ــي،  بــاألدب  وواســعة 
وكتــب  م�شــورات  لــھ  املعاصــرة.  والثقافــة 
ب�ــن  تخصصــھ،  مجــال  �ــ�  غز�ــرة  مؤلفــة 
الطو�لــة،  والروايــة  القص�ــ�ة  القصــص 
و  الرحــالت.  وأدب  النقديــة،  والدراســات 
الوطنيــة  املؤتمــرات  �ــ�  �شــط  مشــارك  وهــو 
جوائــز  ع�ــ�  وحصــل  والدوليــة.  واإلقليميــة 
عديــدة �ــ� مجــال مهارتــھ وقدراتــھ اإلبداعيــة، 
والعلميــة  واملعرفيــة،  الثقافيــة،  إســهاماتھ   و 
�ــ� مجــال تخصصــھ �ــ� العديــد الــدول العر�يــة 

األجن�يــة. و 
٤. عمــل األســتاذ محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس 
العر�يــة،  األقطــار  �ــ�  مختلفــة  جامعــات  �ــ� 
(ســور�ا، لبنــان، العــراق،  اململكــة الســعودية، 
اليمن،  ) و�� �عض الدول اآلسيو�ة (الص�ن، 
وتايــوان)، و �ــ� األور�يــة ( هولنــدا و النمســا)،  
وطــور العديــد مــن ا���ــ�ات واملهــارات واملعرفــة 
ــھ �ــ�ص لطيــف وشــفاف 

ّ
�ــ� هــذه الــدول. إن

كب�ــ�  واهتمامــھ  عاليت�ــن،  وأخــالق  قــدرة  وذو 
دائمــا  وهــو  يدرســهم،  الذيــن  بطالبــھ  جــدا 
مســتعد ملســاعد��م وتحف��هــم للعمــل،   وهــو 
الباحث�ــن  أصدقائــھ  مــع  اجتماعيــا  متفاعــل 
العالــم،  دول  �ــ�  ا��امعــات  وأســاتذة 
والتفاعــل االجتما�ــ�، وهــو يتمتــع بمصداقيــة 
معهــم.  يتعــاون  و  معهــم،  �عمــل  مــن  لــدى 
و�اإلضافــة إ�ــ� ذلــك فــإن األســتاذ محمــد عبــد 
الرحمــن، حصــل �ــ� اآلونــة األخ�ــ�ة ع�ــ� عــروض 
 ، األمر�كيــة،  ا��امعــات   �عــض  �ــ�  للعمــل 
ونظــرا  لظــروف ا��ــرب القــذرة �ــ� ســور�ا،   و 
ا��صــار الــذي فرضتــھ أمر�ــ�ا ع�ــ� الســور��ن 
و حرما��ــم مــن تأشــ��ات الدخــول إ�ــ� أراض��ــا 
، حالــت  دون تمكنــھ مــن االلتحــاق بالعمــل �ــ� 

وغ��هــا. ا��امعــات  هــذه 
العلميــة  والســ��ة  األعمــال  عاليــا  أقيــم   .  ٥
الرحمــن  عبــد  محمــد  لألســتاذ  واأل�اديميــة 
طيلــة ف�ــ�ة عملــھ م�ــ�.  وتر�ط�ــ� بــھ صلــة  األخ 
�عملــھ  امل��ب�ــن  ومــن  والزميــل،  والصديــق 
األ�ادي�ــ� والبح�ــ� العل�ــ�، وال ســيما أبحاثــھ 

(ألــف  ح�ايــات  �ــ�  العديــدة  والعميقــة  اإلبداعيــة 
�ــ�  العر�يــة  الليا�ــ�  باســم  املعروفــة  وليلــة)،  ليلــة 
مجموعــة  يتضمــن  كتــاب  وهــو  اإلنجل��يــة.  اللغــة 
مــن القصــص وا���ايــات الشــعبية، باإلضافــة إ�ــ� 
اإلبداعيــة  الرص�نــة  وأبحاثــھ  كتبــھ  مــن  العديــد 
ا��ديثــة �ــ� الشــعر�ة العر�يــة املعاصــرة. وهــو بحــق 
مبــادرة  الكب�ــ�، وصاحــب  العضــوي  املثقــف  �عت�ــ� 
البحــث  لتطو�ــر  واملق��حــات  األفــ�ار  تقديــم  �ــ� 
التأليــف  �ــ�  بإنتاجيــة عاليــة  يتم�ــ�:  العل�ــ�. وهــو  
اإلبــداع:  صنــوف  �ــ�  األ�اديميــة  األبحــاث  و�شــر 
مــع العديــد  الروايــة والشــعر، ومتعــاون  القصــة و 
�ــ�  مشــ��كة  أعمــال  إلنجــاز  العــرب  الباحث�ــن  مــن 
�ــ�  و�خاصــة  األبحــاث،  و�شــر  واملؤلفــات  الكتابــة 
و  العر�يــة  ا���ســانية  موســوعة  املســ��:  كتابــھ 
أ�شــطتھ  إ�ــ�  إضافــة  وحديثــا،  قديمــا  اإلســالمية 
النــدوات  �ــ�  �ــ�   ومشــاركتھ  والثقافيــة   األدبيــة 
التواصــل  ووســائل  العامليــة  و  العر�يــة  واملؤتمــرات 
االجتما�ــ� واأل�شــطة ا��تلفــة. ولــھ قــدرة إبداعيــة 
جديــدة  وخ�ــ�ات  مهــارات  واك�ســاب  التعليــم  �ــ� 
وحديثــة،  وهــو متا�ــع جيــد وحر�ــص ملــا يــو�ل إليــھ 
واختصاصــھ.   عملــھ  �ــ�   ومســؤوليات  مهــام  مــن  
و�عتمــد عليــھ، �ــ� تنفيــذ مهامــھ �ــ� وق��ــا و بمســتوى 
تحســ�ن  إ�ــ�  �ســ��  وهــو   ا��ــودة.  مــن  عــال 
وهــو  باســتمرار،  بــھ  ا��اصــة  التطو�ــر  احتياجــات 
ع�ــ�  املنفتح�ــن  املتحرر�ــن  النقــاد  و  الكتــاب  مــن  
مســاهمات  يقــدم  إنــھ  اآلخــر.  العالــم  ثقافــات 
والثقا�ــ� واألد�ــي  اللغــوي  �شــاطھ  �ــ� مجــال  مهمــة 
والنقــدي، و�قــدم أطروحــات تث�ــ� املز�ــد مــن ا��ــوار 
والنقــد واالختالفــات أيضــا، و�طــرح األســئلة باحثــا 
عــن املز�ــد مــن املعرفــة، ��ــدف وضعهــا �ــ� إطارهــا 

 . ل��يــح ا
٦ . �ســعد�ي بأن أتقدم �شــهاد�ي  بتجر�ة واحد من 
كتــاب العر�يــة املعاصر�ــن، الذيــن أفنــوا حيا��ــم �ــ� 
الكتابــة و البحــث العل�ــ�،، أال وهــو زمي�ــ� وصديقــي 
الرحمــن  عبــد  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  العز�ــز 
يو�ــس، و��ــذه املناســبة الكب�ــ�ة واملفرحــة �ــ�، أه�ــ�ء 
ملنجزاتــھ  وتقديــرا  تثمينــا  ا��ليــل،  اســتأذنا  أيضــا 
و�بداعاتــھ القيمــة والكب�ــ�ة، ومســاهماتھ ال�شــطة 
�ــ� دراســة اللغــة العر�يــة والنقــد األد�ــي، والثقافــة 
دوام  ول��ميــع   ��ضرتــھ  راجيــا   عــام،  �شــ�ل 
�افــة  ع�ــ�  املتواصــل  والنجــاح  والعافيــة  ال��ــة 

واملثمــر. الدائــم  والعطــاء  الصعــد 
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ــا ومحبــة 
ً

ا عميق  ت�ســابق ال�لمــات واألفــ�ار تتو�ــ� ل��ســم ود�
صادقــة دامــت ســن�ن عــددا بي�نــا وماتــزال رغــم عوادي الزمن 
ــ� ال��وف�ســور الدكتــور  ِ

ّ
وحوادثــھ، و�ل أحــرف الوفــاء ال تو�

ــھ ، ســندباد األدب العر�ــي 
َّ

(محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس) حق
الــذي لــھ قــدم الســبق �ــ� ركــب األدب العر�ــي ونقــده.

جامعــة  اللغــات  مركــز  �ــ�   ١٩٩٠ ســنة  مًعــا  عملنــا  حينمــا   
فملــك  العر�يــة  اللغــة  لوحــدة  رئ�ســا  كنــت  يومهــا  صنعــاء 
وجدا�ــي ح�ــن أبصرتــھ  وأك��تــھ و�ادلنــا الشــعور األخــوي �ــ� 
ومــا  واإلخــاء  املعرفــة  طر�ــق  �ــ�  ســرنا  وســرعان  نفســھ  اآلن 
ثمــار طيبــة ف�شــرنا  خــوة عــن 

ُ
نــزال ع�ــ� عهدنــا، وأثمــرت األ

قضايــا  تناولــت  العر�يــة  ا��ــالت  �ــ�  مشــ��كة  أبحاثــا  مًعــا 
. ــا 

ً
وحديث قديمــا  ونقــده  العر�ــي  األدب 

املســرح  �ــ�  ليلــة وليلــة  ألــف  تأث�ــ�  • �شــرنا معــا كتاب�ــن همــا 
األدبيــة،  الكنــوز  دار  �شــرتھ  وا��ديــث،  املعاصــر  العر�ــي 
مــن  ونفــذ  القــّراء  تلقفــھ  مــا  وســرعان   ،١٩٩٥ ســنة  ب�ــ�وت 

العر�ــي.  الســوق 
•والكتــاب الثا�ــي أضــواء ع�ــ� تجر�ــة محمد الشــر�� الشــعر�ة 
اليمــن  �ــ�  الثقافيــة  العفيــف  �شــرتھ مؤسســة  واملســرحية، 
الســوق  مــن  نفــذ  اآلخــر  هــو  الكتــاب  أن  وعلمنــا   ،٢٠٠٠ ســنة 

العر�ــي.
مــة ســنة ٢٠١٨ مفــي  مؤتمــر �ليــة ا��كمــة  • وألقــى محاضــرة قّيِ
الص�نيــة  ا��امعــات  �ــ�  العر�يــة  اللغــة  تدر�ــس  عنوا��ــا» 
والتايوانيــة ونالــت استحســان ا��مــع الكب�ــ� الــذي حضــر لإلفــادة 
مــة .كمــا اســتضافتھ �ليــة ا��كمــة ا��امعــة  مــن محاضرتــھ القيَّ
و ألقــى �ــ� قاعــة محاضرا��ــا محاضــرة عــن النقــد الروا�ــي العر�ــي 

املعاصــر. 
عــن  يو�ــس فضــال  الرحمــن  عبــد  الدكتــور محمــد  ال��وف�ســور   •
ــر خــده ل��لــق و�مــد  أخالقــھ الســامية والن�يلــة يتمتــع �عــدم تصعُّ
يــد العــون لــ�ل مــن احتــاج ا�ــ� مشــورة أو رأي عل�ــ� ومــا أزال اذكــر 
كث�ــً�ا مــن األســاتذة ا��امعي�ــن يرجونــھ أن يو�ــ� لهــم مســألة مــن 
ــا   أي�

ً
املســائل العلميــة ال�ــ� تخــص األدب العر�ــي، ولــم يــرد ســائال

�ان هــذا الســائل .
العر�يــة  ا��امعــات  �ــ�  دّرســهم  الذيــن  الطــالب  عــن  ناهيــك   •
و  املصــادر  تقديــم  و  بحو��ــم  إنجــاز  ع�ــ�  و ســاعدهم  األجن�يــة  و 

 . لهــم  املراجــع 
• لقــد كنــا نرتــاد مق�ــ� �ــ� ســاحة التحر�ــر (املقابــل لفنــدق تــاج 
 نتجــاذب أطــراف 

ً
ســبأ الســيا��) �ــ� مدينــة صنعــاء اليمنيــة، ليــال

أستاذ مشارك ، �لية ا��كمة ا��امعة األهلية ـــ �غداد / العراق ا��ديــث �ــ� موضــوع فلســفي أو أد�ــي ح�ــ� يــ�اد الفجــر ين�ثــق . و 
  رئ�س قسم اللغة العر�ية

دكتور يونس ..  أخي و صديقي و زميلي في جامعة صنعاء باليمن

أ.م.د منذر رديف داود*

�ــ� مــرات عديــدة  �ان معنــا أســتاذنا الكب�ــ� املرحــوم ال��وف�ســور 
إبراهيــم الســامرا�ي، و �انــت تجمعــھ بالدكتــور يو�ــس صداقــة 
عميقــة، مــن أعمــق صداقــات األســاتذة األ�اديمي�ــن �ــ� جامعــة 

صنعــاء . 
• وكث�ــً�ا مــا تتالقــح  األفــ�ار والــرؤى عــن محاضــرة علميــة متم�ــ�ة 

�ــ� مجــال األدب العر�ــي .
بــالدي  تــزال كنخيــل  ومــا  أ�ــ�،  كنــت   ، الو�ــ�  يو�ــس  •»دكتــور  
الثنــاء  �لمــات  فــ�ل  وأطيبــھ  الثمــار  أح�ــ�  �عطــي  ا 

ً
شــامخ

والعرفــان با��ميــل لــن توفيــك حقــك، أعطيــت  ولــم ولــن تطلــب 
يومــا الثنــاء ، فشــكرا ع�ــ� عطائــك الن�ــ� الــذي نــور أدبنــا العر�ــي .

نــال  يو�ــس  الرحمــن  عبــد  محمــد  أ�ــ�  و  صديقــي  نــال   لقــد   
و  األد�ــي  النقــد  �ــ�  والدوليــة   العر�يــة  ا��وائــز  مــن  العديــد 
ــم و عضــو 

ّ
الدراســات و البحــوث و القصــة و الروايــة ، و هــو محك

هيئة تحر�ر، و مس�شار �� (٣٨) مجلة أ�اديمية محكمة تصدر 
�� العالم العر�ي و األجن��. و لھ ( ٢٢) كتابا م�شورا �� ، سور�ة 
، و لبنــان، و املغــرب و ا��زائــر  ومصــر و الكو�ــت و أبــو ظ�ــ�، و 

لنــدن و أملانيــا و الســعودية.
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يو�ــس  الرحمــن  عبــد  دمحم  القــاص  �ســتاذ 
آن  �ــ�  الفــن  و  �ســلوب  يمتلــك  بــارع  قــاص 
إ�ــ�  قصصــھ  مــن  كث�ــ�  �ــ�  ينقلــك  و  واحــد، 
هــذا  �ــ�  شــعبنا  حيــاة  ل�ــ�ى  العر�ــي  املغــرب 
الشــطر العز�ــز مــن وطننــا ، فيحــرك عقلــك 

معــا، قلبــك  و 
فھ 

ّ
ھ يوظ

ّ
 و�ذا �ان يت�ئ كث��ا ع�� ا���س فإن

�ــ� خدمــة أفــ�اره ا��ــرة و نظرتــھ التقدمّيــة ،و 
انطالقھ �جتما��. 

حصــل  �خ�ــ�ة  �ر�عــة  الســنوات  خــالل  و 
مــن ا��وائــز �دبيــة، و ال شــّك  الكث�ــ�  ع�ــ� 
ا��ديــدة  القصصيــة  ا��موعــة  هــذه  أن 
حصلــت  الــذي  التقديــر  �ســتحق  اللو�ــس 

الســابقة. ا��موعــات  عليــھ 

شهادة األستاذ اِّـؤرخ والباحث 
والناقد األستاذ

 اِّـرحوم عبد اِّـعني اِّـلوحي
 شيخ الكتاب السوريني 

اِّـعاصرين
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صديقي في أحلك الظروف
طھ حس�ن الّرحل*

جــّواب آفــاق.. لعــل هــذه العبــارة املوجــزة أن تكــون األك�ــ� انطباقــا وتوصيفــا ل�ــ�صّية صديقــي اللطيــف، والباحــث الــدؤوب، 
األســتاذ الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس. أال و�ــ�: جــواب آفــاق.. فقــد عــاش الرجــل حياتــھ، �ــ� شــطر كب�ــ� م��ــا، متنقــال 
ب�ــن بلــده ســور�ة، و��ــن بــالد شــ��، مــن تو�ــس إ�ــ� ا��زائــر ح�ــ�  املغــرب ثــّم الص�ــن إ�ــ� تايــوان، ومــن أورو�ــا إ�ــ� اليمــن ح�ــ� 
الســعودية، إ�ــ� العــراق.. مدرســا �ــ� عــدة جامعــات عر�يــة و أجن�يــة ي النقــد، والدراســات، والقصــة، والرحــالت، واملتا�عــة 

للشــأن الثقا�ــ� واألد�ــي، �ــ� بلــده ســور�ة، و�ــ� البــالد العر�يــة واألجن�يــة..
ل»، و��  مدينة صغ��ة  تقع شمال حلب وسور�ة،  بُّ

ُ
وقد شاءت األقدار، أن أ�عرف إليھ �� أحلك الظروف ال�� مّرت بنا �� «ن

 أنــھ يــدّرس فيــھ و�ع�ــش �ــ� املدينــة خــالل ذلــك. وحيــث أ�ــي كنــت أديــر �شــاطا ثقافيــا أســبوعيا 
ُ

ــت
ْ
وف��ــا فــرع ��امعــة  بــالد الشــام، َعَرف

�ــ� (جمعيــة املعرفــة الثقافيــة) ال�ــ� قمنــا بتأس�ســها تحــت 
ظــروف ا��صــار األليمــة، و�ان ال بــد لنــا مــن االعتمــاد ع�ــ� 
مــا  نقــدم  وكنــا  املدينــة،  �ــ�  املتوفــرة  الذاتيــة  اإلم�انــات 
�ســتطيع بكث�ــ� مــن الشــغف واالندفــاع واإلخــالص، و�ــال أي 
مقابــل مــادي. وح�ــن علــم برغب�نــا �ــ� تقديمــھ ع�ــ� املنصــة، 
لإلفــادة مــن ذخ�ــ�ة علمــھ ال��ّيــة، وضمــن مجــال اهتمامــھ 
واختصاصــھ، فاجأ�ــي بحماســھ للفكــرة، وعــدم تــردده �ــ� 
املبــادرة، مــع أن�ــ� أخ��تــھ بمحار�ــة مديــر دائرتــھ لنــا علنــا. 
شــباب  بفكــرة  لشــغفھ  وانحــاز  لذلــك،  يك�ــ�ث  لــم  أنــھ  إال 
يقدمــون أ�شــطة ثقافيــة راقيــة متنوعــة، �ــ� أعقــد وأخطــر 
وع�ــ�  ا��ضــور..  إ�ــ�  و�عــرف  زارنــا،  أن  و�ان  الظــروف. 
هامــش عرضنــا لفيلــم عال�ــّ�، قــدم إضــاءات ع�ــ� العــرض 
كتــاب  عوالــم  �ــ�  محاضــرة  �ــ�  معــھ  رحلنــا  كمــا  وأهميتــھ، 
هــذا  �ــ�  ومؤلفــات  وكتابــات  بــاع  ولــھ  وليلــة)_  ليلــة  (ألــف 
�ــ� العالــم املعاصــر،  ثــم عــن الص�ــن وموقعهــا  املوضــوع_ 
األمــر الــذي عا�شــھ لســنوات، خــالل تدر�ســھ �ــ� جامعــات 

هــذا البلــد ا��ــوري �ــ� عاملنــا املعاصــر.. وغ�ــ� ذلــك.. 
وال أ���ــ� شــغفھ واندفاعــھ وحمــاس الشــباب، وهــو يأ�ــي 
إ�ــ� املوعــد و�عــود منــھ ماشــيا، و�ان �ســتغرب عــدم حضــور 
املدينــة،  أبنــاء   مــن  ا��امعــة  �ــ�  املدرســ�ن  مــن  زمالئــھ 
مــن  املطــروح  املوضــوع  أن  مــع  بنفســھ،  دعاهــم  وقــد 
اختصاصهــم.. ومــّرة، ��لــت مــن ضعف ا��ضور، �ســ�ب 
حضــر  أنــھ  وذكــر  فواســا�ي،  املطــروح  املوضــوع  نخبو�ــة 
�ــ� جامعــة صنعــاء، أثنــاء عملــھ هنــاك، و�انــت ا��اضــرة 
وأن  عــددا،  أقــل  ا��ضــور  و�ان  شــه��ة،  لبنانيــة  لباحثــة 

و..  األهــم،  و�ــ�  تكفــي،  النوعيــة 
مضــت األّيــام ســر�عا، وانت�ــ� العــام ا��ام�ــ�، و�ان عليــھ 
شــاطئ  ع�ــ�  تطــل  ال�ــ�  الســاحلية  مدي�تــھ  إ�ــ�  �ســافر  أن 
البحــر املتوســط، ثــم إ�ــ� �غــداد حيــث دعتــھ جامعــة دجلــة 
معنــا  يتواصــل  �ان  هنــاك  ومــن   ، ��ــا،  للعمــل   األهليــة 

باســتمرار.  ون��اتــف 
ورحالــة   وناقــدا،  و�احثــا،  أديبــا،  صديقــا  ر�حــت  وهكــذا 
تــرك مدين�ــ� الصغ�ــ�ة، وجامع��ــا ،جامعــة بــالد الشــام ، و 

التحــق بجامعــة دجلــة، وخســره طالبــھ، ور�حــھ آخــرون، �ــ� ســاحات 
ومياديــن أخــرى، �عــرف قيمتــھ وأهميتــھ، وتح�ــ�م إرادتــھ وخياراتــھ..

* مهندس وشاعر من سور�ة، عضو اتحاد الكتاب العرب ، دمشق
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أخي وصديقي ا�ستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن يونس

الدكتور
أحمد عبد الكر�م ع��

عندمــا تنظــر �عي�يــك إ�ــ� اإل�ســانية ورموزههــا تجــد الدكتــور محمــد عبــد 
بــھ  جمعت�ــ�  فقــد  عرفتــھ،  كمــا  ا��ــّب  الن�يــل  اإل�ســان  يو�ــس  الرحمــن 
عالقــة أخــوة وصداقــة نقيــة �عيــدة عــن املصا�ــ� ال�ــ�صّية . و عندمــا 
تبصــر ببص��تــك إ�ــ� حدائــق الــورود و خمائــل األ�ــ�ار تجــد محمــد عبــد 
الرحمن يو�س بأر�ج عطره و جمال أثره مدرسا نا��ا من جامعة صنعاء 
باليمــن عــام ١٩٩٠ إ�ــ� جامعــات الص�ــن و اململكــة العر�يــة الســعودية إ�ــ� 
تايــوان، إ�ــ� هولنــدا عميــدا ل�ليــة علــوم اللغــة العر�يــة و آدا��ــا ، التعليــم 

اإللك��و�ــي عــن �عــد، إ�ــ� املغــرب و ا��زائــر و تو�ــس.
 إنھ النورس املهاجر الذي ي�شر العطر �� �ل م�ان يصلھ.

و  النقــد  �ــ�  األدبيــة  الكتــب  و  القص�ــ�ة  القصــص  مــن  الكث�ــ�  كتــب  لقــد 
و  مليكــة  ا��صــر:  ال  املثــال  ســ�يل  ع�ــ�  م��ــا  و  البحــوث،  و  الدراســات 
النــورس ووهــرا، و مجموعــة را�عــة و متم�ــ�ة و�ــ�: رقــص ســماح ع�ــ� أ�غــام 
دة ب�ــت املســتكفي �ــ� فــاس، و رحلــة بك�ــن ــــــ 

ّ
زر�ــاب، و اللو�ــس، و روايــة وال

مالمــح مــن الص�ــن املعاصــرة، و كتــب أخــرى �ــ� األســاط��. لقــد �شــر أبحاثــا 
كث�ــ�ة �ــ� مجــالت عديــدة �ــ� دول العالــم، مــن أمر�ــ�ا إ�ــ� اســ��اليا إ�ــ� كنــدا 
إ�ــ� اليابــان، إ�ــ� كث�ــ� مــن دول العالــم، ونــال العديــد مــن ا��وائــز األدبيــة �ــ� 

القصــة و الروايــة و النقــد األد�ــي.
إن مــن ي�ــ�ك األثــر الطيــب �ــ� النفــوس ســ�نال محبــة هللا و النــاس الذيــن 
�ســتحقون هــذا الفيــض اإل�ســا�ي الن�يــل، و أنــت تركــت هــذا األثــر الطيــب 
يو�ــس  الدكتــور  صديقــي  هللا  أدامــك  معارفــك.  و  أصدقائــك  نفــوس  �ــ� 
ن��اســا للعلــم و العطــاء،و أدام عليــك ال��ــة و الســعادة، و هن�ئــا لــك هــذا 

الفيــض اإل�ســا�ي �ــ� أعماقــك الــذي �شــرب منــھ، وال نرتــوي.
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عــام ١٩٩٩م �عرفــت ع�ــ� األســتاذ الدكتــور  يو�ــس برفقــة أســتاذنا و مديــر ثانو��نــا األســتاذ 
محمــد أحمــد ز�نــة  حي��ــا ظن�تــھ مثــل �ل األ�ــ�اص الذيــن أ�عــرف عل��ــم  . و اك�شــفت 

فيمــا �عــد أنــھ مختلــف ع��ــم . 
توالــت اللقــاءات  وأصبحــت أك�ــ� قر�ــا إ�ــ�  وجهــھ ال�شــوش، واب�ســامتھ الرص�نــة، وشــّد�ي 
إليھ نطقھ باللغة العر�ية الفص�� وغطّى �ل ذلك أدبھ �� الســلوك والكالم . و التواصل 

مــع أصدقائــھ �ــ� األعيــاد و ��نأ��ــم �لمــا هــّل عيــد .
بــھ  وشــغفنا  عاملنــا  إ�ــ�  الكمبيوتــر  دخــول  األيــام  تلــك  جمعنــا  الــذي  املشــ��ك  ال��ــ�ء 

. الوقــت  علينــا  واختصــرت  معــھ  دخلــت  ال�ــ�  و�التكنولوجيــا 
ــى حــّل و ارتحــل، مــن قصــص 

ّ
آ� بــھ  ســ��تھ الذاتيــة العطــرة �انــت تفــوح شــذاها وتحيــط 

قص�ــ�ة إ�ــ� روايــات إ�ــ� جوائــز عر�يــة �ــ� ا��افــل األدبيــة العر�يــة . إ�ــ� ســفر شــبھ دائــم، 
فقــد اعتــاد االنتقــال مــن جامعــة إ�ــ� أخــرى ، و الســفر مــن مدينــة إ�ــ� أخــرى .

�ــ� أحــد األيــام اتصــل �ــي ليخ���ــي بقــرار ســفره ا�ــ� اململكــة العر�يــة الســعودية  ليعمــل �ــ� 
إحــدى جامعا��ــا ، فحزنــت لذلــك  , فقــال �ــ� ســ�بقى ع�ــ� تواصــل مــن خــالل  اإليميــل  و�ان 

ذلــك .
مــن خــالل  , و�ان االتصــال  ب�ــت املســتكفي  و�انــت روايــة را�عــة  �ــ� روايــة والدة  أهــدى 
 �ــ� 

ً
االيميــل ومــن خــالل موقــع مكتــوب( ع�ــ� مــا أذكر)�ــ� تلــك األيــام ، و كنــت أكتــب كتابــا

، و قــال �ــ� : هــذا كتــاب مهــم جــدا، و ع�ــ� الرغــم 
ً
عالــم صيانــة  الكمبيوتــر فدققــھ  مشــكورا

 أ�ــي  أفــدت منــھ كث�ــ�ا يــا  أ�ــ� األســتاذ 
ّ
مــن أ�ــي ال أفهــم إال  قليــال  �ــ� علــوم الكومبيوتــر إال

نضــال. 
ســررت �عودتــھ مــن الســعودية  ولكــن ذلــك لــم يــدم ح�ــ� قــال �ــ� إنــھ مســافر إ�ــ� تايــوان 
 : ســافرت ا�ــ� اليمــن وا�ــ� ا��زائــر ولبنــان 

ً
ليعمــل �ــ�   إحــدى جامعا��ــا ،   فقلــت لــھ مهــال

واملغــرب و تو�ــس  والص�ــن  واســبانيا و أورو�ــا، والســعودية ، واآلن �ســافر ا�ــ�  تايــوان  أي 
مــن أق��ــ� ا��نــوب ا�ــ� أق��ــ� الغــرب إ�ــ� أق��ــ� الشــرق   إنــك بحــق أنــت ســندباد األدب 
العر�ــي املعاصــر, أنــت ابــن بطوطــة العصــر الــذي جــاب البــالد مــن شــرقها ا�ــ� غر��ــا ,انت�ــ� 

بــھ الرحــال ا�ــ� مال��يــا .
 خــالل املرحلــة االخ�ــ�ة تطــورت وســائل االتصــال وأصبــح التواصــل مــع أســتاذي الســندباد   

أســهل مــن ذي قبــل وهــو �ــ� بــالد الغر�ــة.
�عــد عودتــھ �عــون هللا ا�ــ� أرض الوطــن توالــت اللقــاءات مــع أســتاذي  الصديــق العز�ــز 
د.يو�ــس  وحضــرت معــھ العديــد مــن النــدوات العلميــة واألدبيــة ال�ــ� �شــارك ��ــا �ــ� العالــم 
االف��ا��ــ�  بمشــاركة العديــد مــن ا��امعــات العر�يــة   واألجن�يــة . و فوجئــت ذات مســاء 
أنــھ اتصــل �ــي، ل�ســلم ع�ــ� و �ســأل�� عــن حا�ــ� و حــال أســر�ي ، فقلــت لــھ : دعنــا  نلتــق  �ــ� 

م���ــ� أو �ــ� م��لــك، فأتا�ــي صوتــھ مازحــا ، تفضــل لعنــدي أنــا �ــ� �غــداد اآلن .
الســندباد ابن بطوطة العصر �عم الصديق واألســتاذ واملر�ي الذي �عرفت عليھ , وأشــكر 
هللا الع�ــ� العظيــم الــذي وفق�ــ� للقائــھ،  وكــم أنــا ســعيد بمعرفتــھ كو�ــي أدور �ــ� فلــك أدبــھ 
وعلمھ ,  ولھ خالص الشكر وعميق االمتنان ألنھ عّرف�� بكث�� من األدباء املتم��ين  الذين 
بــت أعرفهــم مــن خاللــھ �ــ� دول عديــدة م��ــا : الهنــد والعــراق وا��زائــر ومصــر وتو�ــس،و 
غ��هــا مــن البلــدان. هنــاك أرزاق يرســلها هللا لنــا ال تقــدر باملــال   .....م��ــا معرفــة صديــق 

صــادق أم�ــن مهــذب راق  متواضــع ...
  و أكــون صادقــا ح�ــن أقــول إن هــذه املزايــا موجــودة �ــ� صديقــي و أ�ــ� الدكتــور يو�ــس  

العصــر» العر�ــي املعاصــر –ابــن بطوطــة  «ســندباد األدب 
لهــم،  الذيــن أصبحــت صديقــا  .وأشــكر األ�ــ�اص  ذلــك  العظيــم ع�ــ�  الع�ــ�  أشــكر هللا 

�عدمــا عّرف�ــ�  ��ــم الدكتــور يو�ــس .

المهندس
 نضال عبد اللطیف  

سوریۀ 

فـــي عـــام ١٩٩٩م تعرفت على صديقي الدكتـــور يونــس 
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 ، عام ٢٠٠٣ ؛ �ان لألستاذ الدكتور محمد 
ً
 عشَر عاما

َ
منذ سبعة

 �ــ� نــدوة تكر�ميــة �ــ� ، عقــَب صــدور 
ٌ
عبــد الرحمــن يو�ــس مشــاركة

فــي « البصــر والبص�ــ�ة « الــذي أحـ�ـي فيــھ تجر��ــ� ا��اصــة 
َّ
مؤل

مــع فقــد البصــر ع�ــَ� رحلــة حيا�ــي املديــدة . واآلن .. جــاء الوقــت 
التكر��ــّ�  العــدد  هــذا  �ــ�   ، جميلــھ  فيــھ  أردَّ  أن  �ــ�  ي�ب�ــ�  الــذي 
 . �شــأنھ  أقّدمهــا  ال�ــ�  شــهاد�َي  خــالل  مــن   ، لــھ  خصــص  الــذي 
املث�ــ�  الصــورة  وفــق  َم  قــدَّ مــا  �ّل  حيــال  التكر�ــم   �ســتحق  إنــھ 
ع�ــَ� حياتــھ الفكر�ــة واألدبيــة ، �عدمــا حــاز العديــد مــن ا��وائــز 
 
ً
 بخصــوص مــا تفــرَّق مــن أعمالــھ . إنــھ هنــا تكر�مــھ أســتاذا

ً
متفّرقــة

جامعيــا قــد حظــَي بأع�ــ� رتبــة ��ــذا ا��صــوص « أســتاذ دكتــور « 
 �عــد صعو�ــاٍت ال ُ�ســ��ان ��ــا بحســب تجر��ــ� املماثلــة ، إنــھ 

ً
ــدا

َّ
مؤك

فات
َّ
 أ�اديميــــــا قد صدر لھ العديــــد من املؤل

ً
كذلك تكر�مـــــھ باحــــثا

 قــد نــمَّ مــن 
ً
 وروائّيــا

ً
 ، قاّصــا

ً
 ضمــن هــذا ا��ــال ، تكر�مــھ أديبــا

��ــ�ٍء  �ّل  لديــھ  ال��اعــة  هــذه  شــمول  ع�ــ�   ، فيــھ  براعتــھ  خــالل 
ــُل الصداقــة بأنصــع  ِ

ّ
ــھ إنــھ يمث

ّ
ــھ . و��ــ� جانــب ذلــك �ل

َ
إيجا�ــّيٍ طرق

 ، وأنقاهــا  درجا��ــا  بأرفــع  اإل�ســانّية  الــروح  ــل 
ّ
يمث  ، لهــا  صــورٍة 

مــن  �عــّدَد  مــا  جمعــت  ال�ــ�  املتمّ�ــ�ة  �ــ�صّ�تھ  ��مــا   
ً
مســتكمال

 ، كيــاٍن  أب�ــ�  �ــ�  وتت�امــل  تتفاعــل  ��ــا 
َ
، وجعل ا��ميــدة  جوان��ــا 

أســ�� اســٍم : ال��وفســور الباحــث األديــب اإل�ســان محّمــد عبــد 
 . يو�ــس  الرحمــن 

ل �ي .  لقد جاء ذلك  صالھ الهاتفيَّ األوَّ
ّ
   إن�� ال أزال أســتحضر ات

ال�ــ�  نــار أضيــق ��ظا�ــي   ع�ــ� 
ً
بــاردا مــاًء  ل�ســكَب  منــھ  صــال 

ّ
االت

�ــ� 
ّ
 أحياهــا ، ذلــك �ــ� كنــف أســتاذَي املشــرف الــذي أخــذ يحث

ُ
كنــت

للمناقشــة  ســأقدمها   
ُ

كنــت ال�ــ�  الرســالة  �ــ�  النظــر  إعــادة  ع�ــ� 
 نيــل درجــة الدكتــوراه ، لقــد أخــذ أســتاذي يطلــب 

َ
�عــد أشــهر �غيــة

�ــ� رســال�� ؛ أضيــف إل��ــا ، أرّمــم  ــ� حينــذاك أن أعيــد النظــر 
ّ
م�

فكــدت   ، والتمحيــص  التحليــل  مــن  بمز�ــد  أزّودهــا   ، اقصهــا  نو
 أظــنُّ �لَّ الظــّن أن�ــ� أنجزُ��ــا . لقــد جــاء 

ُ
 �عدمــا كنــت

ً
أبـ�ـي خائبــة

صــال األســتاذ محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس حينــذاك ، ليعيــد إ�ــ�َّ 
ّ
ات

ثق�ــ� بنف��ــ� ، ولُ�شــِعَر�ي بــأن اح��امــھ وتقديــره �ــ� لــم يأتيــا إال مــن 
 مــا ب�ــن ح�ــٍن وح�ــن 

ْ
ــت

َ
خــالل اجتيــازي �لَّ ن�ــ�ان حيا�ــي ال�ــ� حاول

صالــھ 
ّ
أن �ع�ــ�ض طر�قــي . �لُّ هــذا �ان مــن األســتاذ محّمــد �ــ� ات

ل �ــي ، �ــ� ��ظــات صداقتنــا األو�ــ� وهــو ال �علــم بــأّي ��ــ�ء ممــا  األوَّ
 أعانيــھ �ــ� ذلــك ا���ــن ، بــل رّ�مــا ح�ــ� اآلن لــم �علــم بــھ واآلن 

ُ
كنــت

جــاء وقتــھ . 
   واستمّرت صداقتنا خالل السنوات العديدة التالية ، بمعاودة 
األحاديــث الهاتفّيــة واللقــاءات �ــ� املناســبات الثقافّيــة ، فتنامــت 
 بأب�ــ� ألوا��ــا وعطورهــا ، صداقتنــا ال�ــ� ال غايــة لهــا ســوى 

ً
خميلــة

الصداقــة الن�يلــة ال�ــ� ال �شــو��ا شــائبة ، �ّل مــا لــديَّ مــن أفــ�ار 
فرغهــا لــھ ، و�ّل مــا لديــھ ُيفرغــھ �ــ� 

ُ
وآراء ع�ــ� مختلــف الّصُعــد أ

شهادتي في ا�ستاذ الدكتور 
محّمد عبد الرحمن يونس

أ.د. ر�م هالل* 

   .  أع�ــ� لألديب�ــن الصديق�ــن أعمــق صداقــة 
ً
لنا بذلــك مثــال

ّ
. فشــ�

و�عــد ســنواٍت مديــدٍة حــدث تباعــٌد فيمــا بي�نــا ، بفعــل ســفره إ�ــ� 
تفــرض  مــا  بحكــِم  أو   ، ا��ديــدة  بأعمالــھ  وا�شــغالھ  �عيــدة  بــالٍد 
ا��يــاة مــن عــدم دوامهــا ع�ــ� أّي ��ــ�ء ، بــالٍد �عيــدٍة وفــق مســافات 
 املســافة مــا ب�ــن بلَدينــا املتجاوَر�ــن �ــ� ســور�ة 

ً
 كث�ــ�ة

ً
�عــادل أضعافــا

بَعــث صداقتنــا مثلمــا 
ُ
 ؛ ح�ــ� ت

ً
. لكــن مــا إن �عــود ونتواصــل ثانيــة

ــد مــن �عــد رقــاد �ــ� ظلمــة الفــراق 
ُّ
�انــت ، و�عــود ضوُءهــا إ�ــ� التوق

. مبــارٌك لــك تكر�مــك بروفســور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس ، مــع 
يا�ــي لــك املز�ــد �ــ� �ل مــا تتــوق إليــھ �ــ� ا��يــاة والبحــث واألدب .

ّ
تمن

الالذقيــة-  اإل�ســانية/  والعلــوم  اآلداب  �ليــة  �شــر�ن-  جامعــة   *
ســور�ة
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مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

عــادة مــا يرتبــط شــرط الشــهادة �ــ� حــق �ــ�ص عز�ــز بمفهــوم االحتفــاء وال�شــر�ف والتكر�ــم، 
وشــر�عة الوفــاء واإلخــالص، وهلــم �عــدادا للمز�ــد مــن امل��ادفــات والنعــوت ا��ســنة واألوصــاف 
�ــ� ا��اطــر مــن دفء متبــل  بــاب االع�ــ�اف وامل�اشــفة، ومــا يج�ــش  ا��ميــدة، ال�ــ� تدخــل مــن 
بمــا يكفــي مــن ن�يــذ املــودات، بالرغــم ممــا يكتنــف ال��ظــة مــن إحــراج أحيانــا للمحتفــى بــھ. ومــا 

يناســ��ا مــن إنصــاف �ــ�  أحيــان أخــرى بحقــھ..
�ــ� مؤلفــھ الفر�ــد األدب الصغ�ــ�، يقــول عبــدهللا ابــن املقفــع: «وع�ــ� العاقــل أن ال يخــادن وال 
�ــ� العلــم والديــن واألخــالق فيأخــذ  يصاحــَب وال يجــاور مــن النــاس، مــا اســتطاع، إال ذا فضــل 

افقــا لــھ ع�ــ� إصــالِح ذلــك فيؤ�ــد مــا عنــده، و�ن لــم يكــن لــھ عليــھ فضــل.» عنــھ، أو مو

شهادة حق 
في حضرة البروفيسور 
محمد عبدالرحمن يونس

املهدي نقوس
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�ــ�  مبالغــة  مــا مجاملــة وال  غ�ــ�  مــن  الــكالم  هــذا  �ســوق 
الرحمــن  عبــد  محمــد  ال��وف�ســور  املتعــدد  املبــدع  حــق 
يو�ــس، الــذي أعــده ل��قيقــة، رجــل فكــر وثقافــة واســعة 
ومتنوعــة، يــ�اد مــن فــرط تواضعــھ أن ي��لنــا، ومبدعــا 
مــن طينــة الناســك�ن، موثــرا اإلقامــة �ــ� املع�ــ�، انطالقــا 
ممــا راكمــھ مــن كتابــات �ــ� مختلــف األجنــاس اإلبداعيــة، 
عــن  فــاض  مــا  مكرســا  فكر�ــة،  أ�شــطة  مــن  مــارس  ومــا 
واإلشــراف  اال�ادي�ــ�،  والبحــث  للكتابــة  امل�ــ�،  واجبــھ 
اقــا  تو النــاس،  ومســاعدة  العلميــة،  االطار�ــح  ع�ــ� 
و�عطائــھ  االهتمــام  وهــذا  املــدارك،  هــذه  توســيع  ا�ــ� 
فكر�ــة  تجر�ــة  مراكمــا  كوســمو�ولي�يا،  و�عــدا  مغــزى 
القصــة  ب�ــن  مــا  تتــوزع  ا�شــغاالت متنوعــة  ثر�ــة، وعــدة 
األد�ــي،  والنقــد  والشــعر،  الروا�ــي،  والســرد  القص�ــ�ة، 
الرح�ــ�،  واألدب  الرســائل،  وأدب  الفكــري،  واملقــال 
امل�ســمة  املتخصصــة  والدراســة  امل��ــري،  واألدب 
املتنوعــة،  الدراســات  مئــات  وتحر�ــر  وا��ــدة،  بالعمــق 
وطــوح بــھ هــذا الشــغف باملعرفــة، وا��ــري وراء اك�ســا��ا 
ا�ــ� بــرد املنا�ــ� ال�ــ�يقة، نــاذرا حياتــھ للغر�ــات واملهاجــر 
ا�ــ�  األمصــار  مــن  �عديــد  مــرورا  األم  موطنــھ  مــن  بــدءا 

ومن��ــاه العلــم  غايــة طلــب  الص�ــن حيــث 
عبــد  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  إ�ــ�  �عر�ــ�  بدايــة  �انــت 
إ�ــ�  قادت�ــ�  ال�ــ�  قراءا�ــي  طر�ــق  عــن  يو�ــس  الرحمــن 
الليا�ــ�  كتــاب  حــول  أحفور�ــة  دراســات  مــن  خطــھ  مــا 
العر�يــة، بحكــم شــغفي ��ــذه املأثــرة ال��اثيــة ا��الــدة.. 
موثوقــا،  ومصــدرا  بــل  أساســيا،  مرجعــا  بذلــك  فــ�ان 
وذاكــرة حيــة و�قظــة بخصــوص هــذا الســفر األث�ــ� الــذي 
يح��ــ�،  ال  مــا  واألســرار  االلغــاز  مــن  و�حمــل  ي�ت�ــ�،  ال 
أبطالــھ،  آثــار  مت�بعــا  خفايــاه،  عــن  ســطوره  ب�ــن  منقبــا 
محيطــا بفضــاءات أمكنتــھ، وجماليــات فنونــھ، ومالمــح 
أخبارهــم،  وغر�ــب  ع�شــ��م،  وطــرق  وعادا��ــم  أبطالــھ، 

أشــعارهم، وشــوارد 
ح�ــن  �ــ�  لديــھ  الفكــري  والصفــاء  التــوازن  ��ظــة  لكــن 
يتجشــم عنــاء االشــراف ع�ــ� البحــوث ا��كمــة �ــ� األدب 
والنقــد والبحــث العل�ــ� الرص�ــن، مهيئــا ملفــات فكر�ــة 
جســيمة،  مســئولية  وذات  صعبــة  مهمــة  و�ــ�  غنيــة، 
وجــادات  لســبل  ومرشــدا  وســندا،  معلمــا  �ــ�  و�ان 
البحــث اال�ادي�ــ�، حيــث �ان �ــ� شــرف املشــاركة تحــت 
�ــ� موســوعة ا���ســانية العر�يــة واإلســالمية  افھ  إشــر
وحديثــا،  قديمــا  الشــعر  حــول  بجزأ��ــا  وحديثــا  قديمــا 

واســعة  وثقافــة  فكــر  رجــل 
فــرط  مــن  يــ�اد  ومتنوعــة، 
ومبدعــا  ي��لنــا،  أن  تواضعــھ 
موثــرا  الناســك�ن،  طينــة  مــن 
اإلقامــة �ــ� املع�ــ�، انطالقــا ممــا 
راكمــھ مــن كتابــات �ــ� مختلــف 

اإلبداعيــة. األجنــاس 

وا��ــب والعشــق �ــ� الروايــة العر�يــة مــع ثلــة مــن الباحثــات 
مواضيــع  ع�ــ�  و�دراكنــا  وعينــا  فتحــت  وال�ــ�  والباحث�ــن، 
اقــع العر�ــي، و�عت�ــ�  غ�ــ� مطروقــة وشــائكة �ــ� الثقافــة والو
ســقطة أخالقيــة وزلــال ابداعيــا مــن طــرف �عــض األخالقي�ــن 
�ســاورهم  مــا  بحســب  النــاس  يخندقــون  يزالــون  ال  الذيــن 
والضــالل،  ا��طيئــة  خانــات  �ــ�  بالســوء  األمــارة  غرائزهــم 
بالرغــم ممــا خــاض فيــھ مشــايخنا بــ�ل حر�ــة وتبصــر ودرايــة، 
ووفــرة مــا انكتــب حــول هــذا الشــأن مــن طــرف كبــار الشــعراء 
الســماو�ة،  الكتــب  مــن  انطالقــا  العــرب  الكتــاب  ومشــاه�� 
وا��قــب البعيــدة، مــرورا �شــعر العصــر ا��اه�ــ� ومختلــف 
مئــات  فيــھ  أحص�ــت  والــذي  الراهــن  يومنــا  ا�ــ�  الثقافــات  
لكبــار  النــادرة  ال��اثيــة  واملصنفــات  الشــعر�ة  النصــوص 

املســلم�ن. واألئمــة  والشــيوخ  الفقهــاء 
نح�ــ� �ــ� هــذا املقــام، واملقــام امانــات، أســتاذي ال��وف�ســور 
األســتاذ  بالشــكر  ونخــص  يو�ــس،  عبدالرحمــن  محمــد 
عبدالكر�ــم العامــري  ع�ــ� تخصيصــھ لعــدد املنتصــف مــن 
هــذا الشــهر لهــذا الهــرم االبدا�ــ� الشــامخ.. راجيــا لكمــا طــول 
العمــر والســعادة والهنــاء،  و��لــة بصر�اثــا الثقافيــة األدبيــة 

الغــراء �ل االزدهــار والنجــاح...

املهدي نقوس: قاص وناقد و�احث مغر�ي
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ــٌة  ــة ٌ خاّص ــٌر ، و بصم ــاة أث ــذه الحي ــاٍن يف ه ــكّل إنس ل

ــه . ب

فإّمــا أن يكــون أثــراً حســناً و إّمــا هبــاًء منثــوراً . و هنــاك 

ــدوم مــدى الزمــان كحامــيل املســك  أشــخاٌص أثرهــم ي

ينــرشون الطيــب أينــ� حلّــوا ، و منهــم الدكتــور : ( 

ــد عبــد الرحمــن يونــس ) . محّم

إذ ال أنــىس األيّــاَم الّتــي قضيتهــا بجامعــِة ( بــالد الشــام 

) فــرع اللّغــة العربيّــة .

ــُر  َ́ دخــَل مدي ــوم ٍ دراّيس ٍ حــ ــداً أوَل ي ــُر جي ــا أذك فأن

الجامعــِة و تحــّدث إلينــا ، فقــال : أّن أســتاذ مقــّرر 

ــوراه  ــىل دكت ــٌل ع ــوٌر حاص ــو دكت ــرصف  ه ــو و ال النح

 ، Àالدولــة ، وكان يعمــل يف العديــد مــن جامعــات العــا

ــٌة . ــٌة هاّم ــٌة علميّ و قام

حينهــا تشــّوقنا لرؤيتــِه ، و التعــرّف عليــه ، و قتهــا دخــل 

ــُح  ــت مالم ــاً ، كان ــاً ، متواضع ــس ) هادئ ــور ( يون الدكت

وجهــِه طيّبــًة ، عينــاه تشــّع بالحنــاِن ، لهــا بريــٌق خاٌص .

�ان  ــھ 
ّ
ألن عقولنــا  و   ، قلو�نــا  ع�ــ�   

َ
اســتحوذ لقــد 

. الفاضــل  ا��لــق  و   ، املــوّدة  مــع  العلــَم  ُيجرعنــا 

. 
ً
فقد �ان ينادينا ب ( ابن�� ) ليجعَل عالقتنا قو�ة

مــن  عــدٍد  ألك�ــَ�  املعلومــِة  توصيــل  جهــَدُه  يحــاول  �ان 

عزٌف منفرٌد

إیمان معراتیۀ*

. الطالبــاِت 
الــدروَب ، فقــد �ان يم��ــ�   ، و تن�ــُ� 

َ
 تن�ــُ� العقــوَل املظلمــة

ٌ
ــھ مشــ�اة

ّ
إن

 املعلومــاِت مــن املراجــع ، و يرتُ��ــا ، و يصيغهــا بطر�قــٍة ســهلِة 
ً
ــھ جامعــا

َ
ليل

حــو مــع مراج�ــ� 
ّ
 بكّراســة مــادِة الن

ُ
املنــاِل ، و �ســيطٍة لذلــك احتفظــت

ــات مكتب�ــ� ا��اّصــِة .
ّ
املوجــودة ب�ــن دف

 يتفاعل معنا بأسلوٍب راٍق ، و حضارّي ٍ .
ً
 نا��ا

ً
�ان أبا

جمع األخالق ، و األدب ب�ن ثنايا قلبِھ . 
 أومــأ 

ٌ
 منــھ أال أقطــع در��ــ� كمــا �ان يفعــل فــإن تأخــرت طالبــة

ُ
مــت

ّ
�عل

برأســھ أن ادخ�ــ� .
نا �� م�اٍن مقّدٍس ال ير�ُد قطَع األدعيِة ، و االب��االت .

ّ
�أن

 
ً
ان�باهــا �ع�ــُ�  �عــْد  فلــم   ، الســرب  عــن  الطالبــات  إحــدى  ت 

ّ
شــذ  

ّ
إن و 

. العطــوِف  ��ناحــِھ  احتواهــا  و  أعادهــا   ، للمحاضــرِة 
. 

ً
 قبل أن يكون دكتورا

ً
لذلك اعت�ْ�نا الدكتور ( يو�س ) صديقا

 أخرى و �� ( ا��امّي ) .
ً
أّما أنا فقد أضفت لھ صفة

ألحــٍد  �ســمح  ال  و   ، العلمّيــة  بالدرجــات  الطالبــات   
ُ

ينصــف �ان  فقــد 
. عنــدُه  النجــاح  �ســبِة  بتخفيــِض 

 بحقنا .
ٌ

دخل بوضع األسئلة ، فال مجال لقرار م��ف
ّ
و عدم الت

نا ع�� موعٍد مع أحب�نا ، و أصدقائنا .
ّ
ھ �أن

َ
كنا ن�تظُر محاضرت

الســنِة  �ــ�  املقــارن  األدب  مــادِة  فهــم  �ــ�   
ً
كث�ــ�ا ســاعدنا  ــھ 

ّ
أن أذكــر  أنــا 

. بفضلــِھ  أحبب��ــا  لكن�ــ�   
ٌ
صعبــة  

ٌ
مــادة أّ��ــا  بالرغــم  الرا�عــِة 

الروا�ــّي  و  القــاصُّ  فهــو   ، مرمــاه  و  ملعبــُھ  ف�ــ�  ف��ــا   
ً
مبدعــا �ان  لقــد 

. الرا�ــع 
ــورِس 

ّ
الن عــن  ســمع  و   ، م��ــا  البحــر  رائحــة  اشــتّم  قصصــُھ  قــرأ  فمــن 

، البعيــدة  املــدن  و  ا��ز�نــة  الســفن  عــن  علــم  و  املهاجــر 
 كنــت أبحــر معــھ �ــ� قصصــھ الشــّيقة ، و أنتقــل لعالــٍم ســاحٍر ��ــ�ُھ مــن 

خيالــِھ .
� أتا�ُع مشار�اتھ �� الندواِت و املؤتمراِت الدولية، و نيلھ التكر�مات 

ّ
إن�

و ا��وائز �ش�ٍل دائٍم .
 ، العر�ّيــة  غــة 

ّ
لل دراســ��  خــالل  مــن  عليــھ   

ُ
�عّرفــت متمّ�ــٌ�  دكتــوٌر  ــھ 

ّ
إن

غــة العر�ّيــة أم هــو 
ّ
لقــد أوقع�ــ� بح�ــ�ٍة ،فلــم أعــد أدرك أهــو عاشــٌق لل

؟  معشــوقها 
 ع�� قيثارِ��ا أم هو القيثارة ؟

ٌ
هل هو عازف

و �� ��اية حدي�� :
أتوّجــھ إليــِھ بأّجمــل آيــات ا��ــّب ، و العرفــان ، و أقــول لــھ : ( نحــن نفخــر 
ــق ، و 

ّ
ــا مــن طالباتــك ، و أتم�ــ� لــك دوام التأل

ّ
 حالفنــا ، و كن

ّ
 ا��ــظ

ّ
بــأن

التمّ�ــِ� �ــ� ســماء العر�ّيــة ) .
طالبتك و صديقتك ا��ّبة 

اتية-  حلب /سور�ة   إيمان معّر

* مدرســة �ــ� التعليــم الثانــوي/ حــدى طالبــات الدكتــور يو�ــس �ــ� جامعــة بــالد الشــام 
. حلــب، ســور�ة
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محمد عبد الرحمن 
يونس

 سندباد ينزف دما 

الکاتب 
محسن یوسف

 عضو اتحاد الکتاب 
العرب ــ الالذقیۀ سوریا

محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، يكتــب قصصــا، تمتطــي أشــرعة ســفائن، ال 
�عــرف البحــر. ��فــو شــراع مــن عــدن، و آخــر مــن صنعــاء، و ع�ــ� ذرا األفــق 
و  و��ــ�وت  تو�ــس  و  ا��زائــر  و  الر�ــاط  مــن  تخفــق،  أعــالم  و  �علــو ســار�ة 

القاهــرة و�ك�ــن، و تاي�يــھ. 
األشــرعة الراحلــة املرتحلــة، عناو�ــن محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس، وهــو كمــا 
يقــول �عــض العــرب ( لعّيــب) قبطــان، تجــوب باخرتــھ اآلفــاق، و تمخــر �ــ� 
جميــع ا��يطــات. ل�ــس �أخــاب ( ه��مــان ملفــل) و ســفي�تھ الباقوطة.إنــھ 
أشــبھ بالب��تومورافيــا، دون حــدود أو خصوصيــة. ذاك �شــ��ي نفايــات 
أورو�ــا ـــــ مــن رومــا ـــــ و يقــذف ��ــا إ�ــ� البحــر العــام، و هــذا �ســبح �ــ� البحــر 
العر�ــي العــام. غــّواص �عــرف أســرار األعمــاق، و يوغــل نحوهــا غ�ــ� هّيــاب 
أو وجــل. إنــھ ب�لمــات : �اتــب واخــز. حــاد وجــريء. يتقــن اســتخدام املفــردة 
اقــع يرفــض الســ��، و يبــدو و أغطيتــھ  و ا��ملــة و الصــورة، للتعب�ــ� عــن و

تجللــھ كجبــل تفــوح روائحــھ و مخاوفــھ.. 
و  املهملــة،  األرض  ملوحــة  تم�ــ�ج  يو�ــس،  الرحمــن  عبــد  محمــد  عالــم  �ــ� 
رائحــة الشــواطئ غ�ــ� النظيفــة، و حموضــة ثمــر لــم ين�ــ� �عــد، لذيــذ و 

�ــ� آن واحــد. مقــرف 
هــو.. أي محمــد عبــد الرحمــن يمتطــي صهــوة األرض ال�ــ� مزق��ــا أقــدام 
أو  أو م�شــرد،  املغــرب، مغامــرا كمناضــل وحيــد،  ب�ــن املشــرق و  الغــزاة، 
عاشــق، ال يحمــل ســكينا أو خنجــرا أو و�ــاء، لكنــھ يملــك قلمــا مــن فلفــل و 
قرفة و زنجبيل. يمّده طليقا ليع�� مســاحات ا��ياء و الغباء، فوق األرض 
الســمراء، ســاخرا كفيلســوف ممــا �ســتدّر الدمــع مــن العيــون املفقــوءة. 

املــاء، منــذ البدايــة،  املــاء و ال��ــراء و  ب�ــن  يــرى. لقــد رأى �ل ��ــ�ء  هــو 
ح�ــ� مقتــل آخــر طفــل عر�ــي �ــ� األندلــس، و عــاش مراحــل البحــث عــن ميتــة 
شــر�فة، �ــ� عصــر العقــول اآلليــة، و العمــالت الصعبــة، و املتجه�ــن ع�ــ� 
إ�ــ� القيعــان و الزرائــب. هتــف لشــراعات، و بـ�ـى . والشــعارات  الــرؤوس 
ثــّم عــاد إ�ــ� األرض  ت�ســاقط، و الرجــال يتحّولــون إ�ــ� �ســوة و مهرج�ــن، 

ال�ــ� مــا تــزال تقــاوم و تحلــم بأمــة واحــدة.
عرفتــھ قبــل أن أراه، كتاباتــھ جــاءت إ�ــّ�، ع�ــ� ا�ســاع �غر��تــھ. و عندمــا 
لــم تطــل إقامتــھ.  الن�ــ�ات و األعضــاء، و  التقيتــھ �ان متعــب النظــرات و 
تــار�ا �عــض همومــھ و أحالمــھ،  اعتــاد ال��حــال و الســفر، �أي ســندباد، 
�ــ� مجموعــة ( رقــص ســماح ع�ــ� أ�غــام زر�ــاب)، و مــا أنــأى هــذا العنــوان 
الــذي �شــبھ الرقــص فيــھ رقــص  عــن عالــم محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس 
الطائر املذبوح من األلم، و قد ت�اثرت الســ�اك�ن و القنابل و الصوار�خ و 
الطائــرات. �عضهــا دّمــر مــا اســتطاع،  و �عضهــا مــازال ي�تظــر. ومــاذا يفعــل 
محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس؟ فل��قــص ع�ــ� أ�غــام زر�ــاب وذلــك أضعــف 
ــھ كمــا أعــرف و أدرك ي�ــ�ف فكــرا و ســن�ن... و دمــا، فكيــف يمكنــھ 

ّ
اإليمان.إن

أن يرقــص �ــ� هــذه ا��ــال؟ 
ال�اتــب  �ــ� ســ��ة هــذا  مــع هــذه ال�لمــات، أســ�ب جرحــا جديــدا  و لع�ــ�، 

ــــــ تكــون بدايــة، و هــذا مــا أتمنــاه.  ــــــ أي �لما�ــي  الغر�ــب، و لعلهــا 
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 شهادة في رواية والدة بنت المستكفي فاس 

والدة بنت المستكفي صرخة عارية في وجه الطغيان

د. نادیا إبراهیم 
الخطیب

جامعۀ تشرین
 الالذقیۀ/ سوریۀ 

هــذه  واالســ�بداد،  الطغيــان  خطــر  وجــھ  �ــ�  عار�ــة  صرخــة  املســتكفي»  ب�ــت  «والدة 
ا��قيقــة املاثلــة والفّعالــة، والقــوة املســتقلة القــادرة ع�ــ� �شــكيل وتضاعــف بحــار 
مــن الشــرور. هــذه الروايــة عالــم غر�ــب، �غيــب العدالــة فيــھ، رأســمالھ كومــة قوان�ــن 
إ�ــ� فقــدان الو�ــ�  �ــ� ال��ايــة  تــؤدي  عفنــة تحــّول العقــول والعواطــف آالت عميــاء، 

افــق والوجــود ا��كــوم بالعدميــة.  والذاكــرة، بحيــث تحقــق ثنائيــة التو
يو�ــس،  الرحمــن  عبــد  محمــد  دّو��ــا  أســطور�ة  م��مــة  املســتكفي»  ب�ــت  «والدة 
واســتطاع مــن خاللهــا أن ينفــذ إ�ــ� أدق املشــاعر اإل�ســانية و�عايــن قلقهــا وهمومهــا، 
و�ســت��ف انفعــاالت �ــ�وصها لت�ناثــر ع�ــ� عالــم رحــب، تتصــل فيمــا بي��ــا معلنــة والدة 

عالــم مشــّوه تحكمــھ مملكــة ا��ــوف والقهــر والظلــم اإل�ســا�ي. 
ب�ــت  «والدة  حقيقيــة،  تار�خيــة  �ــ�صيات  ع�ــ�  روايتــھ  �ــ�  ال�اتــب  اعتمــد  وقــد 
 بذلــك مــن الرمــز كمــادة 

ً
املســتكفي»؛ «ابــن ز�ــدون»، «عبــاس بــن فرنــاس»، مســتفيدا

 تلــك ال�ــ�صيات ملعرفــة 
ً
مهمــة، ت�يــح لــھ حر�ــة التحليــل، و�طــالق األحــ�ام، موظفــا

ت��ــار فيــھ صــروح األخــالق،  الــذي  �ــ� ســلك الزمــن املمتــد  العالــم املعاصــر، لت�تظــم 
و�التا�ــ� فــإن �ــ�صيات الروايــة، مــا �ــ� إال صــورة حقيقيــة لنمــاذج معاصــرة، ر�مــا 

نكو��ــا نحــن أو يكو��ــا اآلخــرون، مــع األخــذ �ع�ــن االعتبــار َمــْن نحــُن وَمــْن اآلخــرون.
«والدة ب�ــت املســتكفي» عالــم غر�ــب، �غيــب العدالــة فيــھ، ورأســمالھ كومــة قوان�ــن 
إ�ــ� فقــدان الو�ــ�  �ــ� ال��ايــة  تــؤدي  عفنــھ تحــول العقــول والعواطــف آالت عميــاء، 
افــق والوجــود ا��كــوم بالعدميــة، عالــم يك�ــ� فيھ  والذاكــرة، بحيــث تحقــق ثنائيــة التو
ال�ســطاء والضعفــاء، و�ســ�باح أعــز أشــيا��م �ــ� و�ــ� ال��ــار وتحــت ضــوء الشــمس، 
وتوغــل  الع�ــن،  غشــاوة  تبــدد  اقعيــة،  و أســطور�ة  م��مــة  املســتكفي»  ب�ــت  «والدة 
 جديــدة، مشــ�لة أخاديــد مــن 

ً
 �ــ� كشــف أســرار النفــس ال�شــر�ة، مض�ئــة آفاقــا

ً
�عيــدا

أحــزان وآالم ال ت�ت�ــ�.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة ب�ت املستكفي �� فاس ـ رواية للدكتور محمد عبد الرحمن يو�س 
ّ
وال

الناشر : دار الكنوز األديبة ـ ب��وت ـ لبنان

من الرواية: 
«ع�ــ� صفحــة ا��يــط األطل��ــ� �انــت الســفينة العمالقــة (لي���ــي) تدغــدغ أمواجــھ الهادئــة متجهــة صــوب الي�انتــا. بــدت والدة حز�نــة 
دة... 

ّ
...... ملــاذا صارحت��ــم با��قيقــة يــا وال

ً
 بد�عــا

ً
اقــب النــوارس ا��ميلــة ال�ــ� تــدور حــول نفســها، والســفينة دورانــا ســاحرا و�ــ� تر

هــؤالء األغبيــاء �عتقــدون أن�ــ� أكــذب... وح�ــ� لــو أن «قرقــوش اال�ــ�ر�وطي» اســتطاع أن ينــال م�ــ� جســدي ورو�ــ� هــل كنــت ســأصبح 
عاهــرة؟ دمــوع غز�ــرة ا�ســكبت مــن عي��ــا ا��ميلت�ــن... و�انــت الــدار البيضــاء الســاحرة ت�تعــد بمينا��ــا و�نايا��ــا الشــامخة وســما��ا 
الشــاحبة املزروعة بآالف الغر�ان وال�ســور ا��ارحة، ولم تكن حاقدة ع�� أصدقا��ا... وخالياهم املزروعة ببكت��يا ا���س والشــهوة 

والشــك...»



دد
لع

ة ا
صي

شخ

67

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

، بــل تحــرض ا��ــارق فيمــا ال يــرى مــن فــرادة �ــ� املألــوف، 
روايــة  تتأســس  التار�خيــة.  �عقــده  واملركــب   ، واملهمــش 
(والدة ب�ــت املســتكفي �ــ� فــاس) �ــ� توجههــا الكتا�ــي ع�ــ� 
 �ــ� زوايــا 

ً
رؤ�ــة كتابيــة بامتيــاز تص�يــع  ثقا�ــ� ملهــم إبداعيــا

غ�ــ� قليلــة. و�مقــدار مــا يتحــرر هــذا الشــغل مــن ج�ســ�تھ 
مــن حــدود هو�تــھ اإلبداعيــة، ال  أســره  يفــّك  و  األدبيــة، 

�عــدم فيــھ ا��ضــوع لألد��ــة  الثقافيــة.
 إننــا �ــ� هــذه الروايــة أمــام نــص مختلــط. مــن جهــة نــرى 
نلتمــس  ثانيــة  جهــة  مــن  و  الذاكــرة،  �ــ�  تحركــھ  حاضــرا 
فيــھ  يتداخــل  الــذي  �ــ� اآلن عينــھ  ذاكــرة يحي��ــا حاضــر 
اق�ــ� مــع ا��ل�ــ�، و يم�ــ�ج فيــھ األســطوري  التار��ــ� و الو
ع�ــ�  تحـ�ـي  فالروايــة  اقعيــة.  الو الشــديد  ال�ســيط  مــع 
عــة ع�ــ� ( ٣١٥ ) صفحــة مــن القطــع  خمســة فصــول موزّ
امل�ــ�ل،  الوســط، أجــواء الشــارع و ا��مــارة و ال�ــ�ن و 
أنمــاط  و  االجتماعيــة،  ا��ركيــة  خصوصيــة  وترســم 

د. خالد محمد  زغریت 

والدة بنت المستكفي في فاس لمحمد عبد الرحمن يونس
دراما واقعية يمتزج فيها الحلمي با�سطوري 

التحليــق ا��ــّر �ــ� فضــاء املشــروع الثقا�ــ� يجــد 
ضالتــھ  �ــ� النــص األد�ــي  املفتــوح ع�ــ� مصار�ــع 
�شابك ثقا�� يقيم صلة مع الفنتاز�ا الروائية، 
�ســتد�� هــذا ال�ســق الوصفــي لقــراءة ال�ســيج 
املركــب للروايــة العر�يــة ا��ديثــة قــراءة (والدة 
عبــد  محمــد  ل�ات��ــا  فــاس)  �ــ�  املســتكفي  ب�ــت 
الرحمن يو�س الذي يو�� شغلھ الروا�ي ب��عة 
االختــالف اإلبدا�ــ� مــع املنجــز الروا�ــي بقصــد 
االنتماء إ�� تيار  الكتابة الروائية ا��ديدة ال�� 
 ،

ً
 رؤ�او�ــا

ً
تتأســس ع�ــ� و�ــ�  د، ال �ع�ــش طباقــا

اللهــاث  تأت��ــا  صهــوة  إ�ــ�   يركــن  وال  يقــع  فــال 
مــن �عــب مخــر الغابــات البكــر ل��يــال، تجــوب 
املســكوت عنــھ و تخاتــل املضمــر الثقا�ــ� لتأو�ــل 
إ�ــ�  �ســتلب  ال   ، �ــ�وصها  نفســية  مرجعيــة 
نمــاذج خارقــة  �ــ� ســلوكها وانفعاال��ــا، ورؤاهــا 
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�شــكيلها الطبقــي الفسيفســا�ي للمجتمــع املغر�ــي، 
أخوا��ــا)،  و  فــاس  �ــ�   ) املــ�ان  فضــاء  مســ�ثمرة  
و  اإل�ســا�ي،  املن��ــك  أفــق  الروا�ــي  يرســم  حيــث 
ا��رمــان،  و  وال�شــرد،  با��ــوع،  املقهور�ــن  أحــالم 
أطيــاف  يصلبــوا  لــم  لك��ــم  بالظالمّيــة،  واملعم�ــن 
. فال�اتــب  اقــع  الو ا��لــم و نوران�تــھ ع�ــ� خشــب 
أبطالهــا  ذهنيــة  ع�ــ�  روايتــھ  ســ��ورة  يقــود  هــو  و 
مــن  آفاقــھ  اتجاهــات  يحــدد  ملصائرهــم،  ا��اتمــة 
التقابــل  �ــ�  الفانتاز�ــا  ســلطان  مــن  التحــرر  دون 
و  اق�ــ�  الو و  ال�ــ�ري  و  األســطوري  ب�ــن  املنا�ــ� 
الروايــة  مســاحة  ع�ــ�  أبطالــھ  في�ســط  التار��ــ�، 
ع�ــ� حــوار ينف�ــ� بجماليــة التار�ــخ قبــل �ل ��ــ�ء( 
بــن  عبــاس  ز�ــدون،  ابــن  املســتكفي،  ب�ــت  والدة 
فرنــاس، عبــد الرحمــن الداخــل، عبــد هللا العمــري، 

زنو�ــة). الهــادي،  ��ــ� 
بنــاء  إ�ــ�  القاصــد  الروا�ــي،   ا��ــوار  يكشــف 
خصوص�تــھ ال�ــ�صّية و رســم جذورهــا و آفاقهــا، 
قــوة االشــ��اك املعر�ــ� ب�ــن التار��ــ� و األســطوري و 

اق�ــ�، الو
لدرامــا  الروائيــة  املســ��ة  ع�ــ�  ال�اتــب  �عايــن  و   
السيا��ــ�  ب�ــن  ا��دليــة  العالقــة  أبطالــھ  حيــوات 
�ــ�  أثرهــا  و  ال�ــ�صيات  لهــذه  املركبــة  الدي�ــ�  و 
توجها��ا. فمن ظالمية ال�ــ�ون و آليات التعذيب 
الــذي  األندل��ــ�  الوجــود  فــرادة  إ�ــ�  االن��ــاك  و 
الذاكــرة  �ــ�  فصــار  الداخــل،  الرحمــن  عبــد  أ�شــأه 
ا��ضار�ــة  العتبــة  تأســ�س  أيقونــة  الوجدانيــة 
املمتــازة �ــ� جنــوب أورو�ــا، و بنــاء فــرادة خصوصيــة 
بنا��ــا امل�ســامي،  ثــم الغــوص �ــ� تأو�ــل مــوارب آلليــة 
وســمات  و  حكمــھ،  �ــ�  األمــوي  السيا��ــ�  الشــغل 
�عاملــھ  مــع الب�ئــة و األقر�ــاء و الرعيــة. باختصــار، 
�ســتدرج ال�اتــب األحــداث إ�ــ� محاكمــة إيديولوجيــا 
لشــغل عبــد الرحمــن الداخــل ونمــط حكمــھ،   �ــ� 
جهــة  مــن  التنو�ــري  أدا��ــا  يمجــد  ا��اكمــة  حمــأة 
تتظلــل   . أخــرى  مــن  الدكتاتور�ــة  نزعــة  و�ســفھ 
 ،

ً
آنيــا و   

ً
تار�خيــا ا�����ــ�  املشــهد  �غمامــة  الروايــة 

صاخــب  إيقــاع  الروا�ــي،  الســرد  �ــ�   ، �علــو  يــ�اد  و 
أدائــھ،  مــن صــور  و االرتيــاب   مــن االفت�نــان  مركــب 
فنحــن إزاء صناعــة روائيــة متداخلــة �ــ� شــ�� املبا�ــي 
و املعا�ــي ، يختفــي خلــف �ســيجھ الروا�ــي طموحــھ 
إ�ــ� أن يجعــل منــھ  �ســيج  قميــص يرتــدى مــن دون 
حــذر مــن أن �غ�ــ�ه زمــن ، و هــذا الفيــض �ــ� تكســ�� 
حــدود النــص و الزمــان واملــ�ان �ــ� الروايــة ، ال ينجــو 
مــن مخــاوف التداعيــات ال�ــ� تفتــح مغاليــق حــدود 

 
ً
النــص ، فهــو ير�ــد أن يقــول أك�ــ� ممــا يقــال رائيــا

 
ً
أحيانــا �ع�ــ�  قــد  الــ�ل  أن  الك�ــ�ى،   ا��شــية  و 

 األشــياء الكث�ــ�ة 
ً
الال��ــ�ء، و أن الال��ــ�ء يقــول كث�ــ�ا

�ــ�  تورطــھ  الروا�ــي  للنــص  الثقافيــة  فالصناعــة   ،
. مخاتلــة  ثقافيــة  أ�ســاق  ضفــاف  ب�ــن  التيــھ 

�ــ�   وتبقــى للغــة  للغــة محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس 
االنزالقــات  مــن  تحرســها  متعــددة  مفاتــن  روايتــھ 
للروا�ــي  يحفــظ  بمــا  مقوال��ــا  توّجــھ  و  الوصفيــة، 
. و  بالثقافــة املضمــرة  ف��ــا كينونــة دالليــة مفعمــة 

. مركبــة  إيحــاءات  فيــض  وزر  اللغــة  تحمــل 
تحتــل اللغــة مواطــن التعب�ــ� الروا�ــي بقــوة ، وتتحول 
إ�ــ� نــص بذا��ــا ، فــال يص�ــ� الســرد التقليــدي حاد��ــا، 
الثقافــة  مســتوطنة  هــو  حــداء  إ�ــ�  يتحــول  بــل 
الروائيــة ال�ــ� تركــن إ�ــ� داللــة األحــداث و درامي��ــا، 
قــدر مــا �ع�ــ� �ســ�� فكــر ال�ــ�صيات و انفعاال��ــا، 
اقــع وأنمــاط ســلوكھ   للو

ً
 بنائيــا

ً
و ترصــد ف��ــا نقــدا

وتفك�ــ�ه.
�ــ� روايــة والدة ب�ــت املســتكفي طيــف ��ــاء الصناعــة 
، وال ي��ــل  اإلبــداع  �ســت��  للروايــة، ال  الثقافيــة 
مــن   

ً
متحــررا  

ً
كتابيــا  

ً
نمطــا �شــرع  تلقيــھ،  خيبــة  مــن 

 
ً
عبــاءة املنجــز، وال �ع�ــ� ذلــك أن ا��ــدة جــودة دائمــا

،ألنــھ مشــروع ، وللمشــروع مفاتنــھ وعتماتــھ.  
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الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس هــرم معر�ــ� 
رحلتــھ  �ــ�  عامــا   عشــر�ن  مــن  أك�ــ�  منــذ  رافقتــھ 
ومــا  الدكتــوراه  شــهادة  لنيــل  األدبيــة  البحثيــة 
قــل  ناقــد   . عمــل  وليا�ــ�  ذكر�ــات  مــن  أجملهــا 
نظ�ــ�ه غــاص �ــ� ثنايــا النقــد وموســيقاه جــريء �ــ� 
أطروحاتھ . �� صمتھ أدب رفيع و�� حديثھ قيمة 
مضافــة كب�ــ�ة ملســتمعيھ .ســقى هللا تلــك األيــام يــا 
صديقــي وأرجــو مــن الع�ــ� القديــر أن تبقــى متألقــا 

أبــدا.

المهندس
 نضال توفیق محمد

مدیر مطار دمشق الدولی
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هــذه األســطر القليلــة التاليــة عــن: (اإل�ســان يو�ــس) بمثابــة شــهادة مخ��لــة �ــ� وقفــة باإلجمــال،دون �عر�ــج مســهب ع�ــ� 
التفاصيل،و�ــدون مجاملــة فّجــة، أقــول �ــ� بداي��ــا : إن أبــا الز�ــن محمــد بــن عبــد الرحمــن يو�ــس ال �شــبھ إال نفســھ.

ومن هذا املنطلق سأقصر حدي�� ع�� �عض ا��وانب ال��صية وما لھ صلھ ��ا، للصديق العز�ز،محمد عبدالرحمن 
يو�ــس، وال�ــ� أدو��ــا هنــا، هكــذا عفو ا��اطر …! 

جمع�� القدر ا��سن مع يو�س �� ف��ة من الزمن ا��ميل.
.
ً
، ثم ب�لية اآلداب بجامعة الباحة ثانيا

ً
أثناء عملنا مع �عض �� قسم اللغة العر�ية، ب�لية ال��بية أوال

فخــالل هــذه الف�ــ�ة �عرفــت عليــھ وتوثقــت عالق�ــ� ال�ــ�صية بــھ. أخــوة وصداقــة ملؤهــا ا��بــة، وزمالــة و��بــة مشــرفة، 
ســم��ا االح�ــ�ام املتبــادل، والتعــاون البنــاء، واالهتمامــات األ�اديميــة واألدبيــة والفنيــة املشــ��كة ..! و�ن كنــا نختلــف أحيانــا 

�ــ� اهتمامــات أخــرى ، ولكنــھ االختــالف الــذي لــم يفســد 
للــود قضيــة مطلقــا ، اختــالف ي�ــ�ي الــرؤى و�ؤمــن بتعــدد 

وجهــات النظــر ..!!
ُمنــذ �عرفــت  ف�ــ�ة �ســيطة  �ــ�  هــذه الصلــة  و�شــ�لت �ل 

مــّرة. ألول  عليــھ 
إنــھ إ�ســان ذو روح شــفافة، تنكســر �ل ا��واجــز  حيــث 
بي��ــا و��ــن مــن تألفًهــا مــن األرواح األخــرى �ســرعة ، و�ــ� 

وج�ــ�. وقــت 
ممــن  اثن�ــن  أن  أحســب  وال  املعشــر،  لطيــف  إ�ســان  هــو 
 ،

ً
 جميــال

ً
 أبيضــا

ً
�عرفونــھ يختلفــان حــول ذلــك. يحمــل قلبــا

، يرغــب �ــ� ا���ــ� والســالم 
ً
 ن�ــ�ا

ً
 ل��ميــع، وعقــال

ً
�شــع حبــا

للــ�ل. والتقــدم 
ومــن هنــا يمكن�ــ� أن أصفــھ و�ــدون مبالغــة، و�ــ�ل ما�عنيھ 
ال�لمــة وتحو�ــھ الفكــرة، بأنــھ ( إ�ســا�ي ) �ــ� زمــن صعــب 
ع�ــ�  حولــھ،  مــن  �ل  مــع  �عاطيــھ  �ــ�  ..!!إ�ســا�ي  وقــاس 
مســتو�ات  ع�ــ�  وح�ــ�  ا��سوســة،  الطبيعــة  مســتو�ات 

القص�ــ�ة  الرحلــة  هــذه  فخــالل  ا��ــردة.  والثقافــة  الفكــر 
(يو�ــس)  �ان  وا��زنــة،  املفرحــة  بتقلبا��ــا  ا��يــاة،  �ــ�   

ً
معــا

قلــم  صاحــب  أنــھ  و�مــا  ومحــب.   طاهــر  طفــل  قلــب  يحمــل 
والوجــود  الكــون  قضايــا  ملســاءلة  يدعــو  فهــو  وناقــد،  مبــدع 
وا��يــاة مــن حولنــا مــن خــالل حــس إ�ســا�ي حضــاري مثقــف 
 ملقار�ــة �ل 

ً
ورفيع،فيفتــح با��ــوار والنقــاش ملــن حولــھ آفاقــا

تلــك القضايــا. و�رغــم غر�تــھ ســواء ع�ــ� ا��قيقــة وا��ــاز، 
محيــاه  تفــارق  تــ�اد  ال  االب�ســامة   ،

ً
باشــا  

ً
هاشــا  

ً
رجــال �ان 

ومســامراتنا  نزهاتنــا  ففــي   . أغــر  و���ء،وجب�ــن  وجــھ  �ــ� 
 !.. الكالســيكيات  وغن�نــا   !. والطــرف  النــ�ات  تبادلنــا  كــم 
مــن  �لــھ  ذلــك  الرحــالت…! ومــا ي��ــب  أغا�ــي  و�ــ� رحالتنــا 
مرح،ومشاغبة،وجري،وركض،و�ســلق، وســباحة ، واستلقاء 
ســفوح  ونم��،وع�ــ�  عــذب  مــاء  ظليل،و�جــوار  واٍد  ظــل  �ــ� 
،وســهول ��امــة 

ً
جبــال تناطــح ال�ــ�اب �ــ� ســراة الباحــة صيفا

والب��ــة  والزهــو  األمــل  يمألنــا  حيــث  شــتاء…!!  وشــواط��ا 
بأنفســنا و�بعضنــا ، وشــهوة ا��ديــث املبــاح �ــ� فنــون الثقافــة 

د. سعید علی الجعیدي

يونس صاحب قلم مبدع وناقد

فهو يدعو لمساءلة قضايا الكون والوجود والحياة من حولنا
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رئ�ــس قســم اللغــة العر�يــة الســابق، �ليــة اآلداب، جامعــة الباحــة، 
الســعودية

وســاحرة  ما�عــة  أجــواء  تخلــق  وحدي��ــا  قديمهــا  واألدب 
 !.. �عيــد  إ�ــ� عالــم  ،وتأخذنــا 

كمــا جمعتنــا ��ظــات أخــرى مختلفــة عنــد عبــوس الزمــن 
؛ فدعــت للت�اتــف والتــآزر واملواســاة ، وزداتنــا قر�ــا و�وحــا 

و م�اشــفة .! 
 
ً
منفــردا ،أو 

ً
يو�ــس منطو�ــا يكــن  لــم   

ً
أيضــا الغر�ــة  و�رغــم 

 يحــرص ع�ــ� أن يكــون وســط أ��ابــھ، 
ً
و�نمــا �ان دائمــا

النــاس…!!! وزمالئھ،وعامــة  وأصدقائــھ  
و�� �ل مرة يصاح��ا حدث جديد، أو موقف، أو ما شابھ 
و بحكــم هــذا االنفتــاح ع�ــ� اآلخر،تك�شــف �ــ� �ــ�ص�تھ 

.
ً
 مغايــرا

ً
 وجوديــا

ً
،وموقفــا

ً
 مختلفا

ً
 إ�ســانيا

ً
ملمحــا

 ي�شــد ا��مــال واالنطــالق والتحــرر إال مــن قيمــھ 
ً
فهــو دائمــا

ومبادئھ اإل�ســانية.
ولــذا �ان لــھ �شــاطھ خــارج أســوار ا��امعة،حيــث ال تــرى 
�ان  أيــا  والفــن،  واإلبــداع  والنقــد  بــاألدب  يحفــل   

ً
�شــاطا

 فيھ،بــل 
ً
م�انــھ و�ســتطيع الوصــول إليــھ،إال وتــراه حاضــرا

 . كمــا هــو ا��ــال 
ً
 فيــھ ومســاهما

ً
 مشــار�ا

ً
قــد يكــون أحيانــا

جمعيــة  وكذلــك   ، الثقا�ــ�  األد�ــي  النــادي  أ�شــطة  �ــ� 
والفنــون…!  الثقافــة 

وهــو �ــ� هــذا الســياق العــام مــع طي�تــھ وســماحتھ، محــاور 
ومــا    ، وصوابــھ  ب��تــھ  ما�عتقــد  تجــاه  وعنيــد  صلــب 
ر�ــ� كقناعــة لديــھ �ــ� أنــھ ا��ــق، مــع �ل مــن يتحــاور معــھ، 
مهمــا �انــت م��لتــھ ومنصبــھ، ال يلــوي �ــ� ســ�يل �ل ذلــك 
ا��ــوار إال البحــث عــن ا��قيقــة واملعرفــة؛ وقــد �ان هــذا 
، �ــ� �عــض األوقــات، �ــ� �شــوء 

ً
ا��لــق ا��ميــد فيــھ ســ�با

صــراع حــد العــداء مــع مــن ال يتخلــق بمثــل هــذا ا��لــق مــن 
محاور�ــھ ، وال �عــرف ل��قيقــة م��ل��ــا وال للمعرفــة قيم��ــا 

.
ً
كمــا هــو حــال يو�ــس املهمــوم ��مــا دومــا

و تجــده لولعــھ بالثقافــة واهتمامــھ باملعرفــة ال يذهــب �ــ� 
إجــازة و�عــود إال وهــو محمــل بالهدايــا ألصدقائــھ وزمالئــھ 
 
ً
وطالبــھ ، وأغالهــا تلــك الكتــب واملطبوعــات وال�ــ� دائمــا
والفــن  واألدب  والثقافــة  الفكــر  عيــون  مــن  ماتكــون 

العال�ــ�.
وممــا لــھ ســ�ب ��ــذا (الولــع) أقــول إن مــن ��ظــات الفــرح 
اإل�ســا�ي ال�ــ� ر�مــا ال �عدلهــا ��ظــات أخــرى عنــد يو�ــس.! 
لــھ  يطبــع  ! عندمــا  �لــھ  كيانــھ  ع�ــ�  املر�ســمة  ب��تــھ  �ــ� 
كتــاب جديــد او ُي�شــر لــھ بحــث أو نــص إبدا�ــ�.! وممــا لــھ 
صلــة بالغر�ــة وســردي��ا،أقول ومــن و�ــ� غر�ــة يو�ــس، إن 
هنــاك مــن يقــوم باختيــار املنفــى مــن ذاتــھ ونفســھ،و��امل 

إرادتــھ…! فلــك وا��الــة هــذه أن تتصــور كــم لــدى هــوالء مــن 
فضيلــة وقيــم ومبــادئ ومثــل..!! و�و�ــس واحــد مــن هــوالء!! 
 
ً
وفقــا و�حيــا  ا��اصــة،  �شــروطھ  �ع�ــش  أن  يفّضــل  إنــھ 
إنــھ يجــد وطنــھ داخــل ذاتھ،ومنفــاه خارجهــا..!!  لقناعاتــھ، 
�ــ�ص�تھ  �ــ�  النظــر  مايلفــت  أول  أن  ��ــب  ال  ولــذا 
ع�ــ�  مقبــل  فهــو  اإليجا�ــي،  باالنفعــال  م�ــ�ون  ،أنــھ 
وأملھ،ومنغصــات  لوجعــھ  متجــاوز  ب��ظتــھ،  ا��ياة،مبت�ــ� 
 ،

ً
ا��يــاة، فاب�ســامتھ املشــرقة تك�ســب ُ�عــدا إ�ســانيا عميقــا

يبقــى   !!.. القو�مــة  وأخالقــھ  املتوثبــة  لروحــھ   
ً
وا�ع�اســا

..!!  ذلــك اإل�ســان ال�ســيط  �ــ� �ل أحوالــھ هــو هــو  يو�ــس 
�ــ� عظمــة، والضعيــف �ــ� قــوة، الضاحك،البا�ي،الغاضــب 

املرتحــل.!  امل�ســامح،املقيم 
التواصــل  حــرارة  ب�نكمــا،  اللقــاء  �عــد  مهمــا  فيــھ  تلمــس 
مهمــا  الوفــاء  يؤصلــھ  الــذي  و  املشــاعر،  ودفء  والتفاعــل 
قــدم العهــد . وكمــا هــو كر�ــم �ــ� مشــاعره الن�يلــة إ�ــ� أق��ــ�  
حــد، فهــو كذلــك كر�ــم �ــ� مالــھ وجاهــھ وعلمــھ… !! يمــد يــد 
، ملــن عــرف وملــن لــم �عــرف، مــا وجــد إ�ــ� ذلــك 

ً
العــون دائمــا

!! يحــرص ع�ــ� اســتضافة أصدقائــھ وزمالئــھ �ــ� م��لــھ 
ً
ســ�يال

 لهــم �ل أســباب الضيافــة واالحتفــاء .!
ً
بــاذال  ،

ومهمــا شــط املــزار بأ�ــي الز�ن،وغــاب عــن الع�ن،فإنــھ �ع�ــش 
�ــ� العقــل والوجــدان،وال �غيــب عــن البــال بحــال!!

حــق  �عرفــھ  مــن  ع�ــ�  ��ــا  الزمــن  يجــود  جائــزة  بمثابــة  وهــو 
بمثلــھ!! الزمــان  يجــود  مــا   

ً
املعرفة،ونــادرا

ورحلــة عمــر مديــدة لصديقنــا العز�ــز يو�ــس م�للــة بالعطــاء و 
النجــاح و ا��مــال و تحقيــق األمنيــات بحــول بــإذن هللا
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ً
 جليــال

ً
إنمــا �عــرف املتبحــرون �ــ� ســ�� أغــوار النــاس أ��ــم يلتقــون عاملــا

 �ــ� منجــزه.. ولعــل خ�ــ� دليــل ذيــاك اإلنتــاج الغز�ــر 
ً
 حيو�ــا

ً
 �شــطا

ً
مثابــرا

املكتبــة  �ــ�  وم�ان��ــا  م�ا��ــا  تحتــل  ال�ــ�  العلميــة  و�حوثــھ  فاتــھ 
ّ
ملؤل

الذكــرى  برا�ــع  وهــم  طلبتــھ  مــن  أجيــاٍل  تخــرج  عنكــم  دع  العر�يــة، 
أثــر وا�ــ� بوســاطة عطــاء علمــھ ووســائل توج��ــھ  مــن  فيمــا أوجــده 
العامــة  محاضراتــھ  حفلــت  ولقــد  يقت��ــ�.  حيــث  إ�ــ�  العلــم  طلبــة 
والتخصصيــة بحــوارات معمقــة اســتطاع ف��ــا أن ينقــل أعمــق معلومــة 
وأشــمل تحليــل وأوســعھ �ــ� القضايــا واإلشــ�االت العلميــة ال�ــ� تقــدم 
��ا وعا��ها ســواء �� محاضراتھ أم �� مشــاركتھ بمحاضرات اآلخر�ن 

الزميــالت والزمــالء. مــن 
�ــ� مياديــن  �ــ� ب�ــت أ�ادي�ــ� ا�ســم بالرصانــة واملكنــة   

ً
مــذ عملنــا معــا

اإلدارة  اشــتغاالت  و�ــ�  التدر�ــس  ومنا�ــ�  التعليــم  ووســائل  العلــوم 
ســواء �ــ� األقســام العلميــة أم عمــادة ال�ليــات ب�نــوع اشــتغاال��ا ومــن 
ومــد  اآلخــر  مشــاركة  وهو�ــة  األ�اديميــة  املؤسســة  تلــك  قيــادة  �ــ�  ثــم 
 �ــ� 

ً
 وتوفيقــا

ً
جســور التعــاون �ــ� إدارة األ�شــطة واألعمــال األك�ــ� عمقــا

الســ�� إ�ــ� أمــام..
مراكــز  �ــ�  تــدرج  عندمــا  املك�ــن  التعاو�ــي  ا��هــد  ��ــذا  يبخــل  ولــم 
مجلــة  تحر�ــر  مديــر  اليــوم  بــات  ح�ــ�  رشــد،  ابــن  بمؤسســة  البحــوث 
مــة بجــدارة اج��ــاده وا�عــ�اس ملســات عملــھ 

ّ
ابــن رشــد العلميــة ا��ك

 بالــروح األ�ادي�ــ� 
ً
املبــدع و�نتــاج ثقافــة تنو�ــر علميــة �ــ� األنجــع تمّســ�ا

ببحوثــھ  رشــد،  ابــن  العلميــة،  الدور�ــة  رفــد  ولطاملــا  ا��طــى  وســالمة 
ا��لــة  م�شــورات  مــن  لكث�ــ�  أضــاف  الــذي  وتقو�مــھ  و�مالحظاتــھ 
وال��امــا  ت�امــال  األك�ــ�  العل�ــ�  ال�شــر  بموضــع  جعلهــا  بمــا  ا��كمــة 

األ�ادي�ــ�.. البحــث  �شــروط 
الســمات  ونفحــات  إبداعــھ  بجماليــات  �ســتمتع  فاتــھ 

ّ
مؤل قــارئ  إن 

املعلومــة  �ــ�  مــع  األجمــل،  التعب�ــ�  بقيــم  يتمســك  ســرد  �ــ�  األدبيــة 
قــدرات  يمنــح  مــا  التقو��ــ�  النقــدي  ومنطقهــا  املتفتحــة  الفكر�ــة 

خالقــة.. بصــورة  النقــدي  مــع  ا��ما�ــ�  ركن��ــا  اتحــاد  التحليــل 
سن�ســع  فإننــا  املؤلفــات  تلــك  �ــ�  التمعــن  ع�ــ�  �عكــف  أن  أردنــا  ولــو 
التار��ــ�  العمــق  ب�ــن  ا��مــع  ع�ــ�  طاق��ــا  �ــ�  بخاصــة  و�عيــدا  طو�ــال 
واســتقراء ســ��ة املوضــوع وتجار�بــھ ومــن ثــّم التعر�ــج إ�ــ� حيــث تحليــل 
حداثــة و�ضافــة إضــاءات ف��ــا ال تتوقــف إال و�ــ� تفتــح لــدى القــارئ 
طاقــة املشــاركة بالتحليــل ومتا�عــة مــا بــدأ بــھ االشــتغال، إ��ــا تخلــق 

 وهــو أروع مــا تجــده اشــتغاالت العلمــاء..
ً
 مثمــرا

ً
حــوارا منتجــا

اســتحقاق  عــن  تحصــده  الــذي  و�االحتفــال  صديقــي  لــك  تحيــة 
�ــ�  مــا �ســتحق  �ــ�  قــراءات أخــرى أوســع وأشــمل  بــأن  وثق�ــ� وطيــدة 
 لــك 

ً
رســائل ت�نــاول مؤلفاتــك بمتا�عــة ا��ــوار واالستكشــاف، فهن�ئــا

دومــا. و�التوفيــق 

ومضة في العالم الجليل 
البروفيسور الدكتور 

محمد عبد الرحمن يونس

أ.د.تیسیر عبد الجبار اآللوسی

رئ�س جامعة ابن رشد �� هولندا

األســتاذ  بكونــھ  مبــدع  متألــق 
والنقــد  األدب  حفائــر  �ــ�  الباحــث 

��مــا ليا جما و
شــهاد�ي �ــ� صديــٍق عز�ــز مجروحــة، 
 مــن �عــرف هــذا اإل�ســان 

ّ
ذلــك أن

يجــده بنفــٍس ت�ســع لرحابــٍة ب��ــم 
 لــ�ل ع�ــ�ة أو هفــوة 

ً
كوننــا؛ متجــاوزا

مــع  عالقاتــھ  بمســ��ة  ت�بــدى  قــد 
 
ً
رحبــا  

ً
صــدرا يمتلــك  إنــھ  اآلخر�ــن.. 

واإلخــاء  األ�ســنة  ملعا�ــي  ي�ســع 
وقيــم ال�ســامح ح�ــ� تجــده أخــاك 

أحلــك ظــرف.. �ــ� 
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إن للقــاص والروا�ــي والباحــث واألســتاذ ا��ام�ــ� الســوري الدكتــور 
محمد عبد الرحمن يو�س عالقة علمية متم��ة وصداقة كب��ة بمجلة 
و�لك��ونيــة،  مطبوعــة  محكمــة،  بحثيــة  �ــ�  ا��لــة  وهــذه  العاصمــة. 
واليــة  ترون�ت�ــ�ام،  ا��امعــة،  �ليــة  العر�يــة،  اللغــة  قســم  عــن  تصــدر 

ك�ــ�اال، الهنــد. وهــو عضــو الهيئــة االس�شــار�ة للمجلــة.
 بالتعــرف ع�ــ� األســتاذ  محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس �ــ� عــام  

ُ
 �شــرفت

٢٠١١. و�ان مــن دوا�ــ� الســرور العمــل معــھ �ــ� مجلــة العاصمــة.
عديــدة  عر�يــة   مجــالت  �ــ�  متم�ــ�ة  علميــة  بحوثــا  يو�ــس  للدكتــور  إن 
ومختلفــة تصــدر عــن هيئــات علميــة متنوعــة مــن املشــرق إ�ــ� املغــرب. 
العاصمــة  مجلــة  �ــ�  عــدة  مقــاالت  ب�شــر  يو�ــس  األســتاذ  قــام  وقــد 
الهنديــة.  فقــد �شــرت لــھ  مجلــة العاصمــة ح�ــ� اآلن أحــد عشــر بحثــا 
علميــا  محكمــا ، أر�عــة م��ــا تتمحــور حــول مباحــث ألــف ليلــة وليلــة، 
و  القصــة  نقــد  �ــ�  ا��تلفــة  األدبيــة  املواضيــع  حــول  تــدور  والباقيــة 

املعاصــر.   العر�ــي  الشــعري  ا��طــاب  و  الروايــة 
�ــ�  متخصــص  هــو  يو�ــس  الرحمــن  عبــد  محمــد  األســتاذ  صديقــي 
بحــوث ألــف ليلــة وليلــة، و�ان طــوال وقتــھ أســتاذا متمكنــا والمعــا �ــ� 
وأمانــة  بجــدارة  مهارتــھ  األســتاذ   أت�ــث  ولقــد  وآدا��ــا.  العر�يــة  اللغــة 
علميــة ومعرفيــة، كونــھ رجــل أدب مبــدع وذا معرفــة عميقــة وواســعة 
بــاألدب العر�ــي، والكالســيكيات األدبيــة  والثقافــة العر�يــة و األجن�يــة  

. املعاصرت�ــن 
باحــث  هــو  يو�ــس  الرحمــن  عبــد  األســتاذ  إن  القــول:  يمكن�ــ�   وأخ�ــ�ا 
النقديــة  بحوثــھ  و�ــ�  القــراءات،  هــذه  واتجاهــات  قراءاتــھ  �ــ�  متعــدد 
وروايــة  شــعرا  األدبيــة:  األجنــاس  مختلــف  ت�نــاول  ال�ــ�  األ�اديميــة 
وقصــة قص�ــ�ة ومســرحا معاصــرا، باإلضافــة إ�ــ� دراســاتھ املتعــددة �ــ� 
ال�ــ�اث العر�ــي واإلســالمي، تار�خــا و ح�ايــة،  وهــو مــن أك�ــ� الباحث�ــن 

ا��كمــة. العاصمــة  مجلتنــا  �ــ�  �شــرا  العــرب 
إ�ــ�  و  يو�ــس،  األســتاذ  إ�ــ�  وتقديــري  �شــكري  أتقــدم  بــأن  و�ســعد�ي 
األســتاذ الروا�ــي و املســر�� عبــد الكر�ــم العامــري رئ�ــس تحر�ــر مجلــة 
بصر�اثــا ، مقــدرا لــھ إنجــاز هــذا امللــف الثقا�ــ� عــن صديقــي محمــد عبــد 

يو�ــس.ً  الرحمــن 
ك��اال ، الهند �� ١٧ س�تم�� ٢٠٢٢م 

ا�ستاذ محمد عبد الرحمن يونس 
ومجلة العاصمة الهندية ا�كاديمية المحكمة

د.  ن . شمناد
أستاذ مشارك ورئ�س قسم اللغة العر�ية، 

�لية ا��امعة، ترونن�بورام، والية ك��اال، الهند
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مدينــة  �ــ�  يو�ــس  الرحمــن  عبــد  محمــد  الباحــث  ع�ــ�  �عرفــت 
دمشــق مــن خــالل ز�ار�ــي إلحــدى املكتبــات لشــراء روايــة صــدرت 
�ــ� ال�ســعي�يات لتقديــم بحــث أد�ــي �ــ� دبلــوم الدراســات األدبيــة 
ال�ــ�  الروايــة  صاحــب  يكــون  أن  الصدفــة  و�انــت   ١٩٩٨ عــام 
اخ����ا للدراسة « رواية والدة ب�ت املستكفي» �� فاس موجود 
�� املكتبة، فطلبت منھ أن �عطي�� رأيھ �� تحلي�� لروايتھ �عد 
انجــاز البحــث. وكنــت عندهــا طالبــة �ــ� جامعــة �شــر�ن �ــ� مدينــة 
الالذقيــة قســم اللغــة العر�يــة. بــدأت صداقتنــا �عــد ذلــك وقــد 
بالطيبــة  يتم�ــ�  الــذي  الباحــث  مــن  ال�ــ����  ا��انــب  عرفــت 
�ــ�  ل��ظــة  يبخــل  لــم  فهــو  املســاعدة والعطــاء  واللطــف وحــب 
توجي�ــ� ومســاعد�ي ع�ــ� البحــث والكتابــة والســ�� إ�ــ� املعرفــة. 
�انــت روايــة والدة ب�ــت املســتكفي بدايــة مشــوار االستكشــاف 
إلبداعــات ال�اتــب ونقطــة انطــالق هامــة �ــ� �ــ� املشــهد الثقا�ــ�. 
مــع  لقا�ــي  �عــد  شــك  بــال  أخــرى  أ�عــادا  حمــل  التلقــي  أثــر  إن 
ال�اتــب وأذكــر تمامــا شــعور الدهشــة بمــا يحملــھ مــن أحاســ�س 
غامضــة ع�ــ�ت عــن ��ظــة مواجهــة أو كشــف مــع الــذات أو مــع 
�ــ� الروايــة مســتو�ات متعــددة مــن التصو�ــر وقــدرة هائلــة ع�ــ� وصــف  الســياق الفكــري العــام عنــد قراء�ــي للروايــة. وجــدت 
النفــس ال�شــر�ة ومــا �ع����ــا مــن اضطرابــات نفســية مختلفــة. إن الروايــة منحوتــة فنيــة قدمهــا ال�اتــب بأســلوب ابدا�ــ� جميــل 
اقــع ع�ــ� اإل�ســان عمومــا واملــرأة �شــ�ل  ومتجــدد، م��مــة مكثفــة الــدالالت والرمــوز، روايــة معمقــة �عكــس الظلــم التار��ــ� الو
خــاص. إن ال�اتــب قــدم مــن خــالل روايتــھ أدبــا مغايــرا بــرز فيــھ الرمــز ا��صــب وا��ــاز والتأو�ــل ولغــة ا��ــوار؛ األمــر الــذي �ســتد�� 
منــا مز�ــدا مــن التحليــل والدراســة حيــث أن الروايــة مكثفــة الــدالالت وتحيــل لســياقات اجتماعيــة وسياســية وتار�خيــة وفلســفية 
وصوفيــة متعــددة ومركبــة، وأنــا مــا زلــت ح�ــ� اآلن م�شــغلة �ــ� فــك رمــوز الروايــة وتقديــم تأو�ــالت جديــدة. مــن خــالل رصــد املشــهد 

الثقا�ــ� لل�اتــب وجــدت أن التمي�ــ� واإلبــداع لــم يكــن مقتصــرا 
ع�ــ� هــذا العمــل الروا�ــي فلألديــب أعمــال قصصيــة هامــة تتم�� 
باللغة الشــعر�ة واألســلوب ا���ا�ي ا��ميل واملتقن أذكر م��ا: 
آخــر تحليقــھ لنــورس مهاجــر، اللو�ــس، رقــص ســماح ع�ــ� أ�غــام 
زر�ــاب وغ��هــا مــن اإلبداعــات القصصيــة ال�ــ� قدمــت مضام�ــن 
عاليــة  شــعر�ة  بلغــة  وايديولوجيــات  وطروحــات  اجتماعيــة 
و�خطــاب ســردي محكــم ع�ــ� فيــھ عــن مشــاعر الفــرح وا��ــزن 
الداخ�ــ� وعــن همــوم النــاس واالشــ�الية مــع الســلطة.  لعــل أهــم 
ما يم�� ال�اتب هو التنوع �� ا��ال اإلبدا�� حيث نجد ال�اتب 

رواية والدة بنت المستكفي في فاس 
تصف  النفس البشرية وما يعتريها من اضطرابات نفسية مختلفة

أ. م�� أبو خضور
أملانيــا، الي�ــ�غ، جامعــة الدراســات الشــرقية

�ــ� مجــال  يطــوف ب�ــن عوالــم القصــة والروايــة و��ــن انتاجاتــھ 
ا��طــاب  �ــ�  ا���ســانية  بالقضايــا  �اهتمامــھ  األد�ــي،  النقــد 
�ــ�  األســطورة  حــول  دراســات  تقديمــھ  كذلــك  العر�ــي  الروا�ــي 

ا��طــاب الشــعري املعاصــر وغ��هــا مــن الدراســات.
الباحــث  لألديــب  واالمتنــان  الشــكر  �عميــق  أتقــدم  ا��تــام:  �ــ� 
ال��وفســور محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس لــ�ل مــا انجــزه �ــ� مجــال 
والفكــري  اإل�ســا�ي  والدعــم  الكب�ــ�  الثقا�ــ�  وللعطــاء  اإلبــداع 

الــذي قدمــھ لطالبــھ. مــع فائــق االح�ــ�ام و التقديــر
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وجــدت �ــ� الروايــة مســتو�ات متعــددة مــن 
التصو�ــر وقــدرة هائلــة ع�ــ� وصــف النفــس 
اضطرابــات  مــن  �ع����ــا  ومــا  ال�شــر�ة 
منحوتــة  الروايــة  إن  مختلفــة.  نفســية 
ابدا�ــ�  بأســلوب  ال�اتــب  قدمهــا  فنيــة 
جميــل ومتجــدد، م��مــة مكثفــة الــدالالت 

والرمــوز.
                                         أ. م�� أبو خضور
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عنوان هذه ا��موعة القصصية يو�� 
أن املؤلــف محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس،  
مــن اليمــن ، لكــن ا��قيقــة ل�ســت كمــا 
الالذقيــة  مدينــة  مــن  فال�اتــب  نظــن، 
وقــد  الســوري،  الســاحل  مــدن  إحــدى 
أن   » النــورس  األديــب»  هــذا  اعتــاد 
يــالزم البحــر، ليمتطــي أمواجــھ، حامــال 
أقالمــا  قلبــھ النابــض، وحقيبــة كتــب، و
رافقــت  بذا��ــا،  ومال�ســا  ومــدواة، 
تنقالتــھ �ــ� املوا�ــئ العر�يــة ، وعواصــم 
العالــم البعيــدة  ال�ــ� ال تخطــر ع�ــ� بــال ، 
و�لمــا اســتقر �ــ� مدينــة مــن مــدن العــرب 
أتــت روايــة شــيقة ، أو مجموعــة قصــص 
و�وجدانيــة  نابضــة  �شــاعر�ة  دافقــة 
التجديــد  ورغبــة  معر�ــ�  وثــراء   ، ن�يلــة 
�ــ� عواملهــا الفنيــة ال�ــ� تطرحهــا عذو�ــة 

وت�ناولهــا. مفردا��ــا، 
وعواصــم  مــدن  عرفتــھ  األديــب  هــذا    
وخ��تــھ  عديــدة،  وعامليــة  عر�يــة 
فاعــل  �ائــن  و�أنــھ  فبــدا  خ��هــا،  مثلمــا 
ومنفعــل، �ــ� هــذه ا��تمعــات املتعــددة 
وأســاط��ها  بفلو�لورهــا  املتباينــة 
خ��تــھ  �انــت  وقــد  وقيمهــا،  وعادا��ــا 
ومعا�شــ��ا  املــدن  هــذه  بمعرفــة  كب�ــ�ة 
عقــد  وفــك  ومعاصر��ــا،  بطوطمي��ــا 
أســرارها، ومــا غمــض �ــ� زوايــا شــوارعها 
ال�ســيج  وشــواهدها، ونحــن نجــد ذلــك 
نتاجــھ  كينونــة  �ــ�  واملعر�ــ�  اإلبدا�ــ� 
األدبيــة  و�حوثــھ  والروا�ــي  القص��ــ� 

م�شورات مقار�ات
عبــد  محمــد  للدكتــور  جديــد  كتــاب  عــدن.  ضفــاف  ع�ــ�  ومواجــع  ذكر�ــات 

قص�ــ�ة)  قصــص   ) يو�ــس.  الرحمــن 
لوحة الغالف: الفنانة نادية خيا��

افيك: الفنانة ختام الود غ��ي التصميم وا��ر
الناشــر: دار مجلــة مقار�ــات األ�اديميــة ا��كمــة ، فــاس، املغــرب ، الطبعــة 

األو�ــ� عــام ٢٠١٦ م. 
عبد البا�� شنان، قاص وروا�ي عر�ي مقيم �� كندا 

رئ�س تحر�ر مجلة النافذة الثقافية، سابقا 

ذكريات ومواجع على ضفاف عدن

أ�اديميتــھ  حكم��ــا  ال�ــ� 
وال�ــ�  ا��امعيــة،  ودراســاتھ 
العديــد  ��ــا  افتخــرت  و زخــرت 
األدبيــة  واملراكــز  ا��ــالت  مــن 
املكتبــات  مــن  والكث�ــ�   ، ا��ــادة 
�ــ�  والعامليــة  العر�يــة  الكب�ــ�ة 
هــذا   ، العالــم  دول  مــن  كث�ــ� 
و�دارتــھ  مشــاركتھ  عــن  ناهيــك 
األدبيــة  الدور�ــات  مــن  للعديــد 
العر�يــة ال�ــ� ��تــم بالنقــد األد�ــي 
حســن  ومــن  العر�ــي،  واإلبــداع 
اشــتغلت  و  ســبق  إ�ــي  حظــي. 
النافــذة  مجلــة»  تحر�ــر  �ــ�  معــھ 
« الثقافيــة الشــهر�ة، ال�ــ� كنــت 
رئ�ــس تحر�رهــا و �ان هــو مديــر 
أغناهــا بصــب  ، حيــث  تحر�رهــا 

واألد�ــي.  الثقا�ــ�  إنتاجــھ 
األو�ــ�  للوهلــة  لــك  يبــدو  قــد  و 
القصــص  هــذه  �اتــب  أن 
 س�شــبع قصصــھ 

ً
الســاحرة حقــا

ا��قيقــة   
َ

أن بيــد   ، بأ�اديميتــھ 
إليــھ،  ذهبــت  مــا  مــع  مختلفــة 
مفاتيــح  لــك  �ســلم  حينمــا  فهــو 
�شــعر  القصصيــة  كنــوزه  مــدن 
ــھ قــد انفصــل عــن أ�اديميتــھ 

َّ
و�أن

 ال رجعــة فيــھ ، واتحــد 
ً
انفصــاال

العصاف�ــ�  اتحــاد  إبداعــھ  مــع 
مــع بيــادر القمــح، وعــاش معانــاة 
�ــ�وصھ  لــ�أن  ح�ــ�  �ــ�وصھ 
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هــم َمــن يكتبونــھ ول�ــس هــو َمــن يكت��ــم. و��ــن أيادينــا اآلن واحــدة 
ال�ــ�ر�ة،  عواملــھ  إحــدى  قــل  أو  القصصيــة،  مجموعــات  مــن 
�ــ�:» ذكر�ــات ومواجــع ع�ــ� ضفــاف عــدن « ، فلــو انطلقنــا مــن 
ذلــك  لوجدنــا  القصصيــة  الباقــة  هــذه  عنــوان  مفــردات  تركيــب 
االرتبــاط الصمي�ــ� ملواجــع ال�اتــب الــذي عا�ــى غر�ــة �ــ� طفولتــھ 
ح�ــ� وصولــھ إ�ــ� أع�ــ� درجــات التحصيــل العل�ــ� بروف�ســور « ، 
 ، الســاحلية  مدي�تــھ  ب�ن.ضفــاف  العالقــة  حميميــة  لوجدنــا  ثــم 

عــدن.  مدينــة  ســواحل  وضفــاف 
إن قصــص هــذه ا��موعــة صاخبــة الــدالالت تفيــض بمصداقيــة 
�اتــب  نفــس  أعمــاق  مــن  ت�بجــس  ال�ــ�  �ــ�وصها  أحاســ�س 
مــن  وتفجــرت  األســ�يطيقي،  الف�ــ�  وا��لــق  اإلبــداع  �ــ�  �عتقــت 
ينابيــع القــص العــذب ، فأتــت تحمــل أرواح �ــ�وصها �عنفوانيــة 
وفواجعــھ  ندو�ــھ  بــ�ل  العر�ــي  مجتمعنــا  عــن  ومع�ــ�ة  مشــهودة، 
ونكســاتھ وهزائمــھ ووحشــية عالقاتــھ، وظــالم �ــ�ونھ ، ووقاحــة 
مســتوى  المســت  فقــد  وا��اصــة،   العامــة  ومؤسســاتھ  دوائــره 
وجــدان املتلقــي بتوجســاتھ وقلقــھ و انكســاره، وقــد تضمــخ ســردها 
لغو�ــة  فنيــة  بخ�ــ�ة  املرصوفــة  اللغــة  جمــال  بجاذبيــة  الشــفيف 
ديناميكيــة  ع�ــ�  فني��ــا وجمالي��ــا  فا�عكســت   ، التكثيــف  عاليــة 
ســرد أعماق حياة �ــ�وصها، األمر الذي أ�عكس علينا كمتلق�ن. 
إ��ــا قصــص ���ــ� �ــ� نفــس املتلقــي صدمــة أخــاذة بكــر، م��و�ــة 
بجماليــات املعا�ــي والصــور اإليحائيــة والدالليــة ، والســرد ا��د�ــ� 
املتلولــب متعــدد املســتو�ات، و�أنــھ �ــ� �عــدد مســتو�اتھ يحتــال ع�� 
ماهــو شــائك، حيــث وجــد املتلقــي نفســھ �ــ� فيــض مــن الر�ــ� الذا�ــي 
وا��ما�ــ�، ممزوجــا بحن�ــن داخ�ــ� إ�ــ� عوالــم نظيفــة ، وعالقــات 

�شــر�ة أك�ــ� عقــال ونبــال وســالما وطمأن�نــة.
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الكتــاب بحــث عميــق �ــ� العالقــة ب�ــن ا���ــس والســلطة �ــ� الليا�ــ� وعــن دور املــرأة ل�ــس �ــ� مجتمــع الليا�ــ� وحســب بــل املــرأة الراو�ــة ــــ 
شــهرزاد ــــ ال�ــ� مثلــت مــع بنــات ج�ســها البــؤرة املركز�ــة لليا�ــ�.

ذلــك مــا دعــا عــددا ال حصــر لــھ مــن الباحث�ــن وامل��جم�ــن �ــ� �افــة أنحــاء العالــم، للقــول ان الليا�ــ� تجســد عالــم املــرأة بجــدارة أو بتعب�ــ� 
ال�اتــب البوســ�� جــواد قــره حســن إن ألــف ليلــة وليلــة الكتــاب االك�ــ� أنوثــة �ــ� االدب العال�ــ�، فمــن خــالل القــص وفعــل ا���ــس أنقــذت 

شــهرزاد �ســاء مدين��ــا مــن بطــش شــهر�ار، ف�ــ� املفــدى وا��لــص.

قراءة في كتاب الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة

قراءة أحمد شر�ف ــ باحث من مصر 

ولكــن قبــل ا��ديــث عــن عالقــة شــهرزاد وح�ايا��ــا بالســلطة �ــ� مجتمــع 
لهــا اصــول فارســية وهنديــة  ليلــة وليلــة  ألــف  ان  الباحــث  يقــول  الليا�ــ� 
لصا�ــ�  �عصــب  مــن  يخلــو  ال  ادعــاء  خالــص  عر�ــى  عمــل  بأ��ــا  واالدعــاء 
االدب وا��يــال العر�ي�ــن، اح�ــى ح�ايــة واال قتلتــك.. ثــم امنحي�ــ� جســدك 
هــذا هــو املبــدأ ا��وهــرى الــذى يمكننــا بــھ فهــم ب�يــة و�شــ�ل ا���ايــة �ــ� 
ألف ليلة وليلة، وهو املبدأ ا��وهرى الذى �شــغل بال الســلطة ا��اكمة 
زمــان القــص، ان اللــذة ال��يبــة ال�ــ� �ان يجدهــا شــهر�ار �ــ� قتــل ال�ســاء 
�ــ� مدي�تــھ �عــادل لــذة الليا�ــ� ا��مــراء ال�ــ� ترو��ــا شــهرزاد، وتبــدو شــهرزاد 
ــــ مجــرد جســد ووعــاء  ــــ قبــل ان تكــون مخلوقــا ا�ســانيا  �ــ� معظــم الليا�ــ� 
اليــھ  وتحبــب  ذاكرتــھ  ��ــ�ذ  ف�ــ�  وأرقــھ،  ــــ  شــهر�ار  ــــ  الســلطان  لذكــورة 
الفعــل ا�����ــ�، وذلــك بتوا�ــ� ليا�ــ� القــص ومــا ف��ــا مــن تداعيــات ورؤى 
ج�ســية، وعشــق مبحــوح، وخيانــات زوجيــة، فمنــذ ان رأى شــهر�ار زوجتــھ 
تمــارس ا��ــب مــع العبــد االســود، احــس �شــرخ �ــ� اعماقــھ، وفقــد ثقتــھ 
بذاتــھ، وقدرتــھ الذكور�ــة املطعونــة، وأحــس ان �ل امــرأة يمكــن ان تخونــھ 
مــع عبــد آخــر، فاصبحــت املــرأة بال�ســبة اليــھ مجــرد جســد لليلــة واحــدة 
الســلطو�ة، فا��طــاب،  تتو�جــا لهذياناتــھ  القتــل  يأ�ــى فعــل  ذلــك  و�عــد 
عــن ســاحة  االول  يبعــد  ومــا  ا���ــس،  مــع خطــاب  يلتقــى  القتــل  خطــاب 
غ�ــ�  أو  مباشــرة  بطر�قــة  املطعــم  ا���ا�ــى  الســرد  هــو  ا��قيقــى  الفعــل 
مباشــرة بخطــاب ا���ــس، ومــع القــص �شــ�ل عمليــة االفتتــان �شــهرزاد 

ع�ــ� مســتو��ن:
١ــ مستوى اللذة الك�شاف بقية االحداث �� ا���اية.

٢ــ مستوى الفعل ا������ املثار أو ا��رض �� معظم ا���ايات.
ام  جار�ــة  أ�انــت  ســواء  املــرأة  تواجــد  رغــم  الليا�ــ�  قــراءة  اثنــاء  نحــس 
واملــرأة  الرجــل  يف�ــ�س  ج�ســيا  جوعــا  ان  حــرة  ام  عاهــرة  ام  معشــوقة، 
معــا، و�عــد ان تطفــئ الليلــة ا��مــراء شــبق ال�ــ�صية وجوعهــا، ســرعان 
مــا يتأ�ــ� هــذا الشــبق االنثــوى والذكــورى ثانيــة، بحيــث �ســتمر حميميــة 
ال��ظــة ال�ــ� يلتقــى ف��ــا جســد مــا بجســد آخــر مــن املســاء ا�ــ� الصبــاح، 
واحيانــا تتكــرر هــذه الظاهــرة أليــام متواصلــة والظاهــرة �ــ� حقيق��ــا تنــم 
عــن ا��ــواء اال�ســا�ى العــام الــذى تحــس بــھ ال�ــ�صية ن�يجــة هزائمهــا 
امــام ب�يــات ا��يــاة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة كذلــك ال يمكــن 

ا��طــاب اغفــال 
الدي�ــ� وعالقتــھ با���ــس والســلطة فا��طــاب ا�����ــ� �ــ� الليا�ــ� ينمــو 
و�زدهــر باعتمــاده ع�ــ� ا��طــاب الدي�ــ�، وقــدرة هــذا ا��طــاب ألن يكــون 
 مرجعيــا ثقافيــا يمتــح منــھ خطــاب ا���ــس ففــى احــدى ا���ايــات 

ً
حقــال

يرغــب امللــك ســليمان بالــزواج مــن امــرأة جديــدة وتأكيــدا لرغبتــھ �ــ� هــذا 
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الــزواج �س�شــهد امــام وز�ــره با��ديــث النبــوى اآل�ــى تناكحــوا تناســلوا ت�اثــروا فإ�ــى مبــاه بكــم األمــم يــوم القيامــة ، وايضــا ال يمكــن ان 
�غفــل عــن فســاد الســلطة ولقــد فتــح لنــا الباحــث قوســا مهمــا عــن ذلــك، لقــد �ان الرشــيد نفســھ �غيــب �ــ� الليا�ــ� عــن السياســة ومشــا�لها، 
وعــن همــوم املواطن�ــن وامل�ــ�وق�ن، وعــن املدينــة الغاضبــة بالنقمــة ع�ــ� نظــام حكمــھ، فقــد تركــزت اهتماماتــھ �ــ� بنــاء القصــور ا��اصــة، 
وجلــب ا��ــوارى مــن ا�عــد اصقــاع االرض وتنميــة اموالــھ ا��اصــة واطــالق غرائــزه ا���ســية ا�ــ� اقصاهــا، ان حيــاة اللهــو وال�ــ�ف املاجــن

ومظاهــر ا��يــاة ا���ســية ال�ــ� �ان �ع�شــها مــع جوار�ــھ لــم ت�ــ�ك لــھ ف�ــ�ة للتأمــل �ــ� احــوال النــاس و�ؤســهم، بــل ســلم �غــداد ��موعــة 
مــن املنحرف�ــن وقطــاع الطــرق.

�عــود مــع الباحــث ا�ــ� املــرأة ومركز���ــا �ــ� الليا�ــ�، ان املــرأة �ــ� ألــف ليلــة وليلــة �ــ� ا��لــم الــوردى بال�ســبة لل�ــ�صيات ال�ــ� �شــ�ل ا��ــدث، 
اذ ت��كــز تقنيــة القــص ع�ــ� حضورهــا املكثــف، أل�ســت �ــ� ال�ــ� تحقــق للرجــل الرعشــة وهــزة ا��ســد؟ أل�ســت الفضــاء الــذى يلــوذ بــھ 
الرجــال، اذا مــا حاصر��ــم الغر�ــة والوحشــة وال�آبــة وعالقــات الر�ــح وا��ســارة واالســتالب 

املوحــش؟
���ايــة  ا��ديــدة  والــوالدة  وال�شــعب  النمــو  ل���ايــة  يوفــر  الكثافــة  ��ــذه  تواجدهــا  لــذا 
جديــدة؟ ووالدة ا���ايــة ا��ديــدة �ع�ــ� حضــور ا���ــس، بحيــث يصبــح ال��ك�ــ� ع�ــ� ا���ــس 
غايــة ا���ايــة ا��ديــدة وهدفهــا وا���ايــة تح�ــى ب�ســاطة وحر�ــة وتنقــل مــا �ان يجــرى �ــ� تلــك 
العصــور، فلــم �عــد احــد يتحــرج �ــ� ا��ديــث عــن العشــق وا���ــس وصــار خ�ــ� النــاس اليومــي، 
حدي��ــم وح�ايا��ــم ح�ــ� يمكــن القــول إن االباحيــة �ــ� مجتمعــات الدولــة االمو�ــة والعباســية 
 وانحــالال ودعــارة، واصبحــت املــرأة �الرجــل �ــ� بح��ــا الدائــب 

ً
بلغــت اقصاهــا فغــدت فجــورا

عمــن يحقــق لهــا حالــة ال��ا��ــ�
واال��ــ�ام مــع مجتمعهــا وال�ــ� تكــون حصــرا �ــ� رعشــة ا��ســد، و�ــ�ل الفقهــاء والعلمــاء 
والرجــال العاديــون اخبــار العالقــات ا���ســية امل��تكــة، و�ــ�ل البعــض اخبارهــم ا��اصــة 
مــع ال�ســاء وا��ــواري، وتحــدث هــؤالء الرجــال عــن �ســاء مجتمعا��ــم وعالقا��ــن ا���ســية 
املقاطــع  وتمثــل  ا��اضــرة،  �ــ� مجتمعاتنــا  ا��تمــع بوضــوح وحر�ــة ال نجدهــا  هــذا  برجــال 
االتيــة دليــال حيــا ع�ــ� حر�ــة ا��ديــث عــن ا���ــس �ــ� ا��تمعــات االســالمية االو�ــ� واالمو�ــة 

والعباســية وع�ــ� نظــرة ا��ضــرى أو شــبھ ا��ضــرى ل��ــب واملــرأة:
ــــ خــال تمــام بجار�ــة لــھ ف��ــز ع��ــا، فقــال مــا اوســع حــرك، فأ�شــأت تقــول: انــت الفــداء ملــن �ان 

يملــؤه.. و�شــت�ى الضيــق منــھ ح�ــن يلقــاه
ــــ وقالــت امــرأة مــن أهــل الكوفــة: دخلــت ع�ــ� عا�شــة ب�ــت ط��ــة فســألت ع��ــا، فقيــل �ــ� مــع 
 لم اســمع مثلھ، ثم خرجت ا��َّ وجبي��ا يتص�ب 

ً
زوجها �� القيطون فســمعت شــهيقا و�ــ���ا

عرقــا، فقلــت لهــا مــا ظن�ــت حــرة تفعــل هــذا بنفســها! فقالــت ان ا��يــل �شــرب بالصف�ــ�.
�لمــا  و�حــك  فقالــت  اقعهــا،  فو ال��ــا  قــام  خاصمتــھ  و�لمــا  تخاصمــھ،  امــرأة  لرجــل  و�ان  ــــ 

رده. ع�ــ�  اقــدر  ال  �شــفيع  تأتي�ــ�  تخاصم�ــ� 
ــــ وأ�ــى رجــل ا�ــ� ع�ــ� بــن ا�ــى طالــب ــــ ر��ــ� هللا عنــھ ــــ وقــال: ان �ــ� امــرأة �لمــا غشــي��ا تقــول 

قتلت�ــ� فقــال اقتلهــا ��ــذه القتلــة وع�ــّ� اثمهــا.
ح�ايــات واحاديــث وقصــص ال ت�ت�ــ� و�ــى ال �شــرد نرجــع ا�ــ� شــهرزاد والليا�ــ�، املــرأة �ــ� الليا�ــ� 
�انت �علن عن توقها ا�� الرجال و�شــ��ى الذى احبتھ كما �� ح�اية ع�� شــار وزمرد ا��ار�ة 
أو تصطــاده كمــا �ــ� ح�ايــة الرشــيد مــع ا��وهــري وال يخفــى ان �ــ� ح�ايــات شــهرزاد يالحــظ 
غيــاب لغــة ا��ــوار ب�ــن اجســاد ال�ــ�وص ا���ائيــة اى ان الفضــاء الزما�ــى الفاصــل ب�ــن 
ا��ســدين فضــاء آ�ــى قلمــا يمتــد، وهــو غائــب �ــ� احيــان كث�ــ�ة فاندفــاع ا��ســد نحــو جســد 
 مــا 

ً
آخــر �ع�ــ� تحديــدا �غي�ــب لغــة ا��ــوار واحضــار ا���ــس بتكثيــف الزمــن، ثــم الغــاءه، وكث�ــ�ا

يقــع ا��ســد �ــ� تــوق ا��ســد اآلخــر مــن اول نظــرة دون ان يكــون هنــاك لغــة مشــ��كة، أو رؤ�ــة 
مشــ��كة اال لغــة الدافــع ا�����ــ� والســؤال هــو، هــل يمكــن القــول اإن رغبــة املــرأة الهائجــة 
وغ�ــ� العاديــة �ــ� ا��صــول ع�ــ� جســد ذكــورى عائــدة ا�ــ� الدافــع البيولو�ــ� املصــاب بخلــل �ــ� 
نظــام غــدده وعملهــا؟ أم �ــ� عمليــة احتجــاج ع�ــ� وضعهــا الــال آدمــى واملتد�ــي؟ الــذى تكرســھ 
ســلطة ا��تمــع الذكــورى البطر�ر�ــي، و�التا�ــ� يدفعهــا هــذا الوضــع ا�ــ� ضــرب رقــم قيا��ــ� �ــ� 
عــدد مــرات ا��يانــة، وعــدد مــرات املضاجعــة، إمــا مــع القــرد اوالــدب أو العفر�ــت، أو العبيــد 
ا��ر�ر�ــة  القصــور  ع�ــ�  تمــرد  عمليــة  أم  �ســ��و��ا؟  آخــر  رجــل  اوأى  القصــور،  �ــ�  وا��ــدم 
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الناعمــة ذات االســوار الشــاهقة ال�ــ� ي�ن��ــا الرجــل البطر�ر�ــى ��اصــرة 
جســد املــرأة ودوام االســت�ثار بــھ، باعتبــاره ســلعة مهمــة؟ أم ان الرغبــة 
�ــ� ا��ســد وا���ــس وال��تــك رغبــة بيولوجيــة طبيعيــة لذا��ــا مثلهــا مثــل 

بقيــة الرغبــات، �عيــدا عــن املؤثــرات ا��ارجيــة؟
يبــدو ان هــذه االمــور مجتمعــة أو متفرقــة تؤثــر ع�ــ� اندفــاع ال�ــ�صية 
ا��مــوم واملســعور ل��صــول ع�ــ� ا��ســد بأيــة طر�قــة �انــت: بالتمــرد، 
با��يلــة، با��يانــة، و�املبالغــة ف��ــا بوضــع الســم لل�ــ�صيات الذكور�ــة 

أو االنثو�ــة ال�ــ� تحــول دون تحقيــق هــذه الرغبــة.
األشــياء  هــذه  رأس  ع�ــ�  الليا�ــ�  �ــ�  أشــياء  �عــدة  ا���ــس  ام�ــ�ج  ولقــد 
ا��مــال، فقــد قدمــت شــهرزاد بانورامــا عر�ضــة مــن االجســاد ا��ميلــة 
القــادرة ع�ــ� بــث مكنونــات شــهوة شــهر�ار، ول�ــى تقــدم شــهرزاد ا���ــس 
تقديما مث��ا وجماليا ال بد ان ت��أ ا�� وظيفة مرجعية اخرى �ساندها، 
فا��مــال مــن هللا، وهللا خلــق ا��مــال لال�ســان ـ�ـى �ســتمتع بــھ، وطاملــا 
يمتعــھ  اذن  لــھ،  ان هللا اصطفــى اال�ســان ع�ــ� االرض وجعلــھ خليفــة 
با��مــال والشــهوة وا���ــس ليعمــر الكــون، و�ســتمر ا��يــاة �ــ� ســ��ور��ا 
ا��ضار�ــة، لذلــك اصبــح ا��مــال هدفــا مــن أهــداف ا���ايــة، وا��مــال 
وفــق منظــور الليا�ــ� يتحــدد بالدرجــة االو�ــ� �ــ� �شــكيل ا��ســد واماكنــھ 
واملكت�ــ�  املث�ــ�  ا��ســد  تحديــدا  �ع�ــ�  ا��مــال  وصــار  ج�ســيا  املث�ــ�ة 
صــوب  ونزوعهــا  بتوقهــا  ا��ســية  الظاهــرة  يحقــق  مــا  و�ل  الشــفاف، 
 وتت�ــ� مــن خــالل تقاطيــع جســد 

ً
اللــذة، �شــ�ل قيمــة جماليــة ت�بلــور اوال

ا��ما�ــ� األول،  املقيــاس  �ــ�  ا��ارجيــة  املــرأة وتحديــدا مورفولوجي��ــا 
وقيمــة هــذا املقيــاس �ــ� وظيفتــھ ع�ــ� بــث الشــهوة ثــم اطفا��ــا عــن طر�ــق 

رعشــة ا��ســد.
وا���ــس �ــ� الليا�ــ� وكمــا ذكــر الباحــث ام�ــ�ج وتفاعــل مــع عــدة مؤثــرات 
ســاهمت �ــ� تفــرده، مثــل الطبيعــة ممثلــة �ــ� ال�ســات�ن وضفــاف اال��ــار 
مهمــا  دورا  والغنــاء  والرقــص  ا��مــر  لعبــت  فقــد  واملوســيقي،  وا��مــر 
تمهيــدا للوصــول ا�ــ� الغايــة ال�ليــة (ا��ســد) أو ذروة ا���ايــة، كذلــك 
لعبــت التوابــل و�افــة انــواع البخــور والعطــور القادمــة مــن الهنــد والســند 
املســتوى  ع�ــ�  العر�يــة  االثــارة  تفج�ــ�  �ــ�  وا��ــا  دورا  واليمــن  وفــارس 
اصبحــوا  العطار�ــن  ان  ســيالحظ  جيــدا  الليا�ــ�  يقــرأ  ومــن  ا�����ــ� 
خ�ــ�اء �ــ� فــن ا��ســد (ا���ــس) واصبحــت حواني��ــم فضــاء �عقــد فيــھ 

وتوقــف ا���ــس،  صفقــات 
الباحــث عنــد الشــ�ل الــذى صيــغ فيــھ خطــاب ا���ــس �ــ� الليا�ــ�، حيــث 
جماليــة  بلوحــات  وســردا  قصــا  �شــ�ل  الليا�ــ�  �ــ�  ا���ــس  خطــاب  ان 
متناغمــة ومزخرفــة و�بــدو هــذا ا��طــاب فنــا كالميــا ب�ســق جديــد يخــرق 

ب�يــة اللغــة العاديــة ال�ــ� ســادت �ــ� كتــب االدب.
لقــد ســاهمت هــذه اللغــة �ــ� تحر�ــر طاقــات الســرد ال�امنــة واخراجــھ مــن 
اثنــاء وصــف ا��ســد  تتكــرر وت�ــ�ادف  اللغــة ا���ســية  نمطيتــھ، فب�يــة 

وتقاطيعــھ وتكوراتــھ و��ظــة تواصلــھ مــع جســد آخــر.
�ــ� ا��تــام يصــل الباحــث �ــ� كتابــھ الشــيق واملهــم ا�ــ� هــذا ا��كــم: ولــوال 
خطــاب ا���ــس لفقــدت ألــف ليلــة وليلــة قيم��ــا ودالال��ــا العميقــة ع�ــ� 
مســتوى الب�يــة ا���ائيــة ومســتوى عظم��ــا االدبيــة والتار�خيــة و�ظــل 
خطــاب ا���ــس ف��ــا مــن اهــم ا��طابــات الفكر�ــة ال�ــ� اطر��ــا الشــعوب 
وا��ضــارات ــــ مبدعــة ألــف ليلــة ــــ هــذا العمــل العظيــم الــذى ذاع ص�تــھ 

إ�ــ� افــاق االرض شــرقا وغر�ــا وحضــارات وقــارات.
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ع�ــ� أجيــال وحضــارات مختلفــة اســتمرت قصــص «ألــف ليلــة 
وليلة» تحمل أسرار خلودها وتجذب أنظار القراء والباحث�ن 
عــن املتعــة األدبيــة ال�ــ� يحملهــا هــذا النــص الفر�ــد، بوصفــھ 

«نــص ا���ايــة املقطوعــة املوصولــة �ــ� آن».
ا��الــدة  بالعبــارة  جميعهــا  تبــدأ  «الليا�ــ�»  أن  رغــم  وع�ــ� 
واملكــررة: «قالــت بلغ�ــ� أ��ــا امللــك الســعيد» وت�ت�ــ� �عبــارة: 
«وأدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت عــن الــكالم املبــاح»، إال 
أن هنــاك مســاحة ت�شــ�ل ب�ــن العبارت�ــن يم�ــ�ج ف��ــا ال�ــ�ر 

باللغة، ال بل الحكاية، مارست شهرزاد سلطتها في «الليالي»
قراءة في كتاب الجنس و السلطة في ألف ليلة وليلة عدن

سید محمود* 

افــة واألســطورة با���ايــة الشــعبية وا���ــس با��ــب.  با��ر
شــملت  ال�ــ�  الدراســات  مــن  حظهــا  املســاحة  هــذه  ونالــت 
 �ل أســرار 

ً
غالبيــة لغــات العالــم، غ�ــ� أ��ــا لــم تكشــف تمامــا

هــذا النــص الــذي تتعــدد فيــھ أنمــاط الســرد بالصــورة ال�ــ� 
�ل  تتحــق  لألجيــال   

ً
عابــرا  

ً
نصــا وتجعلــھ  ج�ســ�تھ  تخفــي 

ا��ضــاري. والتبــادل  «التثاقــف»  أشــ�ال 
ومــن هنــا تأ�ــي أهميــة هــذا الكتــاب الــذي ��تــم بتحليــل طبيعــة 
خطــاب ا���ــس �ــ� الليا�ــ� ومكوناتــھ، وكيــف اعتمــده الــرواي 
كب�يــة مهمــة لنمــو الســرد والقــص، ومــن ثــم دوره �ــ� الب�يــة 
رئ�ســية  كمــادة  تقديمــھ  وكيفيــة  لليا�ــ�،  العامــة  ا���ائيــة 
االجتما�ــ�  ا��قــل  داخــل  ال�ــ�وص  عالقــات  �ــ�  تتحكــم 

للنــص. والســلطوي 
وليلــة»  ليلــة  «ألــف  مجتمــع  أن  املؤلــف  يــرى  الكتــاب  و�ــ� 
�ــ�  يتج�ــ�  ذكــوري  نظــام  �ســوده  بطر�رـ�ـي،  أبــوي  مجتمــع 
ســلطة  ح�ــ�  شــهر�ار  ســلطة  مــن  ابتــداء  ا���ايــات،  معظــم 

العــادي. الرجــل 
و�ــرى أن خطــاب ا���ــس وحــده هــو الــذي ُيحــّد مــن ســلطة 
الذكــورة و�خفــف مــن توتــر ال�ــ�صية النف��ــ� �ــ� ح�ايــات 
الليا�ــ�. وهــذا ا��طــاب هنــا نــوع مــن «الزخرفــة» أو هــو «�ســق 
 يخــرق ب�يــة اللغــة 

ً
 خاصــا

ً
 وتناســقا

ً
اراب�ســ�ي» �عتمــد تمازجــا

الب�يــة  حركيــة  خــالل  مــن  فر�ــدة  لغــة  ا�ــ�  و�حيلهــا  العاديــة 
الســردية وتداخلهــا.

الــرد  طاقــات  تحر�ــر  �ــ�  ســاهمت  ا��ركيــة  هــذه  أن  و�ــرى 
ال�امنــة و�خراجهــا مــن نمطي��ــا، لكنــھ أي - خطــاب ا���ــس 
 لبقيــة أنــواع الســرد الســائدة �ــ� الليا�ــ� 

ً
 مغايــرا

ً
ل ســردا

ّ
- شــ�

�ــ� �ل  واحــدة  تكــون  تــ�اد  ب�يــة  ذو  و�أنــھ ســرد  بــدا  �ــ� ح�ــن 
الليا�ــ�. ��ــا  تمت�ــ�  ال�ــ�  ا���ســية  ا���ايــات 

و�ــ� مقدمتــھ النظر�ــة الطو�لــة، ال يكــف املؤلــف عــن التأكيــد ع�ــ� الــدور الــذي تلعبــھ الفــروق الطبقيــة ال�ــ� تمــأل فضــاءات مجتمــع الليا�ــ� �ــ� 
�شــكيل �ســيج ا���ايــة. فالطبقيــة ا��ــادة تجســد طبيعــة الســلطة الذكور�ــة وممارســا��ا، والتبايــن الطبقــي �ــ� مجتمــع الليا�ــ� يق��ــ� ع�ــ� 

ســالم املــرأة ا��ار�ــة واطمئنا��ــا، و�ق��ــ� �ــ� الوقــت نفســھ ع�ــ� ســالم العبــد اململــوك الــذي يتعــرض للــذل واملهانــة.
 �ســميھ «مجتمــع األنوثــة»، حيــث ت���ــع فيــھ املــرأة ع�ــ� العــرش االجتما�ــ�. و�ــ� هــذا 

ً
و�ــ� املقابــل يــرى املؤلــف أن هنــاك داخــل النــص مجتمعــا

 تمــارس هــذه الســطوة ع�ــ� مــن تحبــھ، و�التا�ــ� يفقــد ذكورتــھ و�صبح 
ً
املوقــع تمــارس املــرأة شــ�� أنــواع العبوديــة ع�ــ� �ل مــن هــم دو��ــا، وأحيانــا



دد
لع

ة ا
صي

شخ

82

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

ع�ــ� املســتوى اال�ســا�ي أد�ــى مــن ا��ار�ــة العاديــة أو الوصيفــة.
و�عتقــد املؤلــف أن شــهرزاد ن��ــت �ــ� إدراك طبيعــة هــذا ا��تمــع 
«الذكــوري» الــذي يضــع قضايــا ا��ســد ع�ــ� رأس أولو�اتــھ، ألن 
تطعيــم  ا�ــ�  عمــدت  لذلــك  االجتما�ــ�،  هرمــھ  رأس  ع�ــ�  شــهر�ار 
ســردها ا���ا�ــي بخطــاب لغــوي مث�ــ� مــن ناحيــة الوصــف، كمــا لــم 

يخــُل مــن عبــارات ذات ايحــاءات ج�ســية مث�ــ�ة.
الذكــوري  ا��تمــع  �شــر�ح  املؤلــف  يواصــل  نفســھ  الســياق  و�ــ� 
املهيمــن ع�ــ� فضــاء الليا�ــ�، و�ــرى أن ف��ــا كذلــك إشــاعة ل��طــاب 
جوانــب  مختلــف  ع�ــ�  ورؤاه  هيمنتــھ  يفــرض  الــذي  الســلطوي 

املــرأة. األو�ــ� ع�ــ� جســد  ا��يــاة، و�الدرجــة 
اقــف  اقــف هــذه الســلطة الذكور�ــة �ــ� مو و�التا�ــ� فــإن مجمــل مو
تحكــم  ال�ــ�  اال�ســانية  القوان�ــن  �ل  ف��ــا  �غيــب  ونزقــة،  شــاذة 

عالقــة الرجــل باملــرأة.
ا�ــ�  بال�ســبة  الــوردي  ا��لــم  �ــ�  «الليا�ــ�»  �ــ�  املــرأة  �انــت  و�ذا 
ال��صيات ال�� تصنع األحداث - بدليل أن تقنيات القص تركز 
ع�ــ� حضورهــا املكثــف - فــإن والدة أي ح�ايــة جديــدة أو توالدهــا، 
هــو أمــر �ع�ــ� بالضــرورة حضــور ا���ــس بحيــث يصبــح ال��ك�ــ� عليــھ 

غايــة هــذه ا���ايــة ا��ديــدة وهدفهــا.
و�ــ� قراءتــھ لبعــض ح�ايــات «الليا�ــ�» �عمــل املؤلــف ع�ــ� تحليــل 
العمــل،  هــذا  يحكمــان فضــاءات  أ��مــا  يــرى  أساســي�ن،  خطاب�ــن 

األول: هــو خطــاب الســلطة، والثا�ــي هــو خطــاب ا���ــس.
لذلــك فــإن قراءتــھ، باألســاس، تحلــل الوضعيــة السوســيولوجية 
اللــذة  فــوق  مــا  مبــدأ  ع�ــ�  تركــز  أ��ــا  يــرى  وضعيــة  و�ــ�  للنــص. 

شــهر�ار. واملتلقــي/  الــراوي  أهــداف  مــن   
ً
هدفــا باعتبــاره 

و�نظــر املؤلــف ا�ــ� ثقافــة ال�ــ�وص �ــ� «الليا�ــ�» بوصفهــا «ثقــــــافة 
�ــ� خدمــة املن�ــ� السيا��ــ� العــام الــذي  وظيـــفية» تكمــن مهم��ــا 

�شـــــ�ل أنمــاط ســلوك الســلطة.
و�ــرى أن ال�ــ�صية ال�ســائية �ــ� ظـــــــل هــذه الوضـــعية �ــ� مجــرد 
وســيلة إلشــباع نــزوات النظــام البطر�ر�ــي األبــوي الــذي يتحكــم �ــ� 
يح�ــ�م  نظــام ال  هــو  النظــام  هــذا  أن  ع�ــ�  و�شــّدد  مســار»الليا��» 

املــرأة وال يقدرهــا إال كســلعة.
و�عتقــد أن هــذه النظــرة «املتدنيــة» للمــرأة �ــ� إحــدى خصائــص 
�ــ�  األك�ــ�  ا��ــظ  لهمــا  �ان  اللذيــن  والعبا��ــ�  مــوي 

ُ
األ ا��تمع�ــن 

 ���ايــات «الليا�ــ�».
ً
كو��مــا فضــاًء زمانيــا

«الليا�ــ�»  بنــــــــية  إنفتــاح  ي�نــاول  أن  الســياق  هــــذا  �ــ�  ينــــــ���  وال 
ومــا  الفار��ــ�،  ا��تمــع  ب�يــة  أهمهــا  أخــرى  ب�يــات  ع�ــ�  العر�يــة 

�افــة. النوا�ــ�  �ــ�  وتأثــر  تأث�ــ�  مظاهــر  مــن  االنفتــاح  هــذا  رافــق 

 الكتاب: ا���س والسلطة �� ألف ليلة وليلة- املؤلف: محمد عبدالرحمن يو�س- الناشر: دار االن�شار العر�ي-ب��وت ١٩٩٨- 
* ـ �اتب من مصر
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قراءة في كتاب: فضاء النص ا�سطوري في فضاء الخطاب 
الشعري العربي المعاصر

(فضــاء  خــالل  مــن  �عــود  الســندباد 
األســطوري)ًً النــص 

تــوق الشــعراء املعاصر�ــن ل��ــروج عــن 
دائــرة املألــوف

محمــد  د.  والباحــث  الناقــد  يحــاول 
�ــ� كتابــھ «فضــاء  عبدالرحمــن يو�ــس 
النــص األســطوري �ــ� فضــاء ا��طــاب 
الســندباد  ـ  املعاصــر  العر�ــي  الشــعري 
�عــرض أل�عــاد  أن  البحري/أنموذجــا» 
ا��طــاب  �ــ�  الســندبادية  الرحلــة 
الشــعري العر�ــي املعاصــر، باعتبارهــا 
املعاصــر،  اإل�ســان  لرحلــة   

ً
تجســيدا

 ل��ــروج عّمــا هــو رت�ــب 
ً
ومغامــرة وتوقــا

العر�يــة  ا��يــاة  ب�يــة  �ــ�  ومتخلــف 
املعاصــرة.

شــعرّ�ة  نمــاذج  درس  اإلطــار  هــذا  و�ــ� 
لــ�ل مــن الشــعراء: صــالح عبدالصبــور 
مــن مصــر، وخليــل حــاوي مــن لبنــان، 
و�لنــد ا��يــدري، و�ــدر شــاكر الســّياب 
املقا�ــ�  وعبدالعز�ــز  العــراق،  مــن 
مــن  حم�ــش  ســالم  و�ــن  اليمــن،  مــن 
مــن  الع���ــ�  وســليمان  املغــرب، 
لبنــان.  مــن  ا��ــال  و�وســف  ســور�ا، 
بنــاء األســطورة  إعــادة   

ّ
مؤكــدا أن «إن

وفــق  الشــعري  النــص  �ــ�  وتوظيفهــا 
مــن  للتخلــص  مهمــة  جــّد  عمليــة  والعالــم،  ل��يــاة  جديــدة  رؤ�ــة 
اإلبداعيــة  التجر�ــة  وقيمــة  عليــھ.  املتعــارف  املاضــوي  النمــوذج 
قــدرة  و�ــ�  وان�ثاقهــا،  تواجدهــا  �ــ� ��ظــة  األو�ــ�  بالدرجــة  تكمــن 
 مــن 

ً
هــذا االن�ثــاق ع�ــ� تجــاوز املا��ــ� لبنــاء مجتمــع الغــد، انطالقــا

ا��اضــر».
Noor مؤسســة  عــن  أخ�ــ�ا  الصــادر  كتابــھ  �ــ�  يو�ــس  وأشــار 

Publishing �ــ� أملانيــا إ�ــ� أنــھ ن�ــ� �ــ� دراســتھ، ومــن خــالل تحليلــھ 
ل��طابــات الشــعر�ة املعاصــرة ال�ــ� وظفــت �ــ�صية الســندباد 
التأو�ــالت،  متعــدد   

ً
نّصــا الشــعري  النــّص  أرى  أن  إ�ــ�  البحــري، 

 ملز�ــد مــن التفســ��ات 
ً
 مــن حيــث داللتــھ الرمز�ــة، وقابــال

ً
وال ��ائيــا

 أحــادي ا��انــب، 
ً
، وال يمكــن فهمــھ أو تفســ��ه تفســ��ا

ً
املتباينــة جــدا

 لــھ قــدرة كب�ــ�ة ع�ــ� ال�شــعب والنمــو واالســتفادة مــن حقــول 
ّ

بــل إن
أفهــم  أن  حاولــت  و�التا�ــ�  أخــرى،  ــة  نصيَّ وفضــاءات  مرجعيــة، 
 لفهــم باحث�ــن آخر�ــن، 

ً
 قــد يكــون مغايــرا

ً
النصــوص الشــعر�ة فهمــا

، إنــھ ال يتعــدى 
ً
 أو دقيقــا

ً
وال �ع�ــ� أن يكــون هــذا الفهــم ��يحــا

حــدود ا��ــاوالت البحثّيــة والنقديــة �ــ� فهــم النصــوص، و�التا�ــ� 

قــد تخطــيء هــذه ا��ــاوالت أو تص�ــب.
وأكــد أن توظيــف أســطورة الســندباد ـ �ــ� ا��طــاب الشــعري العر�ــي 
ــل تــوق الشــعراء املعاصر�ــن ل��ــروج عــن دائــرة املألــوف 

ّ
املعاصــر ـ يمث

 عن 
ً
ة، بحثا

ّ
اقع العر�ي برتابتھ وسكون�تھ، و��ية أمكنتھ املنحط والو

عالــم جديــد مث�ــ� م�ــ�ء بالدهشــة والغرابــة، وروح املغامــرة والكشــف، 
هــذا العالــم ا��ديــد ا��ضــاري املمتــد مــن الذاكــرة الشــعر�ة إ�ــ� آفــاق 
 بالرحلــة، 

ّ
رحبــة عصّيــة ع�ــ� الضبــط والتحديــد، ال يتــم اك�شــافھ إال

فالرحلــة الســندبادية �ــ� ا��طــاب الشــعري املعاصــر �ــ� رفــض ��ــدود 
ــل 

ّ
املــ�ان، ورفــض للزمــان التار��ــ� ا��ــدد بب�يــة هــذا املــ�ان، إ��ــا تمث

ال�شــّوف نحــو املســتقبل وا��لــم وا��ر�ــة.
�ــ�  العر�يــة  الــذات  �انــت  يو�ــس «إذا  الرحمــن  د. محمــد عبــد  وقــال 
تار�خهــا املعاصــر عرفــت مختلــف صنــوف ال��اجع واالســتالب وا��يبة 
 
ً
وا��ــّس بالفاجــع والقتامــة، واال��ــزام السيا��ــ� عــام ١٩٤٨، مــرورا

 ذلــك 
ّ

بنكســة يونيو/حز�ــران ١٩٦٧، ح�ــ� آخــر هزائمنــا ا��اليــة، فــإن
ا�عكــس �شــ�ل أو بآخــر ع�ــ� آمــال املواطــن العر�ــي وتطلعاتــھ �ــ� ا��لــم 
القصيــدة  جّســدت  وقــد  املشــرق،  واملســتقبل  والعدالــة  وا��ر�ــة 

محمد الحمامصی ــ مصر 

القصيــدة  جّســدت  وقــد  املشــرق،  واملســتقبل  والعدالــة  وا��ر�ــة 
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العر�يــة املعاصــرة هزائــم هــذا املواطــن وانكســار أحالمــھ.
الســندباد   

ّ
أن تؤكــد  األســطوري  حقلهــا  �ــ�  األســطورة  �انــت  و�ذا 

�عــود  �ان  واألهــوال  املصاعــب  مــن  لكث�ــ�  �عرضــھ  مــن  و�الرغــم 
 باألمــوال والهدايــا وا��واهــر، ثــم ســرعان مــا يف�ــ�ش 

ً
 غانمــا

ً
ســاملا

لســفرات  ا��ديــدة  والتطلعــات  األما�ــي   
ً
ناشــرا �غــداد  مصاطــب 

العر�ــي  الشــعري  ا��طــاب  �ــ�  املعاصــر  الســندباد   
ّ

فــإن جديــدة، 
 آمالــھ، و�ســافر 

ً
املعاصــر، ومــن خــالل الرؤ�ــة الشــعر�ة �عــود فاقــدا

ال�ــ� طرحــت شــعارا��ا  ا��ــر�ات اإلصالحيــة  �ــ� �ل  آمالــھ   
ً
فاقــدا

هنــا  ومــن  ��ــ�ء،  م��ــا  يتحقــق  ولــم  التنو�ر�ــة  و�رامجهــا  الوطنيــة 

نفهــم ملــاذا ســندباد صــالح عبدالصبــور و�ــدر شــاكر الســّياب و�لنــد 
ا��يــدري وعبدالعز�ــز املقا�ــ� �عا�ــي مــن الفشــل وا��يبــة �ــ� حياتــھ 

وتطلعاتــھ. و�حثــھ 
عــن  الفصــل  هــذا  �ــ�  ُدِرَســت  ال�ــ�  القصائــد  �عــض  وقــد كشــفت 
 مــا �ان الســندباد 

ً
نزعــة �شــاؤمية ســوداء لــدى الشــعراء، إذ كث�ــ�ا

ل��يبــة   
ً
مس�ســلما األشــرعة،  ممــزق   ،

ً
مهزومــا �عــود  املعاصــر 

�ــ�  املعاصــر  اإل�ســان  خيبــة  �عكــس  ال�ــ�  ا��يبــة  هــذه  واملــرارة، 
والسيا��ــ�. االجتما�ــ�  ونظامــھ  ومســتقبلھ،  وحياتــھ  تار�خــھ 

ُل معظم 
ّ
 هذه النماذج الشعر�ة ال�� عرض لها تمث

ّ
ورأى يو�س أن

وأضــاف  ترحالــھ،  �ــ�  املعاصــر  الســندباد  وجــوه  ومالمــح  حــاالت 
 
ً
، وكشــفا

ً
 معرفيــا

ً
ــل تو��ــا

ّ
«الســندباد عنــد صــالح عبدالصبــور يمث

عــن الرؤ�ــة اإلبداعيــة مــن خــالل �شــكيل العمــل الشــعري، وهــو 
 أخــرى، ورحلــة تأمــل �ــ� أعمــاق 

ً
�عب�ــ� عــن ا��ــزن واليــأس أحيانــا

عــن  بحــث  وهــو  أف�ارهــا،  و رؤاهــا  الك�شــاف  والذاكــرة  الــذات 
، وهــو �ــ� وجــھ آخــر إشــارة إ�ــ� ســكونية اإل�ســان 

ً
وطــٍن أك�ــ� جمــاال

العر�ــي وكســلھ وخوفــھ مــن املغامــرة، و�ــ� حالــة أخــرى �عب�ــ� عــن 
 
ً
امللــل والتعــب مــن الرحــالت، حيــث تصبــح هــذه ا��الــة أك�ــ� �عّمقــا

 �عــد أن �ان الســندباد �ــ� بدايتــھ «�اإلعصــار، إن 
ً
 وحزنــا

ً
وهــدوءا

��ــدأ يمــت».

مــا  الك�شــاف  الــذات  أعمــاق  �ــ�  رحلــة  حــاوي  خليــل  عنــد  وهــو 
مــن انحطــاط وتخلــف وجمــود ومفاهيــم  الــذات  هــذه  �ــ�  ترّســب 
 فاعلــة قــادرة ع�ــ� إعــادة 

ً
ــة، والعــودة ��ــذه الــذات ألن تكــون ذاتــا

ّ
رث

نقــاًء،  أك�ــ�  لتكــون  �عــث حضــارة األمــة وتجديــد روحهــا ودما��ــا، 
عطــاًء». أك�ــ�  و�التا�ــ� 

وقــال «وهــو عنــد بــدر شــاكر الســّياب �عب�ــ� عــن حالــة ذاتيــة �شــ�� 
وا��ســدي  النف��ــ�  املســتوى  ع�ــ�  خاصــة  نفســية  حالــة  إ�ــ� 
والسيا��ــ�، ورحلتــھ رحلــة مــع املــرض واليــأس واملــوت، وهــو عنــد 
عبدالعز�ــز املقا�ــ� إدانــة و�عر�ــة للتار�ــخ السيا��ــ� األســود الــذي 
بلنــد  عنــد  وهــو  والعزلــة،  التخلــف  مــن  حالــة  اليمــن  ع�ــ�  فــرض 
ا��يــدري �عب�ــ� عــن نزعــة �شــاؤمية حز�نــة، و�حســاس بمســتقبل 
حيــاة  ال  ��ــراء  معظمهــا  �ــ�  العر�يــة  ا��يــاة   

ّ
أن طاملــا  أســود، 

النمــاذج  هــذه  أنّ  يونــس  رأى 
ــلُ  الشــعرية التــي عــرض لهــا تمثّ
وجــوه  ومالمــح  حــاالت  معظــم 
ــه ــي ترحال ــر ف ــندباد المعاص الس

وال حر�ــة وال ثــورة ف��ــا. وهــو عنــد بــن ســالم حم�ــش إدانــة لتار�ــخ 
رحلــة  الع���ــ�  ســليمان  عنــد  وهــو  الســوداء،  ولب�ياتــھ  املغــرب، 
الشــعر،  هــذا  ابتــذال  لرفــض  العر�ــي  ال��ا�ــي  الشــعر  أعمــاق  �ــ� 
 

ّ
ام والطغــاة، و�التا�ــ� فــإن

ّ
وســفحھ ملــاء وجهــھ أمــام أقــدام ا��ــ�

 تأكيــد ذات الشــاعر املتعاليــة ال�ــ� ترفــض 
ّ
�عــده اإلشــاري مــا هــو إال

إ�ــ�  رحلــة  ا��ــال  يوســف  عنــد  وهــو  الطغــاة،  لهــؤالء  تنح�ــ�  أن 
ومعارفهــا». ثقافا��ــا  واســ�يعاب  لهــا 

ّ
وتمث أورو�ــا  حضــارة 

األصيــل  الشــعر  �ان  إذا  يو�ــس  عبدالرحمــن  محمــد  د.  وخلــص 
، وفــق رؤ�ــة 

ً
�ســتفيد مــن املــوروث األصيــل، و�عيــد �شــكيلھ شــعر�ا

 أهــم 
ّ

جديــدة، �ســ�ثمر إم�اناتــھ املعرفيــة، والفنيــة ا��ماليــة، فــإن
ِعْيَد �شكيلها �� ا��طاب الشعري العر�ي املعاصر 

ُ
األساط�� ال�� أ

�ــ� أســطورة الســندباد البحــري، و�الرغــم مــن ك�ــ�ة اســتخدامها، 
ســ�نفد �عــد �ــ� 

ُ
فإّ��ــا تظــّل ذات طاقــات إبداعيــة وفنيــة ثــّرة، لــم �

ا��طــاب الشــعري العر�ــي املعاصــر، وال �ــ� بقيــة األجنــاس األدبيــة 
األخــرى، �القصــة واملســرحية والروايــة، والدرامــا التلفز�ونيــة.

نقديــة  وقــراءات  لدراســات  اســتكماال  �شــ�ل  الكتــاب  أن  و�ذكــر 
املؤلفــات  مــن  مجموعــة  الناقــد  ف��ــا  قــدم  وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ� 
ا��ديــث  العر�ــّي  املســرح  �ــ�  وليلــة  ليلــة  ألــف  «تأث�ــ�  م��ــا  املهمــة 
واملعاصر»، «ا���س والســلطة �� ألف ليلة وليلة»، «االســ�بداد 
�ــ�  �ــ� ألــف ليلــة وليلــة»، «املدينــة  الســلطوي والفســاد ا�����ــ� 
ألــف ليلــة وليلــة ـ مالمحهــا الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية»، 
�ــ� توظيفهــا»،  الســلبية  «األســطورة، مصادرهــا و�عــض املظاهــر 

�ــ� مفهــوم األســطورة شــعرا وفكــرا». و»مقار�ــات 
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قراءة في مجموعة
ذكريات و مواجع على ضفاف عدن

أ.د. جمال بوطیب*
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* رئ�س مؤسسة مقار�ات لل�شر الثقا��- جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس، املغرب
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بعـض مالمــح شخصيتـــي
  شهــــــرزاذ وشهريـــار 
في  الخطاب الشعري المعاصر

أعمـــال عبد الوهاب البياتي
 أنموذجا

أ.د. محمد عبد الرحمن يونس 

ل بح�� هذا من قسم�ن، قسم نظري يتحدث عن م�انة ألف ليلة 
ّ
           ي�ش�

وليلــة �ــ� ثقافــات األمــم وحضارا��ــا، واهتمــام العالــم ��ــا، وتحديــدا العالــم 
األور�ــي، ومجــاالت هــذا االهتمــام املتعــددة ، �ــ� الرســم والنحــت واملوســيقى 
والشــعر والقصــة والروايــة ، ومختلــف أشــ�ال ا��طابــات اإلبداعيــة، وقســم 
أهــم  وهمــا  وشــهرزادــ  شــهر�ار  أســطورة  مظاهــر  أهــم  يــدرس  أن  يحــاول  ثــان 
ــز الســرد ا���ا�ــي �ــ� ألــف ليلــة  وليلــة حولهمــا 

ّ
�ــ�ص�ت�ن أســطور�ت�ن ترك

توظيفهمــا،  كيفيــة  و  املعاصــر،  العر�ــي  الشــعري  ا��طــاب  �ــ�  يدرســهما  ــــــ 
وتحديــدا عنــد أهــم شــعراء ا��داثــة العر�يــة املعاصــرة، وهــو الشــاعر العرا�ــ� 
ال�ــ�اث األســطوري  عبــد الوهــاب البيا�ــي، أك�ــ� الشــعراء العــرب إفــادة مــن 
ــل هــذا  ال�ــ�اث و مرجعياتــھ، ودورهــا و 

ّ
وا���ا�ــي والتار��ــ�، و قــدرة ع�ــ� تمث

إحاال��ــا الرمزّ�ــة سياســيا واجتماعيــا وتار�خيــا �ــ� ب�يــة خطابــھ الشــعري.
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اقــع, أثــر كب�ــ� �ــ� مختلــف األجنــاس  افــة باألســطورة , بال�ــ�ر , باألحــالم , بالو أللــف ليلــة وليلــة , هــذا العمــل األد�ــي الــذي تم�ــ�ج فيــھ ا��ر
األدبيــة ، ســواء أ�انــت شــعرا أم قصــة أم روايــة أم مســرحا . ولــم يقتصــر تأث�ــ� هــذا العمــل الكب�ــ� ع�ــ� األدب العر�ــي فحســب ، بــل �ان تأث�ــ�ا 

شــديدا  �ــ�  مختلــف آداب الشــعوب وا��ضــارات املعاصــرة. 
واهتمــام الغــرب األورو�ــي ��ــذا العمــل يبــدو وا��ــا �ــ� األدب والرســم والنحــت واملوســيقى , وقــد ترجمــت ألــف ليلــة وليلــة إ�ــ� الفر�ســية 
رجمــت إ�ــ� اللغــات 

ُ
أوال ، إذ ترجمهــا أنطــوان جــاالن ( ANTOINE GALLAND  ) مــن عــام ١٧٠٤ ح�ــ� عــام ١٧١٧م ترجمــة حــّره , ثــم ت

األورو�يــة ترجمــات عديــدة (١). ، 
ــ� 

ّ
ــرت �ــ� آداب هــذه األمــم ومــا تــزال تؤثــر ح�

ّ
 �عيــد املــدى  �ــ� آداب األمــم والشــعوب وفنو��ــا العديــدة ، فقــد أث

ً
  أللــف ليلــة وليلــة تأث�ــ�ا

ّ
إن

 كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ترجــم إ�ــ� معظــم لغــات العالــم الرئ�ســة 
ّ

اآلن، و بخاصــة �ــ� اآلداب العر�يــة والهنديــة والفارســية ، و�مكــن القــول: إن
ــد فولت�ــ� أهميــة كتــاب 

ّ
ــر بــھ كبــار رجــال الفكــر واألدب �ــ� العالــم، واســتلهموا منــھ أجمــل مــا كتبــوه مــن نصــوص إبداعيــة ، فقــد أك

ّ
، وتأث

 إال �عــد أن قــرأت ألــف ليلــة وليلــة أر�ــع عشــر مــرة )). أّمــا الناقــد الفر���ــ� ســ�ندال فقــد أ��ــب 
ً
 : (( لــم أصبــح قاصــا

ً
ألــف ليلــة وليلــة قائــال

 وتم�ــ� أن يصــاب بفقــدان الذاكــرة ح�ــ� �عيــد قــراءة ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة ، و�ســتمتع ��ــا ، كمــا اســتمتع ��ــا �ــ� أول 
ً
 شــديدا

ً
بــھ إ��ابــا

 . 
ً
ــھ تتلمــذ ع�ــ� ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة قبــل أن يكــون أديبــا

ّ
ــد أن

ّ
قــراءة لهــا . أّمــا أناتــول فرا�ــس فقــد أك

وتقــول الناقــدة األملانيــة أردموتــة هللــر عــن ألــف ليلــة وليلــة : (( 
�ــ� خلــق الصــور الروما�ســية  أســهمت ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة 
 �

ّ
ا��يالية عن الشــرق ، إذ حملتھ معها ونقلتھ إ�� الغرب . و�ســ�

للغــرب مــن خــالل ح�ايــات شــهرزاد اك�شــاف الشــرق . وال يوجــد 
�ــ� األدب األورو�ــي   قو�ــا 

ً
تأث�ــ�ا ــر 

ّ
أث  ( الــالم  بفتــح   ) مؤلــف شــر�� 

و��اهــا  ليلــة  و��ــن   . وا��ذابــة  الرا�عــة  ا���ايــات  تلــك  مثــل 
 مثــل 

ً
 ال يتجــزأ مــن األدب العال�ــ� تمامــا

ً
أصبــح هــذا الكتــاب جــزءا

إليــاذة هوم�ــ�وس ، وآين�ــ�، وفرجيــل ،ودي�ام��ونــة ، و�و�ا�شــيو ، 
 (٢)((. (nibelungenlied ) وامل��مــة األملانيــة القديمــة املســماة
. أّمــا الباحــث والناقــد اإلن�ل�ــ�ي كولر�ــدج ، فيقــول عــن ألــف ليلــة 
 قصــص شــهرزاد شــب��ة باألحــالم ، إذ أ��ــا ال تبعدنــا 

ّ
وليلــة : (( إن

الصــورة  تلــك   ، لــھ  مغايــرة  صــورة  �عطينــا  ولك��ــا  اقــع  الو عــن 
ال�ــ� ال يدركهــا العقــل ))(٣).أمــا الباحــث والناقــد جــون جــو ملي�ــ� 
تار�ــخ  �ــ�   

ً
 حاســما

ً
تأث�ــ�ا ــرت 

ّ
أث  �ــ�صية شــهرزاد 

ّ
: (( إن فيقــول 

املــرأة األورو�يــة، وجعلــت القــرن الثامــن عشــر  أعظــم القــرون �ــ� 
حيا��ا، و�ان ��مالها وثق��ا بنفســها ، وتصد��ا وحدها لشــهر�ار 
لســالح  واســتخدامها  يوقفــوه،  أن  عــن  الرجــال  �ّل  ��ــز  الــذي 
، �ان لهــذا �لــھ أثــر كب�ــ� �ــ� تكو�ــن �ــ�صية 

ً
األنوثــة واملعرفــة معــا

املــرأة األورو�يــة ))(٤)
لقــد أثــرت ألــف ليلــة وليلــة �ــ� جميــع األجنــاس األدبيــة   
�ــ�   

ً
وا��ــا تأث��هــا  �ان  وقــد   ،  

ً
أيضــا الفنــون  و�ــ�   ، األجن�يــة 

الكتابــات القصصيــة ال�ــ� ظهــرت �ــ� فر�ســا وانجل�ــ�ا و�يطاليــا 
خــالل القــرن الثامــن عشــر ، وال�ــ� ظهــرت �ــ� أمر�ــ�ا خــالل القــرن 
��ــذه  تأثــرت  ال�ــ�  األجن�يــة  النصــوص  ومــن    ، عشــر  التاســع 
ا���ايــات : ( فاثيــك ، لبكفــورد ١٧٨٦م) ، و( الال روخ ، لتومــاس  
مــور ١٨١٧م)، وقصائــد ب�ــ�ون املطولــة ، وم��ــا : ( رحلــة الفــارس 
هارولــد ) ، و مجموعــة قصائــده املوســومة بـــ ( ح�ايــات تركيــة ) . 
و�شــر تومــاس هو�ــز �ــ� عــام ١٨١٩م روايــة �عنــوان : ( أنــا ســتاز�س 
وليلــة  ليلــة  ألــف  عوالــم  اســتقى  وف��ــا   ،  ( يونا�ــي  مذكــرات   :
ال�ــ�رّ�ة والغرائ�ّيــة . وكتــب جيمــس جوســت�يان مور��ــ� ( ١٧٨٠

ـ ١٨٤٩م) رواية  �عنوان : ( مغامرات حا�� بابا األصفها�ي ) ، ذكر 
�ــ� مقدمــة طو�لــة لهــا عالقــة روايتــھ بح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة ، ثــّم 
عــاد و��ــ� مــن عوالــم ألــف ليلــة وليلــة عــدة روايــات أخــرى ، و�ــ� 
 ) ، (عا�شــة ، ١٨٣٤)،  ( الره�ــن زهــراب ، ١٨٣٢م)   : التوا�ــ�  ع�ــ� 

١٨٤٧م). فارســية،  قصــة  مســلمة:  ١٨٤١م)،(   ، م�ــ�زا 
وكتــب كنــج ليــك عمــال �عنــوان: ( إيثــون: إي مــن الشــرق، ١٨٤٤) ، 
وهو عبارة عن رحلة ع�� تركيا وســور�ة وفلســط�ن ومصر، اســتد�� 
مــن خــالل عملــھ اإلليــاذة لهوم�ــ�وس، وكذلــك ح�ايــات ألــف ليلــة 
للمســلم�ن  الشــديدة  كراهيتــھ  عــن  عّ�ــ�  هــذا  عملــھ  و�ــ�   ، وليلــة 
 عقلــھ 

ّ
ــة هامــدة جافــة، وأن

ّ
ــھ جث

ّ
والعــرب، ووصــف الرجــل م��ــم بأن

�املوميــاء.(٥)  ــط 
ّ
محن

 )  : كتابــھ  �ــ�  مون�ســكيو  الفر���ــ�  والفيلســوف  األديــب  ــر 
ّ
وتأث

ا��طابــات الفارســية ، ١٧٢١م)، بح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة ح�ــن 
أّمــا  وعالقا��ــّن.  و��ر�مــھ  الشــرق،  ولعــادات   ، للوالئــم  تصو�ــره 
ا���ايــات،  ��ــذه  تأثــروا  الذيــن  األدبــاء  أك�ــ�  مــن  �ان  فقــد  فولت�ــ� 
 �ــ� رواياتــھ: ( صــادق ، ١٧٤٧م) ، ( ســم�� 

ً
و�ظهــر هــذا التأث�ــ� وا��ــا

أم�ــس، ١٧٤٨م)،( أم�ــ�ة بابــل،١٧٦٨م)، وقصــة: ( العالــم كيفمــا 
�ســ��،١٧٤٧م).

وقد حاول أنطو�ي هاملتون ( ١٦٤٦ ـ ١٧٢٠م) �� رواي�يھ : ( ح�اية 
ــد �ــ�وص ألــف ليلــة 

ّ
ا��مــل) ، و:( قصــة زهــرة الشــوك) ، أن يقل

وليلــة �ــ� مغامرا��ــم، وعالقا��ــم با��ــان . أّمــا اللــورد وليــم بيكفــورد، 
 ��ــذه ا���ايــات ، وكتــب قّصــة �عنــوان: 

ً
 شــديدا

ً
فقــد أبــدى إ��ابــا

 أحدا��ــا وعالقــات 
ً
بــا�، ١٧٨٢م)، مســتوحيا الواثــق  ا��ليفــة   )

قصورهــا مــن أحــداث ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة وفضاءا��ــا امل�انيــة 
 ملدينــة القاهــرة 

ً
أّمــا الفر���ــ� تيوفيــل جوت�يــھ فقــد �ان عاشــقا  .

ليلــة وليلــة، وقــد وصــف شــوارعها  ألــف  مــدن  أهــم  مــن  �عــّد  ال�ــ� 
اقها املزدحمــة، وحواني��ــا التجارّ�ــة العامــرة بجميــع أنــواع  وأســو
البضا�ــع، ومــن خــالل عشــقھ لهــذه املدينــة ا��ميلــة ال�ــ� قــرأ ع��ــا 
، وســمع أخبارهــا ال��يبــة مــن أصدقائــھ الرحالــة، ثــّم زارهــا 

ً
كث�ــ�ا

�ــ� مــا �عــد، وقــد كتــب ع��ــا �ــ� رواياتــھ املليئــة بموتيفــات ألــف ليلــة 

مدخل في أهمية حكايات ألف ليلة وليلة
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وليلــة وصورهــا ، وهــذه الروايــات : ( وجبــة �ــ� ��ــراء مصــر، 
املوميــاء  (قــدم  �ليو�اتــرة،١٨٣٨م)،  ليا�ــ�  مــن  (ليلــة  ١٨٣١م)، 
١٨٤٠م)، ( روايــة املوميــاء ،١٨٥٨م).(٦) أّمــا قصــة رو��ســون 
كروســو ، ورحــالت �اليفــرز اإلن�ل��يــة فهمــا مأخوذتــان، �ــ� ب�يــة 
أحدا��ــا وخياال��ــا مــن ب�يــة ح�ايــات الســندباد البحــري ورحالتــھ 

افئــھ.  الســبع صــوب جــزر العالــم البعيــدة ومر
الدكتــور  األســتاذ  الصي�ــ�  املس�شــرق  صديقــي  أخ���ــي  وقــد 
 مــن ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة 

ً
 �عضــا

ّ
شــر�ف ��ــ� ��ــ� تو�ــغ أن

باإلضافــة  الص�نيــة،  والثانو�ــة  االبتدائيــة  املــدارس  �ــ�  يــدرس 
والعلــوم  والتار�ــخ  اآلداب  �ليــات  و�خاصــة  ا��امعــات،  إ�ــ� 
ح�ايــات  بتدر�ــس  و�نف��ــ�،  قمــت  وقــد  الص�ــن،  �ــ�  اإل�ســانية 
املاجســت��  شــعبة  �ــ�  لطال�ــي  وأســفاره  البحــري  الســندباد 
بجامعــة الدراســات األجن�يــة �ــ� بك�ــن، وقــد أبــدى هــؤالء الطــالب 

ا���ايــات.  ��ــذه   
ً
شــديدا  

ً
إ��ابــا

ولم يقتصر تأث�� ألف ليلة وليلة ع�� القصة والرواية فحسب، 
أن  نجــد  املســرح  ففــي  �افــة،  الفنــون  أنــواع  إ�ــ�  �عــداه  بــل 
املســرحيت�ن األورو��ت�ــن: ( عــالء الديــن ) , و : ( حــالق اشــ�يلية) 
ألــف  مــن ح�ايــات  مــع ح�ايت�ــن  ت�ناصــان �شــ�ل وا�ــ� وكب�ــ� 
ليلــة وليلــة ، وهمــا : ( مز�ــن �غــداد) ، و ( عــالء الديــن واملصبــاح 
lepe de) فيجــا  دي  لو�ــي  األســبا�ي  املســر��  .أّمــا  ال�ــ�ري) 
ــروا 

ّ
تأث الذيــن  األســبان  املســرحي�ن  أهــّم  �ان  فقــد   ،(vega

ا��ار�ــة  تــودد   ) ح�ايــة  و�خاّصــة   ، وليلــة  ليلــة  ألــف  بح�ايــات 
مــع ا��ليفــة هــارون الرشــيد) ، وقــد ســميت إحــدى مســرحياتھ 
املتأثــرة �شــ�ل مباشــر ��ــذه ا���ايــة بـــ : ( ا��ار�ــة تيــودور ) .(٧) 
العالــم  لفنا�ــي  بال�ســبة  وليلــة  ليلــة  ألــف  ح�ايــات  �انــت  لقــد 
 لل�ــ�ر والتخّيــل ا��صــب ، و�انــت شــهرزاد بال�ســبة لهــم 

ً
مكمنــا

ونظمهــا  ا��ر�ــم  مقاص�ــ�  عالقــات  ع�ــ�  املتمــردة  للمــرأة   
ً
مثــاال

 للمــرأة الشــهوانية واملث�ــ�ة ال�ــ� 
ً
وقواني��ــا وضوابطهــا، ومثــاال

 خصوصيــات املــرأة 
ّ

تف�ــ� و�عــري بنــات ج�ســها، وتصــف أدق
�ــ� عالقا��ــا مــع عالــم الرجال،و�ــ� الوقــت نفســھ مثــاال ل��مــال 
ــاذ ، واملعرفــة وا��كمــة ، والــذ�اء الــذي اســتطاع 

ّ
الشــر�� األخ

أن يــردع شــهر�ار عــن اســتمراره �ــ� قتــل بنــات مدي�تــھ �ــ� �ل ليلــة. 
بــدا لهــم أقــرب إ�ــ� األســطورة، فاســتوحوا  هــذا ا��مــال الــذي 
رحــالت  و�انــت  الفنّيــة،  اللوحــات  أجمــل  �ــ�صي��ا  مــن 
الســندباد البحــري، �عواملهــا الغرائ�يــة و ال�ــ�رّ�ة املوشــومة 
 ال ينضــب، وقــادرا ع�ــ� أن 

ً
بالعفار�ــت وا��ــّن وال�ــ�رة، معينــا

 مــن اللوحــات الفنّيــة . وقــد �ان ل��جمــة ( أنطــوان 
ً
ل مز�ــدا

ّ
�شــ�

جــاالن ) لكتــاب ألــف ليلــة وليلــة إ�ــ� اللغــة الفر�ســية أثــر كب�ــ� 
 هــذه ال��جمــة �عــّد مــن أوائــل ال��جمــات 

ّ
ع�ــ� أدبــاء الغــرب، ألن

 إ�ــ� نفــوس الفر�ســي�ن، وأك��هــا جاذبيــة �ــ�رّ�ة 
ً
، وأك��هــا قر�ــا

اســتو��  وليلــة  ليلــة  ألــف  أجــواء  ومــن  الفر�ســي�ن.  لهــؤالء 
الرســامون: ر�نــوار ومات�ــس و�نجــر، أجمــل لوحا��ــم ، فرســموا 
ا��ــواري وحظايــا الســالط�ن، وجميــالت القصــور، أّمــا الفنــان ( 
ديالكــروا) ،فقــد فتحــت ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة آفــاق مخيلتــھ 
و�ــدأ  ف��مــا،  أقــام  و وا��زائــر،  املغــرب  إ�ــ�  فســافر   ، الرحبــة 

يرســم ال�ســاء العر�يــات الغارقــات �ــ� �عيــم القصــور وعّزهــا، ورســم مــن 
و�ــ� ألــف ليلــة وليلــة لوحتــھ املشــهورة ( �ســاء ا��زائــر)، أّمــا الفنــان ( 
فــان دونجــن) ، فقــد اســتو�� لوحتــھ املعروفــة ( راقصــة شــرقية) مــن 
ل الفنــان ( أنــج ت�ســ�يھ) مــن �ــ�صية 

ّ
ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة. وشــ�

شــهرزاد لوحــات فنيــة ز��يــة مشــّعة با��مــال واألنوثــة. 
 مــن مفكــري األدب العال�ــ� 

ً
لقــد نــال كتــاب ألــف ليلــة وليلــة اهتمامــا

وأعالمــھ، لــم ينلــھ أي كتــاب آخــر ، هــذا إذا اســت�ن�نا القــرآن الكر�ــم، 
فظهــرت فيــھ دراســات كث�ــ�ة تناولــت ح�اياتــھ ، بالتحليــل والدراســة 
أد�ــي  دارس  أّي  ع�ــ�  و�صعــب  ف��ــا،  الداخلــة  واملؤثــرات  واملقارنــة, 
، مهمــا �ان واســع اإلطــالع واملعرفــة، أن يحيــط بجميــع دار��ــ� هــذه 
 مــن أهــم الكتــاب األجانــب الذيــن 

ّ
 أنــھ يمكــن القــول: إن

ّ
ا���ايــات، إال

درســوا ح�اياتــھ، وحللوهــا: د. ب. ماكدونالــد ( ١٨٦٣ ـ ١٩٤٣م) ،ج. 
أو�ســ��ب ( ١٨٦٧ ـ ١٩٣٨م)، إينــو ليتمــان( ١٨٧٥ ـ ١٩٣٨م) ، يوســف 
�ســ�بولد، كر�مســ�ي،  نولدكــھ،   ، ل�ــن، دي غو�ــھ  وليــم  فــون هامــر، 
هرمــان زوتن�ــ�غ، شــوفان، ر��يــھ باســيھ، فــون شــلي�ل، أوغســت ميلــر، 
دي  سلفســ��  بو�ــر،  وليــم  ر��ــ�،   . هـــ  لوملرنيــك،  فــون  �الت�يــھ،  إميــل 
سا���، هوروف��، �الت�يھ، باتر�ك رسل، سي��ن، رودري بار�ت، وليم 
جونــز، كوســ�ان و�رز�لســ�ي، كرونبــاوم، هـــ . كر�كــوار، ر. كوســ�س. 
عنــد  وليلــة  ليلــة  ألــف  �ــ� ح�ايــات  األجن�يــة  الدراســات  تتوقــف  ولــم 
اســتكملت  معاصــرة  جديــدة  دراســات  ظهــرت  بــل  األســماء،  هــؤالء 
أهــّم  ولعــّل  ومهّمــة،  جديــدة  ب�تائــج  وأتــت  الســابقة،  الدراســات 
فارمــر،  ه�ــ�ي  ا��الــد:  األد�ــي  العمــل  لهــذا  املعاصر�ــن  الدارســ�ن 
هــو  ديراليــن،  فــون  فردر�ــش  تــودوروف،  تز�فيتــان  ميكيــل،  أندر�ــھ 
جوفــون هوفم�ســتال، م�شــيل جــاك، إدجــار و��ــ�، دايفيــد ب�نولــت، 
ج�ــ�وم �لي�تــون، ، برتــف بوراتــاف، خور�ــ� لو�ــس بورخ�س،أندر�ــاس 
حامــوري، ج��هــار ف�شــر،إليوت كــوال، ســيلفيا بافلــن وآخــرون ، ومــن 
لص�ني�ــن املعاصر�ــن الذيــن ألتقيــت ��ــم �ــ� بك�ــن ، والذيــن كتبــوا عــن 
ألــف ليلــة وليلــة ، األســاتذة الد�اتــرة : شــر�ف ���ــ� بــو هــاو ، و صاعــد 

�ــ� �شــ�ن �شــو�غ. �شــو�غ جيكــون، و 
لــدى الغر�ي�ــن حافــزا  لت 

ّ
 ألــف ليلــة وليلــة شــ�

ّ
وال �غا�ــ� إذا قلنــا إن

وفضاءاتــھ  ومدنــھ  الشــرق،  إ�ــ�  التطلــع  إ�ــ�  فعهــم  د  وقو�ــا     
ً
مث�ــ�ا

امل�انّيــة ال�ــ� أســهمت �ــ� بنــاء هــذه ا���ايــات. ولقــد �ان لهــذا الكتــاب 
 

ّ
�ــ� مــا �عــد دور كب�ــ� �ــ� دفــع حركــة االس�شــراق وان�شــارها بقــوة، ألن

افت�نــوا بــھ، واعت�ــ�وه املســرود الثا�ــي  األورو�ي�ــن أحّبــوا هــذا العمــل، و
�عــد كتــاب هللا ســبحانھ و�عا�ــ�، القــرآن الكر�ــم، فمــا �ان مــن أدبا��ــم 
 وأن تاقــوا لز�ــارة بلــدان الشــرق وعواملهــا ال�ــ�رّ�ة، 

ّ
ومس�شــرق��م إال

فرحلــوا إ�ــ� هــذا الشــرق باحث�ــن، وراغب�ــن �ــ� معرفــة ســّر غوامضــھ، ثــّم 
�ــ� مــا �عــد دّونــوا مشــاهدا��م وانطباعا��ــم عــن هــذا الشــرق �ــ� كتــب 

عديــدة. 
املعر�ــّ�  ال��كيــب  �ســيج  �ــ�  وليلــة  ليلــة  ألــف  ح�ايــات  دخلــت  لقــد 
 
ً
ــرت ف��ــا تأث�ــ�ا

ّ
للثقافــة األجن�يــة، ع�ــ� ا�ســاعها الزما�ــي وامل�ا�ــي، وأث

ــر ح�ــ� اآلن، و�صعــب ع�ــ� أّي باحــث، مهمــا �ان 
ّ
، وال تــزال تؤث

ً
شــديدا

واســع اإلطــالع واملعرفــة، أن يكشــف عــن جميــع جوانــب هــذا التأث�ــ�، 
أم  أمر�كيــة،  أم  أورو�يــة  أ�انــت  ســواء  األدبّيــة،  األجنــاس  جميــع  �ــ� 

آســيو�ة، أم غ�ــ� ذلــك.
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وتكمــن ح�ايــات ألــف وليلــة �ــ� كو��ــا �عّ�ــ� عــن رؤ�ــة شــمولية ��يــاة 
ـ  ـ متعاقبــة وم��امنــة  متعــددة  �ــ� حضــارات   ، اإل�ســانية  ا��تمعــات 
أفراحهــا وأحزا��ــا ومصائ��ــا وخيبا��ــا ، وتناقضا��ــا، وألّ��ــا  بأحالمهــا و
تتوغل �عيدا إ�� أغوار النفس اإل�ســانية ، لتكشــف عن اســ�بطانا��ا 
وكوام��ــا ا��فّيــة (٨)، ومــا �عتمــل �ــ� هــذه النفــس مــن شــرور وآثــام 
مــن جهــة, وصفــاء ونقــاء وحــّب ل���ــ� والفضيلــة مــن جهــة أخــرى. ومــن 
 هــذه ا���ايــات تجّســد كث�ــ�ا مــن الــرؤى واملفاهيــم والقيــم 

ّ
هنــا فــإن

ال�ــ� تؤمــن ��ــا ا��ماعــات ال�شــر�ة , وال�ــ� تتعامــل ��ــا مــع جماعــات 
أخــرى, و�ــ� مجتمعــات أخــرى . 

حضــارات  ل�شــمل  �عيــدا  ــد 
ّ
تمت وليلــة  ليلــة  ألــف  ح�ايــات   

ّ
إن

وهنديــة  وفارســية   عر�يــة  ح�ايــات  أل��ــا  التار�ــخ،  ع�ــ�  قامــت  ومدنــا 
ب�ــن األمــم وا��ضــارات  و�ونانيــة(٩). وقــد �ان للمثاقفــة ا��ضار�ــة 
دور كب�ــ� �ــ� جعــل ألــف ليلــة وليلــة عمــال عظيمــا ، م�شــعب املعــارف 
واالتجاهــات الفكرّ�ــة, وفضــاء واســعا تلتقــي فيــھ مــدن العالــم الكث�ــ�ة 
والسياســية  واالجتماعيــة  اإل�ســانية  عالقا��ــا  وتقيــم  وتتجــاور   ،
 كث�ــ�ا مــن مد��ــا 

ّ
والتجار�ــة . و�شــ�� نصــوص ألــف ليلــة وليلــة  إ�ــ� أن

�انــت تتقــارب �ــ� مالمحهــا وعالقا��ــا وعادا��ــا, وطبقا��ــا االجتماعيــة 
خلفا��ــا  و�طــش   , ولصوصهــا  شــطارها  وعبــث   ، جوار��ــا  وجمــال   ،
تجار��ــا  وازدهــار   ، �ســاتي��ا  وجمــال   ، قصورهــا  وعظمــة  وملوكهــا, 
وا�ســاعها. وهــذه املالمــح شــب��ة   ـ  إ�ــ� درجــة كب�ــ�ة ـ بمالمــح املدينــة 
املتخّيلــة  املــدن  , و�مالمــح  الليا�ــ�  ال�ــ� ذكر��ــا   , والهنديــة  الفارســية 
وأحالمهــم   , ا��صــب  خيالهــم  خــالل  مــن  الليا�ــ�  رواة  لها 

ّ
شــ� ال�ــ� 

البعيــد ة ا��امحــة , وقراء��ــم امل�شــعبة �ــ� التار�ــخ وال�ــ�اث والعمــران 
.(١٠) والسياســة 

 وع�ــ� الرغــم مــن ك�ــ�ة الدراســات ال�ــ� تناولــت ألــف ليلــة وليلــة بالنقــد 
 هــذا العمــل األد�ــي املتم�ــ� يبقــى غنيــا بموضوعاتــھ 

ّ
والتحليــل ، فــإن

إل��ــا الدراســات األ�اديميــة والنقديــة �عــد،  لــم تتطــّرق  ال�ــ�  الكث�ــ�ة 
و�خاصة الدراسات ال�� تناولت  ا��طاب الشعري العر�ي املعاصر، 

ومــدى تأث�ــ� ألــف ليلــة وليلــة �ــ� بن�تــھ الشــ�لية وا��ماليــة. 
   األبحــاث العديــدة ال�ــ� أنجــزت �ــ� ح�ايــات ألــف ليلــة وليلــة، وع�ــ� 

ّ
إن

الرغــم مــن ك����ــا  لــم �ســتطع، وح�ــ� اآلن ، أن تفــي هــذه ا���ايــات 
ا��صبة حقها من الدراسة والتحليل ،   ولم تفّسر  جميع النصوص 
و  أ�عادهــا  بجميــع  محيطــة   ،

ً
دقيقــا  

ً
تفســ��ا املدروســة  ا���ائّيــة 

حموال��ــا املعرفّيــة واإليديولوجّيــة، محققــة أفضــل النتائــج، وأك��هــا 
 األبحاث القادرة ع�� اإلحاطة بجميع أ�عاد 

ّ
 من ا��قيقة، ألن

ً
اق��ابا

ص�ــن وخ��ا��ــم  
ّ
ألــف ليلــة وليلــة تحتــاج إ�ــ� جهــود عــّدة باحث�ــن و مخت

�ــ� مختلــف مياديــن املعرفــة والعلــوم اإل�ســانّية، وألن نصــوص ألــف 
ليلــة �ــ� نصــوص م�شــّعبة ، وت�ت�ــ� إ�ــ� حضــارات متعــددة ، وقابلــة 
فّســر تفاســ�� متباينــة مــن باحــث إ�ــ� آخــر . و�ذا �ان النــّص 

ُ
فهــم وت

ُ
ألن ت

مــن ثقافــات عديــدة  تنحــدر  مــن كتابــات متعــّددة  ــف 
ّ
يتأل  ))  : األد�ــي 

 ،(١١)  (( وتتعــارض  وتتحاـ�ـى  البعــض  �عضهــا  مــع  حــوار  �ــ�  وتدخــل 
فإنــھ يصعــب ع�ــ� أّي دارس ، مهمــا �ان واســع اإلطــالع واملعرفــة ، أن 
يكشــف عــن هــذه الثقافــات بتعــدد مصادرهــا , وأن �عــرف أيــن تتحا�ــى 

وتتعــارض. 

(١) ـ د. محمــد غني�ــ� هــالل  : األدب املقــارن , دار ��ضــة مصــر 
للطبــع وال�شــر ، القاهــرة, الطبعــة الثالثــة , د. ت , ص ٢١٦

(٢) ـ أردموتــھ هللــر, شــهرزاد وا��ركــة الرومان�يكيــة �ــ� أورو�ــا، 
مجلــة فكــر وفــن, دار ميونــخ، أملانيــا, العــدد ٤٢،العــام ٢٢, ســنة 

١٩٨٣م، ص ٥٢.
(٣) ـ عن املرجع السابق ص ٥٧. 

(٤)ـ  عــن/ مجهــول املؤلــف:» شــهرزاد �ــ� ألــف ليلــة وليلــة», مجلــة 
ا��يــل , بار�ــس, ا��لــد الرا�ــع, العــدد العاشــر, اكتو�ــر ١٩٨٣م، 

ص ٥٧
�ــ�  الرحــالت  وكتــب  وليلــة  ليلــة  ألــف  مو��ــ�،  فاطمــة  د.  ـ   (٥)
, الهيئــة املصر�ــة العامــة  القــرن التاســع عشــر, مجلــة فصــول 
للكتــاب, القاهــرة, ا��لــد الثالــث عشــر, العــدد الثا�ــي, صيــف 

�عدهــا.  ومــا   ٢٣٢ ص  ١٩٩٤م, 
(٦) ـ د. هيــام أبــو ا��ســن, شــهرزاد وتطــور الروايــة الفر�ســية مــن 
الكالســيكية إ�ــ� الرمز�ــة، املرجــع الســابق, ص ٢٦٩ ومــا �عدهــا . 
ـ د. محمــود ع�ــ� مـ�ـي, ح�ايــة تــودد ا��ار�ــة وانتقالهــا إ�ــ�   (٧)

الســابق, ص ٢٦٢. املــر جــع  األســبا�ي،  األدب 
(٨) ـ وقــد حاولــت دراســة أهــم  مظاهــر هــذه الرؤ�ــة �ــ� كتا�ــي : 
وليلــة،  ليلــة  ألــف  �ــ�  ا�����ــ�  الســلطوي والفســاد  االســ�بداد 
ب�ــ�وت / ناشــرون، و: مكتبــة مدبو�ــ� ،  ـ  الــدار العر�يــة للعلــوم 

عــام ٢٠٠٧م. األو�ــ�  الطبعــة   ، القاهــرة 
(٩)  ـ ملز�ــد مــن اإلطــالع ينظــر :  د. محمــد غني�ــ� هــالل , األدب 

املقــارن,  ص ٢١٥ إ�ــ� ص ٢١٧ .
 (١٠) ـ د. محمد عبد الرحمن يو�س، املدينة �� ألف ليلة وليلة 
، مالمحهــا االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ، الهيئــة الســور�ة 
العامــة للكتــاب ، دمشــق ، الطبعــة األو�ــ� عــام ٢٠٠٨م، ص ١٠

ومــا �عدهــا.
(١١) ـ بــارت, روالن : درس الســيميولوجيا، ترجمــة عبــد الســالم 
/املغــرب,  البيضــاء  الــدار   , لل�شــر  تو�قــال  دار  العا�ــ�,  عبــد  بــن 

١٩٨٦م. الثاينــة  الطبعــة 

هوامش المدخل ومراجعه
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لعّل عبد الوهاب البيا�ي من أك�� الشــعراء العرب املعاصر�ن 
ل�ــ�صية  العميقــة  الرمز�ــة  الــدالالت  مــن  أفــادوا  الذيــن 
أعمالــھ  �ــ�  اســتخدامها  ع�ــ�  ــز 

ّ
يرك فهــو  األســطور�ة،  شــهرزاد 

ا��ــد  و  ــمة، 
ّ

مهش أبار�ــق  دواو�نــھ:  �ــ�  بخاصــة  و  الشــعر�ة، 
البيا�ــي  توظيــف  و  ا��يــاة.  �ــ�  املــوت  و  الز�تــون،  و  لألطفــال 
للرمــوز التار�خيــة و ال�ــ�صيات األســطور�ة ينطلــق مــن رؤ�ــة 
 أســ��، و قضيــة أساســية، و لــذا 

ً
عميقــة تؤمــن باإل�ســان هدفــا

إ�ســا�ي  توجــھ  عنــده ذات  فالقصيــدة 
و إيديولو�ــ�، ��ــدف إ�ــ� �عر�ــة نظــام ا��تمــع و نظــام الســلطة 
 للشــعر 

ّ
�عالقاتــھ امل��ديــة، و إدانــة الز�ــف ال�امــن �ــ� ب�ياتــھ، إن

تثو�ــر  �ــ�  �ســهم  تحر�ضّيــة،  اجتماعيــة  وظيفــة  البيا�ــي  عنــد 
اقــع  الو

 مــن ال�ــ�ام الشــاعر بحاضــر مجتمعــھ 
ً
و إعــادة صياغتــھ انطالقــا

و اإليمــان بــھ. يقــول البيا�ــي(١): 
« فالشــاعر الــذي ال �علــن والءه ل��اضــر، و ال يحــدد موقفــھ 
منــھ بصــورة وا��ــة صر�حــة. و ال يأخــذ م�انــھ ب�ــن صفــوف 
�ادحيــھ و جماه�ــ�ه، لــن يكــون لــھ شــرف منــح املســتقبل مثــل 

الــوالء.». هــذا 
�ــ�  املــوت  ديــوان  مــن  الذهبيــة  ا��ــرادة  قصيــدة  �ــ�  يقــول  و 

ا��يــاة:
 شهرزاد

ُ
     « رأيت

 �� مدِن الرماد
ً
       جار�ة

باع �� املزاد
ُ
       ت

 بؤّس الشرق
َ

       رأيت
       و نجمة امليالد �� دمشق

       رأيت مجّد فقراء األرض �� الفي�نام
       و �� خياِم الالجئ�ن سيد اآلالم

 خيَل صالح الدين
ً
       منتظرا

       و صيحة الفرسان �� حط�ن »(٢).
مــن خــالل الرؤ�ــة الشــعر�ة تظهــر ثنائيــات: الظــالم و الضيــاء، 

البــؤس و الفــرح، الــذل 
و  الشــعري،  النــص  فضــاء  �ســم  الثنائيــات  هــذه  ا��ــد،  و 
تار�ــخ  مــن  مض�ئــة  صفحــات  البيا�ــي  �ســتحضر  خاللهــا  مــن 
العصــور الذهبيــة ال�ــ� مــرت ��ــا األمــة العر�يــة « خيــل صــالح 
الديــن ـ الفرســان �ــ� حط�ــن ». و صفحــات أخــرى قاتمــة، مــن 

و�ؤســھ. وفقــره  العر�يــة،  الرقيــق  أســواق  �ــ�  اإل�ســان  بيــع 
 شــهرزاد ا��ار�ــة �ــ� القصيــدة تخــرج مــن حقلهــا األســطوري 

ّ
إن

 
ً
اقعــا و لتصبــح  ليلــة  و  ليلــة  ألــف  ليا�ــ�  �ــ�  الرمز�ــة  دالل��ــا  و 

اقــع بيــع اإل�ســان و ان��ــاك  اقــع العصــر ا��ا�ــ�، و أســود، إنــھ و
�ــ� القصيــدة، و ال�ــ�  كرامتــھ و حر�تــھ و إ�ســان�تھ، فشــهرزاد 
بــاع �ــ� مــدن الرمــاد �شــ�� ع�ــ� مســتوى الب�يــة الرمز�ــة إ�ــ� �ل 

ُ
ت

امــرأة فاقــدة كرام��ــا و ك��ياءهــا، و ال ينحصــر وجــود هــذه املــرأة 
�ــ� مدينــة �عي��ــا، إ��ــا �ــ� فضــاءات املــدن العر�يــة جميعهــا، « 
مــدن الرمــاد » مــدن الشــرق ا����قــة، املــدن ال�ــ� اح��قــت ف��ــا 

 للرقيــق، 
ً
اقا �ل رؤى الفــرح و الثــورة، فأصبحــت أســو

املــرأة   
ً
تحديــدا �ع�ــ�  ال  شــهرزاد  أن  ع�ــ�  البيــع،  حّ�ــ�  و  للمــزادات،  و 

العر�يــة فقــط، إ��ــا الــ�ل اإل�ســا�ي ا���ــ�ق �ــ� مــدن الشــرق، الــذي 
طموحا��ــا،  و  الثــورة  جمــرات  جميــع  فيــھ  انطفــأت 

 
ً
 املــرأة كث�ــ�ا

ّ
، و �ــ� فضــاءات الشــرق ب�املــھ، باعتبــار أن

ً
و صــارت رمــادا

مــا ترمــز �ــ� األدب 
أمــام  و  الثــورة،  و  الــوالدة  و  األمــة،  و  الوطــن  و  األرض  إ�ــ�  الفــن،  و 

الســوداء،  الشــرق  فضــاءات 
هــذا  ســماء  �ــ�  ــعة 

ّ
مش نجمــة  ســطوع  البيا�ــي   

ُ
�س�شــرف بؤســها،  و 

�ــ� القصيــدة،  الشــرق. و اســتخدام ال�ــ�صية األســطور�ة شــهرزاد 
املأســاة،  و  بالفاجــع  املعاصــر  اإل�ســان  حــّس  ع�ــ�  ــز 

ّ
رك

�ــ� ا��يــم، و شــقائھ  املــزاد، و �شــرده  �ــ�  بيعــھ  و ام��ــان إ�ســان�تھ، و 
�ــ� مجتمعــھ و مدنــھ الســوداء الرماديــة. و هنــا تكمــن « مهمــة الفنــان 
�ــ� هــذا التيــار الواســع و  (�ــ�) أن يلتقــط ال��ظــات األهــم و األعمــق 
املســتمر مــن الشــقاء »، فالقمــع و ال�ــ�ن و الهز�مــة حــاالت �ع�شــها 
�ل مواطــن أل��ــا �غلغلــت �ــ� دمــھ(٣)، كمــا يــرى عبــد الرحمــن منيــف. 
جوهــر  عــن  الكشــف  ـ  البيا�ــي  يــرى  كمــا  ـ  الشــاعر  مهمــة  �انــت  إذا  و 
يؤمــن  أن  فطبي�ــ�  العالــم،  �اد�ــ�  إ�ــ�  �شــرف  االنتمــاء  و  اإل�ســان، 
بميالد نجمِة نوٍر، �سطع لتن�� ليل هذا اإل�سان، و طبي�� أن ت�تصر 
ثــورة اإل�ســان �ــ� في�نــام، و يب�ــ� الفقــراء مجــد انتصارهــم، و أن تنطلــق 
�ــ�  الفــرح  ل�ــ�رع  بأصــوات فرســا��ا  الديــن املعاصــرة،   خيــول صــالح 

ال��ــراء،   خــواء 
و ل��ّد املعتدي املعاصر و تدحره.

اقع معاصر يتقاطع   استخدام البيا�ي ألسطورة شهرزاد �ش�� إ�� و
ّ

إن
�ــ� كث�ــ� مــن حاالتــھ، مــع عصــور االســ�بداد و الظلــم، عصــور الرقيــق �ــ� 
مــدن ألــف ليلــة و ليلــة، فاألســطورة ظاهــرة معرفيــة جّســدت تجر�ــة 
تــزال  اإل�ســان و عالقتــھ بمــا حولــھ منــذ العصــور القديمــة، و �ــ� ال 
قــادرة ع�ــ� تجســيد تجر�ــة اإل�ســان املعاصــر، و عالقــة هــذه التجر�ــة 
حرك��ــا  و  بأ�ــ�اصها  األســاط��   »  

ّ
إن الثقا�ــ�.  و  التار��ــ�  بماضيــھ 

تجّســد نوا�ــ� نفســية، عميقــة ا��ــذور �ــ� اإل�ســان و عظيمــة ا��طــر 
اإل�ســان  لتجر�ــة   

ً
رمــوزا الزمــن  مــع  األســاط��  غــدت  لقــد  حياتــھ.  �ــ� 

األو�ــ� ل��يــاة، هــذه التجر�ــة الطو�لــة ال�ــ� رســ�ت إ�ــ� أعمــاق الالو�ــ� 
ا��ما�ــ� عنــد �ل واحــٍد منــا.»(٤). ع�ــ� حــّد �عب�ــ� ج�ــ�ا إبراهيــم ج�ــ�ا. 
و يقــول الشــاعر البيا�ــي �ــ� قصيــدة �عنــوان « العــراق األع�ــ� »، مــن 

ديــوان الكتابــة ع�ــ� الط�ــن:
،  شهرزاد

ً
     « لم تقل موالي،  ش�ئا

       ف�� �� تابو��ا نائمة تب�ي، 
       و لك�� املغ�� و الرماد.

       و دم القلب وث�� الظلمات
       لم يزل �سقط فوق املدن الك��ى،  فيخفي

                             وجهها تحت القناع
عاع

ُ
       ها أنا أشنق نف��� مثل عصفور بخيط من ش

 �عدي
َ

بَعث
ُ
       تحت مصباح عمود النور �� الليل،  ل�ي ت

                                شهرزاد »(٥).
مــع مســار ح�ايا��ــا و أبطالهــا، و جــواري  �ــ� حركــة شــهرزاد العميقــة 
 
ً
رجــال ��دهــد  مقموعــة،   

ً
أّمــا تظــّل  ع��ــن،  �ســرد  اللوا�ــي  العصــور 
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 بألــف 
ً
، ال �عــرف ��ظــة انقضاضــھ، إ��ــا فر�ســة ��دهــد ذئبــا

ً
شرســا

حيلــة، لتكبــح وحشــ�تھ، و عندمــا تتعقــد ا���ايــة، و يصــل ا��ــدث إ�ــ� 
 �ــ� أن تفــّك 

ً
ذروة �شــو�قھ، يضطــر شــهر�ار ألن يل�ــ� فعــل القتــل، أمــال

شــهرزاد حبكــة ا���ايــة، و عندمــا تفــّك عقــدة ا���ايــة يدخــل شــهر�ار 
ع�ــ� املســتوى النف��ــ� �ــ� عالــم �ــ�ري غرائ�ــ� منعــش، 

، إ��ــا تؤجــل فعــل قتلهــا، و إذا مــا 
ً
و يخــرج مــن فضــاء حيوان�تــھ مؤقتــا

 ا���ايــات 
ّ

ان��ــت ا���ايــة، فــإن شــبح القتــل يلــوح مــن جديــد، و �أن
لــم  ،  و 

ً
لــم تفعــل شــ�ئا الليا�ــ� و �ــ� �ســردها،  ال�ــ� ســهرت  الســابقة 

ب ســلوك شــهر�ار.
ّ

��ــذ
ــف البيا�ــي أســطورة شــهرزاد �ــ� هــذه القصيــدة. 

ّ
ًو مــن هــذه الرؤ�ــة يوظ

فبعــد أن ت�ت�ــ� ا���ايــة �ع�ــش شــهرزاد حالــة مــوت، و إذا مــا انت�ــ� 
 ي�تظرهــا، 

ً
 تابوتــا

ّ
فعــل ا��ـ�ـي و القــّص، فــإن

تقــل  لــم   » ليلــة.  �ل  النف��ــ�  و  الرو�ــ�  املســتوى  ع�ــ�  تمــوت  �ــ�  و 
، شــهرزاد .. ف�� �� تابو��ا تب�ي »، و هنا �ســتمر الســطوة 

ً
موالّي، شــ�ئا

الشــهر�ار�ة، و يجــد الفعــل اإل�ســا�ي نفســھ، ســواء أ�ان مــن شــهرزاد 
عــن   

ً
عاجــزا بالتا�ــ�  و  ا���ايــات،  خلــق  عــن   

ً
عاجــزا غ��هــا،  مــن  أم 

ردع شــهر�ار، و إيقــاف ســلوكھ الهم�ــ� و شــهوتھ للقتــل. و �ــ� ا��الــة 
املعاصــر،  شــهر�ار  بطــش  توقــف  أن  شــهرزاد  �ســتطيع  ال  املعاصــرة 
، و تظــّل فضــاءات األمكنــة 

ً
مهمــا حكــت لــھ، و يظــّل القلــب ي�ــ�ف دمــا

و املــدن العر�يــة الك�ــ�ى مســكونة ب�ابــوس الــدم، و الظــالم، و الث�ــ� 
 لفظــة « 

ّ
�ــ� ح�ــن أن إ�ــ� مــوت ا��يــاة و تجمدهــا،   

ً
الــذي �شــ�� رمز�ــا

�ــ�  الــة، 
َ
غت

ُ
امل تــدّل ع�ــ� التخلــف و االســتعباد، و ا��ر�ــة  الظلمــات » 

املــدن. هــذه  فضــاءات 
لــم  و هــا �ــ� شــهرزاد العر�يــة املعاصــرة ان��ــت مــن ح�ايا��ــا، و �أ��ــا 
،  فاس�ســلمت لقدرهــا ا��تــوم، و دفنــت نفســها �ــ� تابو��ــا 

ً
تقــل شــ�ئا

ا���ايــات  ان��ــاء   
ّ

إن بدف��ــا.  القاضيــة  الســّياف  لتعليمــات   
ً
انتظــارا

 
ّ

ألن حّيــة.  شــهرزاد  بقــاء  �ع�ــ�  ا���ايــات  اســتمرار  و  املــوت،  معنــاه 
شــهر�ار ســ�تكرم عل��ــا بنعمــة البقــاء طاملــا �ــ� تحـ�ـي. و يبقــى منطــق 
 الليا�ــ� 

ّ
ا���ايــة هــو منطــق املصا��ــة مــع القمــع، هــذا إذا عرفنــا أن

جميعهــا، تقــوم ع�ــ� منطــق اإلرهــاب و االضطهــاد، و القمــع الشــهر�اري 
إل�ســانية شــهرزاد. « اح�ــي ح�ايــة و إال قتلتــك »(٦)، هــذا الشــرط هــو 
ســّر تواصــل شــهرزاد مــع زما��ــا، و رحل��ــا مــع هــذا التواصــل رحلــة �لهــا 
مخاطــر، إ��ــا ع�ــ� حافــة جــرف، مــا إن ت�ت�ــ� ا���ايــة ح�ــ� تر�عــد مــن 
أن يرم��ا شهر�ار من أع�� هذا ا��رف. فالبطر السلطوي الشهر�اري 
ســواء �ــ� املا��ــ� أو ا��اضــر، ال ُيحكــم بضابــط أخال�ــ� أو إ�ســا�ي، أو 
ثقا�ــ� يكبــح جماحــھ، إنــھ مســتعٌد �ــ� �ل ��ظــة إلغــراق املــ�ان و الزمــان 

�ســيل الدمــاء.
« اح�ــي ح�ايــة و إال قتلتــك »، هــو موقــف الســّياف مــن ال��يــة، و ال 
يوجــد موقــف معتــدل أو وســط مــن قضيــة القتــل. و موقــف شــهرزاد 

الفاقــدة قدرا��ــا موقــف مهادنــة و تصا�ــ� 
اقــع البطــش ل�ــي يبق��ــا حّيــة، موقــف ا��ســد  و ذل، و اســ��حام مــن و
 عــن القيــام بــأي فعــل بديــل مــن 

ً
 عاجــزا

ً
الــذي يّج�ــ� لياليــھ ُمســ�باحا

 من إيمان البيا�ي بقدرات اإل�ســان 
ً
شــأنھ التغي�� و التثو�ر، و انطالقا

 حالــة العبوديــة و الــذل 
ّ

ع�ــ� التغي�ــ� و صنــع املســتقبل، فإنــھ يــرى أن
و  حتميــة،  ضــرورة  ا��ضــاري  فاالنبعــاث  مؤقتــة،  حالــة  املعاصــرة 

لتأكيد فكرة هذا االنبعاث يوظف �شــ�ل غ�� مباشــر أســطور�ي 
أورفيــوس و العنقــاء �ــ� نفــس القصيــدة: « ف�ــ� �ــ� تابو��ــا تب�ــي، 
و لك�ــ� املغ�ــ� و الرمــاد ». إذ �شــ�� لفظــة املغ�ــ� إ�ــ� أورفيــوس، 
إ�ــ� الرمــاد الــذي ي�بعــث منــھ طائــر الفي�يــق أو  و �لمــة الرمــاد 
الفعــل  إ�ــ�  بالتا�ــ�  و  نفســھ،  يحــرق  أن  �عــد   

ً
متجــددا العنقــاء 

اإل�ســا�ي القــادر ع�ــ� املغامــرة و اقتحــام ا��هــول، و تبديــد ظــالم 
العالــم، و �عــث هــذا العالــم و تجــدده، هــذا الفعــل هــو الكفيــل 
ــي 

ّ
ـ و مســاعد��ا ع�ــ� تخط ســتلب 

ُ
امل ـ اإل�ســان  بتحر�ــر شــهرزاد 

حواجــز األســر، 
و كســر توابي��ــا املفروضــة عل��ــا قبــل مو��ــا. « فرغــم �ل القهــر 
ي��لــھ  أن  يمكــن  الــذي  املــوت  ح�ــ�  و  القســوة  و  االضطهــاد  و 
ا��ــالد �ــ� ال��يــة تبقــى ال��يــة �ــ� األقــوى، و �ــ� القــادرة 
أن تتحــدى، و ال��يــة ال �ع�ــ� الفــرد الــذي انت�ــ�، و إنمــا �ع�ــ� 
الفــرد الــذي �شــأ و ظهــر و ســيواصل الطر�ــق»(٧)، و إذا �انــت 
 

ّ
�ــ� تابو��ــا منتظــرة مص��هــا األســود، فــإن شــهرزاد نائمــة تبـ�ـي 

الو�ــ� الشــعري �ســت��ض « أورفيــوس » املوســيقي الــذي �شــيع 
�ــ�  اإل�ســا�ي  اإلخــاء  �ســ�نفر  و  ال��ــر،  �ــ�  ا��يــاة  بقيثارتــھ 
�عاملــھ مــع ب�ــ� ج�ســھ، و يث�ــت غ�ــ� هّيــاب أمــام أق��ــ� حــراس 
 ع�ــ� 

ً
جهنــم، و يصمــم ع�ــ� لقــاء « بلوتــو » إلــھ ا���يــم، مصــّرا

اســ��جاع زوجتــھ « يور�ــدس » مــن األســر(٨).
 « أورفيــوس » بمــا �شــ�� إليــھ مــن ثبــات و تصميــم و �ــ�اعة، 

ّ
إن

و �عــث ل��يــاة، هــو املقابــل لهــذا الفعــل اإل�ســا�ي الــذي أصــّر 
آن  �ــ�  هــو  الفعــل  هــذا  و  اســ�نفاره،  و  حضــوره  ع�ــ�  الشــاعر 
ا��لــق و التجــدد و االنبعــاث الــذي �شــ�� إليــھ أســطورة العنقــاء، 
اإل�ســا�ي،  ل���ــس  فــداء  نفســها  الشــاعرة  الــذات  تجعــل  إذ  و 
حاملــة هّمــھ و قض�تــھ، مدافعــة عــن مص�ــ�ه، فإ��ــا تأمــل بذلــك 
أن تبعــث �عدهــا شــهرزاد عر�يــة مســتقبلية ت�بايــن مــع شــهرزاد 
ل حالــة مــن الو�ــ� الثــوري، 

ّ
األســطورة، �ــ� كــون املســتقبلية �شــ�

ظــروف  و  عبودي��ــا،  رافضــة  تقــف  و  وجودهــا،  عــن  تدافــع  و 
البيا�ــي  الوهــاب  الشــعر عنــد عبــد  الطغــاة. إن  أمــام  اســتال��ا 
 
ً
 و مســتعدا

ً
لھ مــن غمــده �ــ� ��ظــة خاطفــة حــادا

ّ
« ســالٌح �ســت

للمواجهــة »(٩). كمــا يــرى ص�ــ�ي حافــظ. 
و �ــ� قصيــدة أخــرى �عنــوان « ��ــ�ء مــن ألــف ليلــة و   

يقــول: ا��يــاة،   �ــ�  املــوت  ديــوان  مــن   « ليلــة 
     « رأيت خائَن املسيح �� بالط امللك السعيد

       يلعق �عل امللك ا��ديد
       رأيتھ �� مدن اإلسمنت و األصفاد و ا��ديد

.
ً
 و �اتبا

ً
 و مخ��ا

ً
       داعية

ً
 ع�� ا��بال العبا

ً
       و راقصا

       طردتھ فعاد
       نفخت �� عيونھ الرماد.

       و أدرك الصباح شهرزاد »(١٠).
 
ً
حضــورا و   ،

ً
وعيــا شــهرزاد  تصبــح  القصيــدة  هــذه  �ــ�   

ل م��ــا 
ّ
، إذ يحررهــا الشــاعر مــن أســرها، و �شــ�

ً
 و ثور�ــا

ً
معرفيــا

 للرؤ�ــة الشــعر�ة، ال�ــ� تــرى األشــياء 
ً
 لإلدانــة وتصبــح قناعــا

ً
أداة
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ــاب و دعــاة، و 
ّ
ع�ــ� حقيق��ــا، حقيقــة املن��ز�ــن مــن مخ��يــن و كت

الســلطان،  بيــد  أداة  يكونــوا  أن  �ــ�  مهم��ــم  تنحصــر  مهّرج�ــن، 
مرّوج�ــن لسياســتھ، فــإذا �ان دور شــهرزاد �ــ� الليا�ــ� األســطور�ة 
مجــرد إســفنجة المتصــاص أرق و ذكــورة الســلطان، و هدهدتــھ، 

التناغــم  مــن  حالــة  لــھ  تحــدث  ح�ــ� 
و ال��ا�ــ� �ــ� أجــواء ال�ــ�ر و الغرابــة و روائــح ا��ســد، فإ��ــا �ــ� 
كرام��ــا  و  إ�ســاني��ا،  �ســتعيد  إ��ــا  أخــرى،  حالــة  هنــا  القصيــدة 
مهمــا  بحقائقهــا  األشــياء  ل�ســ��  ال�ــ�اعة  تمتلــك  و  املفقــودة، 
�انــت قاســية، و تديــن بطانــة ا��ليفــة و أعوانــھ، و قبــل أن يدركهــا 

الصبــاح ل�ســكت عــن الــكالم املبــاح، 
ال بــّد مــن أن تقــول �ل مــا ســمعتھ و رأتــھ مــن مــآٍس و فجا�ــع �ــ� 

با��ونــة  م�ــ�ء  أســود،  عالــم 
و الضمائر املهزومة. « رأيت خائن املســيح �� بالط امللك الســعيد 
». و �ــ� ال�ســق امليثولو�ــ� الدي�ــ�، �شــ�� عبــارة خائــن املســيح إ�ــ� 
« ��ــوذا اال�ــ�ر�وطي ». خائــن الســيد املســيح، و الــذي دّل عليــھ 
أعــداءه رؤســاء الكهنــة، كمــا ورد �ــ� اإلنجيــل، و تخــرج هــذه العبــارة 
اقــع  « خائــن املســيح » مــن حقلهــا التار��ــ� و الدي�ــ� ل��تبــط بالو
و  اإل�ســانية،  القيــم  أعــداء  مــن  خونتــھ  إ�ــ�  �شــ��  و  املعاصــر، 
ام املعاصر�ــن، فجواســ�س 

ّ
املن��ز�ــن و ا��ونــة �ــ� بالطــات ا��ــ�

ابــھ 
ّ
الســلطان و كت

أن  منــذ  و  العصــور،  أقــدم  منــذ  قائمــة  حقيقــة  هــم  مهّرجــوه،  و 
ع�ــ�  امتدادهــم،  إ�ــ�  الشــعر�ة  الرؤ�ــة  �شــ��  و  الســلطة،  وجــدت 
الفضــاءات امل�انيــة و الزمانيــة املعاصــرة « طردتــھ فعــاد ». و مــا 

ا��يــاة. ب�يــة  إ�ــ�  �عــودوا  ُيجتثــوا ح�ــ�  إن 
 �ــ� آن، 

ً
 عــن غ�ــ�ه و فر�ــدا

ً
و إذا �ان الفنــان ا��ــق ممّ�ــ�ا  

 
ً
 خاصــا

ً
 أهــم مــا يمكــن أن يصــل إليــھ �ــ� فنــھ هــو خلقــھ أســلو�ا

ّ
فــإن

األســاط��،  و  للرمــوز  توظيفــھ  �ــ�  البيا�ــي  م�ــ�ة  تكمــن  و  بــھ(١١)، 
 أســلو�ھ م�ــ�ون بالرفــض و الثــورة، 

ّ
و األقنعــة التار�خيــة، �ــ� أن

و اإلدانــة لــ�ل أعــداء ا���ــس اإل�ســا�ي مــن ســالط�ن، و ان��از��ــن. 
 
ً
منفّيــا و   

ً
طر�ــدا و   

ً
شــر�دا عــاش  شــاعر  البيا�ــي  الوهــاب  فعبــد   »

 �� قلب املعركة، �� أتو��ا املشــتعل، 
ً
لســنوات طو�لة. عاش دائما

 عــن الهــدوء 
ً
�ــ� ال��ظــة املكثفــة املتوتــرة العميقــة البعيــدة تمامــا

ا��قيقــي  البيا�ــي  الوهــاب  عبــد  هــو   (...) الكســول  االســ��خاء  و 
، الذاتيــة و العامــة �ــ� آن، 

ً
املتفــّرد صاحــب التجر�ــة ا��اصــة جــدا

عبــد الوهــاب البيا�ــي الشــاعر ذو الصــوت املتم�ــ� الوا�ــ�، الــذي 
عشــرات  ب�ــن  مــن  قصائــده  �ســتخرج  إيــاه.  ســماعك  فــور  �عرفــھ 
ــع عل��ــا »(١٢). وفــق رؤ�ــة ص�ــ�ي حافــظ. 

ّ
القصائــد ح�ــ� لــو لــم يوق

و  توجهاتــھ  مجمــل  �ــ�  البيا�ــي  الوهــاب  عبــد  شــعر   
ّ

إن  
 عــن 

ً
ــز عل��ــا، يأ�ــي دفاعــا

ّ
القضايــا الفكر�ــة و اإل�ســانية ال�ــ� يرك

 مــن ضــروب االل�ــ�ام، و اإليمــان بــدور 
ً
بــة، و ضر�ــا

َّ
عذ

ُ
اإل�ســانية امل

الطبقــات الفق�ــ�ة و املظلومــة ال�ــ� « �ســاهم مســاهمة هائلــة �ــ� 
التوّجــھ اإل�ســا�ي العــام لإل�ســان (...)، و ال�ــ� ال تناضــل مــن أجــل 

مهمــات  ��ــّل  مدعــوة  �ــ�  بــل  فحســب،  الطبقيــة  مصا��هــا 
تار�خية »(١٣)، هذه الطبقات ال�� استمّد الشاعر عبد الوهاب 

البيا�ــي مــن حيا��ــا و تار�خها 

(١) ـ عبــد الوهــاب البيا�ــي،  تجر��ــ� الشــعر�ة، دار نــزار قبا�ــي, ب�ــ�وت، 
الطبعــة األو�ــ� ١٩٦٨م،  ص ٣٣.

ا��لــد  البيا�ــي،   الوهــاب  عبــد  ديــوان  البيا�ــي،   الوهــاب  عبــد  ـ   (٢)
.٣٩٧ ص  م،    ١٩٧٢ الطبعةاألو�ــ�،   ب�ــ�وت،   العــودة،   دار  الثا�ــي،  

(٣) ـ د. عبــد الرحمــن منيــف،  مجلــة ال�ســار العر�ــي،  بار�ــس،  العــدد 
٥٩،  نوفم�ــ�،  ١٩٨٣ م،  ص ٣٠.

العر�يــة  املؤسســة  الطوفــان،   و  ا��ر�ــة  ج�ــ�ا،   ابراهيــم  ج�ــ�ا  ـ   (٤)
ب�ــ�وت،  الطبعــة الثالثــة، ١٩٨٢ م،  ص ١٣٣. للدراســات و ال�شــر،  

(٥) ـ ديوان عبد الوهاب البيا�ي،  ا��لد الثا�ي،  ص ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٦) ـ د. عبــد الكب�ــ� ا��طي�ــ�،  �ــ� الكتابــة و التجر�ــة،  ترجمــة د. محمــد 

بــرادة،  دار العــودة،  ب�ــ�وت،  الطبعــة األو�ــ�، ١٩٨٠ م،  ص ١١٥.
(٧) ـ د. عبد الرحمن منيف،  مرجع مذكور،  ص ٣١.

ـ در��ــ� خشــبة،  أســاط�� ا��ــب و ا��مــال عنــد اليونــان،  ا��لــد   (٨)
األول،  دار التنو�ر  ب��وت،  الطبعة األو��، ١٩٨٣ م،  ص ١٤٩،  ١٥١،  

.١٥٣
(٩) ـ د. ص�ــ�ي حافــظ،  اس�شــراف الشــعر،  الهيئــة املصر�ــة العامــة 

للكتــاب،  القاهــرة،  الطبعــة األو�ــ�، ١٩٨٥ م، ص ١٨٨.
(١٠) ـ ديوان عبد الوهاب البيا�ي،  ا��لد الثا�ي،  ص ٣٨٥.

عدنــان  ترجمــة  اإلشــ��اكية،   اقعيــة  الو غرومــوف،   ي.  ـ   (١١١٧)
مدانــات،  دار ابــن خلــدون، ب�ــ�وت،  الطبعــة األو�ــ�،  حز�ــران،  ١٩٧٥

م،  ص ١٩ - ٢٠.
(١٢) ـ د. ص��ي حافظ،  اس�شراف الشعر،  ص ١٨٦ - ١٨٧.

(١٣) ـ زاموشــك�ن وآخــرون،  الفلســفة و العمليــة الثور�ــة،  ترجمــة فهــد 
كــم نقــش،  دار التقــدم،  موســكو،  الطبعــة األو�ــ�،  ١٩٨٢ م،  ص ٢٥٢

.٢٥٣ -
المراجع

(١) ـ البيا�ــي، عبــد الوهــاب:  تجر��ــ� الشــعر�ة، دار نــزار قبا�ــي, ب�ــ�وت، 
الطبعــة األو�ــ� ١٩٦٨م.

ا��لــد  البيا�ــي،   الوهــاب  عبــد  ديــوان  الوهــاب:   عبــد  البيا�ــي،  ـ   (٢)
م.  ١٩٧٢ األو�ــ�،   الطبعــة  ب�ــ�وت،   العــودة،   دار  الثا�ــي،  

العر�يــة  املؤسســة  الطوفــان،   و  ا��ر�ــة  إبراهيــم:   ج�ــ�ا  ج�ــ�ا،  ـ   (٣)
م.  ١٩٨٢ الثالثــة،  الطبعــة  ب�ــ�وت،   ال�شــر،   و  للدراســات 

(٤) ـ حافــظ، د. ص�ــ�ي:  اس�شــراف الشــعر،  الهيئــة املصر�ــة العامــة 
للكتــاب،  القاهــرة،  الطبعــة األو�ــ�، ١٩٨٥ م.

(٥) ـ خشــبة، در��ــ�:  أســاط�� ا��ــب و ا��مــال عنــد اليونــان،  ا��لــد 
األول،  دار التنو�ــر  ب�ــ�وت،  الطبعــة األو�ــ�، ١٩٨٣ م.

 (٦) ـ ا��طي��، د. عبد الكب��: �� الكتابة و التجر�ة،  ترجمة د. محمد 
برادة،  دار العودة،  ب��وت،  الطبعة األو��، ١٩٨٠ م.

اقعيــة اإلشــ��اكية،  ترجمــة عدنــان مدانــات،    (٧) ـ غرومــوف، ي:   الو
دار ابــن خلــدون، ب�ــ�وت،  الطبعــة األو�ــ�،  حز�ــران،  ١٩٧٥ م.

(٨) ـ زاموشــك�ن وآخــرون،  الفلســفة و العمليــة الثور�ــة،  ترجمــة فهــد 
كــم نقــش،  دار التقــدم،  موســكو،  الطبعــة األو�ــ�،  ١٩٨٢ م.

 (٩) منيــف،  ـ د. عبــد الرحمــن: مجلــة ال�ســار العر�ــي،  بار�ــس،  العــدد 
٥٩،  نوفم�ــ�،  ١٩٨٣ م.

الهوامش

الشــعر�ة  رحلتــھ  خــالل  قصائــده  أجمــل  جالد��ــا،  مــع  صراعهــا  و 
الطو�لــة.
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بعض اصدارات الدكتور

محمد عبد الرحمن يونس
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الرسالة االو�� 
عز�زي وأ�� الغا�� األستاذ األديب مهدي النقوس ا����م 

السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ، آمال لكم دوام ا���� وال��ة والسعادة 
مــن ع�ــ� شــاطئ البحــر األبيــض املتوســط أكتــب لــك، حيــث أجلــس �ــ� مق�ــ� بحــري ، أقــرأ ، وأتأمــل نــوارس البحــر و�ــ� �علــو و��بــط ، ب�شــاط 

ب�ــ� ، لك�ــ� أراهــا ع�ــ� الرغــم مــن ذلــك حز�نــة . 
يبــدو أن ا��ــزن لــم يصــب ب�ــ� ال�شــر �ــ� مدننــا العر�يــة هــذه فحســب ، بــل أصــاب �ل ا��لوقــات ، و�ل ال�ائنــات. أصبــح ا���ــ� زاد اإل�ســان 

اليومــي . 
قلما رأيت مواطنا عر�يا إال ورأيت األحزان تطفئ بؤ�ؤ عي�يھ ، والهم والغم يحاصرانھ .

لم أر مواطنا �� العالم ير�د أن ��اجر من بالده و���كها بدون رجعة أك�� من العر�ي الذي �غفو و�نام و���و ع�� هاجس الرحيل وهمھ .
الهاجــس اليومــي ملواط�ــ� الــدول العر�يــة هــو أن يرحلــوا �عيــدا عــن بلدا��ــم، �عــد أن ��ــزوا عــن تأم�ــن لقمــة الع�ــش ألطفالهــم ، فكيــف 

الضرور�ــة!! بحاجا��ــم 
أكتــب لــك يــا صديقــي العز�ــز، شــاكرا املصادفــة ا��ميلــة ال�ــ� جمعت�ــ� بــك ع�ــ� شــب�ات النــت ، لقــد تا�عتــك مــن ف�ــ�ة وأنــت ت�شــر نصوصــا 
قصصيــة ��يــة را�عــة . نصوصــا تتألــق �ــ� عمــق مآ��ــ� ال�ســطاء واملقهور�ــن ، وتصــور �عضــا مــن معانا��ــم اليوميــة . وأحييــك حقــا ع�ــ� هــذه 

النصــوص األلقــة يــا صديقــي ال�ــ� تبــوح عذو�ــة وشــعرا ، و�أ��ــا األحــالم . 
ســر�ي أن أقــرأ عملــك القص��ــ� ا��ميــل : (الصنا�ــع ) حيــث يوغــل هــذا العمــل �عيــدا ل��ــ�ل امل�ابــدات واألحــزان العميقــة ال�ــ� ت��ــك 
�اهــل العر�ــي، وال�ــ� تالزمــھ �ابوســا �ــ� حلــھ وترحالــھ وأحالمــھ وفواجعــھ، و�ن �ان ( عبــاس) بطــل هــذا العمــل يحمــل جبــال الهمــوم هــذه، 

فإنــھ �ــ� ��ايــة املطــاف ل�ــس إال ذلــك العر�ــي، رجــال أو امــرأة، شــابا أو شــابة، صغ�ــ�ا أو كب�ــ�ا، الــذي يحمــل الهمــوم نفســها . 
املســاء وحيــد ، هــادئ �ــ� هــذا املق�ــ�، ال أحــد يجلــس فيــھ إال الغر�ــاء ا��زا�ــى ، أمثا�ــ� ، أر�ــع طــاوالت فيــھ فقطـــ : شــاب �غــازل صديقتــھ، و�ب�ــ� 
لهــا مراكــب وســفنا وأشــرعة، وأحــالم الزورد، ال ت�ت�ــ� أبــدا، وستك�شــف هــذه الشــابة أنــھ �عــد الليلــة ال�ــ� ينامــان ف��ــا �ــ� ســر�ر واحــد، أنــھ 
خدعهــا، وأنــھ عاجــز ع�ــ� أن يقــدم لهــا شــ�ئا . طاولــة أخــرى يجلــس عل��ــا رجــالن ي�بــادالن أنخــاب ا��مــرة الرخيصــة ، و�عرفــان تمامــا ، أن 
اليــوم خمــر وغــدا أمــر، وعندمــا يأ�ــي الغــد لــن �ســتطيعا أن يب�يــا أمــرا واحــدا، أو يتفقــا ع�ــ� أمــر واحــد، مثــل غر�ب�ــن عر�ي�ــن هزم��مــا هــذه 

ا��يــاة الوحشــية القاســية . 
طاولــة أخــرى يجلــس عل��ــا رجــل ��ــوز وحيــد يقامــر ع�ــ� أيامــھ ال�ــ� خســرها، وال�ــ� سيخســرها مســتقبال، و�فتــح ورق الشــّدة ( �ســمونھ 

ات ومفــرق ا��ماعــات. 
ّ

عندكــم الكرتــھ ) ، و�قــرأ طالعــھ ، ومســتقبلھ ، و�قامــر ع�ــ� بقايــا أيامــھ قبــل أن ي��ــم عليــھ هــازم امللــذ
وحيــدا أنــا ، ع�ــ� طاول�ــ�، أشــرب ال�اب�شــ�نو املغشــوش، فعامــل املق�ــ� �عــود أن �غــش ال�اب�شــ�نو ح�ــ� يوفــر �عــض الدر��مــات ��يبــھ 

ا��ــاص، �عــد أن أ�ل الغــالء والفقــر األخضــر واليا�ــس، وهلــك األهــل والضــرع . 
وعندمــا أقــول لــھ: يارجــل عيــب عليــك، أنــا ز�ــون املق�ــ� منــذ أعــوام، وأنــت صديقــي ، كمــا تّد�ــ�، و�غشــ��، فإنــھ يقســم بــا� ألــف مــرة، 
و�شــرفھ وشــرف �ل �ســاء قبيلتــھ وعشــ��تھ وطائفتــھ ال�ــ� تأو�ــھ، أنــھ ال �غــش أبــدا، لكــن الــذي �غــش هــو املــوّرد الــذي يجلــب ال�اب�شــ�نو 

و�وزعــھ ع�ــ� مقا�ــ� املدينــة .  وهــو �عــرف أنــھ يكــذب ، هــو �غــش، وكذلــك املــورد �غــش. 
 قــد شــاهدتھ مــرارا �ــ� مدينــة الر�ــاط. ألــم أقــل لــك ســابقا: إ�ــي عشــت �ــ� مدينــة 

ُ
مــا صورتــھ يــا أ�ــ� الغا�ــ� مهــدي �ــ� قصتــك ( الصنا�ــع) كنــت

الر�ــاط ثــالث ســنوات، ودرســت �ــ� جامعــة محمــد ا��امــس ، �ليــة اآلداب والعلــوم اإل�ســانية ثــالث ســنوات، �انــت مــن أك�ــ� ســنوات عمــري 
خصو�ــة معرفيــة . 

�� الر�اط كنت أشاهد مدينة ثر�ة ثراء فاحشا، بطرة حد ا��نون، فق��ة مدقعة حد الفقر األسود، �� اآلن نفسھ. 
�ان زمال�ــي �ــ� جامعــة محمــد ا��امــس فقــراء حقــا، ولــم أكــن بأفضــل حــال م��ــم، بــل كنــت فق�ــ�ا مثلهــم، و�صعو�ــة تــ�اد تكفي�ــ� تلــك األمــوال 
القليلــة ال�ــ� تصل�ــ� مــن وراء األطل��ــ�.  �ــ� الر�ــاط �عرفــت ع�ــ� نخبــة طيبــة مــن مثقفــي املدينــة ، وشــرفا��ا، وال زلــت أذكــر أســتاذي العز�ــز 
الدكتــور أحمــد اليابــوري ، الرجــل الن�يــل املهــذب املتواضــع املثقــف، الــذي درســ�� مــادة ( نظر�ــة الروايــة)، وع�ــ� يديــھ الكر�مت�ــن درســنا 

�عمــق بلــزاك، وأندر�ــھ جيــد، والب�ــ� �امــو، وروايــات صنــع هللا إبراهيــم، وعبــد هللا العــروي، ونجيــب محفــوظ وغ��هــم.
عز�ــزي املهــدي: أ��ــا الصديــق األديــب الكر�ــم، أؤكــد لــك ســعاد�ي العميقــة بمعرفتــك. أ��ــا الرجــل املثقــف، وأح�ــ� �شــاطك املعر�ــ� واإلبدا�ــ� 
افك ع�ــ� هــذه  ، ودورك �ــ� اإلشــراف ع�ــ� هــذه ا��موعــات الفكر�ــة واإلبداعيــة املتم�ــ�ة ع�ــ� شــب�ات الف�ــس بــوك، وأؤكــد لــك أنــك بإشــر
ا��موعــات، فإنــك �ســهم إســهاما كب�ــ�ا �ــ� رفــد حركــة الفكــر العر�ــي املعاصــر بمز�ــد مــن النصــوص اإلبداعيــة والفكر�ــة واملهمــة ملز�ــد مــن 
الكتــاب واملبدع�ــن ، وال�ــ� ســيكون لهــا دور كب�ــ� �ــ� رفــد مســ��ة التنو�ــر، وفتــح كــوى مض�ئــة �ــ� أذهــان القــراء واملثقف�ــن �ــ� الوطــن العر�ــي. 

تحيا�ــي ومود�ــي، و�اقــات اح�ــ�ام عميقــة لكــم ، والســالم عليكــم ورحمــة هللا و�ر�اتــھ . و��ــ� اللقــاء �ــ� رســالة قادمــة. وتحيا�ــي إ�ــ� أســرتك 
الكر�مــة أيضــا.                                                                             أخوكــم دائمــا : محمــد عبــد الرحمــن يو�ــس

رسالة من محمد عبد الرحمن يونس الى نقوس المهدي
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عز�ــزي الغا�ــ�  ،وصديقــي نقــوس املهــدي ، أ��ــا األديــب العز�ــز، والرجــل الو�ــ� �ــ� زمــان قــّل فيــھ الوفــاء، والصداقــات النظيفــة . تحيا�ــي 
الطيبــة لــك. 

صبــاح كئ�ــب مثقــل بالفاجــع والقتامــة، يمــر �ل يــوم، ال ��ــ�ء يلــوح �ــ� األفــق ،ال بارقــة تلــوح، وحدهــا �ــ�ائب ســوداء ال مطــر ف��ــا، �ل يــوم 
ن�تظــر ســفينة مبحــرة. غابــت الســفن مــن ســماء املرا�ــ�، نناشــدها أي��ــا الســفن ا��ب�بــة األليفــة احملينــا إ�ــ� أي جز�ــرة �انــت، إ�ــ� أي فضــاء 
شاســع املــدى، يكــون ملعبــا للــروح وأحالمهــا وجموحهــا، وتخيال��ــا. لكــن قباطن��ــا ،يلوحــون لنــا ســاخر�ن: تمزقــت أشــرعة ســفننا، موتــوا 

�غيظكــم ، أو ادفنــوا أنفســكم �ــ� الرمــل ، أو العــراء ، ال ��منــا ذلــك. لــن ننقلكــم . 
كعاد�ــي أكتــب لــك مــن مق�ــ� بحــري، هــذا املق�ــ� هــو منفــاي الوحيــد، هــو الســفينة الوحيــدة  ال�ــ�  تنقل�ــ� إ�ــ� أي مــ�ان ،مهمــا �ان �عيــدا، 

ا��لــم هــو زادي اليومــي، 
ألم �سمع بودل�� ح�ن يقول: (( يجن اإل�سان حينما يمنع من ا��لم )). 

أقرأ ، وعندما أ�عب أكتب، وعندما أ�عب أتأمل نوارس البحر و�� تدغدغ موج البحر. 
قلمــا أجلــس مــع أحــد، ال أحــد قــادر �ــ� هــذه املدينــة ع�ــ�  أن يجلــس مــع نفســھ، فكيــف لــھ أن يجلــس مــع اآلخر�ــن! مــات معظــم أصدقا�ــي 
وأحب�ــ�، �ل يــوم يمــوت صديــق أو صديقــة . وح�ــن أم��ــ� �ــ� الشــوارع ال أشــاهد إال  إعالنــات املــوت والتعــازي: انتقــل إ�ــ� رحمــة هللا  �ع�ــ� 
اقــع �ــ� منطقــة كــذا . ( �ل مــن عل��ــا فــان و�بقــى  فــالن الفال�ــي ، الــذي ق��ــ� حياتــھ �لهــا �ــ� التقــوى والصــالح، تقبــل التعــازي �ــ� حيــھ الو
وجــھ ر�ــك ذو ا��ــالل واإلكــرام). ولــو ف�شــت عــن ماضيــھ الت�ــ� لــك أنــھ عــاش حياتــھ �لهــا نصبــا واحتيــاال ، وغشــا وتزو�ــرا، وظلمــا لعبــاد هللا 

الصا���ــن والطا���ــن معــا. 
انتقلــت إ�ــ� رحمــة هللا �عا�ــ�، النجمــة القمر�ــة، والــدّرة الشمســية ،  صاحبــة الشــرف والســؤدد وا��ــد، ســليلة التجــار العباقــرة, راعيــة 
الفقــراء وا��تاج�ــن، تقبــل التعــازي �ــ� قصرهــا املطــل ع�ــ� تخــوم ا��يــط، الرحمــة واملغفــرة لهــا، وا��نــة بــإذن هللا , والبقــاء � �ــ� عــزه 
وملكوتــھ وعليائــھ. ولــو ف�شــت عــن تار�خهــا لوجــدت أ��ــا �انــت �شــ��ي الك��وســ�ن بأغ�ــ� األثمــان، وترشــھ ع�ــ� بيــوت الفقــراء واملســاك�ن 
واليتامــي وا��تاج�ــن، وتحــرق منازلهــم �ــ� غفــوة مــن التار�ــخ والزمــان. اذكــروا  محاســن أمواتكــم وارحموهــم، يــا صديقــي كمــا يقــول املثــل، 
الرحمــة واملغفــرة لهــم، و�ن رحمناهــم وذكرنــا محاســ��م، فهــل سي���ــ� ر�ــك الكر�ــم حرقهــم ألحالمنــا، وزروعنــا، وهدمهــم لفرحنــا، وقتلهــم 

لبقايــا أرواحنــا ؟؟
مــات معظــم أصدقا�ــي يــا أ�ــ� مهــدي, بقيــة قليلــة م��ــم ال يزالــون أشــباه أحيــاه، بــل �عت�ــ�ون أنفســهم �ــ� عــداد املو�ــى. �ل يــوم يمــوت واحــد 
م��ــم. ال تظــن أ�ــي أفضــل حــاال م��ــم، أنــا مثلهــم يــا صديقــي ، بــل هــم أفضــل م�ــ� ، هــم لهــم بقايــا �ســأل ع��ــم، وتــداوي جروحهــم، و�غســل 
�عــض همومهــم. أمــا أنــا فــال أجــد ظــال وال فيئــا، وال صفصافــة، مقطوعــا، غر�بــا، ي�يمــا، وحدهــا النجــوم البعيــدة الهامســة ، واملرا�ــ� امل��ــورة 

خال�ــي وأ��ا�ــي. 
*****

أفتح عي�� �ل صباح ع�� ذاكرة املدن، ال�� �انت يوما ما ��ية ومض�ئة، 
وأحاول أن أستعيد ذكر�ا��ا ا��ميلة،  لك�� ال أرى  إال قاعا وجثثا ومرايا مكسورة. 

لــم �عــد هنــاك مــدن ��يــة �ــ� عاملنــا العر�ــي، لــم �عــد هنــاك مــدن تنو�ر�ــة حلمنــا بــأن ننــام �ــ� في��ــا وظلهــا وظاللهــا، ونكتــب شــعرا وقصصــا 
وح�ايــات. لــم �عــد  نجــد  مدنــا ف��ــا أصدقــاء وصديقــات يم�ــ�ون عنــا �عــب األيــام وغبارهــا وفواجعهــا . صــارت املــدن منا�ــ� وقــارا ، وظــالال 

م��دمــة ال �ــ�ء ف��ــا، وال عرا�ــش،وال نــوارات برتقــال . 
عامــل املق�ــ� جلــب �ــ� ال�اب�شــ�نو املغشــوس، و�عــد أن قّدمــھ، طلــب م�ــ� أن يجلــس م�ــ� قليــال، وقــد �عــود أن يجلــس م�ــ� �ل يــوم �عــد أن 

يقــدم ال�اب�شــ�نو، أو باألحــرى أنــا الــذي �عــودت أن أجلــس معــھ. 
شــاب �ــ� مقتبــل العمــر ، تــزوج ســيدة ال �عمــل، أنجــب م��ــا ولــدا و��تــا، الولــد عمــره  ســبع ســنوات، والب�ــت خمــس. �شــأت بي�نــا صداقــة 
الغر�ــاء، أنــا الغر�ــب، وهــو الســاخط ع�ــ� حظــھ الســ�� �ــ� الــزواج ، فهــو ل�ــس ســعيدا مــع زوجتــھ و�ر�ــد طالقهــا. أخــرج جوالــھ ، وفتحــھ ع�ــ� 
صــورة شــابة جميلــة قــال إن عمرهــا ثالثــون ســنة، وأكــد �ــ� قائــال : ســأتذكرك كث�ــ�ا يــا أســتاذ، وســأحن إ�ــ� جلو��ــ� معــك. ســأغيب عنــك ســتة 

أشــهر. 
و��� أين �سافر يا أ�� ؟ قلت. 

هــذه عشــيق�� ، دعت�ــ� لز�ار��ــا �ــ� مدين��ــا ا��مليــة، و�ــ� عر�يــة مثلنــا ، وســأقيم معهــا ســتة أشــهر، وســأتزوجها عرفيــا أو مســيارا، أو متعــة، 
وال��م�ــ� شــ�ل الــزواج، املهــم أن أكــون معهــا . 

وهل هناك مدن عر�ية ال تزال جميلة ؟ 
ـ ال ، أبدا، �� هاجرت من مدين��ا منذ �سع سنوات، وتقيم �� بروكسل . 

ما عدت أطيق البقاء مع زوج��، و�� ابنة ع��، يوما واحدا، أر�د أن أرى العالم. 

الرسالة الثانية



دد
لع

ة ا
صي

شخ

99

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

   العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

هــو يبحــث عــن حلــم مفقــود، يــا أ�ــ� مهــدي، �ل يبحــث عــن 
حلــم مــا ، و�ر�ــد أن يحققــھ، ال أحــد بــال أحــالم. وع�ــ� الرغــم 
مــن �ــ�ائب الظــالم والظلــم الكثيفــة، فإ��ــا لــم �ســتطع أن 

تمنعنــا مــن أن نحلــم. 
أ�عــب ، أراقــب صفحــة البحــر، أقــرأ قليــال، تؤمل�ــ� عينــاي، 
أنــزع نظــارة القــراءة، بــدأ بصــري يضعــف يــا صديقــي، أمامــي 
نصــوص كث�ــ�ة، ال أســتطيع أن أتا�عهــا �لهــا، أشــعر بخيبــات 
كث�ــ�ة : قائــال مــا جــدوى القــراءة �ــ� زمــان عر�ــي يحتقــر القــراءة 
اقصــات واألغا�ــي الهابطــة.   واملعرفــة، و�مّجــد الطبــل ، والر
الســوق   ))  : شــكري  محمــد  روايــة  أقــرأ  الثالثــة  للمــرة 
مراحــل  �ــ�ل  الــذي  الرا�ــع  الروا�ــي  هــذا  الداخ�ــ�))، 
حقــا  فــذ  روا�ــي  إنــھ  املعاصــر.  املغــرب  تار�ــخ  �ــ�  الوضاعــة 
مــن  �فاد��ــا  و املغار�يــة  الروايــة  تطــور  مــن  الرغــم  وع�ــ�   .
تقنيــات الروايــة العامليــة، و�خاصــة الروايــة األورو�يــة ، فــإن 
مق�ــ�  �ــ�  واحــدة  مــرة  التقيتــھ   لقــد  األهــم،   تظــل  رواياتــھ 
باليمــا بالر�ــاط ، رحمــة هللا عليــھ، و�ان أمامــھ كميــة كب�ــ�ة 
من زجاجات الب��ة . وال أ���� يا صديقي روائي�ن را�ع�ن من 
بــالد املغــرب العر�ــي، أرى روايا��ــم �ــ� األك�ــ�  أهميــة ،وقــدرة 
ع�ــ� النفــاذ إ�ــ� ما��ــ� بلدا��ــم وحاضرهــا، ومســتقبلها، وال 
 : هــم  الروائيــون  وهــؤالء  هــذا،  رأ�ــي  �ــ�  مص�ــب  أ�ــي  أّد�ــ� 
الطاهــر وطــار مــن ا��زائــر، ومحمــود املســعدي مــن تو�ــس، 

 . لي�يــا  مــن  الكو�ــي  و�براهيــم 
عندمــا تقــرأ محمــد شــكري، تجــد نفســك مشــدودا ألن تالحــق 
 ، منفعــال   ، وانقطاعــھ  وحــواره  �ســرده   ، الروا�ــي  ا��ــدث 
مشــدودا إ�ــ� هــذه اللغــة ال�ســيطة ، لك��ــا ا��ادشــة �ــ� آن، 
وقــد ي��مهــا البعــض بأ��ــا املارقــة ع�ــ� حدود األدب واللياقات 
الكالســيكية ال�ــ� �عــودت الروايــة العر�يــة ع�ــ� ال�ســ�� ��ــا 
املؤسســات  ورقابــة  الســلطة،  رقابــة  الرقابــة،  مــن  خوفــا 
الثقافيــة ، ورقابــة دور ال�شــر، ورقابــة رجــال الديــن. اســمعھ 
دار  �ــ�  املطبوعــة  الداخ�ــ�)  الســوق   ) روايتــھ  �ــ�  يقــول  مــا 
ا��مــل، بكولونيــا، أملانيــا : (( دفع�ــ� مــن ا��لــف. اســتدرت. 
الثا�ــي.  ال�ــ�ص  �ــ�  اعتــذر  آخــر،  ��ــ�ص  اصطدمــت 
قّدامــھ  مــّرت  فتــاة  يالحــق  �ان  الــذي  لــألول  أنــا  اعتــذرت 
تركــت  راقصــة.  ، مشــي��ا  بلبــاس قص�ــ�، مؤخر��ــا ممتلئــة 
ال�ــ�ص الثا�ــي يتخطا�ــي، هــو أيضــا تل��ــم عينــاه وجــھ امــرأة 
أخــرى . أشــّم عر�ــ� وعــرق الزحــام �ــ� �ل مــ�ان. غمر�ــي هــذا 

اإلحســاس. ال مــ�ان �ــ� �ــ� هــذه املدينــة)).
أهميــة  مــن  الرغــم  وع�ــ�  مهــدي،  أ�ــ�  يــا  املناســبة  و��ــذه 
روايــات محمــد شــكري، فإنــھ يخطــئ، �ــ� مواضــع عديــدة،  �ــ� 
اســتخدام همــزات الوصــل والقطــع، و�ــ� مواضــع كســر همــزة 

 وفتحهــا، غ�ــ� أنــھ روا�ــي كب�ــ� ومهــم جــدا. 
ّ

إن
لــك مقــاال متم�ــ�ا، وفيــھ  أقــرأ  أن  : ســر�ي كث�ــ�ا  أ�ــ� مهــدي 
وهــو  املهــم،  املقــال  هــذا  ع�ــ�  وأحييــك  ووا�ــ�،  كب�ــ�  جهــد 

 : �عنــوان 
(األدب امل��ري تار�خھ خصوصياتھ ومظاهره)

أقتطف لك من هذا املقال ما ي�� :  و
املرح�ــ� فحســب،  التقســيم  يمكــن تحقيــب األدب ودراســتھ بحســب  ال 
األدبيــة،  واملــدارس  وا��ــر�ات  األ�ــ�اص  بحســب  أيضــا  ي�تظــم  بــل 
ال�ــ�وح  موجــات  مــن  العديــد  عــرف  الطو�ــل  مســاره  ع�ــ�  التار�ــخ   ألن 
الفرديــة  وا��ماعيــة.. و�التا�ــ� فقــد عــرف ميــالد العديــد مــن املــدارس 
ا��ديــث  يمكننــا  املنطلــق  هــذا  مــن  ا��ماليــة..  وخصوصيا��ــا  األدبيــة 
تم�ــ�ه  فنيــة  لــھ مدرســة  تكــون  أن  لكــن  بذاتــھ..  قائــم  عــن أدب م��ــري 
مــن  ا��ماعيــة  ال��ــرات  موجــات  مــع  إال  ي�تــدئ  لــم  فذلــك  لــھ  وتــؤرخ 
واالضطهــاد  العســكر�ة  ا��دمــة  مــن  هر�ــا  األمر�كيت�ــن..  إ�ــ�  الشــام 
والعر�ــ�  الدي�ــ�  واالضطهــاد  االجتما�ــ�  والظلــم  واالســ�بداد  والقهــر 
وضيــق ا��ــال.. ب�ــن الف�ــ�ات املمتــدة مــن ��ايــة القــرن التاســع عشــر إ�ــ� 
حوا�ــ� النصــف األول مــن القــرن العشــر�ن، بحثــا عــن ســماوات أخــرى 
اقــل ضيقــا وأك�ــ� رحابــة وحر�ــة وانطالقــا، و�ان ال بــد أن يحمــل هــؤالء 
مليو�ــي  حوا�ــ�  التقديــرات  بحســب  عددهــم  تجــاوز  الذيــن   - املهاجر�ــن 
مهاجــر -   إ�ــ� الضفــاف األخــرى بــدل األمتعــة أمان��ــم وثقافا��ــم وأحالمهــم 
الواســعة ال�ــ� ال ضفــاف لهــا، م�شــر�ن بالتعا�ــش وال�ســامح و�شــر حــوار 
ا��ضــارات وروح املثاقفــة، ال��ــ�ء الــذي حــدا بالرئ�ــس األم���ــي روزفلــت 
إ�ــ� مخاطبــة ج�ــ�ان خليــل ج�ــ�ان بتعب�ــ� جميــل وجــد مع�ــ�: « أنــت أول 
عاصفــة انطلقــت مــن الشــرق واك��ــ�ت الغــرب، ولك��ــا لــم تحمــل إ�ــ� 

الزهــور.. إال  شــواطئنا 
شــكرا لــك يــا صديقــي ، التحيــات الطيبــة لــك، املعطــرة ب�ســائم البحــر، 
مكــروه  �ل  مــن  واســلم  مبدعــا،  وقاصــا  باحثــا  دمــت  الشــواطئ،  وعبــق 

بحــول هللا.  وأذى 
أخوكم دائما : 

محمد عبد الرحمن يو�س
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الرسالة الثالثة

أ�� الغا�� األستاذ األديب مهدي نقوس املوقر :
السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ،ولكم م�� خالص مود�ي واح��امي أ��ا الصديق العز�ز. كيف حالك وحال إبداعك . 

ســر�ي هــذا اليــوم أن أفتــح صفحتكــم ال�ــ� �شــرفون عل��ــا: رســائل األدبــاء ، ا��موعــة الثالثــة، و�ــدأت أقــرأ الرســائل املوجــودة عل��ــا . 
وأحييــك ع�ــ� هــذا ا��هــد الن�يــل الــذي �ســهم مــن خاللــھ �ــ� أرشــفة رســائل األدبــاء والكتــاب، هــذا الرســائل ال�ــ� ســ�بدو مهمــة �ــ� زمــن 

مســتقب��. 
لرســائل  األهميــة  كب�ــ�  يولــون  العــرب ال  القــراء  �عــض  �ان  و�ذا 
األدبــاء والكتــاب، و ال لرســائلهم، كقــراء،  فيمــا بي��ــم أيضــا، فــإن 
هــذا �عــود إ�ــ� عــدم معرف��ــم بأهمي��ــا ، وعــدم اإليمــان بجدواهــا. 
و�� ا��قيقة أ��ا الصديق  إن أدب الرسائل �ش�ل ، �� كث�� من 
األحيــان ، نصوصــا أدبيــة مهمــة، يمكننــا مــن خاللهــا أن �س�شــف 
الــذي  الظلــم  ومــدى  واالجتما�ــ�،  واملعر�ــ�  السيا��ــ�  اقعهــم  و
أحاطهــم، ومــدى األحــزان والفواجــع ال�ــ� تصي��ــم �ل يــوم. فــأدب 
الرســائل �شــ�ل �ــ�ال معرفيــا وثائقيــا مهمــا ، لدراســة مرحلــة 
اجتماعيــة مــن املراحــل أو مرحلــة سياســية ، أو مرحلــة نفســية 

خاصــة، أو جانــب مهــم مــن حيــاة هــذا األديــب أو ذلــك .  
و�ــ�  صفحتكــم،  �ــ�  �شــر��ا  رســالة  آخــر  عنــد  طو�ــال  توقفــت 
كمــال  األســتاذ  التو���ــ�  الصديــق   واملبــدع   ال�شــيط   لألديــب 
يقــول  والــذي  الثقافــة،  لوز�ــر  املوجهــة  الرســالة  هــذه  الر�ا�ــ�، 

الثقافــة وز�ــر  ((ســيادة   : ف��ــا 
عندمــا ال تقــع ترقي�ــ� مــرات و�علــم ا��ميــع مــا قدمتــھ للمشــهد 
الثقا�ــ� ولــدار الثقافــة ابــن خلــدون ال�ــ� ادر��ــا مديــرا وم�شــطا 
ومديــر ورشــات دون أن أكــون مطالبــا بذلــك. وقــد أطلقــت نــوادي 
الدي�امــرون“  نــاس  صالــون  م��ــا“  قبــل  مــن  البلــد  �شــهدها  لــم 
و“ن�ــ� الســرد“ و“ح�ايــة ع�ــن : و“رشــات ال��افــة الثقافيــة“ 
األدبيــة  املناظــرات  تقليــد  وأعــدت  الســردية  الكتابــة  وورشــات 
اقيــة  والفنيــة . ومئــات النــدوات األدبيــة واملهرجانــات الفنيــة الر
�ــ�  وشــركناهم  شــبابنا  واذـ�ـى  اهــم  �ســتقطب  الــدار  .وعــادت 
ت�شــيط الــدار لعــل باحــث الفلســفة الكب�ــ� عدنــان جــدي واحــدا 

م��ــم ((.
يــا صديقــي الكر�ــم األســتاذ املهــدي: إن مــا يقولــھ األســتاذ كمــال 
ومــن   ، املثقف�ــن  أ�شــط  مــن  فالرجــل   ، حقــا  ��يــح  الر�ا�ــ� 
ا��قــل  إ�ــ�  الكث�ــ�  أضــاف  لقــد  املتا�عــة،  ع�ــ�  قــدرة  أك��هــم 
ثقافيــة  أ�شــطة  التو���ــ�، و�شــر نصوصــا كث�ــ�ة، وأدار  الثقا�ــ� 

أضــاف.  مــا  �ــ�  مبدعــا  رجــال  و�ان  عديــدة، 
وزارة  �ــ�  املســؤول�ن  قبــل  مــن  الرجــل  هــذا  ي�افــأ  أن  مــن  و�ــدال 
مــن  مــن حقــھ. �ان  �ــ�  ال�ــ�  ترقيتــھ،  مــن  يحــرم  فإنــھ  الثقافــة، 
جــزاء  هــل  و(  بمثلــھ،  املعــروف  الثقافــة  وزارة  تــرد  أن  ا��ميــل 
اإلحســان إال اإلحســان)؟ غ�ــ� أن هــذه الــوزارة ولألســف أنكــرت  

 . ا��ــق  هــذا  عليــھ 
و�تا�ع قائال لوز�ره: ((ملفي �ان مليئا بال�شاط �� مهن�� ول�ست 
مشــار�ا��م  الزمــالء  وضــع  الــذي  الوقــت  �ــ�  الفرديــة  بأ�شــط�� 

�ــ� أمســيات الشــعر�ة �ــ� الروحيــة وزغــوان وأشــياء وهميــة �علمهــا 
ا��ميع اســ�بعدت انا مشــار�ا�ي و�شــعا�� ا��ار�� وال أشــرت ح�� 
ورومــا  و�نجل�ــ�ا  وأيرلنــدا  نيو�ــورك  �ــ�  ومحاضرا�ــي  للمشــار�ات 

وســاالرنو وتور�نــو و�ل عواصــم العالــم((.
صديقنــا   مخطــئ   ا���ــ�م،  املهــدي  العز�ــز  صديقــي  يــا   
كمــال الر�ا�ــ� عندمــا �عتقــد أن الوز�ــر ســ��د عليــھ، فســيادة الوز�ــر 
�ــ� تنو�ــر تو�ــس معرفيــا  لديــھ أعمــال جليلــة، ألنــھ ير�ــد أن �ســهم 
وا��ــالت  بال��ــف  يمألهــا  أن  و�ر�ــد   ، أقصاهــا  إ�ــ�  أدناهــا  مــن 
الثقافية ، وأن ي���� دور ال�شر العديدة. هللا �عينھ . ل�س لھ وقت 
للــرد ع�ــ� كمــال الر�ا�ــ�. مــع العلــم أن كمــال الر�ا�ــ� أضــاف إ�ــ� 
حركــة الثقافــة �ــ� تو�ــس أك�ــ� ممــا أضــاف ســيادة الوز�ــر �عشــرات 

املــرات. 

وتــأ�ل  �عضهــا،  تــأ�ل  ال�ــ�  الغابــة  هــذه  العر�ــي،  العالــم  هــذا  �ــ� 
أبناءهــا، لــن �ســتطيع أي مثقــف ن�يــل أن يحصــل ع�ــ� حقوقــھ ، 
وترقياتــھ، ال �ــ� الــوزارات وال �ــ� ا��امعــات. فجامعتنــا العر�يــة أشــد 
ظالمــا و�ؤســا وســوادا ولؤمــا مــن الــوزارات العر�يــة . أعــرف أســاتذة 
مبدع�ــن متم��يــن عطــاء معرفيــا و�حثــا، لك��ــم لــم ي��قــوا ح�ــ� اآلن، 
تلــك، أو رئ�ــس هــذه ا��امعــة أو  إذ يرفــض عميــد هــذه ال�ليــة أو 
تلــك مــن أن يرق��ــم، فبــدال مــن أن �ســاعدهم فإنــھ �عيــق معامــالت 
، وقلــب  تمــأل قلبــھ  ال�ــ�  ترقي��ــم. نظــرا ل��ســد وا��قــد  والغ�ــ�ة  

الفاســدة. بطانتــھ 
 ، أدبــاؤه  ومقهــورون  وحزا�ــى   ، العر�ــي  العالــم  هــذا  مســك�ن 
ومفكــروه، الذيــن انتظــروا نــور الشــمس مائــة عــام خلــت، ولكنــھ لــم 

�عــد.  تظهــر 
�ســمع  ولــن  بامتيــاز,  ، ووزاراتــھ، ودوائــره  غابــات  العر�ــي  العالــم 
املثقف�ــن  مــن  لغ�ــ�ه  وال  الر�ا�ــ�،  كمــال  مثــل  مثقــف  لصــوت 

 . ع�ــن ملبد ا
أطيــب تحيا�ــي يــا صديقــي العز�ــز، بــارك هللا بكــم والســالم عليكــم 

ورحمــة هللا و�ر�اتــھ . 
أخوك ا��لص يو�س
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الزرقــاء  الســماء  الرجــل  وتأّمــل  هللا(١)..  بحــّق  خ�ــ�ة  يصــّدق  مــن  يــا   
البعيــدة. وأح�ــ� ظهــره: يــا مف�ــ� ا��لــق.. يــا خالــق ا��لــق .. يــا هــادم األمــم.. أنــا 
امللعونــة.!!, الر�ــح  هــذه  �ــ�  تطفــئ وج�ــ�  واحــدة  مــن خ�ــ�ة  أّمــا  أمــوت جوعــا.. 

ــرا بوحدتــھ.. �غــّص 
ّ
يأ�ــي الصــوت راجفــا حنونــا منكســرا، منطو�ــا، متدث  

وجــھ  الغر�ــب  بنغمــة حز�نــة.. ينح�ــ� ع�ــ� عصــاه مقــّوس الظهــر.. يميــل برأســھ 
مــن يصــّدق خ�ــ�ة بحــّق هللا. يــا  نــداءه:  يكــرر  ثــم  إ�ــ� األمــام، 

يمــألون  الذيــن  امل�ســكع�ن  ال�شــر  مــن  الزاحــف  للســيل  يــده  يمــّد   
أرصفــة  املدينــة، �ــ� طر�قهــم إ�ــ� ا��انــة املركزّ�ــة، ال�ــ� افتتحهــا موالنــا الباشــا �ــ� 
احتفــاالت اململكــة الســعيدة، تيمنــا بالذكــرى ا��امســة والعشــر�ن ل��ّ�عــھ ع�ــ� 
��ــرب ا���ــ� مســرعا،  النــاس بوجوههــم عنــھ..  عــرش أجــداده امليام�ــن. �شــيح 
يصبــح خلبــا، يتدحــرج �عيــدا.. تلتقطــھ القطــط  الســيامّية مــن األيــدي الكر�مــة 
لھ أمهــر 

ّ
البيضــاء ا��ّضبــة �عطــور هوليــود، والكحــل العر�ــي األصيــل، الــذي شــ�

الســعيدة. اململكــة  عطــاري 
يمــّد  الغر�ــب يــده.. ��ــرب ا���ــ�، فيطفــح وجهــھ م�ــ�ة هادئــة كئ�بــة،   
ترســل أشــع��ا لتخ�ــ�ق الشــارع الرئ�ــس، ثــم �عــود نافــذة إ�ــ� أعمــاق شــراي�نھ. 
از ثــّم 

ّ
يرتجــف الوجــھ واألصا�ــع.. تضيــق حدقتــا الع�ــن.. يرتجــف العــ�  

أ��ــا  �شــ��ز   )  .. األكــواب والكــؤوس   
ّ

ــارات، ودق
ّ
الدفــوف والط ينــوح ع�ــ� وقــع 

يــا  الســعيدة.. ب��تــك  أي��ــا اململكــة  أفــك فوتــر ســون��)   ) الزمــن ا��ميــل).. 
املنبطح�ــن ع�ــ� خفــي  والســادة  األم�ــ�ة.. ب��ــة عشــاقك وجوار�ــك،  ســيد�ي 
�عليــك ال��ي�ــن. هــات الطــاس والــ�أس أ��ــا الســا��.. لــن أ��ــو �عــد اآلن.. فمــا 
خــذ 

ّ
ات مــا 

ّ
�ل للباشــا  ــق 

ّ
و يصف دائمــا،  الفــرد مهزومــا وســكرانا  يبقــى  أن  أجمــل 

األصــل  �ــ�  تكســاس  أل�ســت  الســاحرة!.  تكســاس  مــن  وســيارة  �لبــا  و  خليلــة 
املفتــوح  الشاســع  واألفــق  ولــد،  و�غ�ــ�  بولــد  والصاحبــة  وا��ب�بــة  وا��ضــارة، 

شــيلدز)؟ بــروك  و(  مونــرو)  مارل�ــن  و(  مادونــا)   ) صــوب 
  ترتفــع الكــؤوس .. ��بــط.. ت�شــامخ صــدور ال�ســاء متأللئــة عبقــة.. وقــع رني��ــا 

�غطــي أرض الشــارع ، وســماءه، وزوايــاه.
�ــ�  ليدخــل  ُرّوِض  جــواد،  ظهــر  تمتطــي  ا���ــ�ة  لكــّن  الغر�ــب،  يق�ــ�ب   
مســابقات فروســية �أس العــرش، وملــ�ات جمــال املدينــة، وصاحبــات شــر�ا��ا، 
قصــر(  نحــو  ينطلــق  و�الســهم  ا��صــان،  ��ــام  يفلــت  املدمنــات.  وعاهرا��ــا 
وعطــور(  الهنــد،  بجــوز  �ســتحممن  ا��ليــالت  و  ا��ــواري  حيــث  ال���ــ�ات)، 

فيغــاس).  الس 
ترتــّد يــد الغر�ــب  بيضــاء فارغــة.. م�ــ�ة ا��ــزن تــزداد انكســارا.. ال   
أحد الليلة مستعد ألن يتصّدق.. أين أ��اب ا����؟؟.. أين خ��ة  ا��سن�ن؟ 
�علــو  بوجعــھ..  مســكونا  الغر�ــب  ينطــوي  تختفــي..  ثــّم  شــعاعا  تصبــح  تط�ــ�.. 
��ــب املدينــة.. �غــّص ا��انــة املركزّ�ــة .. يتــوارى النــاس عنــھ.. �ســند رأســھ ع�ــ� 
عــ�ازه.. تخت�ــ� عينــاه راعفت�ــن، ثــّم يصمــت متأمــال النــاس.. مس�ســلما لشــعور 
جــھ قاطعــا أزقــة( 

ّ
غامــض يملــؤه وحشــة صامتــة.. �شــرق وجهــھ بالدمــع، ثــّم يت

ألكــزا) العتيقــة صــوب شــاطئ البحــر، وهــو �ســتغيث ( يامــن يتصــّدق خ�ــ�ة بحــّق 
هللا).. يف�ــ�ش ��ــور البحــر، يخــرج نايــھ ، �ســرح �عيــدا �ــ� فيا�ــ� مملكتــھ. وكث�ــ�ا 

أ .د. محمد عبد الرحمن
 یونس 

مرآتان 
 من مرايا مملكتنا العمالقة 

قصة قصيرة 

ا�ولى
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كث��ا ، �عود حلمھ، وف��ا وسرورا، بر�قا، تاجا، خ��ا ، مدنا 
وأ��ــارا، و�لدانــا وشــطوطا، ودجلــة والفــرات والنيــل، و��ــدم 
املدن مدينة مدينة: إرم ذات العماد ، و واق الواق, وس�تة 
افرنقــع  ومليليــة، و�كســر منابــر جامعا��ــا، صرفــا ونحــوا، و
بالهــالك  متخمــة  بليــدة،  ومؤسســات  ووزارات  واحرنجــم، 
الشاســع، والقــذى،و ر�ــاح ا��ماســ�ن مــن �غــداد إ�ــ� شــ��از 
إ�ــ� البصــرة، ح�ــ� دمشــق والكوفــة، واإلســكندر�ة، مــرورا 

بمكــة واملدينــة وا��رطــوم.

كتف�ــن  فــوق  أســود  شــعر  ا�ســدل  البــار،  طاولــة  ع�ــ�   
عر�ض�ــن.. هــّزت املــرأة جســدها، فــزاد انحســار الثــوب. ملــع 
فخــذ أســمر، و تمــاوج �الن�ــ�ك.. حملقــت عيــون الســ�ارى 
من��ــرة .. تماوجــت حركــة الفخــذ مــع املوســيقى الصاخبــة، 
أحــد  تقــّدم  ثمــال.  مبت��ــا  األنثــوي  الزغــب  فار�عــش 
الســ�ارى.. أحــاط خصــر املــرأة بذراعيــھ.. تبــادال األنخــاب.. 
املــرأة  واس�ســلمت  النامــي،  الزغــب  ار�عــش   .. يــده  دّس 

لذراعيــھ.
ـــ شر�ت كث��ا يا مدام.. هل فقدت أحدا؟

ــــ أ�ــي.. أمــي.. زو�ــ�.. ولــدي .. أ�ــ�.. مدين�ــ� . ال أعتقــد أن �ــ� 
أحــدا آخــر ح�ــ� أفقــده.

الرمــش  لــك  ســأكون  الو�ــ�..  خادمــك  أنــا  أم�ــ�ة..  أنــت  ــــــ 
رأيــك؟  مــا  معــا..  الليلــة  ســ�نام  وا��اجــب.. 

ت ( 
ّ
 ـــــ أر�ــد  ألــف درهــم عــّدا ونقــدا، وثو�ــا فاخــرا  مــن محــال

��ــ� العل�ــ�) األمر�كيــة العامليــة .
خاو�ــة  قميــص  جيــب  جيو�ــھ..  الرجــل  ــش 

ّ
ف�  

�ــ� جيو�ــھ  تمامــا.. ثّمــة قطــع ورقيــة أخــرى متناثــرة مبع�ــ�ة 
األخــرى. أخرجهــا.. عّدهــا ثــالث مــّرات، وقــال بأ��ــ�: �شــر�� 
ال  طر�قتنــا،  شــيخ  و���بــة  الغائب�ــن،  ا��مســة  و�ــأوالدي 

هــذه. إال  واحــدا  ســن�يما  أملــك 
�ــ� الدراهــم املفــرودة ع�ــ� طاولــة  املــرأة  حملقــت   

فقــط. درهمــا  وخمســون  مائــة  ثــالث  البــار.. 
ــــــ  يبــدو أنــك رجــل طيــب ورقيــق، وابــن حــالل، أقــّدر فقــرك 

افقــة .. هّيــا نخــرج.  األســود.. مو
��ضا.. غادرا النادي.  

 مــن �عــض 
ّ
�ــ� ا��ــارج، بــدت شــوارع املدينــة خاو�ــة قاتمــة إال

جهــا صــوب 
ّ
ــة ضيقــة، وات

ّ
امل�شــردين و الســ�ارى. قطعــا أزق

ح) الشــع�� ع�ــ� الطــرف األخــر مــن املدينــة، حيــث 
ّ
(بــاب املــال

يرقــد البحــر هادئــا ود�عــا تحــت ســماء ��ّيــة  شاســعة

الثانية
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بطاقــة عبــق و فــل و ياســيمن أل�ــ� و صديقــي األســتاذ األديــب 
أســهم  الــذي   ، العامــري  الكر�ــم  عبــد  املســر��  و  الروا�ــي 
إســهاما كب�ــ�ا وفاعــال �ــ� �شــر ثقافــة العقــل، و التنو�ــر املعر�ــ� 
املتم�ــ�ة،  اإلبداعيــة  و  األدبيــة  بصر�اثــا)   ) مجلتــھ  من�ــ�  �ــ� 
هــذه ا��لــة ال�ــ� ضمــت أبحاثــا و دراســات نقديــة ع�ــ� غايــة 
مــن األهميــة، ونصوصــا قصصيــة و شــعر�ة و روائيــة  عاليــة 
العر�ــي  الشــعري  و  الروا�ــي  و  القص��ــ�  با��طــاب  احتفــت 
لــم  و  مدنــھ.  و  بــالده  �انــت  ــى 

ّ
أ� و  توجهاتــھ،  �شــ��  املعاصــر 

اإلبداعيــة  والنصــوص  املهمــة  باألبحــاث  ا��لــة  هــذه  تحتــف 
املغايــرة فحســب، بــل احتفــت بأدبــاء مــن دول الوطــن العر�ــي و 
أعــالم، و خصصــت لهــم ملفــات خاصــة، واحتفــت بنصوصهــم 
الوطــن  �ــ�  القــّراء  ��مهــور  وقّدم��ــا  النقديــة،  و  اإلبداعيــة 
إ�ــ�  املمتــّد  و  امل�ســع  اإللك��و�ــي  فضا��ــا  خــالل  مــن  العر�ــي 

العالــم. دول  مــن  كث�ــ�ا  شــملت  و�عيــدة  قر�بــة  فضــاءات 
و آخــر األدبــاء الذيــن احتفــى ��ــم صديقــي و أ�ــ� األســتاذ املبــدع 
املتم�ــ�  والناقــد  والقــاص  املــدّون  هــو  العامــري  الكر�ــم  عبــد 

املهــدي نقــوس مــن مدينــة اليوســفية باملغــرب الشــقيق. 
عبــد الكر�ــم العامــري الفنــان و املســر�� و الروا�ــي   
و الناقــد علــم مــن أعــالم الفكــر العر�ــي املعاصــر، و علــم مــن 
قرا��ــا  عــدد  فــاق  ال�ــ�  مجلتــھ  خــالل  مــن  الناشــر�ن  أعــالم 
العديــد مــن قــراء ا��ــالت الورقيــة واإللك��ونيــة، فمــن يتصفــح 
و  التبو�ــب،  وجمــال  اإلخــراج  جمــال  مــن  ســيدهش  مجلتــھ 

فائقــة.  �عنايــة  املنتقــاة  النصــوص  جمــال 
لقــد فتحــت مجلــة ( بصر�اثــا) صــدر أبوا��ــا لنصــوص   
كتــاب الوطــن العر�ــي املتم��يــن، ولــم �ســت�ن مبدعــا متم�ــ�ا، و 
لنصــوص كتــاب العالــم بامتــداد هــذا العالــم و �شــعب ثقافاتــھ 

حضاراتــھ. و 
الكر�ــم  عبــد  صديقــي  و  أ�ــ�  ��لــة  املتصفــح  إن    
هــذا  رحابــة  مــدى  سيك�شــف  بصر�اثــا)  (مجلــة  العامــري 
ثقافــات  ع�ــ�  وانفتاحــھ  تنّوعــھ  ومــدى  املعر�ــ�،  الفضــاء 
البلــدان و نصوصهــا، أدبــا و ترجمــة وفكــرا و إبداعــا، و مــدى 
قــدرة صديقــي العامــري ع�ــ� اختيــار النصــوص عاليــة ا��ــودة 

واألهميــة. 
أول مــا �عرفــت بنصــوص العامــري و رواياتــھ و مقاالتــھ �ان   
�ــ� عــام ٢٠١٨م، حيــث كنــت أعمــل �ــ� دائــرة العالقــات العامــة بجامعــة 
دجلة األهلية �� �غداد، و كنت أكتفي بقراء��ا، و من دون أن أراسلھ، 
و �عّرفــت ع�ــ� نصوصــھ مــن خــالل �عــض زمال�ــي �ــ� جامع�ــ� �غــداد، و 
�ــ�   

ّ
بــھ و بمجلتــھ إال لــم تتوطــد  دجلــة األهليــة، غ�ــ� أن صل�ــ� القو�ــة 

بدايــة هــذا العــام ٢٠٢٢م ، و �ان ذلــك مــن خــالل قراء�ــي لــ�ل مــا ي�شــر 
�ــ� مجلتــھ اإلبداعيــة املتألقــة.

لقــد �انــت هــذه ا��لــة ســّباقة �ــ� تقديــم نصــوص و دراســات جر�ئــة 
توجها��ــا  باختــالف  اإل�ســانية  املعرفــة  شــملت  ملفــات  و  حديثــة،  و 
املثــال، ال ا��صــر، قّدمــت ملفــا را�عــا عــن  و منا�عهــا، فع�ــ� ســ�يل 
�ــ� ا��طابــات اإلبداعيــة، كتبــھ صديقــي  املقا�ــ� و أد��ــا و حضورهــا 
املهــدي نقــوس، و قّدمــت ملفــات را�عــة م��جمــة عــن األدب اليابا�ــي 
اســتطعنا مــن خاللهــا أن نتعــرف ع�ــ� كث�ــ� مــن جوانــب اإلبــداع �ــ� هــذا 
األدب، و ع�ــ� كث�ــ� مــن حضــارة اليابــان و ف��ــا وروائي��ــا، و شــعرا��ا، و 

بخاصــة شــعراء (الهايكــو ).
�ــ� ��ايــة قو�ــ� إال أن أتقــدم بخالــص اح��امــي و تقديــري و  �ــ�  ل�ــس   
مود�ــي لصديقــي العامــري مقــّدرا دوره ا��ضــاري و التنو�ــري و املعر�ــ� 
�ــ� �شــر مــا هــو م��ــ�ء مشــّع �ــ� هــذا الليــل العر�ــي القاتــم املمتــد مــن 
ــى 

ّ
ــى �انــت و أ�

ّ
املــاء إ�ــ� املــاء، شــرقا و غر�ــا،و جنو�ــا وشــماال، و بــالدا أ�

ارتحلــت.
و أشــكره عميــق شــكري ع�ــ� تخصيصــھ هــذا العــدد ا��ديــد مــن مجلــة 
( بصر�اثــا)( العــدد ٢٢٧، �شــر�ن أول، أكتو�ــر ٢٠٢٢م)، لنصو��ــ� 
اإلبداعيــة و النقديــة، و كت�ــ� امل�شــورة . باقــات ورد لصديقــي العامــري 
تار�خــا  العــراق  مــدن  دّرة  البصــرة  ع�ــ�  أفــاءت  ال�ــ�  العر�يــة  النخلــة 
حســن  بخاصــة  و  وقصصــا،  وح�ايــات  ولغــة،  وفنــا  أدبــا  معرفــة،و  و 
الصا�ــغ البصــري  و الســندباد البحــري، و�ســاء البصــرة الفاتنــات أ��ــة 

وعشــقا .
صديقك 

محمد عبد الرحمن يو�س 

شــهادة الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن 
يونــس بمجلــة بصرياثــا  وبصديقــي 
ا�ســتاذ ا�ديــب عبــد الكريــم العامــري
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ت
اءا

ض
إ

نقاط  قوة  بصریاثا

سوران محمد

مقدمة من ا��رر:
�ــ�  العمــل  أن  ا��ميــع  ع�ــ�  يخفــى  ال 
ا��ــالت االلك��ونيــة، وخاصــة األدبيــة 
 ،

ً
كب�ــ�ا  

ً
جهــدا تتطلــب  والثقافيــة/ 

ال�شــر  يتطلبــھ  ملــا  للوقــت   
ً
افا واســت��

مــن مراجعــة، وتدقيــق، وتواصــل. وهــذا 
 أمامنــا، فقــد اتخذنــا 

ً
مــا لــم يكــن عائقــا

بدايــات  و�ــ�  مبكــر،  وقــت  منــذ  القــرار 
املســاحة  هــذه  تكــون  أن  العمــل، 
ولــن  العالــم،  مبد�ــ�  لــ�ل  ال�ســيطة 
نضع خطوطا حمراء، او رمادية أمام أي 
نــص أو مقــال، ومــا يخفــف مــن معاناتنــا 
مــع العمــل، ان ينصــف الزمــالء مــا نقــوم 
ع�ــ�  و�ج��نــا  �عــب،  �ل  يبــدد  وهــو  بــھ، 
أقــوى  وتصميــم  أشــد،  �عــزم  املواصلــة 
اقــع الثقا�ــ� واألد�ــي، ومــا  لل��ــوض بالو
محمــد،  ســوران  اإلســتاذ  األخ  رســالة 
معنــا،  تواصــل  وناقــد،  شــاعر  وهــو 
اال  بنــا،  مــّرت  ال�ــ�  ا��ــن  �ل  وعــاش 
بحــق  اإلنصــاف  شــواهد  مــن  واحــدة 
االديــب  للعز�ــز  شــكرا  «بصر�اثــا».. 
لــ�ل  موصــول  والشــكر  محمــد  ســوران 
الزمــالء الذيــن يضعــون �ــ� درو�نــا أزاه�� 

التوفيــق. هللا  ومــن  و��ــ�يع..  مــودة 

 ناقــد وشــاعر عراقی
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ال غــرو ان االعــالم االد�ــي �عت�ــ� منبعــا لأللهامــات 
ا��ديــدة واظهــارا لألقــالم ا��ديــة املهمشــة �ــ� 
هــذا  يومنــا  �ــ�  نــری  لألســف  و�ــا  لكــن  معــا،  آن 
ســواء  واملقــروءة  املرئيــة  الوســائل  معظــم  بــأن 
اقــع الک��ونيــة،  أ�انــت جرائــد أو مجــالت أو مو
مــن  هــذا،  أســوأ  بــل  مزاجيــة  قــرارات  تحكمهــا 
و�ــ� معاي�ــ� خاطئــة وضيقــة بحيــث تضــع هيئــة 
تحر�رهــا نصــب أعي��ــم عوامــل شــ�� لل�شــر ال 
مــع  متنافيــة   �ــ�  بــل  والفــن،  بــاالدب  لهــا  صلــة 
أو  ال�اتــب  خلفيــة  با��ســبان  �األخــذ  روحهــا، 
االجتما�ــ�  موقعــھ  أو  والقب�ــ�  ا��ز�ــي  انتمــاٶه 

ا�ــ�... ال�ــ�صية  وعالقاتــھ 
لكــن مــا نــراه و نقــرأه �ــ� مجلــة بصر�اثــا الثقافيــة 
تجعــل  تمامــا،  ذلــك  �ل  عکــس  هــو  األدبيــة 
االبتــ�ار وا��لــق االد�ــي هدفــا ســاميا لهــا، وهــذه 
امل�ــ�ة �ــ� ال�ــ� اعطــت لهــا زخمــا شــديدا، وقــوة 
الكتــاب حولهــا وجعل��ــا  ا�ــ� قو��ــا، واجتمعــت 
دون  املتنوعــة  املواهــب  جميــع  ع�ــ�  تنفتــح 
ال�شــر  أ�ان  ســواء  محســو�ية  أو  انحيــاز  أي 
أو  شــرقيا  أســودا،  أو  أبيضــا  شــ�ب،  أو  لشــاب 
وهــذا  ��مــا...  أو  عر�ــا  رجــال،  أو  امــرأة  غر�يــا، 
مــا نتوقعــھ ون�تظــره مــن مثقــف واع، ذو کفــاءة 
�شــعر  مرمــوق  موقــع  وصاحــب  عاليــة،  وخ�ــ�ة 
باملســٶلية تجــاه ضم�ــ�ه وقلمــہ واآلخر�ــن، هنــا 
نتلمــس الشــفافية واألصالــة، الر�ــ� وااليجابيــة، 
تجا��نــا روح  ت�بــذ االختــالف وتتمســك بالرســالة 
اال�ســانية  وتخاطــب  والفــن  لــألدب  الســامية 
ا��هــول  ا��نــدي  هــذا  مــن  عليــھ  اعتدنــا  كمــا 

الــذي �ســ�� باالســتاذ العامــري، وثمــرة عطــاءات 
بصر�اثــا منــذ ١٨ عامــا خ�ــ� دليــل ع�ــ� صــدق هــذا 

املقــال.
ان الشــعبية األدبيــة ملــواد مجلــة بصر�اثــا وتنوعهــا 
الر�ــادة وتجــذب  �ــ�  املوضو�ــ� وأصال��ــا تجعلهــا 
وحقــا  لــذا  االرض،  أصقــاع  �ل  مــن  ال��ــا  القــراء 
ا��ــا �ســتحق ان يحتفــظ ��ــا �ــ� املكتبــات کمجلــة 
ورقية ونرجع و�رجع  ال��ا الباحثون أثناء حاج��م 
وازدهــارا  تحســنا  نــری  الثانيــة  ا��هــة  و�ــ�  ال��ــا، 
اســماء  ونقــرأ  االخــری  تلــو  عــددا  ونوعــا)  (كمــا 
نفســها  و�عــرف  مواه��ــا  تنفجــر  کيــف  جديــدة 
فــال  املرموقــة،  ا��لــة  هــذه  خــالل  مــن  بالقــراء 
نبالــغ اذا مــا ســمينا بصر�اثــا بمدرســة املبدع�ــن، 
لــذا انــا اق�ــ�ح ههنــا (�عــد االســ�ئذان مــن االســتاذ 
ومٶسســات  هيئــات   ع�ــ�  العامــري)  عبدالكر�ــم 
ال��ــ�ة  بطبــع  يقومــوا  ان  وال�شــر  الطباعــة 
توز�عهــا  ثــم  ومــن  بصر�اثــا  مجلــة  مــن  الورقيــة 
وا��ار�ــ�،  العر�ــي  العالــم  �ــ�  واســع  نطــاق  ع�ــ� 
فأ��ــا تــروي ظمــأ القــراء أينمــا �انــوا ومهمــا �انــت 
مســتو�ات اســ�يعا��م وميولهــم الثقافيــة، بحيــث 
تجمــع هــذه ا��لــة عشــاقِ االبــداع املتم�ــ� واملتنــوع 
و�ســلط الضــوء ع�ــ� زوايــا خفيــة لــألدب والفــن 
ا��ميــع  تخاطــب  وأ��ــا  ا��ليــج  ا�ــ�  ا��يــط  مــن 
واالدبيــة  الفكر�ــة  العصر�ــة،  املتنوعــة  بموادهــا 
م��ــا،  الفنيــة والعلميــة والفلســفية وا��تمعيــة...
ا�ــ� كمــا ان لکتا��ــا تنــوع الــرٶی واألســاليب لك��ــم 
تظلهــم خيمــة واحــدة اال و�ــ� االصالــة واال�ســانية 

واالبتــ�ار. 



ال أفراط �� الصمت.!
إش�يليا ا��بوري/ طوكيو

أكـــــد ا��بوري/ لندن

أر�ج محمد أحمد/ السودان
لك و�� ..

ضباب أيلول-  هايكو ـ السي�يو

ْ
دون

ُ
 َيومَي غ�� امل

صفحة بيضاء

شغف املرايا

عانقي��

ما �عد املطرة
ارتباك

حراسةع�� درب البقاء

عيناك

نو�ت الرحيل، وال��رة

اقع مؤلم و ذاكرة األرقام

قصيدتان

سوران محمد

هدى املهتدي الر�س

عبد املطلب مال أسد

حاميد اليوسفي/ املغرب

�شوان عز�ز عمانوئيل

ن�يل حامد/ القاهرة 

سعد جاسم

�اظم جمعة

نصوصنصوص

رسول عبد االم�� التمي��/ العراق

مصطفى السعيدي/ العراق

مي/ العراق
ً

أسماء الرًو

صفاء الهاجري/ العراق

عبد الرزاق الصغ��/ املغرب
حس�ن ع��وس

منت�� عمران/ العراقتور�ة لغر�ب/ تو�س

د. عا�شة ا��ضر لونا عامر/ سور�ا

العلياء الع��/ العراق

اسماعيل خوشناو/ العراق عبد السادة البصري/ العراق

الشاعر الشهيد مضر حمد السعيد

سبعة أيام الشعر 

بالضوء واللون

وداع...

قصائد هايكو للشاعرة األوكرانية 
 فالد�سالفا سيمونوفا

 ترجمة ب�يام�ن يوخنا دانيال

املرأة الشبح

طائرة ورقّية

مواجهة وقصص أخرى قص��ة جدا

حلم باب��

مرزوق

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة
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إشبیلیا الجبوري/ طوکیو

ـ 0 ـ
�شوق ـ٬ املفروط ـ٬ بفتح الفاء والراء٬ جمع أفراطھ.!

الفصل األول
ـ 1 ـ

املفروط ـ٬ ترهف الليل ـ٬ جرأه �� السبق٬ إ�� ال��ر.!
ـ 2 ـ

اإلرادة قوة٬ أستحم الضباب ـ٬ نحاه عنھ.!
ـ 3 ـ

��افت ـ٬ ضيعها٬ أ��لھ السهر.!
ـ 4 ـ

أسرف أمواه ـ٬ املفروط ـ٬ بدد الشوارع٬  املق��٬ سبقھ.!
الفصل الثا�ي

ـ 5 ـ 
العطش ـ٬ قلمھ وأرسلھ٬ الصمت عنھ٬ �شي�تھ.!

ـ 6 ـ
أعتناه الصمت ـ٬ من �سبق الصمت٬ أعد ��ي�تھ٬ املق��.!

ـ 7
تقصر صيغتھ ـ٬ القمر م��وك �� ال��ر٬ ظاللھ.!

ـ 8 ـ
إسراف ومجاوزة ـ٬ �� ا��كمة٬ يفرط العطش.!

ـ 9 ـ
 تبوذ ـ٬ الفارط املتقدم عطشھ ـ٬ ال��ر منھ٬ ماء ل��ميع.!

الفصل الثالث
ـ 10 ـ

الرهفــة ـ٬ األرتفــاع املفــرط٬ �ــ� ا��ــرارة.!٬ تقــدم ـ٬ أصــراخ الصمــت٬ أرســالھ.!٬
�شــوقـ ٬ املفــروطـ ٬ بفتــح الفــاء والــراء٬ جمــع أفراطھ.!.أصــرخـ ٬ الفــارط متقــدم 

شــوقھ٬ ال أفــراط �ــ� الصمــت.!٬  ان��ــت. 
September 2022 13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* 10 قصص قص��ة ذكية ــ متوالية سردية مؤتمتة �� ثالثة فصول.

ال أفراط في الصمت.!
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شغف المرايا
أسماء الرومی

العراق

ص
صو

ن

شغف المرايا
أسماء الرومی

العراق

ً
 فارعا

ً
سأحتفظ بك ��نا

يرمم مدن الروح
�شاطرها ��ظة االنتصار 

 ��دهد قلوب  صغارها الناج�ن 
�غرس  برعم فرحھ �� حدائقها 

و�مأل  درو��ا  بنغم فر�د
ً
  حلوا

ً
سأحتفظ بك ��را

�عادل للروح ملوح��ا
و�عيد زهو �ساتي��ا

 منبعھ روحك 
ً
  ابديا

ً
��را

ومجراه رو��
 تبدد ظلمة الروح

ً
أحتفظ بك نورا

توقظ شغف املرايا
ً
 جديدا

ً
و�علن للبوح عهدا
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لك
طيفي �ع�ُ� بك ع��

جناح الذكرى
إ�� مشاًعٍر كنت قد �سيْ��ا

 هناك
ً
توقد شمعة
وتن�ُ� الدفء

ِمن نار أشعلناها
ذات حب ...

��
صوتك يدوزن عصب

رغب�� فيك
و�ج��ُح ِمن مخيلة

ً
عر نصا ِ

ّ
الش

يح�ي كم
ِك

ُ
تمادت ن��ت

الوا��ة الِفعل ��
خ��لِة ثبا�ي ...

لك
ر�ك وت��ة

ُ
لغ�� ت

ا��فاف وتوقظ املطر
�ست�يح ُعزلتك

تثمر �� قلبك رعشة 
و�عل��ا لن تكون ٕاال �� ...

��
ذلك الرهق ا��ميل

ح�ن أمرر أصا���
ع�� روحك

املتمددة �� القصيدة ...

لك
سر املسافة

ال�� ���ت بي�� و��نك

مدينة
ِمن ا��راب ال �ع��ف

ب�لمة حب
و

ٔ
ا

آهة عشق ...

��
الظمأ ِمن �عد ارتواء ...

لك
اقصة ا����ة الر

ع�� وتِر الكتابة
ماب�ن

ا��قيقة والوهم
 �� ...؟؟

ً
هل كنِت يوما

لك ولي ..

أریج محمد أحمد
 السودان
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ـ 1 ـ
ضباب أيلول …

يندفع الفجر إ��
ا��ليــب.!                                                                                                                                          أوا�ــي 

ـ  2 ـ 
رصيف ا��قل ـ

أوراق التفاح �س�بديل ثيا��ا
من أع�� الغصن.

ـ 3 ـ
مساء ممطر ـ

إرادة الديك يلعلع
�� ألوان لوح��.!

ـ 4 ـ
مطر أيلول

�غسل العصاف�� ��
ا��قول.!

ـ 5 ـ
 أوراق األ��ارملونة

ظالل ا��ر�ف
أفقية.!

ـ 6 ـ
نجوم غ�� منتظمة

بجع�� الكحلية
تتا�عها.!

ـ 7 ـ
بجع�� الكحلية الكب��ة

منقارها األحمر
مناحيھ غ�� مؤكدة.!

ضباب أيلول
 هايكو ـ السينيو

أکد الجبوري
لندن

ـ 8 ـ
أب�سم��ا قط��

�� صباحات ا��ر�ف
الضباب ع�� السياج.!

ـ 9 ـ
برد أمسيات ا��ر�ف

رفعت الشعدانات
مع أنفاس رو��.!

ـ 10ـ
يأ�ي ال��د٬ مع الظالم

 املقالة السوداء
سميكة.!

ـ 11 ـ
دجاج��

ذات صمت مالئ�ي
نظرا��ا األن ظلية حز�نة.!

ـ 12 ـ
ستائر ا��ر�ف

األلوان امل��رة تز�ن األ��ار
األرض لوحة قماش.

ـ 13 ـ
صباح ضبا�ي ـ

عز�مة معز�ي الصغ��ة٬ �عبث
�� منتصف أف�اري.!
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1                     
حوار لي�� ... 

 ا��مال 
َ

شاعٌر حب�ت
�ستخف سفسطة اللغط املكرور

تتحسُس حروفك امل��اكمة 
فوق طاولة حوارك اللي��

لم ��� إستفهام وجهك املعتكر
�ل الطرقات موحلة 

دونما مطر 
حذار ح�� مْن وصوِل �عضك 

2                          

تثاءب ...

 حد الشبع
َ

ي كنت
ّ

 الذ
َ

وانت
 اللْيل املتآخر مألى

ُ
وحانات

ح�� الهذيان
 
ً
ت�ثاءب تباعا

ً
وحدُه الشراب �ان الذعا

ُيثملك بلونھ النمل

3                            

يوم غ�� مدون ...

ي دعاك ان تجمع
ّ

ما الذ
لغط اف�اري 

�� يومَي غ�� املدون
تبوُح خفاياها

فوه
َ
� تت

ّ
شفتاي وحدها ال�
وحضورك املبكر 

لم يقلل من بياِض ذقنك املتفرق

                     

 َيومَي غير الُمدوْن

رسول عبد االمیر التمیمی
 العراًق

4                           
أرقب �أ��� ...

موزع ما ب�ن لغط املاحول
وثرثرة  بقايا الفصول املهر�ھ

سكران أرقُب �أ���
النصف ممت��ء

5                           
شارع ...

لم تُك قصيدتك 
سوى مالمح عشق ما��ة 

بضبائِب الغ�ش الشتوي
ٌ
عالقة

والشارُع عميق
يفزُع محتواك

ما ب�ن نصك والصورة                  
6                          
عباءة صو�� ...

كنا صديق�ن حميم�ن
ندرك ما حولنا

ح�� خيال الرغبة 
 وراء عباءة صو�� فضفاضة

ُ
نلتف

كعاشق�ن ملتذين
�سبح �� فضاٍء غ�� محسوس                      

ونل��ُم الَصمت
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عانقي�� عانقي��..
ك �� عمِر س�ي�� افر�� همَّ و

 
َ

والشــراي�ن ا��اليــا   
َ

تحــت وانــزوي 
الرئت�ــِن  

َ
و��ــن

ك  واجم�� أف�اَر حبَّ
وارت�� بالقلب ب�ن األ��ر�ِن

 عيو�ي
َ

 حّب ترت�� ب�ن
َ
ان �� نظرة

رافقي��.. رافقي��..
هل سألقاِك إذا طاَل املدى..؟

 املرمر�ن
ّ

ي بكف
ّ

 كف
ً
واضعا

ح�ن القاِك ..
تدوُر االرُض دوراِت جنو�ي

 ا��ر�ِف ..
ُ

يا ��ابات
أنِت أغ�� من عيو�ي
أنِت شو�� وظنو�ي..

ي و�قي��..
ّ
أنِت ش�

أنِت حض�� وحني��
يا صال�ي ..يا صيامي..

انت إيما�ي ودي�� 
لست ادري ..أهو حب 

ام بقايا من جنو�ي؟
لست ادري ..

هل سأ��و ذات يوم
ر�ــوِع  �ــ�  �غفــو  عي�يــك  أرى  ـ�ـي 

. . ســم�ِن ليا ا
.. 

ً
أنھ يكفيك ظلما

 تقتلي��.
ً
انت حقا

عانقي��..عانقي��

عانقيني
صفاء الهاجري
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ارتباك
حسین عبروس

املدى من مداك
دى من نداك

ّ
والن

والغناء من شذاك
فماالذي أبكم القلب

ح�� أب�اك ؟
ح�ن صّ��

أر��� سماك
...

يا موطنا أرتا ده
�� إرتباك

هذي خطوا�ي
تحّدث عن ثراك

وهذي يدي
تبحث �� صمت

عن يديك
وهذا قل��
ح�ّ� الود
�ي يراك

فما الذي دّس
�� نبضھ �ّل

أسباب اإلرتباك؟
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١
أبحث عن ألف ذر�عة

ألعدل شهقة ا��ياة
ألنحت من هذا الضوء

أسرار الوجود

٢
الشعر ال ���ز أمام قدر محتوم

 السماء ترسمھ حروف التم��
ُّ

ف
َ

ك
وا��ن�ن يوسع ذاكرة املهزوم�ن

٣
 ال �سأل عن غبطة عابرة

أسدلت ستار��ا باكرا
ال �عاتب أحدا ع�� الغياب
فاملارقون من زقاق ا��ياة

ال يحملون وزر األفول

٤
 املوت يأ�ل الوقت 
وع�� أهداب ا��ياة

تتفجر بقع النور
تمحو سيل العتمات

على درب البقاء
توریۀ لغریب/ تونس
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حيا�ي أمسيات ماطرة
واصبوحات ت�اد تكون جميلة

انا ال أغلق نافذ�ي ليال
أدخن

أو أشرب
أو أ�ل
أو أنام

حيا�ي حلم
ال أ�اد أمسك راس ا��يط 

ح�� ي�سرب من ب�ن أصا���
قصيدة طالسمية

ال أستو�� طلسم
عفوا مقطع 

ح�� بذوب املقطع االخر كقرص فوار �� �اس متأرق
حيا�ي ناحية �� مدينة قصفت حديثا

الزال الدخان بكثافة يتصاعد من ردم ازق��ا
غو�بة مات ذئبا��ا فت�اثرت االيائل

حيا�ي أمسيات دائمة
تقلب ا��و

*

عنوان قصيد�ي هو
هــو لــم أغ�ــ�ه  ، مــازال الصفصــاف يحيــط باملدرســة االبتدائيــة ، و املنــارة كمــا 
�ــ� خلــف املرائــب فــوق الهضبــة ، لــم �ســ�بدل مديــر مصنــع علــب القصديــر 
افــذك خضــراء والشــمس �غــرب  الصغ�ــ�ة جــدا ســيارتھ ، ال زالــت ســتائر نو

خلــف نفــس  ال�ــ�رة الغر�يــة ،  نفــس ال�ــ�ق والرعــد و املطــر
ورائحة الشاي 

وال��اب
عنوان قصيد�ي هو هو

الزال عرس ا��تان قائما ا�� �عد منتصف الليل
الزال والد ا��تون يوزع األ�ل ع�� ا����ان

الزلت �� قصيد�ي
أقرأ الشعر للنوار املبلول

�عد الزخة
عنوان قصيد�ي

ما �عد املطرة

هــو لــم أغ�ــ�ه  ، مــازال الصفصــاف يحيــط باملدرســة االبتدائيــة ، و املنــارة كمــا 
�ــ� خلــف املرائــب فــوق الهضبــة ، لــم �ســ�بدل مديــر مصنــع علــب القصديــر 
افــذك خضــراء والشــمس �غــرب  الصغ�ــ�ة جــدا ســيارتھ ، ال زالــت ســتائر نو

ما بعد المطرة

عبد الرزاق الصغیر/ المغرب
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افها  مسك ا��ياة من أطر
ُ
ن

�أ��ا سماء 
نخاف أن يقع م��ا من نحب 

وهكذا نبقى أبدا 
حراسا خائف�ن 

نموت 
ولم نذق ما�شت�� م��ا 

تلك ا��ياة 
ل�ست لنا 

إ��ا لل��عان 
افها كصّرة  الذين يلمون أطر
و�حملو��ا ع�� عصا الشغف

و�مضون متبخ��ين 
�� �ل جولة لهم ح�اية 

إنما ا��ياة سلسلة من ا���ايات 
ال�ع�شها ا��راس

هم فقط يتفرجون..

حراسة
منتهى عمران
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عيناك 
د. عائشۀ الخضر لونا عامر

ْ� عي�يك ..
َ
املساء ُ مائل ٌ للصفرة  بقرب اقحوان�

وأنا أراهما حقل نرجس ٍ يليق ُ بقبعتك السوداء ..
كذلك صمتك ،، 

ح�ن هاتفت�� ،،
 حس�تھ ُ طبول َ عرس ٍ افر�قي ..

وصمت َّ بدوري ،، 
 ع�� ....

ً
فزقزق َ عصفوٌر شقي ّ،، بدال

-----

أتذكر ْ ..؟
ح�ن ألصقت ُ أذ�ي ّ بمذياعنا القديم ..

ذلك الب�� ُّ ،، ألستمع َ آلخر �شرة لألخبار ..
و��رت�� وق��ا ،،

وأدليت َ بدلوك َ ،، 
ففاض َ ،، وأغرق�� !

-----

يا لعي�يك َ !
ُر�ي بلوحة « عّباد الشمس « لفان كوخ ِ

ّ
تلك ال�� تذك

و���ب�� تلك الصفرة لتأخذ�ي هناك ...
هناك ،، ا�� أرصفة ٍ �عر�د ُ من اللهب ..!

ألرقص ك��ر�ة ٍ الهم ّ لد��ا اال ّ 
نقر ُ دف ّ ،، ووميض عي�يك ...

----

أ�عرف ..؟
سأبوح ُ لك َ �سّري  ،،،،،  

وعد�ي أن التخ�� َ أحدا ً......
ها خلسة ً خلف عمود السقف ..

ّ
ح�� لتلك َ اليمامة ال�� ب�ت عش

أن�� أستعرت ُ رأَسك ذات تما�� ..
وأعرتك َ رأ��� ،، 

أتدري لم َ ؟
فقط ألخ��ك َ : 

ي .. !
ّ
ك َ ، أ�

َّ
أن
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سبعة أيام الشعر 
سوران محمد

١
- Derealisation-

..

مررت تحت زخات املطر
 نصب عي�يك
لم تكن ترا�ي!

أ��ا امل�ان
لقد كنت �سمع

خفق النعال!
***

٢
- ��يج -

....
عندما �غ��� الليل
األبطال ا��قيقي�ن

ب��اف السكينة،
ت�ناثر ضوء الشمس  

مع صباح جديد
ب��يج أبطال مز�في�ن.. 

***
٣

 - الو��-
....

اخلعوا تلك األجنحة
لــــــــــــــــــــــــــــاـ حاجة

للتحليق ا�� ذلك العالــــم  
ورؤ�ة �ل هذه االشباح

خلف ستائر
الوجوه!

***
٤

- أر�ع�ن فما فوق- 
..............

ان�بھ
أ��ا األر�ع�ن فما فوق! 

رامبو ٣٧
آالن بو ٤١

�اف�ا ٤٣
بودل�� ٤٦

عاشوا فقط !
***

٥
 - ؟-

...........
قالت: 

‹ �ل ليلة
 يرفع�� و يرمي��  

مارد ‹
لكنك كنت طفال

لم تكن تفهم حي��ا
***

٦
-  منطق الط��-

………………
قد طارت القماري �عيدا

من جور الفصول
رأيت احداهن اليوم

ع�� طر�ق الغر�ة
و�أّ��ا �� ال�� 

�انت ��بط �ّل صباح
ع�� شبابيك القلب املنكسرة

و �غرد �� ���عها  
أ�شودة االغ��اب!

*
٧

ْهَدل-
َ

 –   وصية الك
.………………

ْهَدل يوما
َ

قال �� الك
أكتب – شاعرا 

وال �عش – شاعرا
واال

كيف تتحمل قساوة األحباب
و خيانة األ��اب

آه… وا أسفاه
عندما هب �سيم الشعر 

�س�ت غلظة االعاص��
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ُيور 
ُّ
َ�ة واهاجر َمع الط

َ
َبْع�

ُ ْ
م ُروِ�� امل

َ
ل
ْ َ
مل

َ
أ

َهاِجَرة 
ُ ْ
 امل

�ِ�� َبْ�ن 
ْ

ف
َ
� َوَعْن ن ِ

ّ
ت أْبَحث َع�

َ
 َبَدأ

 
َ

ِن�ن َك الّسِ
ْ
 املتاهات واالنكسارات ِ�� ِتل

ك 
َ
� ل ا َمَعك . . . . . ماب�ن ِحّ�ِ

َ
ن

َ
أ  َو

ْ
ت

َ
ِ�� َمض

َّ
 ال

 وماب�ن َ�ْعَدك و��رك . . . وماب�ن جفاك 
ِبك 

ْ
ل

َ
� ق

َ
ِ��ٌّ إ� مُّ

َ
ض

َ
اَرة ت

َ
    وقسوتك ، ، ت

ا َمَعك ، 
َ
ن

َ
أ َعاَدة َو     و�شعر�ي ب�شوة السَّ

ِر�ُد ؟ ؟ 
ُ
ا ت

َ
ِ�َ�ِ�ي َماذ

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ك أ

َ
    هل ل

ة 
َ
ْ�ظ

َ
ك �

ْ
ا أتودد ِمن

َ
ن

َ
أ َمن َو َ

 ز
ُ

 منذ
يُّ َجِديٍد 

َ
ك أ

ْ
َر ِمن

َ
ْم أ

َ
اء َمِ�� ! ! َول

َ
 َصف

َعْهِد َمَعك ، 
ْ
� ال

َ
ا َع�

َ
ن

َ
أ ِو�ٍل َو

َ
َمٍن ط َ

 َمّر ز
َساَرة 

َ
ِث�� . . . . . خ

َ
ك

ْ
ِلك ال

َ
ِ�� ذ

َ
ف

َّ
ل

َ
ْد �

َ
 ق

ْعَصاب ، 
َ ْ
ِلف األ

َ
َباب . . . َوت

َّ
ِن�ن َوالش  الّسِ

ر 
ْ

ِفك
ْ
ِ�� أملرتبك ، وش�تات ال

ْ
ل

َ
 ونبض ق

َياع ،   َوالضَّ
ِر�ُد ؟ ؟ 

ُ
ا ت

َ
ْل ِ�� َماذ

ُ
   ال افهمك ق

ِذي �سوده 
َّ
ك ، ، ال ِ

َ
ك َوَعْن َعامل

ْ
َعد َعن

َ
 ِاْبت

ْوف ،  سن�ن 
َ

�
ْ

ُموض ، ، َواِالْرِتَباك َوا�
ُ
 الغ

اظ   
َ

ِ�ف
ْ

ّل جهودي   ِل�
ُ
     واعوام  وأنا اس�� ِب�

�  خسارتك 
َ

َوى َع�
ْ
ق

َ
 أ

َ
ي ال ِ

ّ
�
َ
ْيك . . . . ِأل

َ
    َعل

ِع�َش بدونك 
َ
 أ

ْ
ن

َ
   واليمكن أ

ِر�د ؟ ؟ ؟ 
ُ
ر َوت

َّ
ك

َ
ف

َ
ا ت

َ
ِ�َ�ِ�ي ِبَماذ

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ك أ

َ
  َهْل ل

ت �البحر» 
ْ
ن

َ
أ       عشت َمَعك دهرا» َو

ا ِ�� 
َ
ْهُمك َوَماذ

َ
   يصعب ‹ ع�ً� ف
 داخلك َيُدور ، 

ْسَيان ،  ِ
ّ
 ابتعد»عنك واحاول ال�

 � ِ
ّ
ب   ِم�

ُ
ل
ْ
ط

َ
� َوت ِ

ّ
َبْحث َع�

ْ
ْرِجع ِبال

َ
    ت

َماح و الرُُّجوع ! ! !      السَّ
ْبَدأ 

َ
ا ن

َ
ت ُدِعين

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
ر ِحيِ�َ�ا َماذ

َّ
ك

َ
ذ

َ
   هل ت

ِع�ش ِ�� 
َ
ا َو�

َ
� ُحّبن

َ
   من َجِديد نبقى َع�

ُموع ، ، لنحتفل 
ُّ

    مملكتنا و�شعل الش
    ِبالرُُّجوع ! ! ! ! 

ك ، ، تتعصب ، ، 
ْ
ك واتقرب ِمن

َ
 اْرِجع ل

ل 
َ
ل ِ

ْ
� مالمحك امل

َ
َهر َع�

ْ
ظ

َ
 وتقسو ، ، َوت

 ِ�� َحِب�ب ! ! ! 
َ

ون
ُ

ك
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ً
 �أنك مج��ا

ِر�د ؟ ؟ 
ُ
ا ت

َ
ِ�ُ�ِ�ي ِبَماذ

ْ
خ

ُ
 َهل ت

ك « 
َ
ْسُموح ل

َ ْ
َ�� الوقت» امل

َ
ت

ْ
ص ان

َ
ال

َ
 خ

ّم ِلُوُجوِدك َمِ�� . . . . 
َ
 والعاد ِاْهت

ك ِبَصْمت َوُهُدوا ، 
ْ
َعد َعن

َ
اْبت  سارحل َو

ھ «ا��كم ، 
َ
ُرك ل

ْ
ات َمن َو ك ِللزَّ

ُ
ُرك

ْ
ت

َ
 أ

ُيوِد ، ، 
ُ

ق
ْ
َك ال

ْ
�ِ�� َو احرر َها ِمْن ِتل

ْ
ف

َ
 ساعيد ن

ن 
َ
ْعل

َ
ْسر  الصمت َوأ

َ
 ساغتال َوَجِ�� َواك
ور ، ، 

ُ
ف

ُّ
د َوالن َمرُّ

َّ
    الت

ِمك املشئوم 
ْ

اِلف قوان�نك و ُحك
َ

خ
ُ
  أ

اِت 
َ
ِلَمِة ذ

ْ
ظ

ُ ْ
 َواْ�ُ�ر مملكتك امل

ة ، ، وام��� َحْيث 
َ
اِمل

َّ
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َ
ق

ْ
 ال

ْرِميم 
َ
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َ
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ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 َيِجُب أ

� عالم» 
َ
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ْ
ف

َ
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ِو�ِنھ 
ْ

ك
َ
� ت

َ
ا اْعَمل َع�

َ
ن

َ
   أخر ، َعاِلٌم َجِديد أ

ِليق . . 
َ
ِ�� ������ ت

َّ
 ال

ُ
َ�َياة

ْ
ار ا�

َ
ت

ْ
  َواخ

ِجْد ِف�َ�ا 
َ
 َعْن َحياِة . . . . َجِديَدة أ

ْ
 ِاْبَحث

َ�ِعيــَدة   ،  ، ــَعاَدة  السَّ �ِ�ــ� 
ْ

ف
َ
ِلن ــع 

َ
ْصن

َ
َوأ َ�ــّب 

ْ
ا�  

 .  . ــك 
ْ
َعن

ْدِري ؟ ! 
َ
 أ

َ
ْيَن ال

َ
� أ

َ
    إ�

َعاِلم واع�ش ملفردي «» 
ْ
   اع��ل َعن ال

ان ِ�� َواٍد ماب�ن 
َ
ار  �� َم�

َ
ت

ْ
 َواخ

َرى ِسَوى 
َ
 أ

َ
 ال

ُ
ة

َ
اِمخ

َّ
ِ�َبال وقممها الش

ْ
 ا�

ْسَمُع 
َ
 أ

َ
يوم ، ، َوال

ُ
َماء ا��ملة ِبالغ     السَّ

ِلَها 
ْ
ُيوِر . . و�اليت ِمث

ُّ
   غ�� َصْوِت الط

   امتلك ا��ناحان َواْحِلق َمَعَها واط�� 
ُ�ُدود . . 

ْ
�  ا�عد ا�

َ
    إ�

َوى يحتو��� َ�ْعد �شت�� ، ، 
ْ
 َعْن َمأ

ْ
  ِاْبَحث

ان 
َ
ن

ْ
ِمئ

ْ
اَحة َواِالط اِن ِفيِھ الرَّ

َ
 َعْن َم�

َمان . . . . . . . . 
َ ْ
ْمن َواأل

َ ْ
َعر ِباأل

ْ
ش

َ
 َوأ

� أحضانك 
َ
�وء ! ! ! َوِ��

ُّ
ب ال�

ُ
ل
ْ
ط

َ
  وقررت أ

ُعود ! ! ! 
َ
    أ

��ِ
ْ
ل

َ
� ق

َ
ك املوشوم َع� رَّ ِ�� ِمْن ُحبُّ

َ
 َمف

َ
 ال

َنَوْيت الرَِّحيل، َواْلِهْجَرة
العلیاء اْلَعِلّی 
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�ــ� �غــداد  مضــر حمــد الســعيد ولــد 
اقتصــاد  ب�الور�ــوس   ١٩٥٥ عــام 
ل��ــزب  انت�ــ�  �غــداد،  جامعــة  �ــ� 
التنظيمــات  �ــ�  و�شــط  الشــيو�� 

ال�ســار�ة،  الطالبيــة 
السياســية  واملقالــة  الشــعر  كتــب 
اقيــة االيرانيــة  فقــد �ــ� ا��ــرب العر
قصائــده  مــن   ..٢٥ ســن  �ــ�  وهــو 
لألديــب  قصيدت�ن.شــكرا   نختــار 
املغر�ــي املهــدي نقــوس الــذي زودنــا 

. ت�ــن لقصيد با

 ا�ع�اسات ما ب�ن ا��قيقة وظلها
(١)

(٢)
شهادة عن مناضل اغتيل ذات 
مساء عند مدخل البار العتيق

قصيدتان للشاعر الشهيد
مضر حمد السعيد
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يا أ��ا املتجدد دوما.. املنبعث دوما
من ب�ن ثنايا الضلوع ومن ب�ن ا��فون

تطلعت إليك وما �ان بي�� و��ن اإلنبعاث سوى ��ظات
ما دون ا��ياة ، وفوق املوت كنت و�انت حيا�ي

اك�شفت يوما أن تحت األجفان دوما دمعة احتضار
اقص فوق األكفان حينا وحينا فوق ا��سور ت��

مع زهرة نب�ت �� مق��ة املوت ف��ا كما ا��ياة
وانت يا أ��ا املتجدد دوما .. املنبعث دوما

ع�� األرصفة املقفرة �شاطر م�سوال حياتھ
ت�سول أو �سرق منھ طعامھ

تتص�ت ع�� مجنون يت�لم �ا��كماء
�شاطره صياحھ والسعادة �ا��لم

تتوغل عميقا حامال راية سالم
ودعوة اس�سالم

حلما �ان يوم مولدك
وحلما �ان يوم موتك

وأنت ما ب�ن ا��لم وا��لم تبعث �� أشعارك
تحمل ف��ا موتك وطغيانك

وح�ن استوعبت أشعارك
ووجدتك �� جسدي مخيما

رافضا تار�خا نظيفا صنعتھ بنف���
زخرفتھ وجملتھ بيدي

روضت فيھ ضم��ي
ورفضت يدك وف��ا يدي

رفضتك وأنت �شارك�� الهو�ة
وتحمل اس��

عنوا�ي
وجزءا من القضية

***

�لمت نف���
أودع��ا سري

حمل��ا ه��
صارح��ا أنك يا نف��� مز�فة

وما أنا سوى قشة هشة مجعدة
و�ال فلم خطو�ي مضطر�ة؟

ولم ترقض أصا��� القلم والورقة؟
صارح��ا أيضا بحقيقة االنتماء للهي�ل السامي

بخفايا الصراع ،
بمعركة الظالل امل�سية

با��ب الذي يكمن خلف الصفيح �� األكواخ امل��بة
باملصا�ع...

با��قول ا��ضراء ال�� نحلم ��ا مع شعاعات الصباح امل�سلة
بالذين �عمدون ا��ياة والزمن والقضية

و�الزمن الذي تفقد فيھ األشياء بر�قها
وعن هذا الذي تفيأ ظل الشمس تروى ا���اية

هذا الذي جاء ولم يزل �� الصباحات املتكررة ي��ء
هذا الذي جاء ولم يزل حامال �ل ألوان الضياء

شاهرا بوجھ من �شهرون سيوفهم الطبقية الغضب وا��ب والقضية
....

......
.........

عن هذا الذي تفيأ ظالل جس�� امل��ك تبقى طو�لة ا���اية

مضر حمد السعيد
�غداد

٠٨/٠٨/١٩٧٥

انعكاسات ما بين الحقيقة وظلها
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أتقاسم و�ياك �سابيح الزمن الغر�ب
تحظ�ن انت بمسار النجم البعيد

وأتداخل أنا بحزن املوت
�شوارع األلم الدف�ن

بمومس ��وز ت�تظر بقية زاد يوم �ان قر�ب
محظوظة أنت

احتكرت الزاد وأشالء متاع الزمن العص�ب
تقاسمت و�ياك انكسارات الضوء املتجرد من انبعاثات الصباح

من تكسر الصوت عند فوهة بندقية
اليوم أمس وغدا أمارس ا��ياة و�� جي�� ثمن اطالقة

مفقودة جرائد املساء
اش��يت مو�ي عندما �انت ا��ياة رخيصة تباع و�ش��ى

مفقودة جرائد املساء
اضاعوا ا���� اليق�ن

وت�لمت اإلذاعات عن أخبار الصباح
تقدمت عقارب الساعات ليصبح املساء صباحا

وأخبار املساءات ما زالت مفقودة
محظوظة أنت

تقرئ�ن جرائد املساء �� الصباح
وتتعر�ن صباح �ل يوم تحسب�نھ مساء

أغلقي األبواب والشباك وال ت���� ثقب الباب وفوهة ا��نفية
واحذري األع�ن ف�� رقيبة ت��بص باالشياء،

جر�متــھ  م��مــا  الثــوار  ��كمــة  لتوفــر  العميــاء  اللــذة  بمداخــل 
ســية سيا

احذري العشق فهو جر�مة سياسية
احذري املال�س ا��مراء ، فامتالكها جر�مة سياسية

واحذري شيوع�� العالم ، فالتحدث معهم جر�مة سياسية
****

ايھ ياوطن العشق
كم هو صعب أن �عشق الغر�اء

وعاشق �عشق العشق
ينافس العشاق وكتاب ال�لمة الرعشاء

يا وطن العشق
�� جي�� ثمن إطالقة ت�تظر مطلقها

عذر�ة القمر ان��ك��ا أقدام ا����ين
وعمر لين�ن �� ق��ه يتجاوز املائة

وأنا �� ق�� ا��ياة أقرأ عن عاشق اغتالھ عشقھ
الرصاصات تحدث موتا ضوءا وصوتا يفزع ا��مامات

الرصاصــات صو��ــا يضيــع �ــ� صرخــة املناضــل الــذي اغتيــل عنــد 
مدخــل البــار العتيــق

الرصاصات صو��ا يضيع �� صرخة حب�� ت�تظر ا��ياة

�� عي�� جا�ع ي�تظر ا���� االحمر
ودمــوع طفــل ي�تظــر أبــاه املناضــل الــذي اغتيــل ذات مســاء عنــد 

مدخــل البــار العتيــق
***

لو �ان ا��وع املر�سم �� أع�ن الفقراء يحدث صوتا
لو �ان املوت يحدث صوتا

ألصبح اغتيال املناضل�ن �� مقا�� املدينة ا���ر�ة صعبا
ح�� و�وجود �غطية ذكية

والرتفع ثمن الرصاصات
وال  عمــل  بــال  انفســهم  ا���ر�ــة  املدينــة  ��ــارات  أشــباح  ولوجــد 

هو�ــة
لكن املوت ال صوت لھ وكذلك ا��وع

فلنقتل ولنقتل ح�� يصبح للموت صوت
يصل ألذن صاحب املطرقة واملنجل

ولنقاسم لين�ن ق��ه
فاملوت يخيم ع�� املدينة

واليزال �� جي�� ثمن اطالقة
والبول�س السيا��� يبحث �� البار العتيق عن مناضل

املوت يخيم ع�� املدينة
والبول�س السري يبحث ب�ن أحضان عاهرات املدينة

عن مناضل اغتيل ذات مساء عند مدخل البار العتيق
�غداد

٥/٣/١٩٧٥
- مضر حمد السعيد

شهادة عن مناضل اغتيل ذات مساء عند مدخل البار العتيق
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ينادي�� البحر...
�عا�ْ�...

مصفرة الوجھ انت ... �ا�� لونِك ك��ر ايلول ...
 ولتعل السار�ة...

َ
انص�� الشراع

وجه��ا اساط�� ...
 منقوشة بالدمع  باأله بالت��يد...

ع�� جدران  معابد مواو�لها ليٌل ...
ورجع الصدى الف ح�ايِة وح�اية..

حفرت بالدمع  والدم ع�� ال��ر وال��ر ... 
 �عا�� ...

الف ساقية وساقية  ...
تردد االن تراتيل  العشاق..

تفوح �عطور ال�افور واملسك والبخور والعن��... 
ترقص ع�� ا�غامها نوارس الفجر...

 وترهف السمع  عصاف�� ا��ب �شوى...
ومن �عيد يتمايل الفل والر�حان والزنبق..

و�قية السرب من العشاق ي�سامرون ... 
 ي�تظرون مد مو�� ...

لالبحار ا�� الشمال  موطن القلب.
---

* شاعرة و�عالمية لبنانية

بالضوء واللون..
هدى المهتدي الریس
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ْن بإنتظاري …
ُ

ك
ياصاح�� الباب�� ا��ميل 

فأنا أر�ُد ان أراَك
�� ( باِب املشهِد)*

*( 
ْ

او �� ( باِب ا��س�ن
ومن ثمَّ نجلُس

ْ
 وظمآن�ن

َ
مشتاق�ن

�� حانِة ( سيدوري) *
ع�� : بابَل النوِر وا��ماِل

َ
وأ

وحسناُء ا��ّبِ األز��
و عنقاُء الشعِر األو�� 

 ا��نائِن املتألألِة
ُ
وسّيدة

�� القلوِب والذاكراِت واألرواح 
وامل��ّ�عِة ع�� عرِش الكوِن 

Guinness توّ��ة �� موسوعِة
ُ
وامل

لألرقاِم واألحالم 
وال��ائِب والغرائِب

ال�� �� فراد�ُس 
ْ

هلنا البابلي�ن
َ
وكنوُز أ

َ
ها اليانكيون

َ
ال�� سرق

 وا��وُس
ُ
وال��ابرة

اماَم انظاِرنا و�رغم انوِفنا ،
َ

 الطّيب�ن
َ

اقي�ن نحُن العر
َ

واملوجوع�ن وا��دوع�ن
َمِة « حدَّ السذاجِة

ْ
و « الِغش

 وال�سياِن والدموْع

*
والت�َس يا صاح�� 

 تصطحَب معَك : 
ْ

أن
أصدقاَءنا الشعراَء
 

َ
 والفرسان

َ
والرواة

َ
 والصعاليَك

َ
والعشاق

ْ
بالَء والرا�ع�ن

ُ
 الن

َ
البابلي�ن

ول�َس االدعياء واالشرار 
�شاعر�ْن

ُ
وا��مقى وامل

ر�بِة
ُ
اب التقار�ِر امل

ّ
وال كت

ْ
د���ن

ُ
والرهيبِة ، والضباع امل

قنعِة الغدِر وا��د�عِة 
َ
بأ

ْ
وكواتِم املوِت والس�اك�ن

*
� وصاح�� 

ّ
و�ا خ�

ْن بإنتظاري 
ُ

ك
فأنا �ي شوٌق 

خارَج النّصِ والكالِم
ل  { باِب املوكِب }*
و ( بوابة عشتار) *

يلِة
ْ

خ
َ
وظالِل وأ

امَش 
َ
ل�

َ
وجنوناِت ( �

*( 
ْ

وأنكيدو وشمخت
ول��اتيل ورقصات ِ

ِرَحِة
َ
صاحبِة ا��انِة امل

ِة
َّ

والشهّيِة حّد اللذ
ْ

والدهشِة وا��نووون

* �ل ال�ــ�صيات واالمكنــة املي�يولوجيــة واملعاصــرة �ــ� بابليــة وحلّيــة معروفــة 
. 

ً
 وم�انيــا

ً
تار�خيــا

حلم بابلي

سعد جاسم
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ذاكرة االرقام

عبد السادة البصري

يوم ابتكرنا ال�سيان
نا ذكر�اتنا ، وأنزلنا الغيم

ْ
َب�

ّ
عل

لشهوة االجساد !
، 

ً
ون واحدا

ّ
أطفالنا ي�سل

اثر آخر ...
من ب�ن أصا�عنا

عن بالهمس واإلزدراء
ّ

و�ساؤنا .. يتلف
لذلك ...

ْدنا الص�َ� مع أحالمنا ،
َ

َعق
َمِتِھ

ْ
فاس�باَحنا الليُل ِ�ُعت

ورقدت العصاف�ُ� ،
اِت العمر !!

ّ
عند محط
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واِقٌع ُمْؤِلم 

اسماعیل خوشناو

ها
َ
 ل

ُ
بات

َّ
  الن

َّ
ِطيُب  ِإذا  َجف

َ
ْمٌس  ت

َ
ش

َدُم
َ

ُ�ْم خ
َ
س�ٌس َيَرى َمْن ُدو�

َ
ٌق خ

ْ
ل

َ
خ

 ِإذا 
ُ
َ�ياة

ْ
 ا�

َ
يف

َ
ْد صاَر �ي َهَوٌس ك

َ
ق

ُم
َ

ِ�ِ�ْم  َسق
ْ
ل

َ
ْن  ��   ق

َ
 ِمل

ُ
َجْمٌع َيُموت

نا
َ
ُهْم َول

َ
ٌح ل

ْ
َمْهما  َعال  َوَسما  َسط

ُم
َ
َعل

ْ
ُع   ال

َ
ف

ْ
  ِبال   َعَمٍد   ال   َين

ٌ
ط

ْ
َسق

ٍل 
َ
�  ِبال  َمل َّ�

َ
ْد  ض

َ
َوفاُء  َوق

ْ
يَن ال

َ
أ

ِسُم
َ
ْب�

َ
  ت

َ
ت

ْ
  ما ِزل

ً
فيُض َدما

َ
ُحْزٌن  ت

ٌ
ة

َ
َ�ّقِ  َمْهَزل

ْ
َب  ا�

ْ
واز�ِن  َجن

َ ْ
لُّ  امل

ُ
�

ُم 
َ
ٌم  َهز�ٌل  غاِئٌب  َصن

ْ
َعْدُل  ُبك

ْ
َوال

َ�ِ�ٌب
ْ
ِر  ُمل

ْ
ق

َ
ف

ْ
  ال

ُ
َهْل داَم  ِعزٌّ  َوَ��ت

ُم
َ
ْرٍب َوُهْم �� َعْدِلِهْم َعل

َ
ْر ِلغ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ف

نا
َ
  ل

ُ
ون

ُ
  َيك

ً
  َيْوما

ً
ِظرا

َ
ت

ْ
 ُمن

ُ
ت

ْ
ما  ِزل

َ�َ�ُم
ْ
ِو  ال

َ
ْرٌب  أ

َ
َيْحُسُدنا  غ

َ
َعْهٌد  ف

ٍب
َ
   ِبال  ُرت

ً
ما

ْ
   َسل

ً
خا

َ
  أ

ْحِقَرنَّ
َ
ال  ت

ِصُم
َ
ْعت

َ
َ�ْمِع �

ْ
َوى ِإذا ِبا�

ْ
ق

َ
 ت

ُّ
ف

َ
ك

ْ
ال

َ
ف
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وع�� وقع خطاك
 أغلقت جفو�ي

و��وت 
أسمع دقات فؤادك 

مأل حني��
فشتمت ا��ب وآلهة الذنب

وعمدت إ�� �ل تصاو�رك
أحذفها

وأمزق من فرط األلم املكبوت
�� عمق ضم��ي

أشعارا فيك ولك
وحملت ع�� األيام 

وجميل الساعات
أطع��ا 

يا امرأة تتوزع �� �ل وجودي
تمتص حيا�ي ... تقضمها

وتث�� وج�� دمعا
ندما .....

يا وج�� ..يا وجعا أجهل موضعھ
�� أي م�ان

تؤمل��
يا أنت املولود م��

�� �ل زمان تتقمص��
خذ ما ش�ت 

فبعد اآلن
ال ���ء س�سعد�ي

وداع

عبد المطلب مال أسد
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آثار أقدام على التلة المثلجة

هايكو للشاعرة ا�وكرانية
 فالديسالفا سيمونوفا

ترجمة 
بنيامين يوخنا دانيال 

هايكو للشاعرة ا�وكرانية
 فالديسالفا سيمونوفا

ترجمة 
بنيامين يوخنا دانيال 
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 ( 1 )
تلة مث��ة

ثمة آثار أقدام أحدهم
تمتد نحو القمر 

( 2 )
أقف وحيدة

تحت ندف الث�� امل�ساقطة
�عبة جدا 

 ( 3 )
بال�اد �سمع 

صوت االجراس 
ع�� ستارة الث�� 

 ( 4 )
ار�عب القمر

 �س�ب األلعاب النار�ة للسنة ا��ديدة
 صار خلف الغيوم 

 ( 5 )
أسقف متداعية 

و إقحوانات 
�لها متدثرة بالث��

 ( 6 )
مع �ساقط أو�� ندف الث��

يخت��ء البط
أسفل ا��سر 

 ( 7 )
 األ��ار �� األخرى

تل�س الزي العسكري
�� هذا الر�يع

 ( 8 )
ي��مر املطر ... 

ثمة أحذية صغ��ة املقاس
مخضبة بالدم 

 ( 9 )
الشوارع خالية

يتدفق ضوء الشمس
ع�� الثقوب ال�� أحد��ا الرصاص 

 ( 10 )
����ة الورود الوردية

سوف أقطف م��ا إضمامة 
ألعزي نف��� 

 ( 11 )
انفجارات الليلة

أص�� اليوم 
من أجل الذين ما زالوا ع�� قيد ا��ياة

 ( 12 )
املدينة املقصوفة

لم أ�عرف ع�� شوارعها 
بدون الفتات الداللة 

 ( 13 )
اقع  ثمة قو

من آزوف ا��تلة
�� قعر جي�� 

 ( 14 )
ما من غمام ! ؟

ثمة امرأة جالسة ع�� مقعد
غارقة بدموعها

 ( 15 )
غرفة خالية

و الزهور مرمية فوق ال��ادة 
تحت قطع الزجاج املكسور 

 ( 16 )
أنقاض املدينة

ثمة طفل صغ�� ي�تحب �� صمت
تحت املطر 

 ( 17 )
املز�د من النباتات امليتة

ع�� عتبات الشبابيك
�� زمن ا��رب

- ( فالد�سالفا  سيمونوفا ) : شاعرة هايكو و فنانة اوكرانية , �عزف ع�� القيثارة 
و البيانــو و الشــاكوها�س والســو�يل�ا . ولــدت �ــ� عــام ١٩٩٩ ( خاركيــف ) . تكتــب 
باالوكرانيــة و الروســية . حاصلــة ع�ــ� عــدة جوائــز �ــ� مســابقات , و م��ــا ( اجنحــة 
الــروح , يو�ــغ ســلو�ودا , و الهايكــو اليابانيــة – الروســية الســا�عة ) . ترجمــت عــن 

اإلن�ل��يــة : -  

1 - Haiku by Vladislava Simonova in Ukraine . https : // akithaiku . 
com 
2 - Akita International Haiku Network . https : // akitahaiku . com
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حامید الیوسفی- المغرب

الشبح المرأة 
قصيرة قصة 

توصــل بفيديــو يوثــق ملســ��ة قيــل بأ��ــا ملثلي�ــن 
مراكــش  شــوارع  أحــد  �ــ�  يتظاهــرون  خرجــوا 
وســائل  �ــ�  الشــر�ط  رمــى  مــن  ع�ــ�  والعهــدة   ،
التواصــل االجتما�ــ� . ســمع ��ــ�ات �ســائية 
تتعا�ــ� مــن هنــا وهنــاك . فحــص الوجــوه . بــدا 
شــ�ل أحدهــم مشــم��ا وغر�بــا . قص�ــ� القامــة ، 
بديــن بمؤخــرة بــارزة ، ك�ــ� رأســھ ، وغلــظ أنفــھ 
، وأحمر الشــفاه ، و�ســاقط أســنانھ األمامية ، 
زاد مــن �شــو�ھ خلقتــھ . لــم يحقــد عليــھ ، ولــم 
امل��لت�ــن  ب�ــن  م��لــة  �ــ�  وقــف   . معــھ  يتضامــن 
. هللا خلــق الرجــل رجــال ، وخلــق املــرأة امــرأة . 
رأى �ــ� املا��ــ� حــاالت قليلــة ونــادرة �شــذ عــن 
القاعــدة . ال تخــرج إ�ــ� الشــارع ، وال تتظاهــر . 
لكــن النــاس طلبــوا مــن هللا أن �ســ��ها ، و�عفــو 

ع��ــا .    
منطقــة  �ــ�  املث�ــ�  هــذا  عليــھ  خــرج  إذا  تخيــل 
معتمــة وخاليــة مــن النــاس ، ســيطلق ســاقيھ 

. لهــادي  كمــا حــدث  للر�ــح 
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ـ لكن ماذا حدث لهادي !
هــادي رحمــھ هللا عندمــا يكــون مزاجــھ رائقــا ، يــروي لشــباب ال�ــ� 
ح�ايــات غر�بــة . قــال لنــا مــرة بأنــھ رأى امــرأة �شــبھ جار�ــة خرجــت 
إ�ــس وال جــان  لــم يمسســها   ، ليلــة وليلــة  ألــف  ليا�ــ�  مــن إحــدى 
. حــدث ذلــك منــذ زمــن �عيــد . رآهــا تلتحــف إزارا أبيــض شــفافا 
، شــبھ عار�ــة ، قام��ــا الفارعــة كعــود ا���ــ�ران . يجــري املــاء �ــ� 
نافــس القمــر بــأن تصعــد م�انــھ لتن�� 

ُ
جســدها مثــل غصــن البــان . ت

الكــون . لــم يكــن �ــ� الســماء قمــر تلــك الليلــة . �أنــھ نــزل إ�ــ� األرض 
وتقمــص صور��ــا . لّوحــت لــھ بيدهــا ، ثــم مــدت  ذراع��ــا مــن �عيــد 
، �أ��ــا تناديــھ ، وتر�ــد أن يأ�ــي إل��ــا لتحضنــھ ، وتضمــھ إ�ــ� صدرهــا 
.  �ل املآ��ــ� ال�ــ� عاشــها �ــ� حياتــھ مــرت �ــ� شــر�ط ســر�ع أمــام 
عي�يــھ ، �أن هللا اســتجاب أخ�ــ�ا لدعواتــھ الباطنيــة �ــ� أن ينــام 
بجانــب امــرأة مثــل با�ــ� النــاس ، يمنحهــا قلبــھ ، و�ضــع رأســھ ب�ــن 
ذراع��ــا ؟ ال لــم يطلــب شــ�ئا مــن هــذا . هــذه ل�ســت امــرأة عاديــة ، 

هــذه مــالك هبــط مــن الســماء ! 
املســبح  طر�ــق  مــن  مــر   . الليــل  مــن  متأخــر  وقــت  �ــ�  قادمــا  �ان 
و�ــاب  الســور  ب�ــن  مــا   ، الســالم  عبــد  مــوالي  ��ديقــة  ا��اذيــة 
يوســف  ابــن  لثانو�ــة  القديــم  املوقــع  وراء  اليم�ــن  ع�ــ�  املســبح 
. الطر�ــق خاليــة �غط��ــا ضبــاب خفيــف ، وع�ــ� ال�ســار ، امــرأة 
ت��ــادى �ــ� مشــي��ا ب�ــن ا��فــر واألتر�ــة واملرتفعــات . �أ��ــا ترقــص ، 
وتتــألأل ضيــاء مثــل الــدر املنثــور . أطلقــت الضفائــر الســوداء خلفهــا 
، يتالعــب ��ــا ال�ســيم البــارد ، و�رم��ــا فــوق اإلزار األبيــض . بــدا 
 . املــ�ان معتمــا . ضــوء خافــت يلــوح مــن مصبــاح كهر�ا�ــي �عيــد 
أســرع ا��طــو ، وهــو يلتفــت ، واملــرأة �ســ�� خلفــھ مــادة ذراع��ــا ، 
�أ��ــا تتوســل إليــھ أن يقــف . أحــس بدب�ــب ي�ســرب إ�ــ� جســده مــن 
تحــت إ�ــ� فــوق . تص�ــب العــرق مــن جســمھ  . فجــأة وقــع مــا لــم يكــن 
�ــ� ا��ســبان . نزلــت إ�ــ� اإلســمنت ، خفــض بصــره ، ورأى رجل��ــا 
. انتابــھ الذعــر ! يــا للهــول ! ��ــ�ء ال يصــدق ! امــرأة ��ــذه الفتنــة ، 
وهــذا ا��مــال لهــا أقــدام ماعــز . تــردد داخلــھ  صــوت ي�بعــث مــن 

ح�ايــات قديمــة ترو��ــا ا��ــدات ألحفادهــن :
ـ (عي�شــة قند�شــة)* ! هكــذا وصفهــا النــاس الذيــن خرجــت عل��ــم 
�ــ� املا��ــ� . �ــ� �ل مــرة تظهــر �شــ�ل مختلــف . هــا �ــ� اآلن تم��ــ� 

وراءك بقدمــي معــزة ! 
تقــارب  مســافة  قطــع  إ�ــ�  فقــط  يحتــاج   . للر�ــح  ســاقيھ  أطلــق 
ثالثمائــة م�ــ� ليصــل إ�ــ� شــارع محمــد ا��امــس . �لمــا أســرع أحــس 
و�أن الشــارع يدخــل معــھ �ــ� ســباق ال ي�ت�ــ� . لــم يقــف ح�ــ� �اد 
قلبــھ يخــرج مــن م�انــھ . شــعر بجفــاف �ــ� حلقــھ . نظــر خلفــھ ، وجــد 
شــبح املــرأة قــد اختفــى . جلــس ع�ــ� الرصيــف اللتقــاط مــا تبقــى 
قلبــھ  أضعــف  الــذي  الهنــدي  القنــب  دخــان  لعــن   . أنفاســھ  مــن 
، وحــّد مــن ســرعتھ �ــ� ا��ــري . وقــف ع�ــ� رجليــھ . قــال لنفســھ 
�ــ� طر�ــق  . قطــع بضــع خطــوات  يجــب االبتعــاد عــن هــذا املــ�ان 
ا��بــل األخضــر ، ثــم عــاد أدراجــھ . املــ�ان أيضــا مظلــم �ــ� وســطھ . 
خــاف أن تخــرج لــھ املــرأة ال�ــ� �شــبھ قدماهــا قدمــي معــزة مــن ب�ــن 
األ�ــ�ار الباســقة داخــل ا��ــدار ا��يــط بفنــدق املرابط�ــن . ال 

بــأس مــن الســ�� �ــ� الشــارع . أعمــدة الكهر�ــاء والســيارات ال�ــ� تمــر ب�ــن 
الفينــة واألخــرى خ�ــ� مؤ�ــس ح�ــ� يصــل إ�ــ� مق�ــ� الكت�يــة ، و�ميــل 
. لــوال  بــاب �ــ� القصــور  ثــم يدخــل مــع  ع�ــ� شــارع فاطمــة الزهــراء ، 
أن حلقــھ ال زال ناشــفا لتوقــف لتدخ�ــن (س���ــ�)* أو اثنــان . األزقــة 
تبــدو قاحلــة مثــل الثلــث ا��ا�ــ� مــن األرض ، لكــن النــاس �غــط �ــ� نــوم 
عميــق وراء هــذه ا��ــدران . يــ�اد �شــعر بأنفاســها ��بــط و�علــو ، وهــو مــا 

�عــث �ــ� نفســھ شــ�ئا مــن الطمأن�نــة .
سأل نفسھ باستغراب : 

ـ مــا الــذي أصابــك يــا هــادي ؟ مــن قلــب حياتــك رأســا ع�ــ� عقــب ؟  ال 
تخــرج إ�ــ� التجــول إال �ــ� الوقــت الــذي ينــام فيــھ النــاس . وال تنــام ح�ــ� 

�ســ�يقظ النــاس .  
الح بــاب املســكن ع�ــ� �عــد أمتــار مــن الســقاية . توقــف ، ونظــر وراءه 
. مــد يديــھ للمــاء ، بلــل حلقــھ . غســل وجهــھ ، انح�ــ� قليــال ، وشــرب 
مباشــرة مــن األنبــوب . نــزع قبعتــھ ، رغــم انخفــاض درجــات ا��ــرارة 
مــرر املــاء ع�ــ� جلــد رأســھ . أحــس بــأن الــدم عــاد يجــري �ــ� عروقــھ ، �أنــھ 
اســ�يقظ مــن البنــج . أخــرج (الس���ــ�) و(املطــوي)* وعــود الك��يــت . 

أخــذ نفســا عميقــا . عــادت إليــھ الــروح مــن جديــد . 
�عدها أقعده املرض ثالثة أيام ، لم �غادر خاللها الفراش . 

امل��م :
ـ (ع�شــة قند�شــة) : وقــد ســماها البعــض عا�شــة البحر�ــة وقيــل بأ��ــا 
امــرأة آيــة �ــ� ا��مــال عاشــت �ــ� (مازاغــان) وتد�ــ� مدينــة ا��ديــدة 
اليــوم ، و�انــت تخــرج �ــ� الليــل ، وتصطــاد جنــود االحتــالل ال���غا�ــ� 
�ــ�  ا��ــن  لعالــم  ت�ت�ــ�  امــرأة  إ�ــ�  تحولــت  ثــم   . املقاومــون  ليغتالهــم 

ح�ايــات ا��ــدات إلخافــة األطفــال ، ودعو��ــم إ�ــ� النــوم .
ـ املطــوي : ك�ــس صغ�ــ� مــن ا��لــد يوضــع فيــھ القنــب الهنــدي مقطعــا 

إ�ــ� حب�بــات صغ�ــ�ة �شــبھ �ــ� ��مهــا حب�بــات الكســكس . 
ـ الس���ــ� : الغليــون الــذي يدخــن فيــھ القنــب الهنــدي ، و�صنــع مــن 

عــود نبــات الدف�ــ� . 
املغرب ـ مراكش ٢٥ دجن�� ٢٠١٩
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نشوان عزیز عمانوئیل
يظهــُر ع�ــ� شــ�ِل  ِمنــا صــوٌت خــاص  ل 

ُ
� �ــ� داخــِل 

األ��ــ�  ا��نــون..أو  تر�ــاق  مــن  خاطفــة  ومضــات 
يأ�ــي أحيانــا ع�ــ� شــ�ل نــداء أو عصــارة وجــع لتار�ــٍخ 
صــوٌت  ال��ايــة  �ــ�  هــو  ماِشــ�ت..  َســِمِھ  أو  ُمهشــم.. 

ِســواك. أحــد  والُ�شــِبُھ  ِبــْك  خــاٌص 
أن  ف��ــا  حــاِوُل 

ُ
ا ال�ــ�  الثالثــة  املــرة  �ــ�  ِتلــَك  �انــت 

 
ُ

ســئمت قــد   
ُ

التع�ســة..كنت األنفــاس  هــذِه  ــَم 
ٌ
أكت

لــُھ 
ٌ
� ذِلــَك  بــَل 

َ
ق ولكــن  ِنصف�ــن  أكــون  أن   

ً
حقــا

قص�ــ�ة   
ْ

ِب��ظــات شــفى 
َ
س�

ُ
امل دخو�ــَ�  قبــَل  اتذكــُر 

 ُهنــاَك صــوت ُينادي�ــ� أنــا ِمــَن الغابــة ا��ــاِورة 
َ

�ان
خصوص�تــھ  لــُھ  األصــوات..  ل 

ُ
�

َ
ك ل�ــس  صــوٌت   ،

وأ�عــادُه.. صــوٌت �عيــد بذبذبــات مجنونــة ��ــَ�ق�� 
ع�ــ�.  

ً
رغمــا  

ً
َ�ــ�قا

جأة ِمن مو�ي املؤجل 
َ
 ذلَك قبَل أن أســ�يقظ ف

َ
�ان

 
ُ

وِمــن �ابــوس حيا�ــي وِمــن َ��يــم االخر�ــن والوقــت
 كيــف 

ً
 �ــ� مــا �عــد منتصــف العمر..اتذكــُر جيــدا

َ
�ان

أ�ــي قبــَل ذلــك
 ع�ــ� نقالــة ُم��اِلكــة تجــري بجنــون ِع�ــ� ممــراٍت 

ُ
كنــت

 
ُ

�ائنــات حو�ــ�  وِمــن  وال��ائيــة   
ً
جــدا طو�لــة  بيضــاء 

َمــزق
ُ
 �ــ� وج�ــ� شــبھ امل

ُ
َحــدق

ُ
غر�بــھ ت

بجنــون  يدفع�ــ�  شــبٌح  النقالــة   
َ

خلــف وهنــاَك   .
أفهمهــا. ــن 

ُ
أك لــم  ِب�لمــاٍت  مِتــم 

َ
وُ�ت لألمــام 

أركــُض   
ُ

كنــت و�أن�ــ�  ��ــ�ء.  ك�ل  ل�ــس  ��ــ�ء  �ل 
مفقــود  فــردوٍس  مــن  هــارب  أبل�ــس  مثــَل  واركــُض 
صــوَب الغابــة و بوابــة ا��لــم.. أو �أرملــة مذعــورة 

األهليــة ا��ــروِب  زمــِن  �ــ� 
 �ــ� رأ��ــ� 

ُ
 أن ذلــك الصــوت �ان َيــرن

َ
وال أ���ــ� كيــف

مثــل جــرس مــن أبــواب ا���يــم..
 

ُ
وكنــت والــورد  ا�ُ�لــم  بلــون  غرفــة  �ــ�  �أ�ــي  َحِلمــت 

 
ُ

أنــا أب�ــي بجنــون فــوق َمخــدٍة ِبلــون الســماء… رأيــت
أن   

َ
دون الط�ــ�ان  تحــاوُل  بيضــاء  َصغ�ــ�ة  عصاف�ــ� 

تقــِدر ع�ــ� التحليــق.. �أ��ــا �انــت �ــ� ِ�ــ�ٍن كب�ــ�…
تلمــَس  أن   

َ
النجــوم دون َيدهــا صــوب  مــُد 

َ
ت وغيمــة 
الضــوء

 
ُ

رأيــت أن�ــ�  إال  ا��يــاة   ع�ــ� حافــِة 
ُ

كنــت أن�ــ�  ُرغــَم 
 اســمُع نبضــات 

ُ
طــي َجَســدي…كنت

َ
غ

ُ
 كث�ــ�ة �

ً
اســال�ا

قل�ــ� ع�ــ� آلــة نحاســية ذات إطــار أبيــض تمتــُد ِم��ــا 
أســالك ناعمــة بألــوان مختلفــة

�اع..
ُ

قل�� مازاَل ي�بُض.. يالُھ ِمن قلب �
لفــا عــن اآلخر�ــن إ�ــ� هــذا 

َ
 ُمخت

ُ
 أن�ــ� كنــت

َ
 كيــف

ً
حقــا

ا��د.
 لدي أك�� من حياة.. وأك�� من موت

ْ
�انت

ح�� جنو�ي �ان ُمختلفا.. �ان جنونا من نوع آخر
 رأ��ــ� ضــوء ســاِطع �الشــمس يمــأل 

َ
�ان هنــاَك فــوق

َعق�ــ� الفــارِغ حي��ــا بالنــور
��ظــات  لُرَ�مــا  أو  طو�لــة  ضوئيــة  ســنوات  مــرت 
وســطى  حالــة  �ــ�  نف��ــ�   

ُ
وجــدت ح�ــن  قص�ــ�ة 

مــن  م�ــ�ة  ف��ــا  ضبابيــة..  حالــة  وا��كمــة..  ا��نــون  مــن 
. لغمــوض ا

رفــة الَبيضــاء ا�ــُ� ِبصعو�ــھ خيــوط مــن نــور 
ُ
 �ــ� تلــَك الغ

ُ
كنــت

ــ�تة �عــض ال��ــ�ء..
َ

تبــدو �عيــدة وُمش
 عن ذا�ي

ُ
 ا�س��

ُ
�أن�� ل��ظة كنت

يــل 
ُ

 أنظــُر ِمــن فــوق طاِئــرة ورقيــة مــن األع�ــ�.. وخ
ُ

و�أنمــا كنــت
�ــ� أ�ــي آرى �ل األشــياء �ــ� ذاِت الوقــت.

قوان�ــن  و�تحــدى  مانــراه  عكــس  هــو  هنــا  ��ــ�ء  �ل 
اســ�يقظت  االخــرى  �ــ�  حوا��ــ�  ح�ــ�  والطبيعــة.  الف��يــاء 

. . و�قــوة ة فجأ
خيَل �� أ�ي

 املوت ُهناك.. ورائحة الوالده.
َ
كنت أشُم رائحة

فــازات 
ُ
مــن حو�ــ� أجتمــع َحشــد ِمــن �ائنــات بيضــاء ترتــدي ق

بألــف  َبلــة 
َ

ك
ُ
وامل الهاِمــدة  ُجث�ــ�  ع�ــ�  ت��لــُق  �انــت  رماديــة 

الســر�ر. فــوق  عزرائيــل 
 اتأمــل ع��هــا 

ُ
�ــ� الســقف �انــت ُهنــاك فتحــة صغ�ــ�ة كنــت

مــ�ان  �ــ�  اركــض  وانــا  الغيــوم..  فــوق  مــن  تتد�ــ�  إرجوحــة 
شــرائط  أمامــي  تلمــُع  الطر�ــق  طــول  وع�ــ�  الغابــة  �شــبھ 
غ�ــ�  ُمســوخ  وأخــرى  �شــر�ة  أشــ�ال  الذكــرى..  ِمــن  ُم��مــھ 
يــَل �ــ� �أنمــا اؤلئــك جــاءوا فجــأة مــن زمــن كنــت فيــھ 

ُ
�شــر�ة خ

منــھ اليتجــزأ  جــزء  وكنــت 
فجــأة..  يظهــر  ��ــ�ء  �ل  مع�ــ�..  أو  معيــار  لــھ  ل�ــس  الوقــت 

وأنــا فجــأة  و�ختفــي 
مازلت أركض �� ذلك املمر الذي �شبھ غابة نائمة..
األشياء من حو�� �شد�ي إ�� ذلك الصوت ا��ميل.

الصــوت  ذلــك  لكــن   ..
ً
جميعــا �ســمعھ  االعتيــادي  الصــوت 

كنت أراه أنا يقرع شــبابيك غرف�� ا��اورة للغابة �ل يوم .. 
كنــت أشــم رائحتــھ.. �أنمــا كرائحــة صلــوات أو أزهــار ليليــة.. 

صــوت كحــالوة الــروح حينــا.. وتــارة مثــل أبــواب ا���يــم.
أفتــح  أن  قــررت  ولهفــة  وحــزن  شــقاء  بــأي  والاعــرف  يومهــا 

عق�ــ�.. �ــ�  البــاب  ذلــك 
 ِمقبض الباب كنت أنا �� قلب الغابة..

ُ
ح�ن ملست

اقفــھ هنــاك وراء البــاب مثــل بقايــا حلــم.. �شــعرها  رأي��ــا و
�عــد..

ُ
ا�

وعيون
مثل أساِور املرجان والف��وز

قلت لها :
اال�ــ�ار �لهــا صــارت كب�ــ�ة.. وكُ�ــ� ُحــزن الغابــة وأنــِت ماِزلــِت 
حُبــِك ومــازال شــذا عطــرك ا��ز�ــن 

ُ
صغ�ــ�ة و�ل العصاف�ــ� ت

هنــاك.. يأ�ــى الــزوال رغــم تقــادم األيــام
غطــى 

ُ
ومــازال ثو�ــك يحتظــن النــوارس و�حتضــن ســر�رِك امل

 مــن 
ُ

.. ح�ــن عــدت
ً
باألعشــاب والفراشــات، هــل �علم�ــن شــ�ئا

ر�ــِك.
ُ

عــاس ِبق
ُ
 بجســدي.. رو�ــ� غل��ــا الن

ُ
هنــاك.. عــدت

صــالة  مثــل  تالشــت  لك��ــا  هنــاك  ��ــ�ب��  ـ�ـي  يدهــا  َمــدت 
قص�ــ�ة، حاولــت أن أدخــل و�قــوة لكــن ذلــك الصــوت ظــل 

الغابــة. صــوب  ��ــ���ا 
النحاســية  األلــة  ِتلــَك  صــوت  ع�ــ�  جديــد  مــن  اســ�يقظت 
ــم َيــَزل ي�بــض بالنــور.. يالــھ مــن قلــب 

َ
اللعينــة .. قل�ــ� �ان ل

�ــ�اع.

طائرة ورقية
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نبیل حامد/ القاهرة 

مواجهۀ وقصص أخرى قصیرة جدا 
(١)

مواجهة !
قال �� حدة :

انــت   .. لذلــك  مؤهــال  لســت  ..وانــت  جيــدة  حيــاة  تر�ــد  كيــف 
 , والســيارة  الب�ــت  امتلكــت   .. مشــروعة  غ�ــ�  بطــرق  أثر�ــت 
..وفتــح  والنفــاق   .. بااللتــواء   .. والوظيفــة  البنـ�ـى  والرصيــد 
وال��بــح  الكر��ــ�  .. واســ�ثمار  والكــذب   .. .. واملغالطــة  الــدرج 

! ال��اب�ــ�ة  أســفل  املــال  وتمر�ــر   .. منــھ 
_ من حقنا الع�ش ع�شة كر�مة ،
واساليبكم تحول  دون ذلك ابدا .

- �عم .. أقبل ماهو معروض عليك واال .. 
_ واال .. ماذا ؟

- لن تجد ح�� مايتاح لك !
_ ا�� هذا ا��د ؟

انــت   .. لــك  ل�ــس  .. ألنــك تد�ــ� شــرفا  ا�ــ� هــذا ا��ــد واك�ــ�   -
! ومديــون  عالــة 

(٢)
�اتب مغمور 

قال بصوت رز�ن و�� ثقة :
ابحــث عــن دولــة او منظمــة دوليــة ، او اقليميــة ت�شــر لــك ال 

١٠٠ كتــاب ال�ــ� افن�ــت �ل عمــرك �ــ� تأليفهــا !
رد صديقــھ �ــ� اعتــداد وتحــد : الــدول تبحــث عــن ا����عــات 
املر�حــة ، واملنظمــات ال ��تــم بمؤلفــى الكتــب ! لــن �ســاعدك 

هــذه وال تلــك !
(٣)

متعلم أر�اف !
ماذا �عد أ��ا الر�فى :

الشقة والسيارة والرصيد البن�ى ووظيفة �� املدينة
وانت مجرد متعلم .. حاصل ع�� إجازة أو�� .. !!

(٤)
ساموراى !

أدرك أنھ أخطأ خطأ جسيما.. قرر االنتحار ، وانتحر..
ملاذا لم ي�تحرالذين ارتكبوا عشرات ا��رائم ال�شعة ،

وأضاعوا أعمارا �املة للناس ؟
(٥)

مصداقية !
لــن ي�تظــر ح�ــ� تتــوب عــن املعصيــة ، وتكيــل ا��يــاة بمكيــال 
واحــد ، هــو قــد ابتكــر �ل وســائلھ �ــى يكشــف ز�ــف كيلــك ،و�ــى 

يح�ــ� نفســھ وحياتــھ وذو�ــھ مــن أمثالــك ا�ــ� ابــد اآلبديــن !!
(٦)

��نئة !
هنــأه بالنجــاح الباهــر الــذى يحققــھ ، لكنــھ ذكــره أن النجــاح 
�ل  فــوراء   ! طو�ــال  يــدوم  لــن  األخر�ــن  جثــث  ع�ــ�  يأ�ــى  الــذى 

كب�ــ� نجــاح 

دماء كث��ة أر�قت ! ولن ��دأ أ��ا��ا اال بقراب�ن حقيقية !
(٧)

و�� هو�ة 
قال : 

بداية ممارسة و�� الهو�ة
��م�ش لغة الغزاة

وتب�� لغوة أبناء الوطن .
(٨)

وسواس قهرى 
قال :

كن منت��ا جيدا : 
 هنــاك مــن الوســواس القهــرى الشــعورى .. مايجعــل املــرء  ��ــذه ا��ــدة 
وال�شــكك وجنــون االرتيــاب  وهــذه االعــراض تظهــر ع�ــ� �ل مــن  �عمــل 

باالبــداع  والفكــر والكتابــة ..
وال يجب ان ت���� من ذكر هذا  او البحث فيھ .

(٩)
جمرات الكتابة 

قال : 
بمــن  بالــك  فمــا  وعنفــا  ورفضــا  تمــردا  دواخلهــم  �عصــف  ال�شــر  جميــع 

؟ اإلبــداع  و�راك�ــن  الكتابــة   جمــرات  يمســك 
(١٠)

علماء  
قال :

رجاالت العلم هم من قدموا تفس��ات حقيقية ل��ياة ...
 وهــم مــن اك�شــفوا قواني��ــا  الفاعلــة وف��وســا��ا ا��ب�ثــة ومــن كشــفوا  
واالقتصاديــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة  الطبيعيــة  ظواهرهــا  �ل  اســرار 

.. واال�ســانية 
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قصة قصيرة
مرزوق

کاظم جمعۀ

محــط  وصــار  النــاس  أحبــھ  فقــد  الكث�ــ�  ال��ــ�ء  الطيبــة  مــن  يحمــل  ألنــھ 
ثق��ــم ..أســود ال�شــرة تظنــھ أفر�قيــا بمال�ســھ امل��ــ�ھ وهــو يدفــع �عر�تــھ 
ا��شــ�يھ وال�ــ� أتخــذ م��ــا مســكنا كونــھ وحيــد واليملــك ب�تــا يــأوي اليــھ 
حينمــا �شــعر بالتعــب ..�ســمونھ النــاس ابــا (خيــون) بيــد أنــھ لــم ي�ــ�وج أو 
يفكــر �ــ� الــزواج ح�ــ� .رحلتــھ تبــدأ مــن الصبــاح الباكــر ح�ــ� مغيــب الشــمش 

ينقــل حاجيــات النــاس �عر�تــھ لقــاء أجــر زهيــد.
عر�تــھ  ا�ــ�  ي��ــأ  تــراه  الســوق  �ــ�  ال��يــج  يتال��ــ�  حينمــا  املســاءات  �ــ� 
ليأخــذ قســطا مــن الراحــة. وقبــل أن �غلــب عليــھ النعــاس يخــرج زجاجــة 
�عــض  ..�شــرب  املفضــل  شــرابھ  مســيح  عــرق  ســروالھ  جيــب  مــن  عــرق 
الشــراب �عدهــا �غلــق الزجاجــة بأحــ�ام و�ضعهــا تحــت رأســھ و�غــط �عدهــا 

�ــ� نــوم عميــق.
تي�ســت قدمــاه لتتحمــل حــرارة أســفلت الشــارع وهــو ي�نقــل مــن مــ�ان ألخــر 

�ــ� عــز الصيــف الالهــب.
ســليل عائلــة مــات جــل أفرادهــا تباعــا ولــم يبــق ســوى مــرزوق هــذا .رغــم 
فقــره املتقــع فقــد عــرف عنــھ بأنــھ نز�ــھ انــزه مــن كث��يــن مــن يدعــون ال��اهــة 
�ــ� زماننــا هــذا. لذلــك أصبــح مضــرب مثــل �ــ� الصــدق واألمانــة . يحفــظ 
أغا�ــي الســيدة ام �لثــوم عــن ظهــر قلــب و�رددهــا دومــا �ــ� ذاكــرة لــم تحفــظ 

شــ�ئا.
وأز�ــز  املدف�ــ�  القصــف  و�ــدأ   ١٩٨٠ عــام  ا��ــرب  طبــول  دقــت  وعندمــا 
الرصــاص �ســمع جليــا �ــ� �ل مــ�ان وأصــوات الطائــرات ال�ــ� تث�ــ� الرعــب 
و�أخــذون  حقائ��ــم  يحزمــون  وأخــذوا  الهلــع  النــاس  القلوب..أصــاب  �ــ� 
معهــم مــا خــف وزنــھ وغــال ثمنــھ اال مــرزوق الــذي لــم يحــس بوقــع ا��ــرب.. 
خلــت املدينــة مــن اهلهــا الذيــن هر�ــوا للبحــث عــن مــالذات أمنــھ .أشــار عليــھ 
العســكر أن ي��ــق بمــن ذهبــوا غ�ــ� أنــھ رفــض فمــا �ان م��ــم اال أن حملــوه 
�ســيارة وأخــذوه ا�ــ� البصــرة بالقــوة ..هنــاك تركــوه وحيــدا يواجــھ مص�ــ�ه 

�ــ� تلكــم املدينــة الصاخبــة ال�ــ� غصــت شــوارعها بالعســكر.
احــس مــرزوق �شــعور غر�ــب وهــو يدخــل مدينــة يراهــا ألول مــرة . أتخــذ مــن 
موضــع عســكري ع�ــ� ضفــاف شــط العــرب مــالذا لــھ. ومــن حســن الطالــع 
أن ا��نــد هنــاك �عاطفــوا معــھ وراحــوا يــزودوه بــاأل�ل واملــاء.. وقــد أســتمر 
ا��ــال لبعــض الوقــت ..وذات ســاعة جــاءوه بــاال�ل واملــاء فوجــدوه جثــة 

هامــدة وثمــة زجاجــة عــرق �ــ� مــ�ان ل�ــس ببعيــد عنــھ �ان قــد أح�ســاها .
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صفحة بيضاء

مصطفى السعیدي
العراق

املتنوعــة،  املســاحيق  بأشــ�ال  وجههــا  تقاســيم  ت��ــرج  و�ــ�  والد��ــا  ت��ــظ  �انــت 
ســ��ها. �ــ�  تتمايــل  و�ــ�  �عين��ــا  وت��قهــا 

ص�يــة صغ�ــ�ة ال �علــم شــ�ئا. �انــت تق��ــ� معظــم وق��ــا مــع جد��ــا املغلو�ــة ع�ــ� أمرها 
، �غــرف لهــا مــن حدائقهــا مــا طــاب مــن  ا��دوثــات وا���ايــات الشــعبية .

«�ان يامــا �ان �ــ� قِديــم الزمــان، �ان ا���ــ� �ــ� �ل مــ�ان، �انــت الر�شــة تقهــر امل�ــ�ان، 
�يطــان و�ان الشــيخ يقطــع الو�ــدان، والعرصــة �انــت �غــدي 

ْ
ــى ا�

ّ
و�ان األع�ــ� يتخط

ــ� �ان....
ّ
القبيلــة وتز�ــد ا���ــ�ان، �ان و�ان ح�

ل�ســري ��ــا ح�ايــة جد��ــا إ�ــ� عالــم  �شــفى فيــھ اآلالم وتتحقــق فيــھ األحــالم و�عــاد فيــھ 
األمــل املفقــود .

ســرعان مــا تلبــث فيــھ ســاعات ، فمــا أن ي�ب�ــ� الصبــح ح�ــ� �عــود إ�ــ� عاملهــا الــذي 
��رتــھ األحــالم، وت�تــاءب عيناهــا ل�ــ�ى منظــر أمهــا و�ــ� تتمايــل وت��نــح قبــل أن تــردى 
نائمة.�ــ� أيضــا لهــا أحالمهــا، بيــد أن أحالمهــا رت�بــة وليليــة تنحصــر �ــ� املال�ــ� فقــط.
       ها�ــ� ذي ت��ــظ ابن��ــا عابــرة رصيــف الشــارع ، تم��ــ� منتعلــة كعبــا عاليــا ، 
معتدلــة القــوام ال نقــص ف��ــا وال ز�ــادة، شــعرها مثــل ســلوك الذهــب ي�ســدل فــوق 

كتف��ــا، لهــا عينــان لــو أ��ــا نظــرت  ��مــا راهبــا وحــد هللا واب��ــل.
ماتــزال تر�ــت ع�ــ� األرض بكع��ــا العا�ــ�، واملــارون يتوقفــون ��ظــة لين�شــوا ب��ظهــا 
الفتان.وقفت وأشارت إ�� سيارة تاك��� ، لتتجھ ��ا إ�� ا��نة ، حيث ي�تظرها كث�� 

ممــن ص�ــ�وا ع�ــ� ابتــالءات  يومهــم الشــاق. 
 �شــتغل �� مل�� لي�� ، فتبعث ا��ياة �� جثت ميتة. ترقص وتتمايل فتدب ال�شــوة 
�ــ� أعمــاق محب��ــا كضيــاء الفجــر، تق��ــ� ليال��ــا ا��مــراء �ــ� املدينــة ا��مــراء ،ت�تقــل 

مــن مل�ــ� إ�ــ� مل�ــ� ومــن غرفــة إ�ــ� غرفــة ل��ــب جســدها ود�عــة لــدى مــن ال ود�عــة لــھ .
ع�ــ� وقــع هــذه األضغــات هبــت األم مذعــورة و�ــ� تر�عــد مــن ا��ــوف، وتضطــرب مــن 

الفــزع والرعــب.
وا��مــرت  والنــدم  با��ســرة  أحســت  لألحــزان،  واس�ســلمت   ، كــف  �ــ�  كفــا  ضر�ــت 

و�للــت جســمها . فــروت وجههــا   ، مــدرارا  مــن عين��ــا  الدمــوع 
نظرت إ�� املرآة ونظفت وجهها من القذارة، وأخذت ابن��ا �� حض��ا قائلة :

عادت أمك صفحة بيضاء يا ابن�� ..... عادت أمك صفحة بيضاء...
-----

ص  األزعــر  وزكر�ــاء  الســعيدي  مصطفــى  م�شــنجة   حيــاة  القصصيــة  ا��موعــة 
.  (٧٧ً,٧٨)
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بأقالم الشباب

مر�م خالد السالمة/ العراق

               امومة مز�فة

م�� هاشم/ العراق

               �� امل�ان ذاتھ

 محمد الشرع��/ اليمن

               ��اية اليباب
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مريم خالد السالمة/ العراق

امومة مزيفة

األم: ب��، هل انت �ارلوس؟
�ارلوس: ههھ.. هل االن تذكرتي�� �عد فوات األوان؟ �عد ما قطعت قل�� ار�ا.. ار�ا؟ هل �سم�ن نفسك اما؟

.. االم: ب��
�ارلوس: انا لست ابنِك!
االم: ال انت اب�� عز�زي..

�ارولوس: ان�� تخليت ع��!! 
االم: ملص��تك لم يكن لدي مال الطعمك..

�ارلــوس: ملص���ــ�؟ هــل انــت جــادة؟ هــل �علم�ــن مــاذا حــدث �ــ�؟ كنــت ارى االوالد مــع امها��ــم وهــم ي��كــون 
وانــا ال احــد بجان�ــ�

االم: انا آسفة..
�ارلوس: هل تتأسف�ن �عدما قطعت�� ار�ا.. ار�ا..

االم: �ارلــوس لقــد وضعتــك �ــ� امليتــم ليطعمــوك اتظــن ان�ــ� كنــت ســعيدة بحيا�ــي �عدمــا تركتــك؟ هــل �علــم كــم 
تاذيــت !! �ارلــوس: ومــاذا ع�ــ�؟ كنــت مســتعدا ان اتــاذى معــك كنــت ا�عــرض للتنمــر هــل كنــت �علم�ــن هــذا؟ 

بالطبــع ال..
االم: ولك�� االن ات�ت الخذك..

�ارلوس: �عد فوات االوان؟ شكرا لك ال ار�دك..
االم: ب��.. 

�ارلوس: ��يح �س�ت ان اقول لك م��وك سمعت انك تزوجت من رجل غ��..
االم: تزوجتھ الستعادتك !! 

�ارلــوس: ال ار�ــدك انــا اكرهــك.. اكرهــك �ســ�بك تحولــت حيا�ــي ا�ــ� ��يــم �ان االوالد بطفول��ــم يلعبــون مــع 
امها��ــم وابا��ــم وانــا لــم يكــن لــدي احــد اللعــب معــھ..

االم: يا �ارلوس ملاذا ال تفهم..
�ارلوس: ال افهم انت ال�� ال تفهم�ن كم عان�ت �س�بك..

االم: ألم �علموك ان تت�لم باح��ام �� امليتم؟
�ارلــوس: علمو�ــي االح�ــ�ام ولك�ــ� ال ات�لــم معــك باح�ــ�ام النــك ال �ســتحق�ن االح�ــ�ام.. اكرهــك اكرهــك اكرهــك 

اتم�ــ� لــو تموت�ــن… �ســ�بك لم!اعرف!�لمــة طفولــة �ــ� صغــري اتم�ــ� املــوت لــِك.
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 ع�ــ� 
ُ

 ِمــْن عم�ــ� �ســ�ِب تباطــئ األقتصــاد، قبضــت
ُ

 بمفــردي ع�ــ� املصطبــة �عــَد أن ُســِرحت
ُ

�ــ� املــ�ان ذاتــِھ قبــل ســ�ت�ن، جلســت
ــم شــتاِت نف��ــ�

َ
 ل

ً
يــدي محاِولــة

 رو�ــ� ال�ــ� بــدت �ــ� ُمثقلــة �عــبء ا��ــرات، فلــو أبتلع�ــ� ثقــب أســوٌد عندهــا 
ُ

و�ــ� ذه�ــ� تفيــُض العديــد ِمــْن ال�ســاؤالت، جــررت
لفظ�ــ� ِمــْن ثقــِل املشــقات. 

 إ�ــ� نف��ــ� وأنــا أصــارُع األفــ�ار،  ر�ــاه !! أنــا املعدمــة ، ال 
ُ

 أميــال، أنطو�ــت
ُ
 خمَســة

ُ
 إ�ــ� م���ــ� يوُمهــا م��كــة �عــد أن قطعــت

ُ
عــدت

 �ــ� ســماِئك
ً
بــارا

ُ
أمِثــل ح�ــ� غ

 األجابة:
ً
�يب؟ وهل ُيخفى عنك ضيقي وأنت السميع؟ و�ذا ��اتفي يرن، التقطتُھ مس�ثقلة

ُ
هل ���زَك أمري وأنت ا�

 ، َمن م��؟ .
ً
- مرحبا

بل�� معنا للعمِل �� شِركة غورو ِلل�شر .
ُ
- ��ان�نا ، ق

ل عضلٍة �� جسدي متصلبة وتأ�ى ا��ركة .
ُ
- بدء �� أن �

ل �عدها ���ء لعدِة ثواٍن ح�� قاطع�� صوتُھ :
ُ
لم أق

 يا آِ�سة، هل مازلت م��؟ 
ً
- مرحبا

باشرة �� العمل .
ُ
- �عم ! �عم معَك ، م�� أستطيُع امل

- بالغد إن أردت .
- بالطبع . 

 أســتجابِة الســماِء �ــ�، وفجــأة 
ً
 �ــ� داومــِة أفــ�اري ح�ــ� أن�شــل�� أتصالــُھ م��ــا معلنــا

ً
 مبتلعــة

ُ
قبــَل دقيقــة وخمســ�ن ثانيــة كنــت

 
ً
�ــ� ِ�عمــا ــب 

ُ
ِمــْن قــاٍع أشــبٍھ �ســرداٍب إ�ــ� ســماواٍت ســبع ِلتكت وجــدت نف��ــ� ال آبــُھ ل��ــ�ء ســوى رحمــِة الــرِب ال�ــ� وســعت�� 

وم��ــزة �ــ� الليلــِة ذا��ــا .
اليــوم أجلــُس معــَك ع�ــ� املصطبــِة نفِســها �ــ� أســ��احِة الغــداء أت�ــئ ع�ــ� كِتفــَك ب�نمــا ُيداِعــُب مســم�� صوتــَك بالكتــاِب الــذي 

 أخــرى.
ً
، فأحــاط بامل��ــزات مــرة

ً
�شــرناُه معــا

 أخرى .
ً
 فأحاط بامل��زاِت مرة

ً
�� ُمجددا

ُ
 ِبصوتك ليت�ِشل

ً
تقرأ �� الكتاب الذي �شرناه معا

منى هاشم/ العراق

في المكان ذاته

ب
شبا

 ال
الم

أق
ب



139    العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

محمد الشرعبي/ اليمن
نهاية اليباب

 ع�� صباٍح يموت
ُ
أس�يقظ

قبل أن يبدأ ،
وتتال��� ال�سمات الباردة

�� أوج فاعلي��ا ،
ألن روائح خيبات املساء

ً
ال تزال آثارها عالقة

�� بوابة الصباح ،
لذلك لم تصل ال�سمات

إ�� مسامات الوجوه الشاحبة ،

الطيور التزال �� أعشاشها ،
اقها ، وأجراس التن�يھ ،  أبو

ً
مغلقة

تحاول رفع حدقات عين��ا
ل��ى ما إن �سلل إل��ا ضوٌء عابر ،

أما أصوا��ا فقد
ماتت �� حناجرها ،

آه
ها�� زهرة األقحوان

باتت ع�� مشارف الذبول ،
تر�د إزالة أصوات العو�ل

من نافذة الصباح ،
�ي ترى الشمس بوضوح ،

ماذا ع�� !!
حا�� القدم�ن

�عين�ن واسعت�ن
متوحشت�ن

وشعٍر أشعث ، مجعد الش�ل ،
هكذا تماما �ان رّسامو

األيقونات
يصورون القد�س ”يوحنا ”

ع�� حد قول أ�ي ،
ماذا عن زهرة األقحوان !!

أوااه !!
لقد ماتت بفعل

روائح ا��يبات ،
و�� تحاول إ�عاد

أصوات العو�ل القا�ع �� نافذة الصباح .!!
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يخّصــص  �ان  أنــھ  محفــوظ،  نجيــب  لــدى  ائيــة  الرو الكتابــة  اتيجيات  اســ�� مــن  واحــدة  إن  ُيقــال    
حيــاة  �ســ��ة  يمــأله  لكتاب��ــا،  يحّضــر  ال�ــ�  يــة  ا الرو �ــ�صيات  مــن  �ــ�صية  لــ�ّل   

ً
مســتقال  

ً
ملفــا

��ابــر  خــان)  خضــر  (نــور  ايــة  رو �ــ�  النظــر  يلفــت  ومــا  فرعيــة.  ام  رئ�ســة  أ�انــت  ســواء  ال�ــ�صية 
بآخــر  أو  �شــ�ل  عمــَل  خليفــة  جابــر  املؤلــف  أن   (٢٠٢٢ وظــالل،  خطــوط  (دار  جابــر  خليفــة 
ال��ــ���  نظــام  ت�بــع  جابــر  ايــة  رو أن  تذكرنــا  إذا  خاصــة  هــذه،  التحض��يــة  محفــوظ  اتيجية  باســ��
�ــ�  ال�سلســ��  النظــام  هــذا  أن  إال  اف�ــش).  و(ا��ر (الثالثيــة)  بــھ  محفــوظ  كتــَب  الــذي  العائ�ــ� 
غ�ــ�  نظــام  نــھ  أ إذ  خــان)،  خضــر  (نــور  ايــة  رو �ــ�  ال��ــ���  نظــام  عــن   

ً
كث�ــ�ا يفــرق  محفــوظ  ايــات  رو

ا��طوطــات  مــن  قر�ــب  الطبقــات،  اكــم  م�� باألحــرى  أو  ��ســاب،  متداخــل  نظــام  هــو  بــل  �سلســ��، 
ايــة. للرو الرئ�ــس  بامل�ــن  ا��يطــة  ا��وا��ــ�  ذات  التطر�ســية، 
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َســر، 
ُ
أ أر�ــع  تار�ــخ  ســرَد  التطر�ــس  نظــام  أتــاح  لقــد     

الرئ�ــس  امل�ــن  مــن  مســتقبليت�ن  ��ــ�ت�ن  واســتخراج 
ا��ــّدة  آنــوش،  بالســ�ّية  املتعلقــة  با���ايــة  ا��ــاص 
�و�ــ�  ال��ــ�ة  سرك�ســيان.  تومــا  ألســرة  الك�ــ�ى 
كت��ــا  والثانيــة   ،٢٠٢٤ بتار�ــخ  خــان  خضــر  نــور  بقلــم 
 ،٢٠٤٩ بتار�ــخ  بيكــر  جميــل  خاجيــك  �رم�ــ�  زوجهــا 
لتحو�ــل  خليفــة  جابــر  ا�ــي  بالرو �ثنــان  اســتعان  وقــد 
اســتعان  �خ�ــ�.  هــو  ا�ــي  رو شــ�ل  �ــ�  إ مخطوطت��مــا 
وضعــھ  الــذي  املف�ــ�ض  العائ�ــ�  بالدليــل  خليفــة  جابــر 
ــط 

ّ
مخط أســاس  ع�ــ�  ايتــھ  رو أ�شــأ  لكنــھ  بيكــر،  خاجيــك 

التناســل  يتا�ــع  ـ�ـي  بيكــر  خاجيــك  لدليــل  مطابــق  �ــ�  خيا
واحــد،  أصــل  مــن  املتفرعــة  �ر�ــع  �َســر  ألســماء  الكب�ــ� 
تار�خيــة،  وثائــق  مــن  اليــھ  اســ�ند  بمــا  حيا��ــا  ــق 

ّ
و�وث

(الــدار  �صليــة  لألمكنــة  تأس�ســھ  إعــادة  �ــ�  إ إضافــة 
نظــران  منطقــة  �ــ�  زمــان  بــدار  املعروفــة  لألَســر  الك�ــ�ى 
شــبكة  داخــل  ايتــھ  برو ســاح  ثــم  حولهــا)  ومــا  بالبصــرة 
القســر�ة  و�نتقــاالت  ــفر�ات  والسَّ الرحــالت  مــن 
العر�ــي  ا��ليــج  مناطــق  �ــ�  إ لل�ــ�صيات  والطوعيــة 
أورفــھ  كمدينــة  العثمانيــة  لإلم��اطور�ــة  خاضعــة  ومــدن 
مثــل  أور�يــة  مــدن  �ــ�  إ إضافــة  �رمي�يــة  و�ر�فــان  ال��كيــة 
أعتقــد  وال  ال��يطانيــة.  ولنــدن  ال���غاليــة  برشــلونة 
��ــذا  قار��ــا  �ســتعن  لــم  مــا  ممكنــة  ايــة  الرو قــراءة  أن 
و�ــ�  القــراءة  قبــل  ايــة،  الرو تق��حــھ  الــذي  ــط 

َّ
ا��ط

ســلكت  وعامليــة  عر�يــة  ايــات  رو أن  �عــرف  (ونحــن  أثنا��ــا 
لفوك�ــ�،  -ســارتورس-  ايــة  كرو الطر�قــة،  هــذه  مثــل 
�ــ�  اعتمدتــا  اللت�ــن  خــال،  لعبــده  �شــرر-  ترمــي  ايــة-  ورو

بال�ــ�صيات).  �عر�فــي  ــط 
ّ
مخط ع�ــ�  بنا��مــا 

متعــّددة  ايــة  رو لقــراءة  املناســب  �جــراء   
ّ

فــإن هكــذا،    
دليلهــا  مــن  أي  خاتم��ــا،  مــن  يبــدأ  بــدَّ  ال  املداخــل، 
التطر���ــّ�  ــط 

َّ
ا��ط ع�ــ�  وتطبيقــھ  امل��ــق،  التار��ــ� 

عقــدة  مــن   
ً
خيطــا لنفســھ  �ســتّل  قــارئ  بــ�ل  ا��ــاص 

 
ّ

فــإن وا��قيقــة  وال��ايــة.  البدايــة  ع�ــ�  الدالــة  ا��يــوط 
يــة  بدا مــن  أك�ــ�  تق�ــ�ح  خــان)  خضــر  (نــور  مثــل  ايــة  رو
قصصهــا  الختتــام  ��ايــة  مــن  أك�ــ�  و حواد��ــا،  لســرد 
(ا��ب�ــ�  جابــر  ا�ــي  الرو ولعــل  الكث�ــ�ة.  الفرعيــة 
نظــٍم  اق�ــ�اح  و أعمالــھ،  �ــ�  اف��اضيــة  متاهــاٍت  بتخطيــط 
الســابقة:  ايتــھ  رو �ــ�  اســتعملها  ال�ــ�  كتلــك  تطر�ســية 
ا��تــوم  �جــل  خيــوط  تمديــد  �ــ�  إ عمــَد  املواركــة)  مخّيــم 
ال�ــ�  امل�انيــة  البــؤرة  مــن  املتفّرع�ــن  ايــة  الرو ألبطــال 
�جــداد  زمان-ب�ــت  (دار  الســفر  خيــوط  م��ــا  انطلقــت 
لعبــة  إ��ــا  نفســھ).  املــ�ان  �ــ�   

ً
معــا ومق����ــم  و�حفــاد، 

الســردية،  قواعدهــا  تنو�ــع  خليفــة  جابــر  اس�ســاغ 
ف��ــا  ت��ــ�  ال�ــ�  الدائر�ــة  التار�ــخ  متاهــة  ع�ــ�   

ً
اعتمــادا

�ــا 
َ
أصوا� وت�بــادل  ا���ائيــة،  أدواَرهــا  ال�ــ�صيات 

 
ٌ
هو�ــة و�شــتّق  �عــض،  فــوق  �عضهــا  و�تطــّرس  ا��وار�ــة، 

�رم�ــ�  �ار�ــن  زواج  (ح�ايــة  هــا 
َ
وِعرق وديَ��ــا  �ســَ��ا  هو�ــة  مــن 

.(
ً
مثــال زعفــران  الزنجيــة  مــن 

خضــر  (نــور-  ــب 
ّ

املرك ايــة  الرو عنــوان  س�ســتفّزنا   
ً
أخ�ــ�ا   

بآنــوش  تبــدأ  �ســماء،  م�شــا��ة  أ�ســال  عــن  للبحــث  -خــان) 
العــام  املتوفــاة   ١٨٨٢ العــام  أورفــھ  �ــ�  املولــودة  الك�ــ�ى، 
(نــور  املســتعار  �ســم  ذات  الصغــرى  بآنــوش  ان��ــاء  و  ،١٩٥٧

 .٢٠٤٦ �ف��ا��ــ�  العــام  �ــ�  املتوفــاة  خــان)  خضــر 
القــارئ،  ع�ــ�  خــاص  ِ�ــ�ر  مــن  ــب 

ّ
املرك للعنــوان  مــا  و�قــدر    

�ــ�  املضَمــر  القصــد  �ــ�  ــل 
ّ
يتمث �ســتفزازي  توليفــھ  فــإن 

أن  القــارئ  وع�ــ�  ايــة،  للرو العقائديــة  الطبقــة  امللفوفــة/ 
والوثيقــة  املــ�ان  ب�يــة  �ــ�  الضا�ــع  الرفيــع  ا��يــط  يك�شــف 
 
ً
لعبــة ــھ 

ّ
نظن مــا  فــوراء  ��ســاب.  املشــ�ِبك  العائ�ــ�  وا��تمــع 

التجار�ــة  والرحــالت  التار�خيــة  اقــع  للمو متقنــة  اف��اضيــة 
الســابقة:  ايــة  الرو �ــ�  ا��ــال  هــو  (كمــا  املتناســلة  و�ســماء 
ا��ــّب  عالقــات  �ــ�  �امنــة  �عيــدة  مقاصــُد  املواركــة)  مخّيــم 
هــذه  �ــ�  وهنــا  والســفر.  والتجــارة  العمــل  والبغضــاء، 
تــؤدي  ال  الكث�ــ�ة  التطر�ســات  �نتقــاالت/  فــإن  ايــة،  الرو
عنوا��مــا  غائبــة،  متصدعــة  طبقــة  واحــد/  خط�ــ�  ملفــرق  إال 
ملدينــة  �جتما�ــ�  والتعا�ــش  الدي�ــ�  ال�ســامح  هــو:  �خــر 
و��ســاب  العائليــة  بالتنوعــات  زاخــرة  �البصــرة-  اقيــة-  عر
تحــت  دخولهــا  ح�ــ�  تمص��هــا  منــذ  امل�شــابكة،  العرقيــة 
قادمــة  ســنوات  �ــ�  إ الزم�ــ�  تجاوزهــا  ثــم  العثماني�ــن،  حكــم 

 .٢٠٤٩ �ف��ا��ــ�  بالعــام  ت�ت�ــ� 
إحصــاء  قار��ــا  �ســتطيع  لـ�ـي  ايــة،  الرو �ــ�  الزمــن  امتــّد  لقــد    
مق�ــ�ة  أ��ــت  ال�ــ�  زمــان  دار  �ــ�  ة 

ّ
املســتكن الرمز�ــة  القبــور 

خليفــة  جابــر  ا�ــي  للرو الرمــزي  الق�ــ�  و�ي��ــا  لــك)  (مــزار  باســم 
مخطوطــة  مــن  ثالثــة  ��ــ�ة  إعــداد  �ــ�  املســاهم  جابــر 
لعائلــة  �ــّي  ا الرو ال�ســَب  بذلــك  فاســتحّق  آنــوش،  ا��ــّدة 
حيا��ــم  �ــ�  العائلــة  مــن  �ــن 

ّ
املتبق �حفــاد  ومصاحبــة  آنــوش، 

 . ��ــم مما و
ســاحر  ملــاٍض  معاصــرة   

ً
ملســة خليفــة  جابــر  ��ــ�ة  �انــت    

�ــ�  إ الوصــول  يكــن  ولــم  العائليــة.  �ــ�رتھ  وظــالل  بح�اياتــھ 
بنائيــة،  التفافــاٍت  دون  مــن  هــذا،  �صــل  �رمي�يــة  ال�ــ�رة 
لالســ�باحة  �عّرضــت  ال�ــ�  العائلــة  ألصــول  هووّ�ــة  وت��ينــاٍت 
املســلم�ن  مــن  ولورث��ــا  العثماني�ــن،  ا��نــد  يــد  ع�ــ�  والقتــل 
العشــر�ن.  القــرن  حــروب  قرض��ــم  الذيــن  واملســيحي�ن 
مــا  أقــوى  الورا�ــي  والت���ــن  البنا�ــي  �لتفــاف  هــذا  ولعــل 
املســّوِغ  العائ�ــ�،  التطر�ــس  نظــام  مــن  القــارئ  �س�شــفهما 
الــذي  ا��ّ�ــ�،  الشــ�ل  ��ــذا  إلينــا  ايــة  الرو لوصــول  �قــوى 
املتاهــة  طالســم  يحــّل  ـ�ـي  �خ�ــ�،  ا�ــي  الرو مــن  لدليــل  احتــاج 

. لكب�ــ�ة ا
--

دار   - جابــر  خليفــة  جابــر  ا�ــي  للرو ايــة  رو خــان-  خضــر  *نــور 
.٢٠٢٢ وظــالل،  خطــوط 
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للباحــث  ئنــة»  خا «أيــام  يــة  روا تعــد 

ــاط،  ــالم رشم ــد الس ــرÐ عب ــرواÑ املغ ل وا

ــب  لكات ا ــة  ــن تجرب ــم ع ــا ين ــزا رسدي منج

لتزامــه  ا اإلبداعيــة، يكشــف خاللهــا مــدى 

والوطنيــة،  الوجوديــة  اإلنســان  يــا  بقضا

عــام  الصــادرة  يتــه  روا ســعت  حيــث 

إنســانية  تجربــة  عــرض  إىل   ٢٠١٩

تقــوم عــىل اســتعادة للذاكــرة املغربيــة 

أثــر  اقتفــاء  عــرب  وج�عيــة)،  (فرديــة 

مراحــل  تطــور  وتتبــع  ئيــة  روا شــخصية 

واملــكان،  لزمــان  ا يف  تيــة  الحيا رحلتهــا 

تــج  نا وجــودي،  وقلــق  حــÛة  ئــرة  دا يف 

لتــ�س  وا لبقــاء  ا أجــل  مــن  رصاع  عــن 

لفاعلــة  ا الشــخصية  يشــعر  فعــل 

تحقيــق  قصــد  واالطمئنــان  باألمــان 

الكينونــة واملعنــى  تهــا يف بحثهــا عــن  ذا

ــن  لزم ا ــة  ــه حرك ــر في ــ�ر تؤث ــل مض داخ

األيــام. وصــÛورة 

هــذه  تحــاول  األســاس  هــذا  وعــىل   

الزمــن  فكــرة  يف  تبحــث  أن  لقــراءة  ا

ــذا  ــه ه ب ــرض  ــ� يح ــا م ــه انطالق ت وخلفيا

ئنــة»  كأحــد  يــة «أيــام خا املفهــوم يف روا

لتــي  ا واألدبيــة  لفلســفية  ا املفاهيــم 

ــذ  ــاâ من ــدان اإلنس ــر والوج لفك ا ــغلت  ش

ألزل. ا

مفهوم الزمن

العر�ــي  امل��ــم  �ــ�  والزمــان  الزمــن  مع�ــ�  ورد 
ع�ــ� أنــھ اســم لقليــل الوقــت وكث�ــ�ه ، «وجمعــھ 
القــرآن  �ــ�  جــاء  كمــا   . وأزُمــٌن»  وأزمنــة  أزمــان 
مرت�ــن:  املــرادف  ��ــذا  فذكــر  الدهــر،  بمع�ــ� 
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أنــھ  مــن حيــث  للزمــن  تصــورا  اآليتــان  و�عــرض 
�شــ�ل صراعــا وجوديــا لإل�ســان، فاآليــة األخ�ــ�ة 
تضعنــا  حيــث  اإل�ســان،  خلــق  بدايــة  تخــص 
أمــام تصــور ميتافز�قــي لزمــن مــر ع�ــ� اإل�ســان 
ولــم يكــن شــ�ئا لــھ نباهــة وال رفعــة، وال شــرف، 
إنما �ان طينا الزً�ا وحمأ مسنونا . و�� مرحلة، 
�ان ف��ــا شــ�ئا لــم يكــن مذكــورا، وذلــك مــن ح�ــن 
. أمــا  الــروح  ُينفــخ فيــھ  إ�ــ� أن  قــھ مــن ط�ــن 

ْ
خل

اآليــة األو�ــ� ف��تبــط بمــا قالــھ منكــرو البعــث، إذ 
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بالدنيــا، انــ�ارا م��ــم لآلخــرة، وأن الزمــن �ــ� اعتقادهــم ماهيــة تقــود اإل�ســان نحــو الهــالك 
فــھ وأبنائــھ، فهــم جعلــوا «حيــاة أبنا��ــم 

َ
والفنــاء فــال يبقــى لإل�ســان ذكــر إال مــن خــالل خل

�عدهــم حيــاة لهــم، أل��ــم م��ــم و�عضهــم، ف�أ��ــم بحيا��ــم أحيــاء»   لهــذا قدمــوا املــوت 
ع�ــ� ا��يــاة (نمــوت ونحيــا)، فاإل�ســان يمــوت ثــم يحيــا ذكــره �أنــھ �ــ� غ�ــ� ميــت، و�ــ� هــذا 
مــا �ع�ــ� عــن نــزوع اإل�ســان نحــو ا��لــود والديمومــة ح�ــ� لــو �ان هــذا ا��لــود رمز�ــا مــن 
خــالل إحيــاء ذكــره �عــد فنائــھ عــن الدنيــا، وهــو �ــ� حــد ذاتــھ مفهــوم يمثــل ذاك الصــراع 
الوجــودي ب�ــن اإل�ســان والزمــن كـــ« مظهــر وه�ــ� ُيَزْمِ�ــن األحيــاء واألشــياء فتتأثــر بمضيــھ 
الوه�ــ�، غ�ــ� املر�ــي، غ�ــ� ا��ســوس. إذ الزمــن «معــروف اآلنيــة، و�ن �ان غ�ــ� معــروف 
املاهيــة» ، كمــا يــرى عبــد الرحمــن بــدوي، فهــو �ــ� التصــور �الوجــود. و�قصــد مــن اآلنيــة 
ظهــور الوجــود دون اتضــاح املاهيــة، ألن مــن �شــعر بذاتــھ �شــعر بوجــوده، وكذلــك الزمــان: 
�شــعر بــھ �ل إ�ســان، أو أك�ــ� النــاس جملــة، و�شــعر بيومــھ وأمســھ وغــده، و�ا��ملــة مــا 

م��ــ� زمانــھ ومســتقبلھ، و�عيــده وقر�بــھ، و�ن لــم �عــرف جوهــر الزمــان وماهيتــھ .
 وقــد أث�ــ� جــدل حــول مفهــوم الزمــن، باعتبــاره أحــد املقــوالت الفلســفية ال�ــ� شــغلت فكــر 
اإل�ســان، فتناولهــا بالــدرس وطــرح األســئلة بحثــا عــن ماهي��ــا ملــا لهــا مــن دالالت عــدة 
حســب ا��قــول املعرفيــة والعلميــة. فنجــد الزمــن «مذكــورا لــدى النحــاة بمع�ــ�، ولــدى 
الفالســفة بمع�ــ�، ولــدى علمــاء النفــس بمع�ــ�، ولــدى نقــاد األدب بمع�ــ�؛ وهلــم جــرا..» 
. واللتبــاس مفهــوم الزمــن �ســاءل أغوســطينوس عــن ماهيتــھ فقــال: «فمــا الوقــت إذا؟ 
ــ�  ومــن يقــدر أن �شــرحھ بإيجــازه وســهولة؟ ومــن ذا يقــدر أن يكــون عنــھ فكــرة وا��ــة �عّ�ِ
ع��ــا باأللفــاظ؟ هــل نجــد �ــ� أحادي�نــا فكــرة ندركهــا إدرا�ا ��يحــا وتكــون أك�ــ� التصاقــا 
�ــ� حدي�نــا ع��ــا نفهــم عفــوا مــا نقــول وكذلــك ح�ــن يت�لــم آخــر  بنــا مــن فكــرة الوقــت؟ 
ع��ــا»  وهــذا ألن الزمــن ��ــ�ء ال يمكننــا رؤ�تــھ وال ملســھ، فهــو «خيــط وه�ــ� مســيطر ع�ــ� 
�ل التصــورات واأل�شــطة واألفــ�ار»  وهــو «و�ــ� خفــي؛ لكنــھ م�ســلط؛ ومجــرد، لكنــھ 
الــذي  ــ�  التغ�ُّ عل��ــا  يــدل  ال�ــ�  حركتــھ  �ــ�  يتج�ــ�  حيــث  ا��ســدة»   األشــياء  �ــ�  يتمظهــر 
يطــرأ ع�ــ� �ل مــا هــو �ــ�، وكمــا نــرى آثــاره ع�ــ� األجســام ح�ــن تك�ــ� ثــم ��ــرم ثــم تمــوت أو 
تف�ــ�، أو تب�ــ� األشــياُء بأثــر مــروره. ومــا دام الزمــن ��ــذا املفهــوم شــ�ئا غ�ــ� مر�ــي، معــروف 

اÜنسان وسلطة الزمن في رواية «أيام خائنة»
لعبد السالم شرماط
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اآلنيــة، ومجهــول املاهيــة (بتعب�ــ� عبــد الرحمــن بــدوي)، فكيــف �ــ� إذا 
تجلياتــھ �ــ� روايــة «أيــام خائنــة»؟ 

خائنــة».  «أيــام  الزمــن  ع�ــ�  ومركــزا  داال  عنوانــا  ال�اتــب  اســتخدم 
مــن  محــددا؛  وقتــا  أو  ا��اضــر  اليــوُم  �ع�ــ�  وقــد  يــوم،  جمــع  واأليــام 
طلــوع الشــمس إ�ــ� غرو��ــا، أي مــا يمثــل دورة تــدل ع�ــ� حركــة الزمــن 

األمــام.  إ�ــ�  ا��ــاري 
و�ذا مــا عدنــا إ�ــ� «أيــام» �ــ� العنــوان، وال�ــ� جــاءت بصيغــة ا��مــع، 
نتصــور مــا يفيــد أن الزمــن أو الوقــت جــاء مطلقــا، و�التا�ــ� هــو حقبــة 
وف�ــ�ة ماضيــة، إذ أن وصفهــا بـ(خائنــة) �عــد إضافــة تــدل ع�ــ� أ��ــا أيــام 
والتصقــت  انقضــت  صعبــة  تجــارب  أو  تجر�ــة  ع�ــ�  انطــوت  ماضيــة 
�عــد  أل��ــا  الزمــن،  عــن  تنفصــل  ال  تجر�ــة  و�ل  بالذاكــرة.  صورهــا 

«مرحلــة تم��ــ� ��ــدث ســابق إ�ــ� حــدث الحــق» . 
والوصــف الــذي يقدمــھ العنــوان لتلــك «األيــام» نجــد مــا ي�ــ�ره �ــ� نــص 
الروايــة، بحيــث يكشــف الســياق عــن عالقــة متوتــرة ب�ــن ال�ــ�صية 
�ــ� حركــة  «تأمــل  الــراوي:  يقــول  والزمــن،  ا��ور�ــة «زكور/بوزكــري» 
ــش �ــ� نبضا��ــا ال�ــ� ال تــ�اد 

ّ
الزمــن ال�ــ� تــدور مــع عقــارب ســاعتھ، ف�

األيــام  غشــائھ  ع�ــ�  نقشــت  الــذي  ا��ر�ــح  قلبــھ  نبضــات  عــن  تنمــاز 
ا��ائنــة عالمــات الشــماتة والضيــاع» . إن هــذا الشــاهد الن��ــ� يب�ــن 
لنــا أن «زكــور» يتصــور الزمــن كيانــا ال يرغــب لــھ �ــ� ا���ــ�، كيانــا يخــون 
و�شــمت، و�ذيقــھ األلــم �عــد �ل إحســاس ب�شــوة ا��يــاة والوجــود، 
إذ يقــول: «و�ن �انــت األيــام تخون�ــ� و��زم�ــ� �لمــا أحسســت ب�شــوة 
أنــھ  رغــم  للزمــن،  عدائيــا  هاجســا  يحمــل  فهــو  و�التا�ــ�   . الوجــود» 
�ســ��ق ��ظــات متعــة ولهــو، تجعلــھ يظــن أنــھ غالــب ال محالــة لــوال 
األلــم الــذي ��ــ�ن األيــام، يقــول الــراوي: «عــدوه ا��قيقــي الزمــن، 
يصارعــھ كمــا يتمتــع ب��ظاتــھ، ح�ــ� أنــھ لــم يــرد االس�ســالم ����وتــھ، 
فصارعــھ ح�ــ� آخــر ��ظــة مــن عمــره» . أي أن �عــد رحلــة حيــاة طو�لــة 
مــن الصــراع وتجــارب عــدة، ســيدرك «زكــور» أن الزمــن أقــوى منــھ وأن 
تحديــھ كســره ســياج املتاعــب واملشــا�ل وأحاطــت بــھ مــن �ل ا��هــات 
ثــم �عدهــا «أصبحــت لــھ درايــة بخبــث األيــام وخيان��ــا»  وأ��ــا للزمــن 
�ــ� صميمهــا م�ــ�ونة باأللــم،  لــذة ف�ــ�  مطيعــة، ومهمــا أحــس م��ــا 
«ولــم تقــھ شــرها؛ ف�لمــا تلــذذ حالو��ــا تجــرع مرار��ــا» ، وذلــك مــن فعــل 
املــوت الــذي «يرســم عالمــة قــف ع�ــ� جب�نــھ أو نصــب عي�يــھ» ، املــوت 
الــذي أخــذ منــھ أقر�ــاءه وأعــزاءه، وأذاقــھ املــرارة وا��ــزن ع�ــ� مراحــل، 
إ�ــ� درجــة أنــھ انتفــض قائــال: «لــم ال تواج�ــ� أ��ــا املــوت.. وتأخذ�ــي كمــا 
هــم مــن قبــل..؟» . كمــا أن األيــام أذاقتــھ األلــم مــن جــراء  عزُّ

ُ
ســلبت مــن أ

تدهــور حالتــھ املاديــة ثــم ال��يــة �عــد ذلــك، فلــم �ســلم مــن شــمات��ا 
�ل  مــن  بــھ  وأحاطــت  واملشــا�ل  املتاعــب  «ســيجتھ  ح�ــن  وخيان��ــا 
ا��هــات... فــأدرك أن الزمــن أقــوى، وعليــھ االس�ســالم، ا�غلــق ع�ــ� 
نفســھ، ولــم �عــد ذلــك الرجــل ال�شــط الفطــن ا��ــاذق... لــم تبــق مــن 
حركتــھ ســوى ســبابتھ ال�ــ� ينقــر ��ــا ع�ــ� األرض أو إ��امــھ الــذي �عــض 
بــھ ع�ــ� ســ�يھ، مســتغر�ا لشــماتة الزمــن والنــاس...» . فخالصــة تجر�ــة 
زكــور أنــھ أدرك أن الزمــن أقــوى منــھ رغــم صالبــة تحديــھ، فبــدت لــھ 
حياتــھ أيامــا خائنــة بــ�ل مــا حوتــھ مــن تجــارب ظلــت لصيقــة ذاكرتــھ.

إ�ــ� صــورة الغــالف، ســنالحظ أن �عب��هــا  و�ذا انتقلنــا مــن العنــوان 
عــن الزمــن تج�ــ� مــن خــالل الشــيخ الــذي يظهــر مرتديــا جلبابــا، وع�ــ� 
كفــھ  ظهــر  ع�ــ�  تظهــر  وكمــا  تقليــدي،  �شــ�ل  مر�وطــة  عمامــة  رأســھ 

عــروق بــارزة وخطــوط �ع�ــ� عــن آثــار الزمــن وســلطتھ املطلقــة ع�ــ� اإل�ســان. 
�عرض الصورة –أيضا- كوة بيضاو�ة الش�ل يطل من خاللها الشيخ ع�� 
مرحلــة زمنيــة مــن التار�ــخ، و�بــدو أنــھ �ان لــھ دور ف��ــا، ولــو هامشــيا، أو أنــھ 
عا�ــش ظروفهــا خــالل مرحلــة شــبابھ أو كهولتــھ، بحيــث أ��ــا �عــرض ��ظــة 
تجمهــر املغار�ــة �عب�ــ�ا م��ــم عــن فرح��ــم �عــودة امللــك محمــد ا��امــس مــن 

املنفــى. ول�ــي نر�ــط الصــورة بنــص الروايــة ح�ــ� نــدرك ذلــك ا��ضــور الــذي 
�شــ�لھ عتبــة الصــورة �ــ� ســياق أحــداث النــص، ال بــد أن نقــرأ مــا ي�ــ�: «زف 
املذيــاع للمســتمع�ن بالــدوار خ�ــ� عــودة محمــد ا��امــس مــن املنفــى، حامــال 
معــھ حر�ــة البــالد واســتقاللها.. كمــا أطلعهــم ع�ــ� الفرحــة ال�ــ� شــاعت �ــ� 
ر�ــوع اململكــة..» . و�ذا تمعنــا أك�ــ� �ــ� الصــورة، ســ�تخيل أن نظــرة الشــيخ 
ع�� الكوة ف��ا ما يدل ع�� الذاكرة املســتعادة، أي أنھ اســ��جاع قد يكون 
ذاتيــا أو جماعيــا حمــل معــھ ذكر�ــات مــن الزمــن العص�ــب بمــا انطــوى عليــھ 

الزمن في عتبتي العنوان وصورة الغالف
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مــن أيــام القهــر واأللــم الذا�ــي أو ا��ما�ــ� �ــ� ظــل احتــالل فر���ــ� 
غاشــم، و�التا�ــ� �ــ� رؤ�ــة اســ��جاعية ل��ظــة ال�ــ� مثلــت ســاعة 
الفرحــة أو ��ظــة انكشــاف الغمــة، يقــول الــراوي: «عــم الفــرح 
ر�ــوع البــالد (..) انت�ــ� زمــن صو���ــات وفوضاهــم وعمــت الــدوار 
طمأن�نــة تجلــت �ــ� ا��ــس الوط�ــ�..» . ف�ــ� ��ظــة التحــرر مــن 
الروايــة  �ــ�  لهــا  (ترمــز  امل�ســلطة  القــوى  وفو��ــ�  القهــر  زمــن 
صو���ــات)، بمــا �ع�ــ� أن الكــوة تمثــل للشــيخ نافــذة ع�ــ� مــاض 
متغلغــل �ــ� ا��اضــر بفعــل الذاكــرة. وحيــث أن «زكــور» ظــل �ــ� 
�ل مرحلــة مــن حياتــھ، رغــم اندفــاع الزمــن بــھ نحــو املســتقبل، 
ره�ــن املا��ــ� بمــا فاتــھ مــن ��ظــات منــذ خروجــھ مــن الــدوار �ــ� 
رحلــة البحــث عــن ذاتــھ وكيانــھ، ومــا واجهــھ مــن تجــارب حياتيــة: 
(زمــن ا��ــرب؛ جنديــا �ــ� ا���ــش الفر���ــ�... ثــم أيامــھ بفر�ســا... 
ثــم زواجــھ مــن زهــرة ال�ــ� اختطفهــا املــوت ســر�عا فظــل �ع�ــش 
ع�ــ� ذكراهــا �ــ� يقظتــھ وأحالمــھ وهذيانــھ)، و�قــول الســارد عــن 
هــذا الهذيــان: «وأم��ــ� �عــد األطيــاف واألرواح ال�ــ� ت�شــارك مــع 
املعز�ــن، و�أن ��ابــا كشــف أمامــھ �عينــھ ا��ــردة روح زهــرة، 

و�ــ� �ســتقبل أمــھ اســتقباال مم�ــ�ا..» .
واملســتقبل  ا��اضــر  أن  س�شــعر  الغــالف  لصــورة  املتلقــي  إن 
بال�ســبة لشــيخ الصــورة، فقــد خلفهمــا وراء  ل�ســا لهمــا أهميــة 
ظهــره، وو�ــ� وجهــھ نحــو املا��ــ� (الكــوة) ال�ــ� يفــر أو ينجــذب زمــن 
ــد 

َ
لــم �عــد معنيــا با��اضــر الــذي يول ا��اضــر نحوهــا. فالشــيخ 

مــن املســتقبل ألن اآل�ــي ال يمثــل بال�ســبة لــھ غ�ــ� املــوت، فالزمــن 
القــادم ��ــدد حياتــھ، لهــذا �ع�ــش املا��ــ� �ــ� حاضــره، وهــذا مــا 
�ســ�� بالزمــن النف��ــ� الــذي يرتبــط بالشــعور ال�ــ���� وحالتــھ 
النفســية. وقــد جعــل هــذا الزمــن النف��ــ� «زكــور» ي��ــأ إ�ــ� ســرد 
ا���ايــات ألوالده �عــد إصابتــھ بالع�ــ� وتبــدل حالــھ، «ولــم يجــد 
افقــھ �ــ� وحشــتھ» ، ثــم �عدمــا شــعر أن جميــع مــن �علــق  أن�ســا ير
��ــم ماتــوا وهلكــوا أو جــار عل��ــم الزمــن: زوجتيــھ زهــرة والكب�ــ�ة/

والدتھ/والــده املعطــي/ الفقيــھ ��ــ� حســن، وح�ــ� صديقــھ حمــو 
لــم �ســلم مــن غــدر الزمــن كمــا وصفتــھ الروايــة. لهــذا ��ــأ زكــور 
زمــن  عــن  االنفصــال  أشــ�ال  مــن  كشــ�ل  ا���ايــات  ســرد  إ�ــ� 
ا��اضــر (ا��اضــر) والتل�ــ� عــن ســيالن الزمــن املوضو�ــ� نحــو 
زم��ــا  يرتبــط  أخــرى  حيــاة  مــن  ا���ايــة  تؤسســھ  ملــا  املســتقبل، 
باملا��ــ� الــذي هــو وعــاء لــ�ل مــا فــات، و�ل مــا فــات �عــد جميــال 

شــدُّ إليــھ شــعور ال�ــ�صية، وتحت�ــ� بــھ ممــا هــو آت. 
ْ
ي�

وألن ا���ايــة كذلــك تلتصــق بو�ــ� ال�اتــب، وال وعيــھ، فقــد اعت�ــ� 
النــص  ل�ــ�صية  القــول  و�ســب  اإلهــداء،  عتبــة  �ــ�  بذكرهــا 
عشــق  الــذي  والــدي:  روح  «إ�ــ�  يقــول:  املعطــي»  بــن  «بوزكــري 
ا���ايــة ورواي��ــا... و�قــي ع�ــ� ك��يائــھ يقــاوم مشــيدا مــن الذاكــرة 
رائحــة ام��جــت ف��ــا األشــياء باألحيــاء» . و�ــ� شــاهد آخــر يقــول 
الســارد عــن زكــور: «و�ان ي�ســاءل دائمــا ملــاذا ا��ـ�ـي مهــم جــدا 
�ــ� حياتنــا..؟ فــال ��ــ�ء يل�ــ� ا���ــي، ألنــھ موجــود �ــ� ا��يــاة، م��ــا 
يأ�ــي وع��ــا يــدور..» . ففــي هــذا مــا يــدل ع�ــ� أن «زكــور» أعطــى 
املا��ــ�  يحدثــھ  الــذي  للتداخــل  واس�ســلم  للمســتقبل  ظهــره 
با��اضــر:  لتمزجــھ  املا��ــ�  تجــر  مثقلــة  و�ذاكــرة  حاضــره،  �ــ� 
ثــم  أمامــھ،  اقــص  ت�� املســتحيل مجســمات  لــھ أشــ�ال  «تــراءت 
إ�ــ� نفــق مظلــم ال �ســتطيع الدخــول فيــھ دون أن يفــكك  ��ــوي 
رمــوز املرايــا املنكســرة، و�ــ� ت�ــ�ف بذكر�ــات خارجــة عــن التار�ــخ 
وقــد انطفــأ ع��ــا ضــوء الزمــن» . �ــ� ذكر�ــات انطفــأ ع��ــا ضــوء 

الزمــن، بمــا نفهــم أ��ــا خارجــة عــن ســلطتھ وســلطة التار�ــخ. فالذاكــرة �عيــد إليــھ 
صــور األحيــاء واألشــياء العز�ــزة عليــھ للمواســاة �لمــا واجهتــھ األهــوال والشــدائد 
�ــ� االمتــالء بمشــاعر إيجابيــة تدعمــھ ملواصلــة  جــدد فيــھ ا��يــاة الرغبــة 

ُ
ت ح�ــ� 

ا��ــل  ال�ســيان  مــن  يلتمــس  أو  متمــردة،  صلــد وهمــة  بقلــب  ا��يــاة ومواجه��ــا 
باعتبــاره «هبــة ر�انيــة �عيــد اإل�ســان إ�ــ� حالتــھ األو�ــ�، رغــم مــا يواجهــھ مــن أهوال 
وشــدائد... فتعــود األيــام إ�ــ� حالهــا �أن شــ�ئا لــم يكــن، فتتــالءم املشــاعر والــروح، 
و�حيــا الهــوى لينطلــق ا��ســد �ــ� عنفــوان و�أن مــا حــدث �ان حلمــا متنقــال فهــوى 
بــھ الشــوق وا��ن�ــن �لمــا رغبــت النفــس �ــ� تفر�ــغ أو  ِ

ّ
�ــ� قفــص الذكر�ــات، فيقل

إمتاع...» . هكذا وصف الراوي حال �ــ�صية زكور؛ فالذاكرة تؤ�ســھ وتواســيھ 
وال�ســيان يجــدد همتــھ و�ر�ــح نفســھ ولــو لوقــت وج�ــ� مــن تصــور خيانــة األيــام، 
إن  ألنــھ  خائنــة،  الفائتــة  األيــام  أن  اعتقــاده  ففــي  املا��ــ�،  إ�ــ�  حن�نــھ  فرغــم 
وضــع املقارنــة –�ــ� قــرارة نفســھ- ب�ــن املا��ــ� (بمــا يمثلــھ مــن الفتــوة والشــباب) 
وا��اضر/املســتقبل (بمــا يــؤول إليــھ مــن الشــيخوخة واالقبــال ع�ــ� املــوت) لــن 
يحصــل إال ع�ــ� أن األيــام فعــال لــم تنصفــھ بــل �ــ� أشــد خيانــة وشــماتة مــادام أنــھ 

لــم يحقــق ب�ــن املا��ــ� وا��اضــر مــا �ان يصبــو إليــھ. 

الزمن والبحث عن الذات
�عــد الزمــن ســيال متدفقــا مســتمرا مــن املا��ــ� إ�ــ� ا��اضــر نحــو املســتقبل. هــذا 
الســيالن هــو حركــة تحمــل الص�ــ�ورة والتحــول والتغ�ــ�، ممــا يجعــل آثــار الزمــن 
تتج�ــ� �ــ� األشــياء واألمكنــة واإل�ســان، وحركتــھ تقــود حيــاة ال�ائــن إ�ــ� املــوت، 
وذلــك مــا يقلــق اإل�ســان و�ح�ــ�ه �ــ� رحلــة بحثــھ عــن املع�ــ� وعــن تحقيــق وجــوده 
ع�ــ� هــذا الزمــن الــذي يــدرك أن�تــھ و�جهــل ماهيتــھ �شــ�ل أو بصــورة صر�حــة. لكــن 
تجلياتــھ يتــم إدراكهــا �ــ� األحيــاء واألشــياء، ول�ــي يحقــق اإل�ســان وجــوده �ان ال بــد 
لــھ مــن زمــن يصنعــھ بنفســھ و�خضــع إلرادتــھ، ليكــون ذاكــرة وتار�خــا، شــاهدا ع�ــ� 
صمــود اإل�ســان أمــام قــوة الزمــن، وهــذا هــو مــا دفــع بطــل روايــة «أيــام خائنــة» 
ي�تابــھ �ــ� بدايــة حياتــھ إحســاس بضــرورة االنطــالق واالنفــالت مــن البــؤس والفقــر 
واأللــم والشــماتة «للتمــرد ع�ــ� فعــل الزمــن �غيــة االن�شــاء باالنتصــار عليــھ» . وقــد 
اعت�ــ� هــذا االنطــالق بحثــا عــن نفســھ ال�ــ� ضاعــت (كمــا يقــول) ب�ــن األكــواخ، 
وأراد اســ��جاعها . وهــو بحــث عــن نــور يفتــح لــھ بوابــة الدنيــا ال�ــ� لــم يــر م��ــا إال 
�ــ�  أقلــب  �ــ� بطــون األرض  يقــول: «إن�ــ� أســيح   . «الشــماتة والقهــر وا��رمــان» 
وديا��ــا وجبالهــا وح�ــ� مد��ــا عــن كيــان جديــد أمللــم فيــھ نجومــي املتناثــرة ع�ــ� 
األيــام» . و�مثــل هــذا الطمــوح الذا�ــي، رغبــة «زكــور» �ــ� تحقيــق وجــوده وكيانــھ 
وكرامتــھ، ألجــل ذلــك خــاض تجــارب مختلفــة �ــ� أمكنــة عــدة ومــع أنــاس مختلف�ــن، 
فم��ــ� «يف�ــش ب�ــن ثنايــا األيــام عــن حقيقــة الوجــھ اآلخــر لهــا، وهــو ين�ــ� حكمــا 
�انــت وليــدة التجر�ــة ال�ــ� اســتقاها مــن أماكــن وأزمنــة ارتادهــا غضــا، فارتادتــھ 
وقــد بلــغ العمــر عتيــا..!» ، فحياتــھ عامــرة بالتجــارب و�لمــا فشــلت تجر�ــة دخــل �ــ� 
غ��هــا، «ي�ت�ــ� فلســفة �علمهــا مــن تجــارب ا��يــاة» ، لهــذا قــال وهــو يحــاور غرابــا 
(يرمــز لديــھ و�ــ� الثقافــة الشــعبية إ�ــ� ال�شــاؤم): «دع�ــ� أجــرب حظــي، وال تحــم 
حو�ــ� اذهــب �عيــدا عســاك تجــد جســدا ميتــا تحــل فيــھ... أمــا أنــا فمــا زلــت أطــارد 
الزمــن، علــھ يمنح�ــ� مــا أبحــث عنــھ» . وتتج�ــ� �ــ� هــذا ا��طــاب حالــة الهــروب 
ال�ــ� عل��ــا «زكــور»؛ هــروب مــن الشــماتة ال�ــ� �عت��هــا حليفــا للزمــن الــذي يدخــل 
ار، وأن التجــدد والتحــول ال  معــھ �ــ� صــراع غ�ــ� مت�ا�ــ� ألنــھ �علــم «أن الزمــن غــدَّ
�عنيــان أي ��ــ�ء أمــام ال��ايــة» . كمــا أن زكــور �عت�ــ� أن اليا�س/القانــط مــا هــو 
إال جســد ميــت، فقــال للغــراب اذهــب �عيــدا عســاك تجــد جســدا ميتــا تحــل فيــھ. 
فهــو خطــاب فيــھ إصــرار ع�ــ� التحــدي وفيــھ رجــاء �ــ� تحقيــق كيانــھ. و��ــذا يتج�ــ� 
صــراع ال�ــ�صية مــع الزمــن ومــا يجــري فيــھ مــن الظلــم والقهــر، وا��ــري مــن 
أجــل البحــث عــن حلــول ��اضــر ال�ــ�صية ومســتقبلها ومــا يطــرأ �ــ� نفســھ مــن 
افــُق �لَّ وقــت، فالدقائــق  مشــاعر متضار�ــة ت�ناســب حالتــھ االنفعاليــة ال�ــ� تو
تمــر و�ل واحــدة م��ــا تحــرك �ــ� نفســھ وتــرا معينــا، وفــق �ســق متحــرك للزمــن الــذي 
ي�تلــع أوقــات «زكــور» و��ظــات فرحــھ كمــا ي�تلــع أحبــاءه، و�عــوض فرحــھ أملــا، 
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ــك ا��يــاة 
َ
ممــا خلــق ذلــك �ــ� نفســھ قلقــا وجوديــا، إذ �لمــا شــعر أنــھ مل

إل��ــا  و�ميــل  اللــذة  �ــ�  يرغــب  واأللــم،  اللــذة  ب�ــن  فهــو  عليــھ،  انقلبــت 
يقــع ��يــة  أنــھ  إال  منــھ،  إ�ــ� مواجهتــھ وا��ــد  األلــم ف�ســ��  و�خ��ــ� 
ال��ــز �ــ� تحقيــق الرغبــة والتخلــص مــن األلــم، ف�انــت تجار�ــھ �ــ� ا��يــاة 
تــدور �ــ� محــور يصبــح فيــھ الزمــن مشــ�لة حقيقيــة، خاصــة ح�ــن تبــوء 
بالفشــل �ل تجار�ــھ ومحاوالتــھ �ــ� أن يكــون أقــوى مــن الزمــن. فــإن �انــت 
حــدة إصــراره �ــ� بدايــة حياتــھ قو�ــة، فهــو �ــ� مرحلــة الحقــة جعلتــھ ا��يــاة 
يوقــن �ــ� ال��ايــة أنــھ ال قــدرة لــھ ع�ــ� الصمــود أمــام قــوة الزمــن الــذي 

���ــل باملــوت والفنــاء.  

الزمن الصاعد نحو املوت
إذا �ان اإل�ســان يصــارع الفنــاء، ي�افــح مــن أجــل البقــاء، �غالــب ا��ــوع 
ال��ظــات  األمــان والطمأن�نــة، و�حتــال ع�ــ�  عــن  يبحــث  ال�ــ�د   و�تقــي 
ـ�ـي يبــدع الفــرح مــا اســتطاع  إليــھ ســ�يال، و��تعــد بمــا يملــك مــن طــرق 
عــن األلــم و�خشــاه، فــإن �ل مــا ينجــزه أو يتصــور أنــھ حقــق مــن خاللــھ 
االنتصــار، ال �عــدو أن يكــون إال انتصــارا مؤقتــا، حيــث �عبــث بــھ تقلبــات 
األيــام، أو يدحــره الزمــن، لهــذا قــال الــراوي عــن زكــور: «تداولتــھ األيــام 
ال�ــ� �ان �عدهــا فتجاذ��ــا بالكفــاح والشــد والصــد، وهــو يزهــو �عنفوانــھ 
ليع�ــش ال��ظــة ومتع��ــا» ، ثــم يقــول: «تقلبــات األيــام، تتحكــم �ــ� مص�ــ� 
اإل�ســان وتتالعــب بــھ، تتأر�ــ� أحالمــھ ب�ــن الوهــم وا��لــم» . «ولــم يظــن 
أن يومــا ســتعبث بــھ األيــام وتحيلــھ ع�ــ� الهامــش» ، فبعدمــا اســتطاع أن 
يكــون تاجــرا نا��ــا صــار �عــد ذلــك «يقــاوم متاعــب الزمــن بقــوة و�واجــھ 
الدقيــق  مــادة  توف�ــ�  هــو  همــھ  �ان  والص�ــ�..  بالتحمــل  األيــام  صعو�ــة 
أقــوى، فحــال  �ان  الزمــان  قهــر  لكــن  والشــاي ألوالده..  الســكر  و�عــض 
دون ضمــان لقمــة ع�ــش �املــة لــألوالد» . وتجــدر اإلشــارة إ�ــ� أن وســم 
الزمــان بالغــدر، �ان ومــازال دائــم ا��ضــور �ــ� ثقافــة اإل�ســان العر�ــي 
الرؤ�ــة  هــذه  ت��جــم  لســانھ  ع�ــ�  تجــري  مقــوالت  �ــ�  فنجدهــا  واملغر�ــي 
كقولــھ «الزمــان غــدار»، أو مــا �عــرب عــن الصــراع الدائــم ب�ــن اإل�ســان 
والزمــن كقولــھ بالعاميــة «مضار��ن/مقاتل�ــن مــع الوقــت»، و�ذا عدنــا 
إ�ــ� ر�اعيــات الصو�ــ� عبــد الرحمــن ا��ــذوب نجــد عنــده هــذا املع�ــ� �ــ� 

تصــور الصــراع مــع الزمــن وشــدة غــدره حيــث يقــول:
را��  
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إن هــذا الصــراع، و�ن �ان ال يخلــو مــن محطــات توهــم البطــل باالنتصــار 
إذا  الزمــن فيــھ جبــارا وماكــرا، ألنــھ  الــذات، يظــل  �ــ� تحقيــق  والنجــاح 
تباطــأ بــرح باإل�ســان الشــقاء، وتأر�ــ� فــوق هاو�ــة العــدم، و�ذا �ســارع 
تنقلــب  مــا  ســرعان  حيــث   ، الوجــود  قلــب  �ــ�  وغــرق  الســعادة  غمرتــھ 

األحــوال.  وتتغ�ــ�  املواز�ــن 
وح�ــ� صديقــھ «حمــو» جــار عليــھ الزمــن وغلبــھ «�عــد أن بقــي وحيــدا ال 
أن�ــس لــھ ســوى آلتــھ الوتر�ــة» . و�مكــن هنــا أن أشــ�� إ�ــ� أن ارتبــاط حمــو 
بآلتــھ الوتر�ــة، وهيامــھ ��ــا، واختيــاره ملســاره الف�ــ� إ�ــ� حــد ا�غماســھ �ــ� 
عالــم أ�ســاه الــزواج؛ يكشــف لنــا فكــرة أن «الفــن وســيلة للتغلــب ع�ــ� 
الزمــن، ولبلــوغ ��ظــة األبديــة» ، ولعــل هــذا مــا حــذا بحمــو أن ال يفــارق 
آلتــھ ألن املوســيقى �ســ�ب لــھ متعــة الفــرح الــذي ل�ــس لــھ مــن م�ــ�ر ســوى 
أن  دون  مــن  ا��اضــر،  ب��ظــة  والشــعور   ، الزمــان  ر�قــة  مــن  التحــرر 
يتمكــن أبــدا مــن أن يجعــل اآلن ا��اضــر حقيقيــا، أي ثابتــا ، فـ»حمــو» 
يمثــل صــوت ا��مــال والفــن كعنصر�ــن يوقفــان زمــن اإل�ســان الفتعــال 
��ظــة متعــة وفــرح، لهــذا قــال زكــور لصديقــھ «شــرجان»: «كــم أطر�نــا 
و�غماتــھ  الشــ��،  بصوتــھ  واملأســاة  األلــم  عنــا  وخفــف  الرجــل،  هــذا 

الوتر�ــة ال�ــ� �انــت تــدب �ــ� دواخلنــا، �لمــا هزنــا الشــوق إ�ــ� البــالد» . إال 
أن حمــو بــدوره لــم ي�تصــر بآلتــھ ع�ــ� الزمــن «فقــد دارت بــھ الدوائــر وهــو 
ــا لقيــھ ذات مــرة صدفــة 

َّ
ي�تقــل مــن مــ�ان إ�ــ� آخــر» ، وقــد صــرح لزكــور مل

�عــد أن باعــدت ا��يــاة بي��مــا، قائــال: «أع�ــش ب�ــن مــن �عشــقون �غمــات 
الوتــار و�عــض ا��ســن�ن، فقــد خانت�ــ� األيــام يــا صديقــي، وهــا أنذا أتحول 
يــدرك زكــور  . هكــذا  إ�ــ� وهــاب ي�تظــر الرحمــة والشــفقة...!»  مــن فنــان 
مــن خــالل كالم صديقــھ، �عــد عمــر طو�ــل «أن األيــام خان��مــا، وتالعبــت 
يواجهــان شــمات��ا وج��و��ــا.  وترك��مــا هائم�ــن  بصداق��مــا، ففرق��مــا، 
والتجــارة»  واملــال  «العــز  واختفــى   ، األيــام»  مشــاق  عليــھ  ت�البــت  ثــم 
مــوت  خــالل  مــن  بقســوة  املــوت  وحاصــره  النائبــات،  عليــھ  فت�البــت   ،
الروايــة  إن  ثــم  بــھ.  ت��بــص  الفواجــع  ف�انــت  تبعــا،  وأصدقائــھ  أقر�ائــھ 
ت�بعــت حياتــھ �ــ� مســار دائــري ابتدأتــھ بموقــف ال��ايــة، وهــو مشــرف ع�ــ� 
املــوت، لينطلــق الســرد �عدهــا �ــ� اســتعادة محطــات حياتــھ مــن الصبــا إ�ــ� 
الشــباب ثــم الشــيخوخة، ليعــود الســرد إ�ــ� ��ظــة الوفــاة، حيــث تج�ــ� 
يق�ــن زكــور أن الزمــن غلبــھ و«أدرك حقيقــة العبــارة ال�ــ� �ان يرددهــا: هللا- 
املــوت» . ع�ــ� اعتبــار أن البقــاء والــدوام � وحــده، أمــا املــوت فهــو رفيــق 
َ�ــٰ�»  كمــا أنــھ �عــد «مــن 

َ
نت

ُ ْ
ــَك امل ــٰ� َرّ�ِ

َ
نَّ ِإ�

َ
اإل�ســان �ــ� ا��يــاة وهــو املنت�ــ� «َوأ

صميم ا��ياة، ال مجرد حدث يحصل �عدها و�ضع حدا لها. أنا موجود 
إذن أنــا أف�ــ�. إذن أنــا أعا�ــي املــوت الــذي ال وجــود لــھ إال بال�ســبة لألحيــاء»  
فاملــوت مثــل دودة الفنــاء تنخــر �ــ� جســد اإل�ســان، و«تيــار الــزوال يجرفــھ 
نحــو حتفــھ، وعمــره احتضــار طو�ــل، �ع�شــھ خائفــا أن ينق��ــ�»  �لمــا 

راقــب أو شــعر بحركــة الزمــن الصاعــد نحــو املــوت والفنــاء. 

ع�� س�يل ا��تم

«أيــام  روايــة  �ــ�  الزمــن  مــع  ا��ور�ــة  ال�ــ�صية  صــراع  تمظهــر  هكــذا 
التماســا  الزمــن  مــن ســلطة  التحــرر  نحــو  ال�ــ�وع  ذلــك  نجــد  إذ  خائنــة». 
ل��ظــات متعــة وفــرح، أو ��ظــة امتــالء إيجابيــة �ســند همــة ال�ــ�صية 
لتحقيــق وجودهــا الذا�ــي �ــ� ا��يــاة ومنطلقــة مــن الرغبــة �ــ� االنتصــار 
ع�ــ� قــوى الزمــان واالنفــالت مــن ســلطتھ ومــن غــدر األيــام وخيان��ــا. ألجــل 
ذلــك �ــ�رت روايــة «أيــام خائنــة» مكونــات خطا��ــا الســردي وفلســف��ا 
لتعكــس �ــ� مســاحة نصيــة خلفيــات ان�ثــاق هاجــس الزمــن لــدى اإل�ســان 
اإل�ســان  لــدى  يتمثــل  وكيــف  وجــوده)،  مــع  ُوجــد  هاجــس  أنــھ  (وقلنــا 
املغر�ــي با��صــوص، مــن خــالل تقديــم مســار حيــاة �ــ�صية �ســيطة، 
ا��ديــث  املغــرب  تار�ــخ  �ــ�  أهميــة  لهــا  زمنيــة  وحقبــة  �ــ� مســرح  تتحــرك 
(قبــل االســتقالل و�عــده). �ــ�صية هامشــية إال أ��ــا مثلــت صوتــا خافتــا 
��يــل خي�ــت األيــام والزمــن والظــروف ظنونــھ وآمالــھ رغــم مــا قدمــھ مــن 
ت��يــات فتداخــل زمــن املا��ــ� �ــ� حاضــره �ســيطرة الذاكــرة ع�ــ� �ل 

�ســيج حياتــھ.
وتصــور  فلســفيا  الزمــن  مفهــوم  الورقــة  هــذه  �ــ�  قدمــت  كنــت  و�ذا   
ال�ــ�صية ا��ور�ــة لــھ ورؤ���ــا ل��يــاة، فــإن أحــداث هــذه الروايــة، ومــا 
يجمعهــا مــن عالقــات تر�ــط أجزاءهــا، تقــوم ع�ــ� ب�يــة فنيــة للزمــن، لهــذا 
يحتــاج هــذا العنصــر مز�ــدا مــن الدراســة ـ�ـي يتعــرف القــارئ ع�ــ� كيفيــة 
�ــ�  اشــتغال الزمــن وأنواعــھ وكيــف وظــف عبــد الســالم شــرماط بن�تــھ 

هــذا العمــل األد�ــي ا��ــاد.
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�ــ� روايــة (ديــاالس) األبــن ملــا أراد ز�ــارة وطنــُھ، كظمــت األم شــوقها لولدهــا الوحيــد، ف�ــ� تخ��ــ�  
قــة �ــ� العــراق. ومنعتــھ ُ مــن ز�ار��ــا. 

ّ
عليــھ مــن وطنــھ، �ســ�ب الصناعــة االمر�كيــة للفو��ــ� ا��ال

وروايــة (طائــر القشــلة) �ــ� الب�نــة الفاتكــة ع�ــ� مصداقيــة كالم األم �ــ� روايــة (ديــاالس). �ــ� روايــة 
(شــامان) األم�ــ� إ��ــاب نفــاه وطنــھ بمرســوم مــن مل�ــي. داخــل الوطــن ذبحــوا والــد األم�ــ�. �ــ� روايــة 
(كالب ج��امــش) مــن الصعو�ــة أن �عــود إ�ــ� وطنــك ح�ــ� ولــو كنــت جثــة !! �ــ� (خاتــون �غــداد) 
ت�تحــر مــس بيــل ألن الذكــورة االســتعمار�ة تمقــت أســلو��ا االنثــوي �ــ� التعامــل مــع العــراق أرضــا 

وشــعبا.

الروائي شاكر نوري (شامان)
 الفرد خارج العالم

مقداد مسعود*



ت
اءا

قر
مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

151    العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

 (*)
نــوري  شــاكر  للروا�ــي  البكــر  الروايــة  تكّرســت  للعنكبــوت 
..للفراشــة �ــ�صي��ا املشــعة �ــ� روايــة (نــزوة املو�ــى) .. للــكالب 
يرتقــي  الســرد  هــو  وهــا  ج��امــش).  (كالب  �ــ�  الرامــزة  وظيف��ــا 
صعــودا شــاهقا مــع الصقر(شــامان) وهــو ال�ــ�صية ا��ور�ــة 
اقــع  وثر�ــا نــص الروايــة. وهــو الــدال واملدلــول، واالســطورة والو
ســعة  إ�ــ�  ا���ــ�  مــن  والنفــاذ  اليومــي  رتابــة  ع�ــ�  التمــرد  وهــو 
الال��ا�ــي (يــرى األم�ــ� إ��ــاب �ــ� شــامان العالــم غ�ــ� املر�ــي، الوجود 
�ــ� أعماقــھ، وح�ــن  ال�شــوة  يبعــث  الــذي  لهــذا الصقــر  املقــدس 
يــراه يخ�ــ�ق الســموات الســبع/١٥١  ) الصقــر يط�ــ� و�حلــق �عــم. 

..!!  ٌ الســبع) مســألة  (الســموات  لكــن يخ�ــ�ق 
و�ذا �ان األم�ــ� ب�امــل قــواه العقليــة كيــف إذن (اليــزال الصقــر 
يفاجئــھ �عالــم مــن الغرائــب وال��ائــب/  ١٥٥  ) أل�ــس ال�شــ�ث 
حــد  وع�ــ�  جان�ــن؟  باإلمــارة  ل�شــ�ثھ  اســتعارة  شــامان  بالصقــر 
 ً شــيخوخة  يتخّيــل  ال  إ��ــاب  األم�ــ�  أن   : الباز�ــار   يوســف  قــول 
تص�ــب شــامان ذات يــوم!!  و�عتقــد أن شــامان خالــد ال يمــوت 
!! و�ن��نــا الســارد /املؤلــف شــاكر نــوري (ي�ب�ــ� ع�ــ� �ل منــا 
فيــھ،   

ً
موجــودا يكــن  لــم  فــإن  الضا�ــع،  شــامانھ  عــن  يبحــث  أن 

فعليــھ أن يخلقــھ �ــ� ثنايــا روحــھ ودرو��ــا العميقة)..وهــذا �ع�ــ� 
أن الصقــر شــامان هــو مثــال األنــا األع�ــ� الــذي علينــا اج��احــھ 
في�ســ�ب  شــامان  بمــوت  القــول  أمــا  أذى.  أي  مــن  وتحص�نــھ 
 ع�ــ� وضــع ��ايــة لشــامان 

ً
ــا قــادرا

ّ
بتفج�ــ� �ارثــة (لــم يكــن أحــٌد من

صناعــة   (  ١٤٣ إ��ــاب/  األم�ــ�  ��يــاة  ��ايــة  نصنــع  بذلــك  ألننــا 
بطبعنــا  فنحــن  الصنــم  صناعــة  عــن  تختلــف  ال  االســطورة 
نبحــث دائمــا عــن أب قائــد  (ألســنا نحــن، مــن نخلــق أســاط��نا، 
و نصوغهــا كمــا �شــاء؟ /  ١٤٢ )..واالســطورة متوفــرة ب��ــ���ا 
اقيــة مرت�ــن مــرة ب��يــا النــص( كالب ج��امــش) ومــرة ثانيــة  العر
 واســتعارة معاصــرة 

ً
بحضــور أنكيــدو  ع�ــ� منكــب ج��امــش : رمــزا

ج��امــش) (كالب  روايــة  �ــ� 
(*)

وال  با��كــم  الفــوز  ال  نفســھ،  بال��ــ�ء  مرت�ــن  الفــوز  يمكــن  ال 
 بالقــوة الباطشــة ع�ــ� مســتوى الســلطة 

ّ
بالط�ــ� وال بــأي ��ــ�ء إال

أو بالغــش كمــا يجــري باالنتخابــات �ــ� �ل تنو�عا��ــا ..والنجــاة ال 
مــن محــاوالت صيــد عديــدة نجــا شــامان  دائمــا،  تتوفــر 

حســب  فضــاءه  و�ق�ــن  إ��ــاب،  األم�ــ�  حر�تــھ  يصــادر  أن  قبــل 
مــن  زادت  البكــر  الفــوز  ولــذة  الصقــر،  مشــ�ئة  ال  هــو   ُ مشــي�تھ 
مــن  أول  هــو  والســ�ب(   !! تأني�يــا  وترمــزت  بالصقــر  االم�ــ�  �علــق 
اك�شــاف  متعــة خارقــة،  فتــاة شــابة،  بــ�ارة  فــض  كمــن  صــاده، 

�عائلتــھ ا��اكــم  ل 
ّ
نــ� ومثلمــا  الــدوام..)..  ع�ــ�  يتذكــره  أول، 

: قتــُل األب وتزو�ــج أخــت األم�ــ� إ��ــاب كرهــا ل��اكــم فــ�ان ال�ســق 
الثالث

هــو تحــرر شــامان مــن قبضــة األم�ــ� �عــد أهانتــھ لــھ بتقن�ــن طعامــھ 
(ضــاع الط�ــ� �عــد أن ت�بــع أثــر ثالثــة حبــارى، منعــھ األم�ــ� إ��ــاب 

مــن أ�ل ��ومهــا/ ١٠٧ )
االمــارة  ��كــم  العــودة   : معــا  حلم�ــن  يحلــم  االم�ــ�  صــار  وهكــذا 

ال  ا��ــّر  (فالط�ــ�  مرقن�ــن  ا��لم�ــن  وكال  إليــھ  شــامان  وعــودة  جان�ــن 
يمكــن اصطيــاده مرت�ــن �ــ� حياتــھ / ١٢٦  ) وكذلــك الســلطة. وهكــذا 
لذاتــھ  االم�ــ�  اســتعادة  الرحــب  الفضــاء  مــن  اســتعادة شــامان  تصبــح 
املهــدورة و�شــهادة األم�ــ� ( شــامان إراد�ــي../ ١٤٠  ).. وهــذا التصر�ــح 
خــالل  مــن  عــودة شــامان، وعــودة شــامان  بــدون  لألم�ــ�  إرادة  �ع�ــ� ال 
 �ــ� التأو�ــل 

ُ
ار�ــن بقيــادة يوســف الباز�ــار، وح�ــن أســرف

ّ
فر�ــق مــن الصق

أرى �ــ� هــذه الفعلــة �أن �شــ�ل حكومــةً  باملنفــى و�ــ� حكومــة �عو�ضيــة 
وخــادم  ــار 

ّ
صق مائــة  قرابــة  مــن  يتألــف   ) ��ــم  موكــب  نفســية.. 

�ــ�  وعامــل../ ٩٢    ) حكومــة  ســيكون وز�ــر ثقاف��ــا الســارد املشــارك 
تص�يــع شــامان روائيــا. وهــذا الصا�ــع األمهــر ��ــ� مــرَض األم�ــ� إ��ــاب 
األرض  أصقــاع  تن�ــ�  لـ�ـي  إمارتــھ  مــن  �شــرق  الشــمس  بــأن  فهو(آمــن 
ب�املهــا، وشــامان ي�ــ�ق �ــ� رأســھ مثــل قــدح زنــاد، �عــود إ�ــ� االشــتعال 
�لمــا أطفأ��ــا ر�ــاح ال��ــراء../ ١٥٨  ).. و��ــذا التعو�ــض �عــود األم�ــ� 
إ��ــاب مــن الفــرد خــارج العالــم إ�ــ� الفــرد مســاهما �ــ� �غ�ــ� العالــم ع�ــ� 
وفــق مشــي�تھ األم��يــة . و�وســف الباز�ــار يخاطــب نفســھ (ال تتعاطــف 
مــع شــامان بــل مــع األم�ــ� إ��ــاب. وهــو يتحــدث لــك عــن صقــره الضا�ــع 
هنــا أو هنــاك/١٠٧    ) والســارد املشــارك الــذي أصبــح النديــم وا��ميــم 
يرصــد حالــة االم�ــ� و�خ��نــا ��ا(لــم يؤرقــھ ُ مص�ــ� شــامان بقــدر مــا أّرقــھ 
مص��ه هو/ ١٤١  ) وشامان هو صديق عز�ز ع�� األم�� بل هو الصديق 
الوحيــد لــھ، وعالق��مــا : شــامان واألم�ــ�: �ــ�  عالقــة جنك�ــ� خــان مــع 
صقــره (�ان صقــره يــالزم يــده �ــ� رحالتــھ، وخروجــھ ع�ــ� الرعيــة، ألن 
فيــھ مــن قــوة الرمــز مــا �ان يدعــم ســلطانھ /٨٥ ) واألم�ــ� إ��ــاب أيضــا 
�شــبھ الر�ــان آخــاب �ــ� (مو�ــي ديــك) روايــة ه��مــان ملفــل الــذي ( يبــدو 
 ل��قيقــة/١٤٠  ) 

ً
 مطلقــا

ً
 لفرديتــھ وذات�تــھ ينصــب نفســھ ظه�ــ�ا

ً
�ــ�ينا

واألم�ــ� منفــي �ع�ــش مثــل غو�ــا �ــ� بار�ــس 
(*)

 �ستعمل األم�� مع شامان إ�شاد املنادى ح�ن يج��ح اسما لھ و�ناديھ
و�لمــس مؤثر�ــة االســم ع�ــ� املســّ�� (مــا أن منحتــھ اســم شــامان ح�ــ� 
و�ّوســع حدق�ــ� عي�يــھ،  �ســتفز �ل حواســھ،  ألنــھ  باالطمئنــان،  شــعر 

  (  ١٤٠  / ..
ً
ل�ــ�ى مــا حولــھ، و�طلــق ا��ركــة �ــ� جناحيــھ متأهبــا

(*)
 ثمــة ســؤال يــراود قراء�ــي ملــاذا يبحــث االم�ــ� إ��ــاب عــن صقــره �ــ� ســماء 
فر�سا!! ملاذا ال يقود فر�قھ أو ي�لفهم �� البحث �� ال��راء العر�ية؟ 
املعلقــة،  األم�ــ�  إرادة  فهــو  التأو�ــل  خصو�ــة  يكت�ــ�  شــامان  والصقــر 
يوســف الباز�ــار يــرى أن البحــث عــن شــامان( كمــا لــو كنــا نبحــث عــن 

زمــن ضا�ــع، فــوراء شــامان أزمــان أخــرى ال �عرفهــا/ ٩٣  )  
(*)

عنــھ  ونفــَض  نــوري  شــاكر  املؤلــف  جــاء  ثــم   . تال��ــ�   .. تــوارى  شــامان 
الرمــاد وايقظــھُ  �ــ� ســرديةٍ  روائيــة جعلتــھ حيــا ال يمــوت محلقــا �ــ� أفــق 

تلقــي القــراء.
----------------------

* شاعر وناقد عرا��
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طيور سود ومصابيح ملّونة
انطباع  أّول

بلق�س خالد
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آشــور��ن  أبو�ــن  مــن  اقيــة  عر قصرا�ــي  لي�ــ�  الروائيــة 
�ــ�  الفر���ــ�  االدب  درســت  الرمــادي.  �ــ�   ١٩٦٧ ولــدت 

شــي�اغو.  �ــ�  �ع�ــش  اآلن  املســ�نصر�ة.  ا��امعــة 
�ــ� ٢٠١١ صــدرت رواي��ــا األو�ــ� (ســهدوثا). أمــا (الطيــور 
العميــاء) ف�ــ� الروايــة الثانيــة للروائيــة لي�ــ� قصرا�ــي، 
١٩٠ مــن  تتكــون  املتوســط،   دار  عــن   ٢٠١٦ �ــ�  صــدرت 

. صفحــة
الفصــل األول عنوانــھ ا��لــم والفصــل  الثا�ــي والعشــرون 
عنــوان  يأ�ــي  الهــروب   فصــل  و�عــد  الهــروب،  عنوانــھ 
(ا��اتمــة) و�ان يف�ــ�ض أن يطلــق عليــھ الفصــل الثالــث 
والعشــر�ن. مــع ترقيــم الفصــول هنــاك العنونــة الفرعيــة 

لــ�ل فصــل مــن الفصــول الثالثــة والعشــر�ن.
ت�ناول الرواية  ��ظة وحشية يجرى ف��ا مطاردة وتدم�� 
ذنــب  بــدون أي  قــري طور�ــاراز ١٩١٥  �ــ�  الشــعب األرم�ــ� 
�ــ�  األرمــن  تدم�ــ�  جــرى  القــرى  هــذه  وقبــل  الهو�ــة  ســوى 

(ديــار بكــر).. 
�ــ� الروايــة �ســاء اســتعمال الديــن اإلســالمي ا��نيــف مــن 
قبــل االم��اطور�ــة العثمانيــة، وتقتــل العوائــل األرمنيــة ِبال 
ســ�ب وت��ــر، وتن��ــك االعــراض. ومــن يلــوذ بمســلم �عامــل 
بوحشــية ال مثيــل لهــا مثــل ذلــك الشــيخ الــذي يقايضهــم 
االرض والــزرع واإلقامــة مــع عشــ��تھ مقابــل تنــازل الرجــال 
االرمــن عــن �ســا��م ؟! وهنــاك مــن يلــوذ عنــد َمــن يحســن 

التعامــل معهــم �ــ� مــ�ان آخــر.. هــذا ع�ــ� املســتوى العــام أمــا 
ع�ــ� املســتوى ا��ــاص فهنــاك عائلــة الفتــاة كوهــار ال�ــ� مزقهــا الشــتات املســ�� الــذي صنعتــھ ا��ندرمــة العثمانيــة، وح�ــ� 

ح�ــن يب�ســم ا��ــظ للفتــاة كوهــار يأ�ــي  مــن يجهــز عل��ــا وع�ــ� حظهــا.
روايــة ( طيــور عميــاء) تخفــف مــن قتامــة ا��ــزن والبــؤس مــن خــالل تــوزع مصابيــح ع�ــ� هيئــة مقاطــع مــن االغا�ــي األرمنيــة 

اقيــة.. �ــ� الفضــاء الروا�ــي وم��ــا هــذه األغنيــة :مصباحــا محفــزا لقــراءة هــذه الروايــة ال�ــ� جــرت  أحدا��ــا �ــ� أرضنــا العر
(أين أنت يا ط��ي الغر�ب؟

   ال تبك... أنا َمن عليھ أن يب�ي
 أبحث عن زهرتك 

وأنا أبحث عن محبو���
مبارك ا��بل الذي أت�ت منھ
خانتك الزهرة أل�س كذلك؟

وأنا خانت�� غالي��
أنا خضراء مثل صنو�رة

م�� : أل�ي سأمّ�� صوتك
ّ
 �عال و�ل

أ��ا الطائر الغر�ب، إ�ي أعرفك جيدا )
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للقاص�ــن  القصصيــة  ا��موعــة  عنــوان  هــو  م�شــنجة  حيــاة 
مصطفــى الســعيدي وزكر�ــاء األزعــر ، و�ــ� عبــارة عــن قصــص 
قص�ــ�ة �عتمــد �ــ� بنا��ــا ع�ــ� التكثيــف واالخ�ــ�ال اللذيــن ينقــالن 
متــون  �ــ�  العديــدة  والــدالالت  املعا�ــي  مــن  فائضــا  القــارئ  إ�ــ� 
القص��ــ�  .والعمــل  وسلســة  شــيقة  بطر�قــة  موجــزة  نصيــة 
الــذي نحــن بصــدده مــن م�شــورات القلــم مطبعــة ووراقــة بــالل 
م�ــن  �ــ�  اث�ت�ــن وعشــر�ن قصــة قص�ــ�ة  ثنايــاه  �ــ�  يضــم  فــاس، 

. �ــ�١١١ صفحــة  لغــوي دون 
ســردية  ولغــة  ســلس  بأســلوب  ا��موعــة  هــذه  قصــص  كت�ــت 
قضايــا  عــن  والصــدق  املــرارة  مــن  بكث�ــ�  ع�ــ�ت   ، وصفيــة 
اجتماعيــة ، مــا يجعلنــا نتعاطــف مــع أبطالهــا و�ــ�وصها مــن 
األرض  هــذه  �ــ�  واملطحون�ــن  واملعذب�ــن  واملهمشــ�ن  املقهور�ــن 
، كمــا وضعــت يدهاع�ــ� العديــد مــن املشــا�ل والعيــوب ، ال�ــ� 
اقعنــا ع�ــ� مختلــف املســتو�ات ، إال أ��ــا ال تقــدم حلــوال  �عتــور و

. لهــا  أو مســوغات أو عالجــا 
و�توسل القاص�ن �� بنا��ما لقصص هذه ا��موعة التقنيات 
املعاصــرة �ــ� الفــن القص��ــ� ال�ــ� ال �عتمــد ع�ــ� الت��يــر.  بــل 
أ�عــاده  �ــ�  ا��تمــع  ف��ــا  يتخبــط  ال�ــ�  العامــة  القضايــا  تطــرح 
اإل�ســانية العميقــة، محاول�ــن أيفتحــا العيــون ع�ــ� املشــا�ل ،ال 

أن يحــال املشــا�ل.
بذلــك تحــدث املشــاركة الوجدانيــة ال�ــ� تجعــل القــارئ نفســھ 
بطــال يتأمــل و�يــأس و�تحســر و�خــوض مــع �ــ�صيات القصــة 

معركــة ا��يــاة .١
ع�ــ�  ،و�بعــث  مايــؤرق  إال  القص��ــ�  العالــم  هــذا  �ــ�  فل�ــس 
ال�ــ�ط وا��زن واأللم واليأس ،واإلحســاس  بالضياع وقســوة 

ا��يــاة.
وتجــدر اإلشــارة إ�ــ� أن  معظــم قصــص ا��موعــة تمتلــك ســردا 
منغلقــا يك���ــ� طا�ــع االخ�ــ�ال، يرو�ــھ راو محايــد غ�ــ� مشــارك 
�ــ� األحــداث ال يظهــر موقفــھ ا��قيقــي ، ولــو باب�ســامة ســاخرة 
، ال �عــظ وال يقــول حرفــا عــن نــوازع الشــر ا��فيــة �ــ� اإل�ســان 

املتوار�ــة خلــف قنــاع التحضــر االجتما�ــ� الزائــف.
 . القصصيــة  الصــورة  تقنيــة   ا��موعــة  قصــص  واعتمــدت 
حــول  تــدور  أ��ــا  ع�ــ�  إســماعيل  الديــن  عــز  الدكتــور  و�عرفهــا 
مشــهد صغ�ــ� أو لقطــة ���ــ� ، أو ملســة فنيــة ،أو لوحــة يودعهــا 
ال�اتــب �ــ�نة عاطفيــة أو انطباعــا وقتيــا إزاء موقــف أو إحــدى 

٢. ا��يــاة  مفارقــات 

قراء في المجموعة القصصية حياة متشنجة
عدنان باخوش
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فهــل يمكــن القــول بــأن ا��موعــة القصصيــة حيــاة م�شــنجة 
تمثــل توصيفــا للصــورة القصصيــة ال ســيما أن معظــم قصــص 
املثفــة  اللغــة   : القص�ــ�ة؟  القصــة  لزمــام  مالكــة  ا��موعــة 
ا����لــة ال�ــ� ال �عــرف االســتطراد أو ال��تــرة ،املوقــف العابــر 
الهام��ــ� الــذي ال يــ�اد يلتفــت إليــة أحــد ،ولــم تلتقطــھ ســوى  
ع�ــن القــاص ا��ب�ــ�ة ال�ــ� حققــت هنــا حلــم تولســتوي بقولــھ: 
ال�اتــب ا��يــد هــو الــذي �ســتطيع أن يكتــب قصــة �املــة مــن 

�ــ�ار عابــر �ــ� الطر�ــق .٣
�� قصة أحالم اليقظة يقول السارد :

 ، بيدهــا  يأخــذ  بفــارس  الفتيــات  با�ــ�  مثــل  تحلــم  �انــت     «»
إ�ــ�  بــزوج �عيــد الســعادة  و�رعاهــا و�خــاف عل��ــا. �انــت تحلــم 
ذلــك القلــب العامــر باألحــزان، زوج يصو��ــا و�حم��ــا ، �ســاندها 
و�ز�ــل  وا��ــوف،  األلــم  ســن�ن  ي�ســ��ا  زوج  عل��ــا،  و�عطــف 
عــاد  مــا  ذلــك  �ل  إل��ــا،  القــدر  زفــھ  الــذي  والــذل  القهــر  ظــالم 
غ�ــ� رســومات لونــت جــزءا مــن حيا��ــا و��ــت فيــھ شــروقا وأمــال 

كر�ــم. �ع�ــش 
       وهــا �ــ� اآلن فاطنــة تحصــل ع�ــ� ورقــة الطــالق �عــد تــردد 
م��ــف ومتعــب ع�ــ� ب�ــت القا��ــ� ، ومعهــا ورقــة إفــراغ ب�ــت 
الورقــة و�داهــا تر�عــدان، و�يدهــا األخــرى  .أمســكت  الزوجيــة 
تلتصــق يــد وليد��ــا الصغ�ــ�ة أمــا ظهرهــا فقــد �ان ســر�را الب��ــا 

اآلخــر الــذي لــم يتمــم �عــد الســنة. 
     �ان يكتنفهــا ألــم عظيــم ، ولــم تــك تــدري إ�ــ� أيــن املفــر. ح�ــ� 
تدعــوه  ممــا  إليــھ  أحــب  ال�ــ�ن  أن  بدر�عــة  م��ــا  ت�ــ�أ  زوجهــا 
.وقعت ورقة طالقها ، ورجالها تذوذان، أما ذه��ا ظل الطر�ق 
تقودهــا  غاديــة  و�ــ�  راودتــھ  ال�ــ�  األفــ�ار  متاهــات  �ــ�  وتــاه   ،
ل�ســتحيل   ، فدمعتــان  دمعــة،  ذرفــت  ا��هــول.  إ�ــ�  قدماهــا 

الدمعتــان ســيال مــن الدمــوع .
         و�عد ف��ة من املس�� اتخذت مجلسا بجوار محل يتوسط 
شــارعا عر�ضــا. أجلســت ابن��ــا ، وضمــت إل��ــا وليدهــا بيمناهــا، 

وتضرعت بال�ســرى املارة وقل��ا مذبوح. 
�ان املــارة يقذفــون دراهمهــم واملســكينة تلتقطهــا وعيناهــا ع�ــ� 
ابن��ــا الصغ�ــ�ة ال�ــ� غمرهــا صمــت رهيــب، ترمــي أمهــا بنظــرات 
�ــ�  حــادة  بنظــرات  املــارة  إ�ــ�  الشــفقة وترفــع عيناهــا  عــن  تنــم 

أنفــة واع�ــ�از.
      عــادت األم تلتقــط الدراهــم ، وك��ياؤهــا ع�ــ� اســتحياء ،  
ضمــت إل��ــا وليد��ــا وأخف��مــا �ــ� صدرهــا منتفضــة بالبــ�اء. بلــغ 
االضطــراب ��ــا مــداه، ل�س�ســلم فاطنــة لتوجســا��ا ســابحة �ــ� 
يــم األضغــات ال�ــ� أســرت ��ــا إ�ــ� األحــالم األو�ــ� حينمــا �انــت 

تحلــم بــزوج يصو��ــا و�حفــظ كرام��ــا.....»»
الــراوي حـ�ـى بحيــاد �أن املشــهد هنــا منقــول ع�ــ� �ام�ــ�ا مث�تــة 

فــوق ركبتــھ .
وال�ــ�صية ال�ــ� يقدمهــا لنــا القــاص مصطفــى الســعيدي �ــ� 
قصتــھ �ــ� �ــ�صية ممثلــة لعينــة مــن ا��تمــع، إ��ــا �ــ�صية 
,الــذي �شــفق  القــاص  نظــر  مــن وجهــة  ا��ــارج  مــن  موصوفــة 

دب�ــب  جســدها  �ــ�  العواطــف  تــدب   ، أحــالم  لهــا  ص�يــة  عل��ــا 
بــزوج يحم��ــا و�صــون كرام��ــا و�راعهــا ،  �ــ� العــروق، تحلــم  الــدم 
وهكــذا هــو ا��ــب �ــ� البدايــات ، لكــن ســرعان مــا تــذر الر�ــاح تلــك 
األيــام ا��وا�ــ�،  ليص�ــ� ا��ــب عبئــا ي�ب�ــ� التخلــص منــھ ، نظــرا 
ب�ــت  إ�ــ�  قدماهــا  لتقودهــا  تطــاق.  ال  ال�ــ�  ا��يــاة  للمتطلبــات 
القا��ــ� موقعــة ع�ــ� ورقــة الطــالق حاملــة ع�ــ� ظهرهــا وليدهــا ، 
ضامــة بأناملهــا يــد ابن��ــا الصغ�ــ�ة متجهــة إ�ــ� مص��هــا ا��هــول.

قدماهــا  فيــھ  و��ــت  طر�ــق،  مف�ــ�ق  أمــام  نفســها  وجــدت  امــرأة 
مس�نقع وحل ال مفر منھ ، �ستجدي املارة أن �غدقوا عل��ا �عض 
لتكســب  قســرا  املدفوعــة   ، أمرهــا  ع�ــ�  املغلو�ــة  و�ــ�   ، الدراهــم 
قــوت يومهــا  وقــوت أبنا��ــا . ل�س�ســلم بذلــك لتوجســا��ا وأضغا��ــا 
ال�ــ� أســرت ��ــا إ�ــ� عاملهــا األول حينمــا �انــت تحلــم بــزوج  يصــون 

كرام��ــا و�حم��ــا .٤
ع�ــ�  ال  القصصيــة  الصــورة  �ــ�  النمــط  ع�ــ�  اشــتغل  فالقــاص 
الفــرد ، ف�ــ�ع الختيــار فــرد  يمثــل نمطــا اجتماعيــا معينــا امل�ســولة 
، ليف�ــ� مــن خاللــھ و�ســرعة ا��لــل االجتما�ــ� ال�امــن �ــ� وضعــھ 
ا��ا�ــ� غ�ــ� مطالــب بت��يحــھ ، فعــو ال �ســتق��� حــال الفق�ــ� 
�ســ�بطن  وال   ، غ��هــا  عــن  مختلفــة  إ�ســانية  ذاتــا   باعتبــاره  مثــال 
الــذات  لي�ــ�ز اختالفهــا عــن غ��هــا و�نمــا لي�ــ�ز تماثلهــا مــع عينــات 

�ــ� ا��تمــع. كث�ــ�ة مــن النمــاذج املشــا��ة لهــا 
و�مكن القول أن قصص ا��موعة القصصية تتم��   بموضوعي��ا 
العالــم  ال�اتــب  يصــور  حيــث  ف��ــا،  للذاتيــة  أثــر  ال  ال�ــ�  الدقيقــة، 
ا��ار�ــ� �عينــھ ا��ــردة، ف�شــعر القــارئ بأنــھ ينقــل أشــياء خارجــة 
عــن ذاتــھ. فمناظــره و�ــ�وصھ، والعالــم الــذي يصــوره �عرضــھ �ــ� 
أرض محايــدة تمامــا، لــذا فإنــھ يحــرص ع�ــ� تصو�ــر مــا هــو موجــود 
فعــال، بــ�ل حذاف�ــ�ه، ولــو �ان األمــر غ�ــ� ذلــك، نطــأن يصــور مــا يحبــھ 
اقــع ا��ار�ــ� مــن  و�رضــاه، لع�ــ� عــن نظرتــھ وتفســ��ه وتحليلــھ للو
خالل إحساسھ بھ.. و ال يمكن القول  بالضرورة أن الصورة ذاتية 
بطر�قــة  يحــاول  إنــھ  بــل  ال�ــ�صية،  تجر�تــھ  يصــور  ال�اتــب  وأن 

ســافرة تفســ�� وضــع مــن األوضــاع أو التعليــق ع�ــ� ســلوك مع�ــن.

----------
الهوامش:

أحمــد  التأســ�س  مرحلــة   ، املغــرب  �ــ�  القص�ــ�ة  القصــة  ١تطــور 
اليبــوري.

٢ ع�� عبد ا��الق الفن القص���.
 ، جــدا  القص�ــ�ة  القصــة  كتابــة  �ــ�  تجر��ــ�  ا��زن�ــ�،  محمــد    ٣

مايــو.  ٢١ العــدد  الفيصــل  مجلــة 
٤حياة م�شنجة : أحالم اليقظة .
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يقــول الروا�ــي الرو��ــ� (ايفــان تورغي�يــف) أن الصــورة 
الواحــدة قــد �عــرض مــا لــم �ســتطع �اتــب أن يقولــھ �ــ� 
 ألهمي��ــا فــإن لهــا دورا كب�ــ�ا ومهمــا 

ً
١٠٠ صفحــة. نظــرا

�ــ� ا��يــاة .
(وهكــذا فــان مفهــوم الصــورة يتخطـــى مفهــوم العــرض 
كما استخدمناه ح�� اآلن، ألن للصورة عالقة أساسية 

بأصلهــا) .
هــذا االســتخدام ملفهــوم  ــور أن 

ّ
ال�اتبــة وفــاء بوعت تــرى 

الصــورة يتمتــع بصدقيــة نصيــة ألن الصــورة لهــا احــداث 
يتحقــق  ��ا�ــي  �شــ�ل  الصــورة  ســيادة  وألن  متغ�ــ�ة، 
صــور  وجــدت  حيــث  عنــھ،  تحدثــت  الــذي  بالتناغــم 
منتصبــة بذا��ــا، بــل ان هــذه �ــ� فكــرة معينــة مــن تار�ــخ 

واالدب. الفــن 
الصــورة،  �عر�ــف  قضيــة  �ــ�  ــور) 

ّ
(بوعت فكــرة  تتمثــل 

الســائد  الصــورة  مفهــوم  مــن  ينطلــق  أن  ترفــض  ف�ــ� 
 مفهــوم 

ً
ال�ــ� تبعــد عــن فكــرة النــص ووجــوده، وخاصــة

ا��مــال  �شــر  �ــ�   
ً
دائمــا عل��ــا  عودتنــا  ال�ــ�  الصــورة 

كشــهوة،  ال  كفكــرة  االنوثــة  وظاهــر  النــص  وروحيــة 
الــذى يركــز ع�ــ� جماليــات  فقــد تم�ــ�ت بالو�ــ� الرو�ــ� 
النــص و�عامــل الظاهــرة الفنيــة ع�ــ� أ��ــا مــادة للمقار�ــة 
ال�ــ�  املوضوعيــة، وال تختلــف عــن الظاهــرة الطبيعيــة 

. التفســ��  تتطلــب 
ل�ــس مــن الســهل الدخــول ا�ــ� عالــم ا��مــال إذا لــم تكــن 
التناقضــات وال��عــات   عــن 

ً
مــن داخلــك، �عيــدا  

ً
جميــال

الروحيــة والنفســية والفكر�ــة، تكــون خالــص للطبيعــة 
ا��يــة كصو�ــ� الهــوى عنــد (التخ�ــ� والتج�ــ� والتح�ــ�)، 
يملــك  ال  وذكر�ــات!  حاجــات،  صــورة  �ل  �ــ�  فا��ــب 

الوجــود برهــان لوجــوده غ�ــ� �ــ� تلــك (ال��دديــات)!..
ــور) لوحــة فنيــة صورهــا ا��الــق 

ّ
فـــ ال�اتبــة (وفــاء بوعت

لنــا لنــدرس معان��ــا بمشــاعر واحاســ�س عقليــة إ�ســانية 
ورؤ�ــا منفتحــة األلــوان واأل�عــاد .. فاإل�ســان هــو جوهــر 
أخال�ــ�  من�ــ�  باعتبارهــا  مســتو�ا��ا  بــ�ل  ا��ر�ــة  إنطــالق 
�ــ�  ين�ــ�  ورو�ــ�  فكــري  وتطــور  ل��يــاة  نموذجيــة  وصــورة 
. تأخــذ مــن ا��ر�ــة  العقــل التخلــص مــن أشــ�ال اإل�غــالق 
قــوة باطنيــة مــن املمكــن تفعيلهــا عندمــا تتحــرر اذهاننــا مــن 

االســ��الكية، األفــ�ار  وتلــك  التبعيــة  قيودهــا 

طابع الصورة التكويني
 في ذهنية (السيدة واو)

أحمد سعدون ال��و�ي
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اقــع نحــن عبيــد �شــهوتنا، م��زمــون امامهــا اذ مارســنا   و�ال ففــي الو
(الشــهوة ال الفكــرة) مــع الصــورة ال�ــ� ت�شــرها ال�اتبــة. فيجــب علينــا 
�ــ�  التمتــع  �ــ�  والنظــرة  والنقــدي  واالد�ــي  الف�ــ�  العقــل  اســتخدام 
جملهــا وجماليــة صورهــا. العقــل هــو القــدرة ع�ــ� االســتفادة مــن هــذا 
ا��مــال الكو�ــي، لذلــك نالحــظ الن�تــة لــو غطي��ــا بصنــدوق فيــھ ثقــب 
تخــرج مــن الثقــب متبعــة النــور. فللعقــل منطقــة حرة إذا اســتخدمناه 
والفنيــة  والفكر�ــة  الروحيــة  الســعادة  نحقــق  نموذ�ــ�  بمســتوى 
مــن أن تقيدهــا  أنبــل  بإمتيــاز وحر�ــة. فالصــورة  وا��ماليــة و�ع�ــش 
النظــرة او النظر�ــات أو تحيــط ��ــا ا��رائــط الفكر�ــة أل��ــا هبــة أ� 
لإل�ســانية فيجــب أن تكــون النظــرة إ�ســانية �ــ� محــل فهــم وجودهــا، 
 عــن الرؤ�ــا العقائديــة او االجتماعيــة او اإليروتيكيــة املشوشــة 

ً
�عيــدا

الســاذجة ال�ــ� تراودنــا أل��ــا تتقيــد وتبالــغ بالطقــوس ا��تمعيــة أك�ــ� 
مــن ا��ــراك الف�ــ� وا��ما�ــ� لتطبيــق مفردا��ــا الرســالية نحــو �غي�ــ� 
وعطا��ــا  ا��يــاة  فهــم  خــالل  مــن  يأ�ــي  ا��قيقــي  فاإليمــان  معر�ــ�. 
اإليمــان  عــن  �عيــدون  فنحــن  و�ال  نموذجيــة  واألك�ــ�  االدق  وتقديــم 
طلــق إن األدب فــن، والفــن تتج�ــ� حقيقــة بــذات صــورة 

ُ
ا��قيقــي وامل

 
ً
خطوطــا ت�ت�ــ�  بفكــرة  اململــوء  الــروح  بقيــم  ا�ســمت  إذا  نموذجيــة 

علميــة تخــدم جماليــة النــص. فــال �غفــل ونرتبــك ونتعصــب أو نميــل 
بمع�ــ� التجاهــل بــل علينــا أن نتوقــف ونتدبــر ببص�ــ�ة ونظــر ل��يــاة 
بمعرفــة  العطــاء  م��ــا  لنتعلــم  وال�ــ�ر  والزهــور  والبحــر  للشــمس 
نــص ل�ــس عناو�ــن وتفاضــل إنمــا مســؤوليات  وشــغف، الصــورة او 
وامتيــازات جوهر�ــة تخ�ــ�ن قــدرات إلنتــاج ودعــم ا��يــاة بآليــات فنيــة 
وجماليــة ُمركبــة، و�ن فكــرة ازدراء الصــورة ال�ــ� تحمــل معالــم االنوثــة 
لفهــم  افتقــاره  و والقب�ــ�  الالهو�ــي  ا��تمــع  ��هــل  ن�يجــة  جــاءت 
ا��يــاة وا�عــدام قدرتــھ ع�ــ� العطــاء الفكــري وا��يا�ــي ممــا ســ�ب 

دمــار جماليــة الفــن .
�ــ�   

ً
هامشــيا او   

ً
ترف��يــا او   

ً
مظهر�ــا  

ً
وجــودا ل�ــس  الصــورة  وجــود  إن 

أنثو�ــة جماليــة  إنمــا هــو محــل نموذجيــة  �ــ�صية (الســيدة واو)، 
فنيــة فكر�ــة ذو طا�ــع عصــري حداثــوي يرمــز ملعالــم ا��مــال للنــص 
النــص  ِجيــد  و�ات�تــھ، وســلوك يمتــاز ب�نظيــم و صياغــة ا�ُ��ــ� ع�ــ� 

. ــور) 
ّ
�ــ� متحــف (بوعت (الســيدة واو)  كـــ لوحــة  والتعا�ــش معــھ 

 ال اســتغرب ا��الــة النقديــة وال��ــوم الشــرس ضــد 
ً
فانــا �ــ�صيا

متنوعــة  وا�عــاد  أوجــھ  وذات  معقــدة  الناعمــة  فا��ــرب  صورهــا، 
ونحــن وا��مــد � عقولنــا خصبــة بفضــل جلهنــا للنقــد والذوق العام 
. فا��ــرب االدبيــة تختلــف عــن ا��ــروب املألوفــة إذ ال يمكــن قياســها 
 ولهــا 

ً
 ونفســيا

ً
�تمــع ســلوكيا

ُ
ــدرس ا�

ُ
بمواز�ــن ماديــة وحســية أل��ــا ت

ادوا��ــا ف�ــ� مــن أخطــر ا��ــروب وأك��هــا �شــاعة أن تحــاول ا��ــوار 
بفكــر منفتــح متجــدد خــارج الصنــدوق،

ــرر مــن 
ُ
ففــي عاملنــا االد�ــي ممنــوع التفكــر إال مــن خــالل مــا ُرســم لنــا وق

وزنديــق.  ملعــون  فأنــت  املألــوف  عــن  خرجــت  و�ذا  أفــ�ار،  و قواعــد 
افض�ــن لهــذه الفكــرة م��ــم الوصو�ــ� واالن��ــازي الــذي  والكث�ــ� مــن الر
يرتدي عدة أقنعة وهو أس�� جنونھ الغر�زي ملوث�ن بأنانية واح��اب 
 لــ�ل مزايــا العقــل والفــن وا��مــال. ال 

ً
افــ�ار ســادية وتبعيــة فاقــدا و

�غفل ونرتبك ونتعصب أو نميل بمع�� التجاهل بل علينا أن نتوقف 
وال�ــ�ر  والزهــور  والبحــر  للشــمس  ل��يــاة  ونظــر  ببص�ــ�ة  ونتدبــر 
لنتعلــم م��ــا العطــاء بمعرفــة وشــغف، بالعقــل ا��ما�ــ� منطقــة تتم�ــ� 
باإلرادة واإلدراك والتفكر ل��مجة املوضوعات وأح�امها فــ (الســيدة 
ألنــھ  املوروثــة  التقليــد  ي�بــع  الــذات  عــن  غر�ــب  ��تمــع  كت�ــت  واو) 
داخــل ال�ــ�ون القبليــة �ــ� أطــر ُحــددت لــھ . لــذا نــرى ال�اتبــة االدبيــة 
الُعقــد  جميــع  مــن  تخلصــت  قــد  ــور) 

ّ
بوعت (وفــاء  ا��مــال  وناشــرت 

ال�شــر�ة وتفرغــت لعالــم ا��مــال والطبيعــة مــن خــالل �شــرها لنمــاذج مــن 
ع�ــ�ة مــن خــالل (وليد��ــا) الســيدة 

ُ
الصــور ا��يــة واللوحــات والرســومات امل

اقــع التواصــل االجتما�ــ� (الف�ــس بــوك)، فقــد  واو ا��ــزء ( ١ – ٢ ) و�ــ� مو
تــُدل ع�ــ� جمــال انوث��ــا ��ــدوء  �شــرت العديــد مــن الصــور ا��ماليــة ال�ــ� 
وســكينة . ففــي مفهومهــا الصــوري واهمي��ــا �ــ� الثقافــة املعاصــرة، لــم تكــف 
 مــا عــن تأو�ــل معناهــا ســواء أن �انــت صامتــة أو ناطقــة، ف�ــ� 

ً
الصــورة يومــا

�انــت دائمــا تنطــوي ع�ــ� هــذا القــدر مــن التعب�ــ� عــن موضوعهــا . إال أن مــا 
للفكــرة  الشــارحة  النصيــة  الصــورة  معطيــات  أعطــى  معهــا  اآلن  �شــاهده 
وأ�عادهــا  التقنيــة  قياســا��ا  إ�ــ�  تر��ــن  ال  هنــا  الصــورة  فــدالالت  واملع�ــ�، 
عــن  ع�ــ� 

ُ
� ال�ــ�  النصيــة  املشــاهد  مــن   

ً
أساســا ت�بــع  بــل  فحســب،  الفكر�ــة 

حــدث مــا أو تلــك ال�ــ� �ســ�ند إ�ــ� عناصــر ومؤثــرات دراميــا نصيــة مــن تدب�ــ� 
ال�اتبــة وفهمهــا لــدى املتا�ــع والناقــد و�ل هــذه الصــور تختلــف عــن �عضهــا 
البعــض �ــ� كيفيــة بــث املع�ــ� ِع�ــ� اث�ــ� الرؤ�ــا و�يصــال النــص إ�ــ� املتا�ــع . 
فثمــة وســائل وطــرق عديــدة لفهــم الصــورة باإلضافــة إ�ــ� تواجــد أســاليب 

، والصــورة �ــ� ا��ــور واملركــز.
ً
مختلفــة وأك�ــ� فكــرا

مــن هنــا يمكننــا الرجــوع والتعمــق وفهــم معا�ــي الصــورة الفنيــة وا��ماليــة 
الصــورة  إ�ــ� وجهت�ــن أساســ�ت�ن و�ــ�  تنقســم  الفنــان  عــن   

ً
مثــال فالصــورة 

 ال�ــ� ينقلهــا الفنــان 
ً
ال�ــ� تبصرهــا الع�ــن والثانيــة ال�ــ� تراهــا الــروح . تحديــدا

مــن خــالل الع�ــن و�دمجهــا �ــ� الصــورة ا��ياليــة ل�ــي يجســدها ع�ــ� مســاحة 
أو ع�ــ� ورقــة لتصبــح ذات مع�ــ� أو تحمــل قضيــة او فكــرة مــا. أمــا الصــورة 
الذهنيــة ف�ــ� جــزء ال يتجــزأ مــن خيــال الشــاعر أي أن ا��يــال لــھ القــدرة 
ع�ــ� تكو�ــن صــورة ذهنيــة ألشــياء أو أحــداث قــد غابــت عــن متنــاول ا��ــس إذ 
��جمــة للشــ�ل 

ُ
عندمــا تتعــدد املعا�ــي للصــورة الواحــدة ثــم يأ�ــي دور الــروح امل

مــن خــالل أحاس�ســها، و�ــ� املقابــل تتطــور اللغــة أك�ــ� بصور��ــا مــن مــا ي�تذلھ 
أو الشــعر�ة  . إذن فالصــورة األدبيــة  �ــ� اختصــار معا�ــي �لما��ــا  مــن جهــد 
حا�ــي عمــل ا��يــال. إن النظــر إ�ــ� عمليــة 

ُ
تصــوغ مفردا��ــا �ــ� حركــة محور�ــة ت

 و���تب 
ً
التخيل الشــعري نفســها ع�� أ��ا عملية تقديم صور بصر�ة أساســا

�ــ�  عــن ذلــك خلــط ب�ــن الصــورة واللوحــة، فمــن هنــا يمكننــا التعمــق أك�ــ� 
معا�ــي الصــورة وذلــك مــن خــالل تحديــد أصــل الصــورة أو كيفيــة وجودهــا 
فــإن �ل ��ــ�ء مصنــوع لــھ صــورة أي توجــد عالقــة ب�ــن املــادة والشــ�ل. فلقــد 
ذهــب أرســطو إ�ــ� أن �ل ��ــ�ء مصنــوع البــد لــھ مــن صــورة أي شــ�ل ومــادة 
ي��كــب م��ــا فــال الصــورة �ســتغ�� �ــ� وجودهــا عــن املــادة أو الشــ�ل وال املــادة 
يمكــن أن توجــد بالفعــل و�ن �ان مــن املمكــن أن توجــد بالقــوة دون صــورة . 
ــور) نافــذة ع�ــ� �ــ�صية املــرء وحقيقتــھ، 

ّ
مثــل الصــور لــدى (وفــاء بوعت

ُ
قــد ت

تبعــث مــن خاللهــا ودون قصــد رســائل يفهمهــا اآلخــرون بطــرق و�صدارهــم 
األحــ�ام األوليــة عل��ــا... وتقــود الصــور إ�ــ� عواطــف واســتجابات حقيقيــة، 
اقــف وخ�ــ�ات خياليــة تتجــاوز القــدرات ال�شــر�ة  ح�ــ� ح�ــن تنطــوي ع�ــ� مو

الطبيعيــة.
يــدل �شــرها املســتمر لصــور ســواء �ان لألن�ــ� او ا��مــال، فأ��ــا تقــول للعالــم 
برســالة وا��ــة ا��ــا قــادرة ع�ــ� إيصــال رســالة ل��مــال بــ�ل انواعــھ مــن 

خــالل نافــذة التواصــل االجتما�ــ� ال�ــ� تطلــع ع�ــ� العالــم االف��ا��ــ� .
ع�ــ�  دليــل  هــو  الصــور  هــذه  مثــل  �شــر  ك�ــ�ة  أن  النفــس  علــم  خ�ــ�اء  و�ــرى 

. ُيث�تــھ  أن  ير�ــد  الناشــر  مــا  ��ــ�ًء  إلثبــات  ا��اجــة 
 ا��ــا تميــل ل�شــر صــورة االنوثــة أل��ــا تحــب ا��مــال ا��قيقــي ا����ــ� 

ً
علمــا

امللمــوس، فــإن ذلــك يــدل ع�ــ� الشــعور باالرتيــاح نحــو ا��يــاة، كمــا أنــھ يــُدل 
ع�ــ� التعــب مــن مســئولية ا��يــاة اليوميــة وح��ــا للغــد والتأمــل، و �شــرها 
ســتمر، 

ُ
امل العاطفــي  للدعــم  الدائمــة  ا��اجــة  إ�ــ�  يــُدل  الصــور  هــذه  مثــل 

واظهــار ثـقـــ��ا العاليــة بنفســها، وديمومــة االســتقرار والن�ــ� وعــدم ا��اجــة 
لتلقــي اآلراء ا��ان�يــة والغ�ــ� مهنيــة �ــ� مجــال ا��مــال �ــ� الصــورة وانتقا��ــا .
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فلسفۀ المقدس 
فی رؤى الشاعرة وفاء عبد الرزاق

فی قصیدتها (قدیسۀ الکرستال)
من أعمالها الشعریۀ

 (الترثى قامات الکرستال)

أ.م.د. رحیم الغرباوي

 ملــا حولــھ ، يجعلــھ �ع�ــ� عــن املعانــاة ال�ــ� يراهــا ، فيحــاول 
ً
 مر�ــرا

ً
اقعــا لعــل الشــاعر حينمــا �ع�ــش و

املقارنــة ب�ــن عامل�ــن : األول عالــم الصفــاء الــذي يمثلــھ الغاطــس مــن الذكر�ــات ا��معيــة �ــ� أصــل �ل 
 
ً
ــال

َّ
اقــع ممث إ�ســان ، وهــو عالــم النــور واألســطورة األز�ــ� ، واآلخــر : العالــم الفاحــش الــذي يــراه �ــ� الو

 �ــ� العــود األبــدي وعالقتــھ 
َ

�عالــم الظلمــة وا��ــداع والد�ــس و�بــدو أنَّ مرســيا إليــاد هــو « خ�ــ� مــن بحــث
باألســطورة , وخ�ــ� مــن فــرَّق ب�ــن الزمــن األبــدي والزمــن التار��ــ� ، فهــو يــرى أنَّ الزمــان واملــ�ان واألشــياء 
ــف إ�ــ� نوع�ــن أحدهمــا مقــدس أبــدي , واآلخــر مد�ــس تار��ــ� , واملنظومــة املقدســة �ــ� 

َّ
صن

ُ
 ت

ْ
يمكــن أن

مــن صنــع اآللهــة ( أو اإللــھ الواحــد ) ،

   العدد 227 اكتو�ر 1582022
Issue 227 | October 2022



مجلة بصر�اثا الثقافية األدبية

159    العدد 227 اكتو�ر 2022
Issue 227 | October 2022

ت
اءا

قر  أمــا املد�ســة ف�ــ� مرتبطــة باإل�ســان « (١) , واليمكــن الوصــول 
للمنطقــة األو�ــ� داخــل الــذات إال بفلســفة الشــعر الــذي يمكــن 
 ير��ــ� ســفينة إبحــاره �ــ� موان��ــا الصافيــة األمــواه 

ْ
للشــاعر أن

ــ� عــن الســ��ورة  ليعّ�ِ ؛   يخلقــھ اإل�ســان 
ً
بوصــف الشــعر جمــاال

اقــع ، ولعــل الفــن والفلســفة شــكالن  األو�ــ� أمــام منغصــات الو
�ــ�   

ً
عميقــا جــذوره  يمــد  الــذي  اإل�ســا�ي  الو�ــ�  أشــ�ال  مــن 

 ، للظواهــر  العق�ــ�  التفســ��   » �ــ�  الفلســفة  بوصــف  الذاكــرة 
وغايــة الفــن �ــ� اســ�بطان الشــعور ال�ــ� وتجســيمھ واملشــاركة 
ا��يو�ــة ال�ــ� �ــ� ضــرب مــن التمــاس الوجــدان والتفاعــل مــع 
الشــعر  أحــ�ام  أنَّ  مــن  الرغــم  وع�ــ�   (٢)  » ا��يو�ــة  الصــورة 
مشــتقة مــن العواطــف وا��ــواس , وأنَّ أحــ�ام الفلســفة قائمــة 
ع�ــ� التفك�ــ� إال أنَّ القصيــدة ا��داثيــة ، قــد كســرت املفهــوم 
 
ً
ِلقــا توأمــا

ُ
ب�ــن الشــعور والفلســفة ف�ل��مــا خ القديــم ومازجــت 

بحركــة  يظفــر   
ْ

أن يحــاول  و�ل��مــا   ، اإلبدا�ــ�  الوجــود  رحــم  �ــ� 
األشــياء وأ�عــاد الزمــن الك�ــ� ، و�بــدو أنَّ فلســفة الشــعر مرتبطــة 
ــھ مــن  , ف�ــ�ى أدون�ــس « أنَّ �لَّ مــا يفعلــھ الشــعر موجَّ بالديــن 
 يــؤدي 

ً
 يكــون الشــعر موضوعــا

ْ
خــالل الديــن ، فيحــول دون أن

إ�ــ�  املــروق  أو   ، الدي�يــة  املعرفــة  �ــ�  الشــك  إ�ــ�  فيــھ  البحــث 
ــر ع�ــ� مفاهيــم كث�ــ�ة مثــل ا��ميــل والقبيــح 

َّ
الزندقــة , �ل هــذا أث

 ، 
ً
، وا��ــق وا���ــ� والشــر ، فالشــعر ل�ــس مــا يــراه الشــعر جميــال

بــل مــا يــراه الديــن « (٣)
التر�ــى   ) الشــعر�ة  أعمالهــا  �ــ�  الــرزاق  عبــد  وفــاء  والشــاعرة 
أمــام  اقــع  الو أوجــاع  ف��ــا  تحمــل  ال�ــ�   ( الكرســتال  قامــات 
ذا��ــا الناصــرة لــ�ل مــا هــو مقــدس بوصفهــا قامــة مــن قامــات 
الــروح  بجمــال  مزهــوة  تظــل  بــل   ، التصــدأ  ال�ــ�  الكر�ســتال 
ال�ــ� تؤســس الفعــل ا��ميــل مــن أجــل املقــدس الرو�ــ� ، و�ــ� 
توا��ــ� أبنــاء شــع��ا العرا�ــ� ؛ كو��ــم �ع�شــون محنــة االســتالب 
والفقــر والفاقــة ؛ لتجســد �ــ� أشــعارها رحل��ــا ب�ــن امليتاف��يقيــا 
 ؛ ف��اهــا 

ً
اقــع ، ومــن خاللهمــا ت��جــم فلســف��ا ل��يــاة شــعرا والو

تمــازج ب�ــن املتخيــل وا��قيقــي ؛ لتــدس الشــروط ال�ــ� ��ــا �شــعر 
 معرفيــة 

ً
با��ميــل ، الــذي وضــع لــھ الفالســفة املثاليــون شــروطا

« ي�ناغــم ف��ــا ا��ــس مــع مطلــب ك�ــ� أال وهــو الفكــر ، فالفــن 
االســتمتاع  �شــ��ط  ال�ــ�  العارفــة  الــذات  طبيعــة  إ�ــ�  الي�نكــر 
يجعلنــا  املتلقــي  ع�ــ�  خــاص  وقــع  لهــا  ال�ــ�  وا��كــم  والتــذوق 
نصفهــا با��مــال ، إذ يتفــق العقــل وا��ــس ؛ لتحقيــق وجودهمــا 
ال�ــ�  االجتماعيــة  وا��اجــات  ي��ــ�م  بمــا  وقيم��مــا  الفع�ــ� 
تدفعــھ فيمــا �عــد إلصــدار ا��كــم عل��ــا , إذ هــو ا�ســاق داخ�ــ� 
��ــ�بھ ع�ــ� مضمــون خار�ــ� ؛ ليكــّوِن معــھ وحــدة فنيــة مرهونــة 
 با���ــ�ة « (٤) ؛ ذلــك هــو الشــعر ا��ديــد الــذي 

ً
 واســ�يعابا

ً
فهمــا

مــع  تتعالــق  فنيــة  بأســاليب  واألحاســ�س  األفــ�ار  مــع  يتعامــل 
عــت بــھ ممــا يحيطهــا مــن غوائــل ؛ لتعــود 

َّ
حقيقــة الــذات ومــا تلف

ي��جــم حقيقــة  فكــري  بــذوق  ف�ســك��ا   , الروحيــة  إ�ــ� حقيق��ــا 
الو�ــ� �ــ� ضــوء املقــدس املاكــث بأعمــاق الــذات .

ولعل الشاعرة �� قصيد��ا
�ع�شــھ  الــذي  اقــع  للو �ــ���ا  لنــا  تمهــر  الكرســتال)  قد�ســة   )

أبنــاء بلدهــا , ف��اهــا تقــول :
س ا��زن ؛ ألنھ ابن أمي . أقّدِ

س تدفق ا��ليب �� دعا��ا أقّدِ
س العراء أقّدِ

أبا الفقراء
ومالذ أطفال

يم��ون األحذية
ُ
ف��ا ا��اجة

َّ
 عف

ً
أقدس روحا

ً
وصارت قنديال

�عَض ُ��ٍب وأعناب
ُس رحَم األرض أقّدِ

فقد أنجَب رغم الشِك
 ا��ضرِة .

َ
أر�ان

وقال ا��دوا للسدر
سفينة العابر�ن .

فقــد أشــاعت الشــاعرة القداســة �ــ� النــص الشــعري ؛ بوصفــھ إدراك 
ملعا�ي العالم , و�عادة �عر�فھ بصوره مثالية ، فاملقدس لدى الشاعرة 
 لــھ 

ً
هــو تكو�ــن أصيــل يولــد مــع والدة اإل�ســان ، و�كــون املقــدس جوهــرا

... اســمھ الشــعور الدي�ــ� الــذي هــو ب�يــة أصيلــة �ــ� اإل�ســان وا��تمــع 
مــن  مرحلــة  إال  باألســاط��  واالعتقــاد  الطقــوس  ممارســة  تكــن  لــم   ،
, ولعــل 

ً
مراحلهــا « (٥) , فا��ــزن الــذي دهــم ن�ــ� هللا يو�ــس صــار مقدســا

ا��ليــب ح�ــن يتدفــق مــع دعــاء األم منحهــا القداســة ؛ بوصفهــا املعينــة 
واملغذيــة والراعيــة لديمومــة ا��يــاة ، كمــا أنَّ العــراء هــو أبــو األطفــال 
مثلمــا األن�يــاء والــوالة الذيــن طاملــا اهتمــوا بالفقــراء والطمأن�نــة ع�ــ� 
أحوالهــم ، فهــو يمثــل ا��نــو والــدفء ؛ بوصفــھ الرا�ــ� لهــم ؛ ليمنحهــم 
األطفــال  تقــدس  أ��ــا  كمــا   , لــھ  تحملهــم  ع�ــ�  والتجلــد  والقــوة  الص�ــ� 
 
ً
وهــم يم�ــ�ون األحذيــة ؛ ـ�ـي �ع�ــش أســرهم كر�مــة متعففــة ، مقارنــة
باللصوص الذين باتوا ي��بون خ��ات بالدهم أولئك الذين اليح��مون 
عفف��ــا  ال�ــ�  الــروح  تقــدس  أ��ــا  كمــا   . عمــد  عــن  األخال�ــ�  القانــون 
 
ً
ا��اجــة مــن دون النظــر إ�ــ� مــا �ــ� أيــدي اآلخر�ــن ، فأصبحــت قنديــال

و�عــض �ــ�ب وأعنــاب ؛ إشــارة إ�ــ� خلودهــا بفعلهــا االســت�نا�ي الــذي 
يحولهــا مــن التار�ــخ القابــل لل�ســيان واالندثــار إ�ــ� األســطورة ا��الــدة ، 
 إ�ــ� ا��شــع والطمــع وال��الــك ع�ــ� الغنائــم ال�ــ� �ســود بالدهــا 

ً
حــة ملّمِ

مــن قبــل املتصارع�ــن مــن أطــراف شــ�� ، وجشــعهم �ــ� أخــذ مابيــد اآلخــر 
تنجــب  ال�ــ�  األرض  رحــم  تقــدس  �ــ�  ثــم   ، الدمــاء  ســفك  تطلــب  ولــو 
أر�ان ا��ضــرِة , ف�ــ� الســومر�ة ال�ــ� �عتقــد « عمليــات البــذار و�أ��ــا 
ديمــوزي   ) اإللــھ  مــوت  عــن  املع�ــ�ة  األرض  �ــ�  ا��بــوب  دفــن  طقــوس 
�ــ� الر�يــع القــادم « (٦) ، فــاألرض �ــ� البطــن ال�ــ�  �ــ� ��وضــھ   

ً
) أمــال

تنجــب ا��ضــرة ؛ لذلــك نــرى شــاعرتنا تمنــح األرض والنبــات القداســة 
ا��ضــرة  ب�نمــا   ، ا��يــاة  أحشــا��ا  �ــ�  تبــذر  ال�ــ�  األم  األرض  بوصــف 
املانحــة  و�ــ�   ، والطيبــة  بالشــفاء  تتمثــل  بوصفهــا  بالنباتــات   

ً
لــة

َّ
ممث

نحــر لهــا القراب�ــن 
ُ
ل��لــود والقــوة . ولعــل الســدرة إ�ــ� يومنــا هــذا نراهــا ت

عنــد اقتالعهــا ، ملــا ورد بوصفهــا ال�ــ�رة الفارعــة بجانــب العــرش و�ــ� 
مــن تولــد مــن أحشــاء األرض ولعــل إلــھ ا��ضــرة ( آبــو ) أو ديمــوزي �ان 
يجــري االحتفــال بزفافــھ مــن إنانــا ســيدة الطبيعــة وا��صــب (٧) ، لــذا 



ت
اءا

قر
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فالســدرة رمــز ا��صــب ال�ــ� يمكــن ال�ــ�ود تحــت ظاللهــا ؛ 
لتكــون ســفينة لهــم ؛ �ــي �ع�ــ�وا إ�ــ� بــر األمــان �ــ� إشــارة إ�ــ� مــن 
ال �عمــر األرض بــل �ســ�� �ــ� خرا��ــا ذلــك هــو مــن يظــل أســيف 

التأر�ــخ .
ثم تقول :

ُس املز�د املز�د أقّدِ
من العشاق

 صال�ي
ُ

ي تلوت ِ
ّ
س�� أل� أقّدِ و

بطر�ق��
 يديَّ

ُ
ومددت

 بقبضِة املاء
ً
طليقة

ال فضَل ألحٍد عل��ا
من ذا الذي �شهُد اآلن

�� �� هذا الشهد
َّ
بأن

ستُھ الذي قدَّ
ٍة أقرُب من ألِف ِعمَّ

ة إ�� هللا . ص٢٣ – ٢٤ وألِف ِعمَّ
أنفســهم  أنصفــوا  ممــن  العشــاق  مــن  املز�ــد  تقــدس  �ــ�  ثــم 
وحقيق��ــم املتجــذرة ، ال ممــن هــم مــراؤون ، أو ال �عن��ــم شــأن 
�ــا تقــدس ذا��ــا ؛ أل��ــا أيقنــت أنَّ فكــرة  ســوى أنفســهم ، كمــا أ�َّ
وجــود ا��ــق ناضبــة �ــ� �ل ضم�ــ� �ــ� �س�شــعر آآلم اآلخر�ــن 
أمامهــا  والوقــوف  والعطــف  ا��نــو  خــالل  مــن  و�قدســها 
باح�ــ�ام ال ��ــ�ر�ة أو نفــاق , ولعــل طر�ق��ــا بتأديــة صال��ــا مــع 

العمــل بدوا�ــ� اإل�ســانية �ــ� أنصــع بكث�ــ� مــن طــرق املضلل�ــن واملرائ�ــن 
الذيــن مــا فتئــوا يتالعبــون �ــ� مصائــر ال��ايــا مــن طر�ــق إضفــاء املقــدس 
ال�ــ�  املقنعــة  املظاهــر  بتلــك  ا��هــالء  النــاس  ل�ســتغلوا  ؛  أنفســهم  ع�ــ� 
ــت �ــ� عصرنــا ا��اضــر , ب�نمــا �شــ�� إ�ــ� املــاء الــذي يمثــل أصــل األشــياء 

َّ
تفش

كمــا يمثــل �عــدُّ رمــز التطه�ــ� ؛ لذلــك أشــارت لــھ أنــھ حــالٌّ �ــ� قبض��ــا ، فمــن 
يدانيــھ  ال  الــذي  والطعــم  ا��ــالوة  رمــز  والشــهد  ؟  الشــهد  ��ــذا  يكــون  ذا 
�ــ� التــذوق أيُّ طعــم ؛ كو��ــا اق��بــت مــن املقــدس رمــز اإل�ســانية , وذلــك 
أقــرب مــا يكــون إ�ــ� هللا ول�ــس مظهــر القداســة هــو مــا ينــمُّ عــن املقــدس ، 
إنمــا العمــل الصا�ــ� والضم�ــ� ال�ــ� الــذي ير�ــ� بــھ اإل�ســان حينمــا يالمــس 
املقــدس روح ا��ماعــة مــن فقــراء و�ادح�ــن وعشــاق بصــدق النوايــا ونقــاء 

الضم�ــ� .

(١) العود األبدي , د. خزعل املاجدي , الدار العر�ية للموسوعات ,
ب��وت – لبنان , ط١ , ٢٠١١ م : ١٧ .

(٢) فلسفة ا��مال و�شأة الفنون ا��ميلة , د. محمد ع�� ابو ر�ان الدار القومية
للطباعة وال�شر ، اإلسكندر�ة ، مصر ط١ ، ١٩٦٤ : ٩ .

(٣) محاضرات اإلسكندر�ة ، أدون�س ، دار التكو�ن ، لبنان ، ط١ , ٢٠٠٨م : ٧٥
م�شــورات   , شــهيد  هيــال  د.   , والراجماتيــة  العلــم  فلســفة  ب�ــن  ا��ما�ــ�  الو�ــ�   (٤)

٢٢٩ م:   ٢٠١٧  , ط١   , ب�ــ�وت   ، افديــن  الر
(٥) العود األبدي : ٥٢
(٦) املصدر نفسھ : ٣٦

(٧) ينظر : املصدر نفسة والصفحة نفسها .
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عبد العزيز بركة ساكن

مانويل دينق

 الرواية ليست الحكاية؛ بل فن كتابة الحكاية
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تتم�ــ� كتابــات بركــة ســاكن بالقلــق الوجــودي الصامــت ، تلــك 
�ــ�وص  مــع  تتعاطــف  تجعلــك  ال�ــ�  ا��ز�نــة  ال��اجيديــة 
رواياتــھ، ( ســندس ، ود أمونــة، عبدالرحمــن ) ، ذلــك البــؤس 
��ــ�ء  بمثابــة  إ��ــا  أي  تتعا�ــش معهــا،  الــذي يجعلــك  الناعــم 
صــارخ خفــي يظــل يطــرق أبــواب املشــكالت مــع إيجــاد طر�قــة 
�ــ� رواياتــھ محــور دبلوما��ــ�  . دائمــا هنــاك  للعبــور  مناســبة 
خلــف  يتمحــور  الصفحــات  خلــف  خفــي  �ائــن  هنــاك   ، بــارد 
األفــ�ار العامــة حــول العمــل ، ممــا �ســهل الدخــول بأك�ــ� مــن 
طر�قــة لفهــم الروايــة . وألن الفكــرة �شــ�ل أو بآخــر يــدور حــول 
ا��تمــع فهــذا �ع�ــ� إعطائــك الــزاد ال�ا�ــ� وال�امــل إلدراك مــا 
داخــل الروايــة ، رغــم ألن ل�ســت جميــع أعمالــھ تأخــذ تلــك 
النقطــة  تلــك  �ــ�  يتمركــز  ال�اتــب  أســلوب  أن  إال  الطا�عــة، 

بالتحديــد ، �شــ�ل أو بآخــر.  
عالــم  إ�ــ�  دخولــك  �ع�ــ�  ب�ســاطة  ســاكن؛  بركــة  ل  قراءتــك 
املهمشــ�ن ، البؤســاء ، امل�ســي�ن، املضطهديــن ، املشــردين ، 
الســ�ارى ، ا��ان�ن ، أبناء و�نات الزنا ، األنذال من الناس ، 
ا��نود الصغار املقهور�ن ، ا��رم�ن ، ا��نجو�د، الكجور، 
م ، بيوت البغاء ، الفداديات، أبناء 

ٌ
ال

ُ
ام الظ

ٌ
املومسات ، ا�ُ��

 ، 
ً
و�نــات الشــوارع ،  املنبوذيــن الذيــن ترك��ــم ا��تمــع �عيــدا

اق��  جميع الفئات ال�� ال ُيرٌحب ��م �� العالم اإل�ســا�ي الو
 ا��تمــع الســودا�ي ا��فــي 

ً
،  وســ�تعرف بصــورة أك�ــ� وضوحــا

، تلك العادات والتقاليد واملعتقدات واالديان والكجور و�ل 
��ــ�ء الــذي يتــم أداؤه �ــ� ظــروف غامضــة . وخــالل املواظبــة 
واملواصلــة ســ�تعرف ايضــا بصــورة سلســلة جميلــة ا��رو�ــات 
األهليــة الطو�لــة األمــد واملتجــددة �ــ� ظــروف زم�انيــة معينــة، 
دارفــور ، جبــال النو�ــة ، الشــرق ، والصراعــات الداخليــة �ــ� 
وســط البــالد. أن كتاباتــھ يمثــل الشــر�ط امل���ــ� مــن اإل�ســان 

.
والقصصيــة  الروائيــة  أعمالــھ  ُجــل  �ــ�  ال�اتــب  عقليــة  إن   
مــن  الفنيــة  أعمالــھ  جميــع  مصــادرة  �ــ�  مباشــر  ســ�ب  �انــت 
ِقبــل حكومــة اإلنقــاذ الديكتاتور�ــة ، وتــم منعهــا مــن تداولهــا 
 ، لكــن ذلــك 

ً
و�شــرها ، وألســباب �عرفهــا النظــام الســابق جيــدا

لــم يمنــع القــراء واملتا�ع�ــن ا��يديــن لــألدب عمومــا مــن قــراءة 
أعمالــھ . و�ان ذلــك ســ�ب ت���ــ�ه غصبــا عنــھ مــن بــالده، �عــد 
مطــاردة دائمــة ل�ســتقر أخ�ــ�ا الج�ــ� �ــ� إحــدى الــدول الغر�يــة 

.
أك�ــ� ��ــ�ء �عــد بمثابــة انتصــار كب�ــ� للقــارئ  هــو خيــال ال�اتــب 
ا��تــوى  فهــم  للقــاريء  ُ�ســهل  الــذي   ، واملدهــش   ، املتفــرد 
أقصــد هنــا ا��يــال العبقــري الســهل الــذي يالمــس  ب�ســر . و
اشــتغل  مــا  وهــو  اال�ســان،   دواخــل  �ــ�  ا��ٌساســة  النقــاط 
عليــھ بركــة ســاكن ب�ــ�اءة وعبقر�ــة فائقت�ــن . القــاريء املتا�ــع 

 �ــ� روا�عــھ الكث�ــ�ة.  
ً
ا��يــد لــھ ســيجد ذلــك وا��ــا جليــا

النــوع  ذلــك  هــو  عــن غ�ــ�ه  بركــة ســاكن  يم�ــ� كتابــات  مــا  إن   

الســهل الــذي يجــده القــاريء �ــ� أعمالــھ، اللغــة ، ا��بكــة ، 
الســرد ، األفــ�ار ، وح�ــ� ال�ــ�وص �ل ��ــ�ء ُ�عــد ســهل ممتــع 

 روا�عــھ الكث�ــ�ة م��ــا : 
ً
، وجاذبــة وسلســلة الفهــم . فمثــال

 ا��نقو مسام�� األرض،  
ومسيح دارفور ، 

ومخيلة ا��ندر�س ، 
الرجل ا��راب ، 

مبو كد�س ،
ُ

امرأة من ك
سماها�ي، 
،،،، ا�� . 

هــذه األعمــال األدبيــة الرا�عــة �ــ� بمثابــة الذاكــرة ا��يــة ال�ــ� 
تتحكــم �ــ� ســرد تار�ــخ سيا��ــ� مع�ــن.

 بقدر ما أن أعمال بركة ســاكن تتصف بالســهولة وال�ســر إال 
أ��ــا تحمــل بداخلهــا ذلــك الكــم الهائــل مــن العمــق الفلســفي 
بأبجديــات  مســبق  و�ملــام  معرفــة  إ�ــ�  يحتــاج  الــذي  البعيــد 

املــدارس الفلســفية التار�خيــة . 
_____

عبدالعز�ز بركة ساكن ... أديب و�اتب روا�ي سودا�ي .



الثقافيــة  بصر�اثــا  مجلــة  �ســ�� 
خدما��ــا  تقديــم  ا�ــ�  األدبيــة 
و�شــر  ــاب، 

ّ
والكت األدبــاء  للزمــالء 

�ــ�  اإلبداعيــة  األدبيــة  نتاجا��ــم 
والنقــد  وال��جمــة  والقصــة  الشــعر 
األدبيــة  األجنــاس  و�ل  واملســرح 

. . ملعروفــة ا
بر�دنــا  ا�ــ�  املقــال  أو  النــص  ارســل 
 بصورة �ــ�صّية 

ً
االلك��و�ــي مرفقــا

ال�اتبــة. أو  لل�اتــب 



alamiry58@gmail.com

لل�شر �� مجلتنا:
١- ارسل النص او املقال ع�� بر�دنا االلك��و�ي او برسالة �� ف�سبوك

٢- ارسل صورة ب��م ال يقل عن ٤٥٠ بيكسل
٣- ال شروط لدينا لل�شر فالنص مقبول ما لم يرّوج للعنصر�ة والطائفية وغ��ها من االمور الالإ�سانية
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�عت�ــ� روايــة « ر�حــون » املنجــز الروا�ــي 
املغر�يــة  واألديبــة  للروائيــة  الثالــث 
تص�يفهــا  و�مكــن   . الزعيــم  أســمهان 
 ) كمــا  الطو�لــة  الروايــة  خانــة  ضمــن 
وفــرة  مــن  بــھ  تتم�ــ�  ملــا   ( صفحــة   ٣٦١
األر�ع�ــن  ع�ــ�  نيفــت  وال�ــ�  ال�ــ�وص 
ونوعــا   … واألحــداث  الوقا�ــع  و�عــدد   ،
�ــ� اخ�ــ�اق ســ��ورة الســرد �عناصــر مــن 
قبيــل الصدفــة والالمتوقــع ، وغــزارة « 
التيمــات » املوزعــة ب�ــن مــا هــو اجتما�ــ� 
عــن  فضــال   … وأنطولو�ــ�  وعقــدي 
توليفــة  داخــل  تلتئــم  جماليــة  نزعــات 
بالروما���ــ�  ا��ــازي  ف��ــا  يتجــاور 
م��ــم  مــن  تمتــح  لغــة  ع�ــ�  اق�ــ�  بالو
ونظــرا   . با��دا�ــي  ال��ا�ــي  يجمــع 
��ــدود طبيعــة هــذه املقار�ــة ســنقتصر 
الروايــة  �ــ�  ال�ــ�صية  مكــون  ع�ــ� 
وروابطهــا   ، العالئقيــة  بمحددا��ــا 
ا��يطيــة . ولعــل ال�ــ�صية ا��ور�ــة 
�عــد  بــھ  ألصــق  لقــب   « ر�حــون   » ف��ــا 
 “  : ��ــا  �علــق  ال�ــ�  القر�ــة  فتــاة  حــادث 
سلبت�� ما تبقى من عق�� واتزا�ي … “ 
ص ١٠ ، وارتــأى أن يبعــث لهــا رســالة 
 ، تجاههــا  يضم��ــا أحاس�ســھ 
عشــق  مــن  بــھ  تحبــل  ومــا 
وولــھ : “ وضعــت ظر�ــ� 
بر�دهــا…  علبــة  �ــ� 
وانتظــرت بضعــة أيــام 
كمــا حمــام  فتأتي�ــ�   …
زاجــل بخطا��ــا املفعــم 
ودا وعشــقا وجــوى …“ 

،  ١٠ ص 

«ريحون»الطابع المحوري والعالئقي للشخصية في رواية
عبد الن�� بزاز*ــ املغرب
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إال أن آمالــھ تحطمــت ، وأحالمــھ أجهضــت عندمــا اك�شــف أخوهــا 
الرسالة فواجهھ بطر�قة ال تخلو من ��ديد رهيب : ”رأيت وجھ أخ��ا 
محمــرا مــن الغيــظ وقــد انتفخــت أوداجــھ وحــل رعــب مــدو �ــ� عي�يــھ 
وقد كز ع�� شــفتيھ وهو يردد متغيظا : ـ إذا رأيتك ثانية بحارتنا هاتھ 
َبــذ و�غــدو غ�ــ� مرغــوب فيــھ ح�ــ� 

ْ
ي�

ُ
فــال تلومــن إال نفســك !“ ص ١٠ ، ل

مــن أقــرب املقر��ــن كوالــده : “ فقــد �ان أول املتنكر�ــن �ــ� أ�ــي الــذي 
صــرخ بأع�ــ� صوتــھ �ــ� وا��ــة ال��ــار : أنــا بــريء مــن هــذا الشــيطان 
الــذي تحــول إ�ــ� غــاو ير�ــد الســوء بصبايــا حارتنــا العفيفــات . “ ص 
١١ ، فتحــول اســمھ « �امــل » إ�ــ� لقــب «ر�حــون »: ”وقــد بلغ�ــ� أنكــم 
ابتدعتــم �ــ� لقبــا … وم�ــ�تم اســ�� الشــر�� القديــم . فأصبحــت « 
�ــ� عــز ح��تــھ وضياعــھ ، �عــد  . وهــو  �ــ� نظركــم . “ ص ١٢  ر�حــون » 
تنكــر محيطــھ الصغ�ــ� ( العائلــة ) ، والكب�ــ� ( ا��ــارة ) لــھ : “ لكــن أ�ــى 
لــھ أن يتــم دراســتھ وقــد طــرد مــن ب�ــت العائلــة ومــن ا��ــارة بأســرها ؟ 
“ ١٤ ي�ســكع ب�ــن دروب الر�ــاط وأحيا��ــا تا��ــا حائــرا : “ و��نمــا �ان 
يحــث ا��طــى م��ــ�ا وع�ــ� غ�ــ� هــدى ب�ــن حــارات الر�ــاط القديمــة … 
”ص ١٤ فت�تــأ الصدفــة لتخلصــھ مــن براثــن التيــھ وشــرنقة الضيــاع 
ملتا�عــة  أمــل  بصيــص  أمامــھ  فتــح  الــذي  ألســتاذه  مصادفتــھ  �عــد 
دراســتھ : “ إذا بالقــدر الرحيــم يفتــح ذراعيــھ ال حتضانــھ… ولــم �شــعر 
إال و�ــد أســتاذه �ســتوقفھ وقــد غمــره ب�ســمتھ وطيبــة روحــھ . “ ص 
لالســتفادة  املدرســة  إدارة  لــدى  لــھ  بالتدخــل  مطمئنــا  فوعــده   ،  ١٤
بفعــل   ، ليتخطــى  �عليمــھ  اســتكمال  أجــل  مــن  بالداخليــة  مــن ســر�ر 
عنصــر الصدفــة ال�ــ� شــ�لت ثابتــا ســرديا داخــل م�ــن الروايــة ، حاجــز 
الضيــق والضيــاع بمــا حققــھ ، �عــد ذلــك ، مــن تفــوق درا��ــ� ا�ســعت 
معــھ طموحاتــھ ، وارتفــع م�ســوب آمالــھ وأحالمــھ: “ وهــو يــدرك تمامــا 
أن اإلجــازة �ــ� بلــده لــن تضمــن لــھ وظيفــة �ال�ــ� يصبــو إل��ــا . ول�ــس 
�ــ� مقــدوره أن يتــم دراســتھ العليــا �ــ� املغــرب وقــد بلغــھ مــا بلغــھ مــن 
 “ باملاســ��…  ال��ــ�يل  �ــ� ســوق  مراوغــات ومســاومات ومقايضــات 
ص ٢٠ ، فحــول بوصلــة تفك�ــ�ه صــوب ال��ــرة إ�ــ� أورو�ــا ، وفر�ســا 
بالضبــط حيــث أف�ــ� �ــ� إتمــام دراســتھ العليــا وتخــرج مهندســا معمار�ــا 
يحظــى �ع�ــش كر�ــم : “ وهــا هــو ذا �عــد ســنوات قضاهــا �ــ� كنــف ال�ــ� 
ا��ام�ــ� يتخــرج مهندســا معمار�ــا و�لتحــق �عمــل متعاقــد مــع إحــدى 
األحيــاء  بأر�ــ�  أنيقــة  شــقة  وامتــالك  الكر�ــم  للع�ــش  أهلــھ  الشــر�ات 
البار�سية تطل شرفا��ا الوسيعة ع�� ��ر الس�ن . “ ص ٥٥ ، فينخرط 
تجر�تــھ  �عــد  واه�ــ�ازات  بارتــدادات  محفوفــة  عاطفيــة  تجــارب  �ــ� 
البكــر مــع فتــاة ا��ــارة حيــث �عــرف ع�ــ� الفر�ســية م�ــ�اي وال�ــ� قطــع 
عالقتــھ ��ــا عقــب خالفــات جوهر�ــة مرتبطــة بمبــادئ عقديــة وقوميــة 
كمــا   ،  ( الفلســطي�ية  القضيــة  مــن  والعنصــري  العدا�ــي  موقفهــا   )
جمعتــھ عالقــة ســابقة ب « ســناء » م��صــا ذلــك �ــ� قــول اســ��جا�� : 
“ �ــ� تلــك الليلــة وهــو ينــدس �ــ� ســر�ره … حضــر طيفهــا . لــم يكــن طيــف 
م�ــ�اي وال طيــف حبي�تــھ األو�ــ� و�نمــا طيــف صديقتــھ القديمــة ال�ــ� 
جــاءت تقــدم العــزاء �ــ� جنــازة والــده !“ ص ٣٥ . عالقــات لــم تخــل مــن 
�ســيج  داخــل  أساســيا  ســرديا  مكونــا  شــ�لت  ال�ــ�  املصادفــة  عنصــر 
الروايــة ، حيــث دخلــت فتــاة ا��ــارة ( معشــوقتھ األو�ــ� ) �ــ� عالقــة مــع 
والــده : “ أخ��ت�ــ� أن والــدك الشــهم �ان ع�ــ� عالقــة بابنــة ا���ــ�ان ، 
تلــك ال�ــ� �ان يح��ــا أخــوك �امــل وال�ــ� �انــت ســ�با �ــ� رحيلــھ واغ��ابــھ 
�ــ� إحــدى حانــات فر�ســا  !“ ص ١٢٦ ، و شــاءت الصــدف أن يلتقيــا 

ال�ــ� �انــت �ــ� ملكيــة رجــل عر�ــي: “ صاح��ــا رجــل عر�ــي وروادهــا 
معظمهــم عــرب مــن شــمال إفر�قيــا والشــرق األوســط .. “ ص ١٥٠

، حيــث �انــت �شــتغل راقصــة تحمــل اســم خ��رانــة ، فا�غمــرا �ــ� 
ــس نوســتال�� هــادر: “ وطفقــت تحــوم 

َ
ف

َ
نو�ــة عاطفيــة مشــبو�ة بن

حولهمــا وجســدها الفــوار يــدك البــالط و��ــز أوتــار النفــوس و�رفــع 
صولــة الهيــاج . ثــم دنــت أك�ــ� ح�ــ� �ادت شــفتاها تلتصقــان بكتفــي 
ر�حــون ، و�ســمرت أمامــھ بضــع ثــوان وا�ســكبت مــن عين��ــا ع�ــ�ة 
ألالء .. “ ص ١٥٢. لتظــل �ــ�صية ر�حــون ذات ســلطة قصصيــة 
محور�ــة بمــا جمعهــا مــن أنمــاط التجــاذب والتنابــذ مــع �ــ�صيات 
كقاســم وســليمان الــذي غــدا زوج أختــھ رقيــة ، وفطومــة خادمــة 
لــال جميلــة ال�ــ� صادفهــا �ــ� بــاب ال�ــ�ن ، و�ــ� موقــف حــرص ع�ــ� 
أن يظــل محاطــا بالســر�ة ح�ــن توجــھ الســتقبال أخيــھ ماجــد �عــد 
اس�نفاد عقو�ة ا���س ، وحواره مع درو�ش الزقاق عن العشق 
حيــث خاطبــھ : “ قــل �ــ� بر�ــك يــا حكيــم زقاقنــا ألــم تقــع يومــا مــا 
�ــ� شــباك إحداهــن ؟ “ ص ٣٣٩ ، هــذا االنفتــاح ع�ــ� �ــ�صية 
الدرو�ــش انتقــل إ�ــ� أمــي فطومــة ال�ــ� أ��ــت حوارهــا معــھ بخالصــة 
�غلغلــت �ــ� أعمــاق نفســها ، وتر�ــ�ت �ــ� قــرارة ذه��ــا : “ وظلــت 
مخيل��ــا  �ــ�  وترســم  منذهلــة  الدرو�ــش  إ�ــ�  تنصــت  فطومــة  أمــي 
أطيــاف �ل أولئــك الدراو�ــش الذيــن عرف��ــم �ــ� دروب حيا��ــا وقــد 
أثار��ــا غرابــة أطوارهــم وفــرادة دنياهــم !“ ص ٣٤٨ ، �ــ� انفــالت 
اســت�نا�ي لهيمنــة �ــ�صية ر�حــون الــذي اج��حتــھ أمــي فطومــة 
فاتحــة أفقــا مــن انز�ــاح ســردي داخــل �ســق الروايــة الغ�ــ� ب�يماتــھ 
�ــ� تمــاه مــع الدرو�ــش من��عــة جــزءا  وأحداثــھ ، حيــث انخرطــت 
ر�حــون  �ــ�صية  لســلطة  اخ�ــ�اق  �ــ�  معــھ  حــواري  تواصــل  مــن 

القابضــة ع�ــ� جــل أوصــال الروايــة وأ�ســاقها وســياقا��ا .
مــن  عرفتــھ  ومــا  وم�ــ�اي  وســناء  ا��ــارة  فتــاة  مــع  عالقاتــھ  فبعــد 
اقيــل ، ومــد جــزر آلــت جميعهــا إ�ــ� الفشــل والقطيعــة  قالقــل وعر
 ، ارتبــط  ومصادفــات  وطــوارئ  مســتجدات  مــن  شــا��ا  مــا  رغــم 
بلــال جميلــة أرملــة ��ــ� عبــد الرحمــن  �شــ�ل تلقا�ــي وا�ســيا�ي ، 
ال�ــ� جذبــھ جمالهــا األخــاذ ، واســتو�� ع�ــ� ذهنــھ لتجمعهمــا حيــاة 

زوجيــة �ــ� �ســقها التقليــدي رفقــة نجلهــا أســامة وكر�م��ــا ر�ــم .
تــودي  �ادت  عاصفــة  بأحــداث  ر�حــون  �ــ�صية  اق��نــت  وقــد 
بحياتــھ ســواء �ــ� مــرآب الســيارات حيــث �عــرض بمعيــة صديقــھ 
مــن  األشــد  ولعــل   “  : عصابــة  طــرف  مــن  شرســة  ل��مــة  قاســم 
املــوت محدقــا وهمــا يصارعــان رهطــا  رأيــا  أ��مــا  ذلــك وطئــا  �ل 
مــن صعاليــك الليــل … “ ص ١٥٦ ، ليأ�ــي �عدهــا حــادث غابــات 
مــع  رحلتــھ  خــالل  بأ��و�ــة  منــھ  نجــا  والــذي  املوزمبيــق  وأدغــال 
ممــا دو : “ وفجــأة بــرز ممــادو مــن ب�ــن األدغــال فألقــى لــھ ا��بــال 
و�ــ�عھ ع�ــ� ال�ــ�ول وهــو يقــول لــھ ببحــة و�ــ�ا عميق�ــن : لقــد 
جرفــت الســيول رفيق�ــن .. وا أســفاه .. وأنــت نجــاك هللا بأ��و�ــة 
… “ ص ١٧٦، وقا�ــع مرعبــة �ادت تجهــز عليــھ اخ��لهــا قائــال : “ 
ونجــوت   .. املي�ــ�و  أنفــاق  صعاليــك  مــن  بأ��و�ــة  نجــوت  لقــد 
مــن مــوج البحــر الهــادر .. وشــر�ت مــاء ال��ــر .. ولدغــك الثعبــان .. 
و�عافيــت بكيــة ا��مــرة .. وتناولــت األعشــاب ال��يــة … وهــا أنــت 
اآلن ب�ــن يــدي عاصفــة هوجــاء ال تبقــي وال تــذر.. “ ص ١٧٦ . فضــال 
عــن عالقاتــھ العاطفيــة ومــا وســمها مــن انت�اســات وخيبــات إ�ــ� 
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أن قــاده املــآل إ�ــ� لــال جميلــة ف��وجهــا �عــد أن �ــ�ره جمالهــا الباهــر ، 
كمــا �عت�ــ� حــادث عودتــھ مــن فر�ســا لالســتقرار ببلــده رفقــة عائلتــھ ال�ــ� 
وداعــھ  ��ظــة   “  : الرا�ــ�  الن�ــ�وز  ب�ــ�  ا��ديــد  ســكنھ  إ�ــ�  معــھ  انتقلــت 
ا��ــوادث  �عــد أن قضــت م��عــھ  ال�ــ� تركهــا مرغمــا ومج�ــ�ا  لبار�ــس 
العنيفة واملر�بة … “ ص ١٨٢ ، حدثا بارزا ارتبط ��يمنة ��ص�تھ ع�� 
مجر�ــات وقا�ــع الروايــة ، وتبــدل ســياقا��ا ، وتحــول مآال��ــا و�ن �ســاوق 
مــع أحــداث أخــرى �ال�ــ� جمعــت شــقيقھ ماجــد بــ�ل مــن هنيــة وهو�ــدة 
وهــال ، وال�ــ� عــرت خداعــھ لهــن ، وخيانــة ��ــ� عبــد الرحمــن لزوجتــھ لــال 
جميلــة مــع الراعيــة ال�ــ� تزوجهــا �ــ� الســر رغــم قلــة جمالهــا مقارنــة مــع 

زوجتــھ الوســيمة .
وأحــداث أخــرى عكســت �ــ� جانــب م��ــا مــا �س�شــري وســط ا��تمــع مــن 
فيــھ  �ســلك  الــذي  مثــال  �التعليــم  عــدة مجــاالت  �ــ�  اختــالالت وأوصــاب 
�عض التالميذ مثل ماجد شقيق ر�حون طر�ق الغش لنيل مبتغاهم : “ 
لــوال فضــل« النقلــة » ال�ــ� زود�ــي ��ــا أحــد املتبار�ــن مــا كنــت حصلــت ع�ــ� 
البا�لور�ا !“ ص ١٩٤ ، وما �عرفھ التعليم العا�� من ترد وا�ســداد آفاق 
ممــا يفــرغ الشــواهد العليــا مــن محتواهــا ، و�بخــس قيم��ــا: “ الشــواهد 
العليــا قــد تورطــك �ــ� الفقــر … “ ص ١٨٥، وتفــكك أســري كمــا �ــ� عالقــة 
والــد ر�حــون بوالدتــھ ، ومــا �عكســھ مــن افتقارهــا ألي حــس إ�ســا�ي : “ 
فــإن أ�ــي رفــض دفــع نفقــات العــالج وتنصــل مــن أي مســؤولية وصــرخ �ــ� 
وجــھ أمــي مزمجــرا : لــن أخســر فلســا عليــك أي��ــا ال��ــوز … “ ص ٧٨ ، ومــا 
عاشــھ ر�حــون مــن تحايــل مــن طــرف دان�يــل الــذي كشــف عــن ميوالتــھ 
ا���ســية الشــاذة �ــ� تقر�ــھ منــھ ،ومحاولــة إيقاعــھ �ــ� شــرك عالقــة دن�ئــة 
: “ وأطبــق �شــفتيھ ع�ــ� رقبتــھ و��شــوة بالغــة طفــق يلثــم كتفيــھ . “ ص 
٥٠ ، قبــل أن يتخلــص مــن تلــك الورطــة املؤثــرة وامل�لفــة �عــد جهــد وعنــاء 

ومشــقة .
وتتضمــن الروايــة كذلــك العديــد مــن التيمــات ال�ــ� ت�ســاوق واألحــداث 
باملفارقــات  غنيــة  عناصــر  تؤث��ــا  مشــهديات  ل�شــكيل  وال�ــ�وص 
 ، واملتغ�ــ�  الثابــت   ، والالمتوقــع  املتوقــع  يتجــاور  حيــث  واملســتجدات 
يومــا  “ شــاهدوها   : ا��را�ــ�  العقائــدي  ب�ــن  املتواتــر وامل�ــ�اح … موزعــة 
و�ــ� ت�ــ� عتبــة ضر�ــح « كــواد الشــموس » وتب�ــت الليلــة هنــاك مت��ــدة 
والعقــدي   ،١١٨ ص   “! بالولــد  يرزقهــا  أن  هللا  و�ــ�  إ�ــ�  تتوســل  مت�تلــة 
الدي�ــ� : “ وهــو العر�ــي ح�ــ� النخــاع واملؤمــن بــا� ورســولھ ح�ــ� و�ن �ان 
ع�ــ� معصيــة وال يمــارس شــعائر هللا . “ ص ٣٨، �ــ� ارتباطــھ بالهو�ــة (وهــو 
العر�ــي ) ، وتأر�ــ� وتذبــذب �ــ� تأديتــھ لفر�ضــة الصــالة : “ و�انــت عالقتــھ 
بالصــالة متأر��ــة متذبذبــة ، يص�ــ� أيامــا ثــم ينقطــع ع��ــا شــهورا. “ ص 

.  ١٠٠
كمــا تم�ــ�ت لغــة املنجــز الســردي بمــا هــو روما���ــ� : “ �ان قــرص الشــمس 
األرجوا�ــي �غــرق بــدالل �ــ� ��ــة البحــر فيتخضــب بحمرتــھ اللهي�يــة … “ 
ص ٢٧٤، ومــا هــو مجــازي : “ وجــاء املســاء يرفــل �ــ� أعطــاف غيمــة، نــدف 
اق�ــ� : “  �ــ�اب كقطــن منفــوش �ــ� باحــة الســماء … “ ص ٢٢ ، ومــا هــو و
وأحالتــھ �لمــات القصيــدة البليغــة ال�ــ�ية ع�ــ� مقارن��ــا ��ــذا اإلســفاف 
الــذي أصــاب األغنيــة العر�يــة عمومــا واملغر�يــة خصوصــا … “ ص٧٦. 
فغــدت  الروايــة  دالالت   ، وتمظهراتــھ  تجلياتــھ  �ــ�   ، ا��لــم  أغ�ــ�  وقــد 
أك�ــ� تحــررا مــن خطيــة الســرد : “ رأيــت فيمــا يــراه النائــم أن رجــال غر�ــب 
املالمــح يرطــن �عر�يــة مكســرة يدنــو م�ــ� وأنــا منــھ �ــ� ر�ــب ..“ ص ١٧ ، 

فيغــدو ، أي ا��لــم ، موغــال �ــ� امتــدادات الرعــب والغمــوض 
: “ وشــعر بخضــة عنيفــة ترجــھ وهــو �ســتعيد �عــض شــذرات 
م�شــظية مــن رؤ�ــاه املســر�لة بوشــاح تفاصيلهــا امللغــزة . “ ص 
٣٥، ولــم تفــوت الروائيــة التوســل �عناصــر الســرد املعروفــة 
مــن « مونولــوغ » : “ وهمهــم �ــ� خاطــره : وكيــف �ــ� أن أ���ــ� 
مــن �انــت ســ�با �ــ� منفــاي ؟ “ ص ٦٠، و�ــ� قولهــا : “ فألفــى 
نفســھ يحدث ذاتھ … “ ص ٢٧٣، اســتجالء ملا ��� بھ النفس 
: “ وعــادت  مــن همــوم ، ومــا تحبــل مــن معانــاة ، واســ��جاع 
إ�ــ� فصــول ضاجــة مســر�لة باملفارقــات  بــھ الذاكــرة م��نحــة 
ال��يبــة واملفاجــآت الصادمــة وامل��لقــات اللزجــة … “ ص ١٧
، و�ــ� : “ وراحــت ذاكــرة ر�حــون ركضــا إ�ــ� مرا�ــع الطفولــة … 

“ ص ٥٩ .
أمــام  والتقص�ــ�  با��دوديــة  املوســومة  املقار�ــة  هــذه  لتبقــى 
عوالــم  أغــوار  �ــ�   ، وعمــق  بجماليــة   ، �غــوص  روا�ــي  عمــل 
تطلعا��ــا  آفــاق  مس�شــرفا   ، خفاياهــا  مســتجليا  إ�ســانية 
الروايــة  أحــداث  ��ــا  تحفــل  ومفارقــات  بتوقعــات  الزاخــرة 
املبــادئ  مختلفــي  �ــ�وص  خــالل  مــن  ثناياهــا  وتضمرهــا   ،
�ــ� ارتباطهــم ع�ــ� التقاطــع والتجــاذب  وال��عــات والتوجهــات 
املوســوم  ا��ــوري  طا�عهــا  �ــ�  ر�حــون  ��ــ�صية  والتناشــز 

. والفــرادة  ا��لــق  بم�ــ�ات 

* عبــد الن�ــ� بــزاز �اتــب مغر�ــي مقيــم بمدينــة مكنــاس . صــدر لــھ ٦ روايــات ، 
و٤ مجموعــات قصصيــة ، وســيصدر لــھ قر�بــا مجموعــة قصــص قص�ــ�ة جــدا 
. ي�شــر قصصــھ وقراءاتــھ النقديــة بمنابــر ورقيــة و�لك��ونيــة وطنيــة وعر�يــة . 
حصــل ع�ــ� جائــزة ال�شــرة للقصــة ســنة ١٩٩٨. أدرج اســمھ ضمــن أنطولوجيــا 
القصاص�ــن املغار�ــة ��قبــة الثماني�يــات وال�ســعي�يات ال�ــ� أعدهــا القــاص 
اف�ــ� ، وأيضــا ذكــرت مجموعتــھ القصصيــة “ أصــوات “  املغر�ــي أن�ــس الر
وال�ــ�  باملغــرب  القص�ــ�ة  القصــة  أنطولوجيــا  ضمــن   ٢٠٠٨ ســنة  الصــادرة 
أنجزهــا ال�اتــب املغر�ــي محمــد يح�ــ� قاســ�� �عنــوان : فو��ــ� التجن�ــس �ــ� 
القصــة القص�ــ�ة باملغــرب. اســتضافتھ إذاعــة ميدينــا إف إم بمكنــاس ضمــن 
برنامــج “ مقامــات “ �ــ� حــوار حــول تجر�تــھ اإلبداعيــة �ــ� ١٩ أبر�ــل ٢٠١٩، كمــا 
مــر �ــ� القنــاة التلفز�ونيــة الثانيــة بالفقــرة الثقافيــة لل�شــرة املســائية يــوم ٣٠

أكتو�ــر ٢٠٢٠.
– ر�حون (رواية) أسمهان الزعيم- مطبعة كوثر برانت / الر�اط ٢٠٢٢ .
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زهرة العتبةحين فاح عطر قصيدة
سعد محمود شبيب 

مطلعهــا  عنــد  تصــف  و�ــ�  االســدي  أم�ــن  أفيــاء  اقيــة  العر الشــاعرة  تطــّل  القصيــدة،  ��ــذه 
ع�ــ�  تقــف  ـ�ـي  لد��ــا  الشــعر  خز�ــن  مــن  فاغ��فــت  معتــق،  حــّب  منظــار  مــن  الغر�ــة 
واســتجمعت   ، ز�تــھ  ينفــد  أن  يــ�اد  بقنديــل  واســتضاءت  قديــم  عشــق  أطــالل 
مــ�ان  الــال  فــوق  تحلــق  العــدم حيــث  مــن رحــم  لتولــد قصيــدة  نــاي مهشــم  أشــالء 
تخاطــب   ، ســابقا  رصتــھ  كمــا  العميقــة  املشــاعر  يحاـ�ـي  مطلعهــا  قصيــدة   ،
 ، االنكســارات  ســكن��م  ومــن  القلــوب  ��د��ــم  ومــن  ا��يــاة  ظلم��ــم  مــن 
مــداواة  لتحــاول  القلــب  حقيبــة  �ــ�  ضمادهــا  تحمــل  و�ــ�  عاد��ــا  �ــ�  كمــا 

: العظــام  اآلالم  تكتــم  ال�ــ�  األنفــس  ومــداراة  ا��ــروح 
ــم أمللــُم هــذه الــدالالت

ُ
لك

أ��ــا املتكّســرون،
ابــة ه��وشــيما، الداخلــون مــن بّو

املاكثــون خلــف البــاب،
حاملــو شــبكة صيــد األيــام،

ا��اكمــون ع�ــ� املــرارة باألغا�ــي،
ــة،

ّ
الهش بَجلــِد ضمائركــم  وا��كومــون 

يــا مــن ��دهــدون الت�ّ�ــر �ــ� قلو�كــم ..
مــن  أن  ستك�شــف   ، بحــق  عميقــة  أدبيــة  قطعــة  �عــد  ال�ــ�   ، القصيــدة  هــذه  �ــ� 
أصعــب الصعــاب ا��ــوض �ــ� البد��يــات ، أن ت�ســ�� عــن املتعــارف عليــھ وتكــون قمــرا ال 
يقيــدك مــدار ، وصــورة تمــزق ا��صــار واإلطــار ، ان ت�ســاءل �ــ� املألــوف فتص�ــب الدهشــة 
 ، املألــوف  هــذا  أعمــاق  �ــ�  غوصــھ  عــدم  عــن  نفســھ  مــع  و��ســاءل  حولــك  مــن  �ل 
 ، الواهمــون  ابــت  الثو نحــن  أننــا  ليك�شــف  ابــت  الثو أغــوار  ســ��  فاتــھ  وكيــف 

. مجــردة  كحقيقــة  أذهاننــا  �ــ�  ثبوتــھ  رغــم  و�تغ�ــ�  يتجــدد  حولنــا  مــا  و�ل 
مســاحة  �عينــھ   , الرؤ�ــا  فضــاءات  عــن   

ً
دائمــا يبحــث  الشــعري  فالنــص 

املقــدرة الشاســعة �ــ� اللغــة حــد املوهبــة ف��ــا ، ألنَّ الشــ�ل وحــده ال يمنــح 
. ا��يــاة  أو  البقــاء  الشــعر 

محــدود  الــال  ع�ــ�  يقبــض  أن  يحــاول   - بطبعــھ   - املتمكــن  والشــاعر 
مــن ال�لمــات , لذلــك ي�اشــف اللغــة برمــوز �عرفهــا هــو , مخافــة 
للقــارئ  ينقلــھ  أن  يمكــن  مــا  يتــذوق  فهــو   , الداللــة  ضيــق 
زاخــر  آخــر  عالــم  إ�ــ�  التج�ــ�  بفيوضــات  املليئــة  �عاطفتــھ 
وا��مــال  الدهشــة  تحمــل  و�ســاؤالت   ، نــادرة  بصــور 

: قولهــا  مثــل   ، الســاحرة  واإلجابــات  والرشــاقة 
 للر�ــح بطــرق البــاب،

َ
ال حاجــة

هنــاك نافــذة مــن ا��مــل ،
مطــّرزة ببصمــات ليــد الذكر�ــات،

ومثــل �لــب مطيــع تح�ــ� رأســها،
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 تحّدثوها عن سطوِة األمكنة،
ْ

احذروا أن
أو بأِس العطور ونفوِذ الك��ياء،

إ��ا تختار امل�ان،
لك��ا ال تختار ما تلعنھ،

فتضرب �ّل ما تمّسھ يُدها،
وأنتم أ��ا الذابلون �� عمق الليل،

الذائبون مثل نّية �� العرفان،
الناحلون مثل خيط �� سّم ا��ياة،

رافعو القناديل ،
املشّعون من الداخل،

رّ�ت ا��ياة ع�� أكتافكم.
ُ
الذين ت

رمــوز  فيــھ  �شــ��ك   ، هــذا  الشــاعرة  لنــص  عميقــة  قــراءة  إنَّ 
وتأو�ــالت عــّدة , م��ــا كشــف ا��بــوء , وترم�ــ� املكبــوت , املتمثــل 
ــة ع�ــ� تصــورات خياليــة , ومثــل 

ّ
باآلخــر ا��تفــي بحمــوالت عــّدة دال

هــذه اللغــة الرامــزة �ــ� ال�ــ� تمنــح النــص فرضيــة التنــّوع ا��ميــل 
، التنــوع الــذي ال يــدع �ســر�ا لقطــرة مــن ملــل ، بمضمــرات خفيــة 
زرع��ــا أفيــاء ام�ــن األســدي �ــ� بطــن القصيــدة , األمــر الــذي يدعــو 

 عنــد �ل ب�ــت .
ً
القــارئ ألن يقــف طو�ــال

لطاقــة   
ً
اســ�نفارا كونــھ  عــن   

ً
أبــدا يقــل  ال  املع�ــ�  عــن  فالكشــف 

املتلقــي الــذي ير�ــط وعيــھ بمــدر�ات عاليــة ، قــد تبلــغ من�ــ� (املــا 
ورائيــة) و�شــغف إ�ســا�ي وا�ــ� ال يخفــى ع�ــ� طفــل صغ�ــ� يتــوق 
عــب وا��نــان، أو طاعــن �ــ� الســن �شــتاق ليــد حانيــة �عينــھ ع�ــ� 

ّ
لل

مبارحــة كهفــھ الداكــن املعتــم ..
�لمــات مثــل : أ��يــة النــوم، مفاتيــح الســكينة ،وســادة القنافــذ، 
ا��اهزة،باإل�ســان  الدي�يــة  القوالــب  باألشــياء ال  جــرأة اإليمــان 
�ــ� ال��ايــة ، غاي��ــا الك�ــ�ى العظيمــة ، باملنظــور ال ا��فــي املســتور 
ة معانيھ ع�� 

ّ
ق كشف النص ولذ

ّ
الذي ي�س�� بالتكهنات ، ليتحق

اليق�ــن ���ــ�ء ح�ــ� تجر�تــھ ، فلســفة  فلســفة االســتقراء وعــدم 
ل�ســت باملن�ــ� ال��غما�ــي الــذي قــد ي��ــم باإل��ــاد ، فالــرب عندهــا 
واحــد أحــد ، هــو ا��الــق الصمــد الــذي لــم ُيخلــق واملوجــود بذاتــھ 
، لك��ــا تؤمــن بالعقــل الــذي يقــف عنــد �ل ��ــ�ء مدققــا، م�ــّ�ال، 

محصيــا ، مجر�ــا، صا�عــا ومبدعــا :

إن�� أجمُع لكم قطَع الو��؛
وا أ��ية النوم؛

ّ
لتحل

وتجدوا مفاتيح الَسِكينة ،
حّدقوا اآلن وأخ��و�ي؛

أيُّ خراٍب تف�ّ�� فيكم؟
ع�� أّي وسادة من القنافذ غفوتم؟

حول أّي مسرح جر�مة كت�تم : ممنوع الدخول؟
 الر�ح ال تطرق األبواب،

ّ
أخ��تكم أن

أخ��و�ي..
كم عصفورا أطعمتم هذا الصباح؟

هل أعطيتم لطفٍل حلوى؟

بِة ��اركم الضر�ر؟
َ
ِلَم لْم �سقوا زهرة العت

ة؟
ّ
ُھ بمظل

َ
وا دقيق

ّ
أو �غط

كيف لم ترفعوا ا����
من ع�� االرض إ�� جانب الطر�ق؟

أنا ال اؤمن بحرام األديان،
أؤمن باألشياء،

بأ�سن��ا..
بُحرمِة آالمها،

ُحرمِة اإل�سان ف��ا ، و�ّ�،
�لنا حيارى �� هذا العالم املرعب،

نا مذنبون ،
ّ
و�ل

ألننا ال نجازف بالال���ء ؛
ونخاف األحاديث ؛

لذلك ..
،�

ّ
نحن مجبولون ع�� التد�

مثل ك�س عالق �سلٍك شّر�ر .
أخ��و�ي

طمئنوا قل�� ..
ى فيكم ؛

ّ
بحّق ما تبق

هل رأيتم أّي حقيقة تمرُّ من هنا؟

إن الــذي يدعــو للغرابــة ,هــو أن الشــاعرة و�لمــا اق��بــت مــن ذا��ــا , 
ها من الفرادة والسمو �� القصيدة , و�بدو 

ّ
رت لها , ح�� تنال حظ

ّ
تنك

أ��ــا أدركــت طر�قهــا , وأعلــت مــن قيم��ــا الشــعر�ة , �عــد أن علمــت أن 
اقــع , هــو �ــ� جوهــره , انفتــاح للفكــر ,  عــدم ا��ضــوع والركــون إ�ــ� الو

ــة ع�ــ� التثم�ــ� .
ّ
وا�ســاع ألفاقــة الدال

 فيــھ ذلــك الصــراع 
َ

 ترّ�ــ�
ً
 روحيــا

ً
ومــن هنــا ، تبــدو القصيــدة عندهــا إرثــا

القائــم ب�ــن األنــا واآلخــر , اآلخــر الــذي يتداخــل مــع ذوات أخــرى بقصــد 
ــا هــذا التأو�ــل , أو الظــن , عالقــة متبادلــة ب�ــن 

ّ
��م�شــها . و�ف�ــ�ض من

التا�ــع واملتبــوع .
عنــد  القصيــدة  داللــة  نفهــم  أن  لنــا  يمكــن   , التأســ�س  ع�ــ�  و�نــاًء 
طرف�ــن  ب�ــن  العالقــة  �ــ�  وخ��لــة  �غي�ــ�  نتــاج  أ��ــا  ع�ــ�   , الشــاعرة 

. واحــدة  حالــة  ع�ــ�  يث�ــت  لــم  الــذي  الشــوق  منطــق  يحكمهــا 
تجر�ــٍة  مــن   

ً
ان�ثاقــا  , لدينــا  الفهــم  يصبــح   , القصــد  هــذا  منــاخ  و�ــ� 

ذاتيــة روحيــة مفادهــا الوصــول إ�ــ� تصــّور جديــد للبحــث عــن الــذات 
الضا�عــة ب�ــن الباطــن والظاهــر , والثابــت واملتحــّول, ع�ــ� أفــ�ار تحــاول 
اقعهــا �ــ� , فتتخّيــل شــ�ًئا  اقــع املفــروض , وتطابقــھ مــع و أن �غ�ــّ� الو
 

ً
اقــع ا��ســوس , بــدًء مــن ا��ــارج ( املكشــوف ) وصــوال خــارج دائــرة الو

إ�ــ� ذلــك ا��بــوء الــذي تطو�ــھ اعمــق ثنايــا القلــوب.
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المسکوت عنه والمضمر

فی روایۀ خیانۀ األراجوز

حسن أجبوه
المغرب

النــص،  اســ�نطاق  املقار�ــة  هــذه  �ــ�  ســنحاول 
�أثــر فينومينولو�ــ� لب�ئــة اجتماعيــة، أو لنقــل 
كرمز�ــة  الســتحضارها  ال�اتــب  ان�ــ�ى  إث�يــة، 
سوســيو-ثقافية، لتجمــع �شــري متعا�ــش منــذ 
القــدم ب�نايــا ا��تمــع العر�ــي عمومــا، واملصــري 
ذلــك   » ال��ــر   » بالذكــر  ونخــص  خصوصــا، 
املكــون املواطنا�ــي ��تمعاتنــا العر�يــة، والــذي 
البعــد  �ل  �عيــد  قد�ــ�،  بوصــف  غالبــا  يق�ــ�ن 
�ــ�  املؤرخــون  يختلــف  أ��ابــھ،  كينونــة  عــن 
قدمــوا  أ��ــم  يجمعــون  لك��ــم  و�ســ��م،  أصلهــم 
مــن الهنــد، ألفــوا ال��حــال، و�عا�شــوا مــع ســ�ان 
املناطق ال�� �ع�شون ��ا وهم قسمان : الرومن 
بأورو�ــا، والدومــر �ــ� الشــرق االوســط، �ع�شــون 
�ــ� مجمعــات مغلقــة، يح��فــون الرقــص والغنــاء 
�عــض  وممارســة  وال�ســول  الــودع،  وقــراءة 
ا��ــرف اليدو�ة...لذلــك قبــل ا��ــوض بمقار�ــة 
النــص، �ان لزامــا التذك�ــ� بالفضــاء العــام الــذي 
تــدور �ــ� رحــاه أحــداث قصــة « خيانــة االراجــوز» :
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والســلو�ات   املشــ�نة..و�التا�� تدعــم و�شــيع قيــم ال�ســامح و�غ�ــ� 
رصيــد املــوروث الشــع�� وتحفظــھ مــن االندثــار واالنقــراض.

افيــة ��رنــا الشــعور�ا، للتعــرف عــن  - تفــوق ال�اتــب و�مهــارة واح��
اندماجهــم  عــدم  وايجابياتــھ(  �ســلبياتھ  ال��ــر  عالــم  عــن  قــرب 
�شــ�يع  وال��فيــھ،  والغنــاء  الرقــص  ع�ــ�  اعتمادهــم  ا��تمــع،  مــع 
 ) للبنــاث  املبكــر  الــزواج  الســاكنة،  عــن  �عيــدا  و  بالليــل  املتوف�ــن 
هنــادي / الفتــاة الثانيــة ال�ــ� ترتــدي ثو�ــا ورديــا ). خلــق االحتفاليــة 
�ــ� نفــوس االطفــال وكــذا املعلم�ــن الشــباب، محار�ــة ال�ســول ..)
- النــص، ورغــم مالحظاتنــا، �ســتحق االثنــاء و الفــوز، ألنــھ يظهــر 
بح�ــ�  بمجهــود  قــام  الــذي  لل�اتــب  وترك�ــ�  جديــة  و  افيــة  اح��
ان��بولو�ــ� و جما�ــ� ليخــرج لنــا نصــا ما�عــا و�ســلط الضــوء ع�ــ� 

والبحــث. الدراســة  �ســتحق  ظاهــرة 

النص
خیانۀ األراجوز 

تجــر �ــ� عنــاء العر�ــة ا��شــ�ية بألوا��ــا املزركشــة بصــور ال��لوانــات 
والثعاب�ــن وحلقــات النــار، يقابلهــا غــروب ينفــض ُهبابــھ ع�ــ� قفــار 
ا��انب�ــن  ع�ــ�  املقابــر  خصــاص  ب�ــن  خطاهــا  تجرجــر  األنحــاء، 
بــھ خــوار  �ــ� جســدها مــن صمــود تقــاوم   �ســتلب مــا بقــي 

ً
مجهــدة

قواهــا، ومــا اســ�بد بجســدها مــن هــزال وضمــور، اســتوت إ�ــ� بــاب 
املق�ــ�ة؛ مق�ــ�ة الصدقــة، تتوقــف، ت�نفــس الصعــداء، تم�ــ� بكــم 
جلبا��ــا األســود جبي��ــا املعــرق، تجــز ب�ــن أضراســها مضغــة التبــغ 
�ــ� إصــرار مــن يقتنــص رمقــا مــن ا��يــاة ليم�ــ�ج ر�قهــا  ب�ــن فك��ــا 
صلــب  بوجــھ  َ�ِ�ــيُّ 

ُّ
ال� �ســتقبلها  الالذعــة؛  التبــغ  بنكهــة  الناشــف 

يفتــح  (ِشــدي حيلــك)،  ، يواســ��ا مقتضبــا بصــوت أجــش  عا�ــس 
أوى  خفــاٌش  فِزعــا  ف��ــرب  �سالســلھ،  مزمجــرا  املق�ــ�ة  بــاب  قفــل 
إ�ــ� ســقف املق�ــ�ة م��نحــا بجناحيــھ األســودين ، تحمــل جثــة أب��ــا 
أن  تتماســك   ، الدمــوع  الصغ�ــ�ة  أخ��ــا  مــن  فت��مــر  ذراع��ــا  ع�ــ� 

تــدور أحــداث النــص، بأحــدى قــرى صعيــد مصــر، حيــث التواجــد 
ثــالث �ــ�صيات  التار��ــ� الفع�ــ� لقبائــل « ا��لــب «، �ســتحضر 

 : رئ�ســية 
صابر�ن، هنادي، فرج. ثال�ي يؤثت مشاهد و حبكة القصة.

*صابر�ــن الفتــاة العا�ــس( األخــت الك�ــ�ى) و�ــ� بمثابــة األم واألب 
قاســية  الطبــاع،  حــادة  طو�لــة،  نحيلــة،   ،» ال��ــوز   » وفــاة  �عــد 
األحاســ�س، بأســفل ذق��ــا وشــم ( ر�مــا ام��نــت الرقــص �ــ� شــبا��ا 
« غاز�ــة «، لذلــك ف�ــ� �ســتح�� مضــغ التبــغ، و�ــ� عــادة ارتبطــت 
و�ــ�   ،( املــرأة  تدخ�ــن  ا��تمــع  تقبــل  لصعو�ــة   ) بالغــوازي  غالبــا 
اآلن مســاعدة آراجــوز « مالغاتيــة « تضــرب الطبــل، و�شــ�ل ثنا�ــي 
�ــ� مســرح الدمــى، تتحمــل مســؤولية أخ��ــا، لذلــك �ســ��ل القصــة 
ا��ــاص  العــرض  عر�ــة  تجــر  و�ــ�  عل��ــا،  الضــوء  �ســلط  بمشــهد 
باالراجــوز، �غيــة دفــن جثمــان ( والدهــا ال��ــوز) والــذي يبــدو أنــھ 
�ان �عا�ــي مــن مضاعفــات ســرطانية ن�يجــة �عرضــھ كبــده لل�شــمع 
او اإلتــالف ( ظهــور بقــع ســوداء با��ثــة )، وتتــم عمليــة الدفــن وقــت 
الغــروب، و�ــدون مشــيع�ن ســوى اب�تــاه �ــ� مق�ــ�ة اســمها « الصدقــة 
«( وهــذا مفــاده نــأي الب�ــت عــن �ل املشــا�ل ال�ــ� يمكــن أن تصادفهــا 
ع�ــ�  ينكفــؤون  الذيــن  الرحــل  ال��ــر   وهــم  القر�ــة،  ســ�ان  مــن 

للمشــا�ل..). اتقــاء  أنفســهم 
*هنــادي: يافعــة، مراهقــة، يصورهــا النــص، �أن�ــ� ذات أحاســ�س 
�ــ� حضــن  مرهفــة، تحــزن بالبــ�اء و ال�ــ�ن لفقــدان أب��ــا، و تجــد 
و�طبيعــة  لك��ــا  ا��يــاة،  �ــ�  والعــزوة  اآلمــن،  امل��ــأ  صابر�ــن  أخ��ــا 
املرحلــة ا��رجــة ال�ــ� تمــر م��ــا، تر�ــد اك�شــاف نفســها، وتجــد ضال��ــا 
�ــ� أول رجــل يصادفهــا ( عــم فــرج) ر�مــا كمواســاة لفقــدان األب او 

فقــط كرجــل يقاســمها ب�ــت الزوجيــة.
* فــرج : ��ــوز، ســك��، غ�ــ� مرتبــط ، هــو �ــ� حــل مــن أيــة مســؤولية، 
ر�مــا هــو « بتــاع مراجيــح « �ــ� املولــد ( صــوره النــص بأنــھ ينــام قــرب 
�ــ�رة ا��م�ــ� باألرجوحة..)،و�مــا أنــھ غ�ــ� غر�ــب عــن عوالــم املولــد، 
و  م��ــ�ما  بــل  و�شــاط،  همــة  بــ�ل  ا��ديــدة  ا��رفــة  قبــل  فقــد 
الوهلــة  لهم..ومنــذ  و�غ�ــ�  يرقــص  املدرســة،  أطفــال  مــع  متجا�ســا 
الفتــاة  نحــو  نزوعــا  يظهــر  الفتات�ــن،  مــع  املباشــر  االحتــ�اك  ملشــهد 

البــض.. املراهقةوجســمها 
اذن باســتقرائنا لالحــداث، يت�ــ� جليــا الــدور ا��ــوري ل» صابر�ــن 
مــن  تخلــق  الــذي  فرانكشــتاين)   ) أو  ا��قيقــي  األراجــوز  ف�ــ�   ،»
ابداعيــة  قولــب  �ــ�  تقول��ــم  و  وجوههــم  وتز�ــن  أراجــوزات  الذكــور 
بمهنــة شــر�فة تدخــل الب��ــة والفرحــة بقلــوب الصغــار والكبــار. ( 
فال��ــوز االول ر�مــا هــو اآلخــر لــم يكــن ابــا بيولوجيــا لهمــا، فال�اتــب 
وظــف عبــارة غايــة �ــ� اال��ــام والقســوة « التقطــاه.. «. وهــذا بحــد 
ان�شــال  �ــ�  الن�يلــة لصابر�ــن،  البليغــة واملهمــة  ي�ــ�ز الرســالة  ذاتــھ 
التا���ــن و الضا�ع�ــن مــن براثــن ال�ســول واالنحــراف ا�ــ� عالــم الفــرح 
وا��مــال وكســب الــرزق �عــرق ا��ب�ــن، باإليثــار النف��ــ� وا��رمــان..
** اســت�تاجات : عنــوان القصــة « خيانــة االراجــوز» �ــ� نظــري، غ�ــ� 
موفــق لكــون االراجــوز ا��قيقــي هــو صابر�ــن، و ســلوكها و طبيع��ــا 
أل��ــا  والشــر�فة،  الن�يلــة  القيــم  مات�ــ�ز  بقــدر  خيانــة،  عــن  تنــم  ال 
�ســاعد أبنــاء قومهــا لكســب رزقهــم حــالل باالبتعــاد عــن االنحــراف 
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��ــِوي با��ثمــان، فت�تصــب �ــ� تحــد وصالبــة بجســدها الطو�ــل وتطفــر 
الدمــوع مــن عين��ــا فتم�ــ�ج الدمــوع بخضــرة وشــم داكــن ع�ــ� ذق��ــا 
الهــرم، ولــم  النظــرة األخ�ــ�ة ع�ــ� وجهــھ  تلقــي  ال�ــ�ى،  يــواَرى  املدبــب، 
تفــارق تجاعيــده أصبــاغ وألــوان �عتقــت ب�ــن شــقوق وتقاســيم الوجــھ 
ال��ــوز، ومــا أف��ــت يداهــا أن تمحــو مــا ام�ــ�ج بوجهــھ مــن ألــوان ومــا 
بذلتــھ مــن عنــاء �غســيلھ ح�ــ� وارتــھ كفنــا أبيــض ناصعــا  يلثــم جســده 

بالســواد. املرقــط  الهز�ــل 
نحــول  ومــن   ،

ً
أبــوة شــهيقھ  �ــ�  يق�ســمان  صعلــو�ا  ��ــوزا  التقطــاه 

مــات. واآلن  أذيالــھ،  �ــ�  تتوار�ــان  هز�ــال  ظــال  جســده 
ح�ــ� إذا أ�ــي الليــل ع�ــ� العر�ــة وحيدتــان، �ــ� ليــل عتــوم؛ فاحتضن��ــا 
التصــاق  �ــ�  رحمهــا  إ�ــ�  تــؤوب  كعلقــة  ��ــا  و�شــب�ت  الصغــرى  اخ��ــا 
�ــ� حض��ــا  وه�ــن، ع�ــ� فراشــهما ا��شــن بأرضيــة العر�ــة، فتضمهــا 

بردهــا وخوفهــا،  توا��ــ�  ا��ــارة  بأنفاســها  �غمرهــا 
بال��ــب  فيــھ  تأ�ســان  صباحــا  ي�تظــران  عبــوس.  صمــت  �ــ�  الذا 

الشــمس. مــع  تقبــل  طفولــة  مــن  وال��ثــرة 
العر�ــة رابضــة كجســد خائــف �ــ� كتمــان خلــف املدرســة االبتدائيــة؛ 
العر�ــة مســرح، وغرفــة نــوم، وكهــف آمــن يلــوذون بــھ، وقاطــرة تنقلهــم 

ب�ــن املواســم وموالــد األوليــاء والقد�ســ�ن.
��ــذي،  رجــل  مــن  ومفــردات  يج��ــل  ســعال  ليلهمــا  قبــو  إ�ــ�  ي�ســلل 

الليــل،  صر�ــر  ب�ــن  يضطــرب  أجــش  بصــوت  و�تغ�ــ� 
تب�ســم  صدر��مــا،  �ــ�  ال�ــ�ن  ��ــارة  فتبللــت  الصــوت  أشــرق 
الطفو�ــ�  بوجههــا  ا��ا��ــ�  ا��ــزن  ر�ام  لهــا  تفتــت  �ســمة  الصغــرى 

وارتبــاك. �شــوة  �ــ�  العر�ــة  وغــادرا  النظــرات  وتبــادال  الود�ــع، 
يلتقيانــھ أســفل �ــ�رة ا��م�ــ� يقــذف �ــ� عبــث زجاجــة مكت�ــ�ة �عدمــا 

أفــرغ آخــر قطرا��ــا �ــ� أحشــائھ. 
�ســتفيق ع�ــ� خ�ــ� مــوت األب، تمخــر ذراعــاه عبــاب أحزا��مــا، ير�ــت 
 ووعــودا 

ً
بكفيــھ عل��مــا، تنظــر إليــھ �عين�ــن دامعت�ــن �ســتفز فيــھ أجو�ــة

فيصــرف عي�يــھ هار�ــا �ــ� أفــق الليــل املظلــم. 
عــاد اآلن خا�ــ� ا��يــب مــن قــروش أنفقهــا �ــ� مقا�ــ� املدينــة وحانا��ــا 
الوضيعــة؛ جا�عــا، معدمــا، فرغــت زجاجتــھ مــن عقارهــا، عائــدا إ�ــ� 

�ــ� واألرجوحــة. �ــ�رة ا�ِ�ِمّ
أن  نفســها  و�ســاورها  ال��ــوز،  الرجــل  أبــوة  بي��مــا  فيمــا  اق�ســما 

�ســتو�ان! هــل  فــرج  رجولــة  يق�ســما 
وا�عقدت الصفقة سر�عا  

ا�ساق خلف ��ن الطعام ع�� كفها 
شــوه وجهــا 

ُ
� مــن ال��ــك والعبــث،  �ــ� وجهــھ عالــم  تصنعــھ، �شــيد 

يلكزهــا  الكتومــة،  أنوث��ــا  مــرارا  وداعبــت  أعماقهــا  �ــ�  تــھ 
َّ
طل ســكنت 

وج�ــ�. خر�ــِت  لقــد  فــى 
َ

ك النحا��ــ�  بصوتــھ 
فتب�ســم �ــ� شــدة ونظــرة توجيــھ و�فــر مــن م�ســمها رضــا و�شــوة ســالت 
�ــ�  تــرى  مدهوشــة  الصغ�ــ�ة  ت�ســمر  ك��يــاء،  �ــ�  تكبحهــا  ســعادة  مــن 

ــھ مصــدرا للب��ــة فتق�ــ�ب م��مــا  ِ
ّ
ِخفت

: -ش�لك صار ي��ك يا عم فرج.
: -ال��كــة �ــ� صابر�ــن أختــك. و�ميــل ع�ــ� يدهــا يقبلهــا فتصفعــھ ع�ــ� 

فمــھ 
: -اح��م نفسك.

ف���ســم الغضــب ع�ــ� وجــھ الفتــاة مــن قســوة اخ��ــا ع�ــ� الرجــل 
وتر�ــت ع�ــ� كتفــھ فيمــد يــده ع�ــ� خدهــا يداع��ــا بنظــرة ذكور�ــة 
��مــة تتفحــص زوايــا وجههــا وجســدها فتقبــض (صابر�ــن) ع�ــ� 
يــده وتبعدهــا عــن الصغ�ــ�ة؛ ال�ــ� تلمــح �ــ� صو��ــا لهفــة وارتيــاح 

ا�ــ� (فــرج) ومزاحــھ الثقيــل.   
قبيــل الصبــح تأهبــوا، بــات فــرج العاطــل فأصبــح فــرج األراجــوز 

املهــرج.
ف�ســابق التالميــذ ع�ــ� صــوت طــرق الطبلــة ال��مــة ا��وفــاء 
وصوتــھ املســتعار يطلــق الِنــ�ات وا��ــوارات الالهيــة ب�نــھ و��ــن 
الدميــة الباســمة �ــ� يــده؛  فانخــرط الص�يــة والصبايــا �ــ� ��ــك 
وجهــھ  التــواءات  مــن  صف��ــا؛  ع�ــ�  العر�ــة  داخــل  �ــ�  مج��ــل 
الف�اهيــة والرقــص بمؤخرتــھ �ــ� وجــوه الصغــار و�ــ� ال��ــك 
ممــا عــزى �عــض املعلم�ــن الشــبان القــدوم الستكشــاف مصــدر 
ال��ــك وتلــك ا��لبــة والزحــام، �غمــز للصغ�ــ�ة �عين�ــن تلطــخ 
ضاحكــة  ف���عــد  مبع�ــ�ة؛  وصفــرة  وزرقــة  حمــرة  جفن��مــا 
بجســدها الل�ــن و�حمــر خداهــا وتف�ــ� عــن شــفت��ا املضمومت�ــن 
ا��لــو  وفمهــا  أســنا��ا  فتتألــق  ؛ 

ٌ
�ســمة نا��ــة  فراولــة  كحبــة 

الدقيــق،
�شــت�� الفتــاة أن ترتــدي الفســتان الــوردي املعلــق ع�ــ� ا��ــدار 
مخصــص  بأنــھ  وتزجرهــا  فتكفهــا  ســعادة؛  صنــع  �ــ�  كشــر�كة 

للمولــد.  فقــط 
ونظراتــھ  ألخ��ــا  لغمزاتــھ  المبــاالة  تمزجهــا  يقظــة  �ــ�  تن�بــھ 
�ــ�  تقرأهــا  ال�ــ�  الرجــال  وحميميــة  والرغبــة  بالنــداء  املشــو�ة 

 ، عيونــھ
هــل ك�ــ�ت ا�ــ� هــذا ا��ــد؟!، تتأمــل أخ��ــا تك�شــف مــا لــم تن�بــھ 
ع�ــ�  مــرح  �ــ�  ��داهــا  اقــص  وتر جســدها  أثمــر  قبــل،  مــن  إليــھ 
جســدها البــض �لمــا ��كــت مــن قل��ــا ع�ــ� حر�اتــھ وشــقلباتھ.
قبــوال  فمنحتــھ  تفاهتــھ  إخــالص  �ــ�  ثقــة  نفســها  �ــ�  و�ســر�ت 
الســتكمال حيا��مــا بــھ، دميــة تلهــو �ــ� أع�ــن النــاس وظــل رجــل 

العابر�ــن. وطمــع  األيــام  ــ� 
َ
و� حــرَّ  يتق��مــا  هــّشٍ 

�عيــون تخ��ــ� مواجه��ــا وت�بع�ــ� نظرا��ــا مــا ب�ــن ال�ــ�اب، وألســنة 
النجــوم املر�عشــة، ووجههــا املتجهــم.

أنا طالب القرب...
تنفــرج �ســمة رقــص أســفلها وشــُمها الداكــن و�لــل الدمــع هد��ــا 

فرحــا لــم تقــَو ع�ــ� كبحــھ أو دفعــھ مــن قعــر عيو��ــا العميــق. 
: -�� هنادي أختك!

ــٍت مــا وقــر �ــ� نفســ��ما مــن 
َ
وتصادمــت عيناهمــا يقتلعــان �ــ� عن

ظــٍل باهــٍت ��ــّبٍ قديــم، 
فســطع ك��ياؤهــا ســر�عا وتماســكت األحــرف ب�ــن شــفت��ا اللت�ــن 

ف�ــ�ت ف��مــا ال�ســمة.
: -لــن أجــد خ�ــ�ا منــك ائتمنــھ ع�ــ� ��ــم أخ�ــ� وأوال وآخــرا أنــت 

واحــٌد منــا.      
الرخــوة  أعضا��ــا  بكف��ــا  تم�ــ�  البكــر  أخ��ــا  جســد  �غســل 
مشــبعة بنضــارة الصبــا، ���ــن قطعــة ا��ــالوة ب�ــن كف��ــا بمــاء 
أغصــان  �ــ�  تــوارت  أهــداب  مــن  ��ــا  ن�ــت  مــا  تقتطــف  الــورد، 
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الــوردي مــن معلقتــھ �عين��ــا أن ال ما�ــع  جســدها الرخــو، تحــل الفســتان 
ارتدائــھ. مــن  الليلــة 

يضــرب صــوت موســيقى طبــول، ودق صاجــات تصــدر مــن �عيــد ملولــد قر�ــة 
مجــاورة طاملــا انتظــروه فأهملــوه ذات الليلــة. 

تناديھ �عد أن تم عقد القران:
: -أسلمك أمانة وأعلم أنك ستحافظ عل��ا.

: -�� عيو�ي. 
و�ســللت �ــ� صمــت الليــل صرخــة خافتــة تبعهــا ��ــك ومــزاح، ف��كــت 

مــلء مــا بمحاجــر عين��ــا مــن دمــوع،   
وشــرعت �ــ� ا��ــ�اب مهــزوم ضمتــھ أســتار ليــل داعبــت ظلماتــھ ال��ــ�ات 

والفــرح، والوجــع الصامــت �ــ� األضــالع. 
مــا تجرجــره خلــف  لد��ــا  ل�ــس  تجــر ذا��ــا كقافلــة خاو�ــة،  هامــت وحيــدة 
�ســتطيب ع�ــ�  ال�ــ�اب،  �عانــق  ب�لتــا ذراع��ــا  لــو حلقــت  تــود  جســدها، 
�ــ�  عص�ــ�ه  يفعلــھ  بمــا  وتن���ــ�  لذع��ــا  فتعتصــر  التبــغ  مضغــة  لســا��ا 
وجدا��ــا، ت�ســاق خلــف قــرع الطبــول ونفــخ األبــواق واملزام�ــ�، تــزور املولــد 
اقصــات مــن إغــراء، ســاحر يحــول  �أول مــرة تــزوره، �شــاهد مــا تجاهــده الر
ال��ــوز ا�ــ� ص�يــة، فتــاة ترتــدي فســتانا ورديــا أمــام عر�ــة خشــ�ية قديمــة 

يجلــس ع�ــ� عتب��ــا ��ــوز. ي�ســوالن ببضاعــة رخيصــة مزجــاة،

انجذبــت بوجههــا النحيــل وانفلــق كطاقــة مــن نــور تــألأل �ــ� 
عين��ــا، وأوت إل��مــا �ــ� ألفــة حميمــة. عرفاهــا، لقياهــا لقــاء 
ــت ع��مــا أن 

َّ
األليــف العائــد، التقطاهــا �ــ� ســعة ورحــب، كف

ي�ســوال، وشــرعت �ــ� صنــع أراجــوز جديــد.
�شري  ال���ات.

مباشــرة  (الدخــان)  التبــغ  لتدخ�ــن  طر�قــة  التبــغ:  مضغــة 
مصــر. صعيــد  قــرى  �عــض  �ــ�  وشــا�عة  الفــم  �ــ�  باملضــغ 
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ت
اءا

الشاعرة عائشۀ الخضر فی دیوانهاقر

وللعشق موال أزرق

محمد علوط*

اقــع  الشــاعرة عا�شــة ا��ضــر �ــ� ديوا��ــا (وللعشــق مــوال أزرق ) رمز�ــة ا��ــب �ــ� زمــن ا��ــرب واغ�ــ�اب الو
واإل�ســان

�ان الفنــان ال�شــكي�� العال�ــ� ماغر�ــت يقــول  ( إن األزرق هــو لــون ا��ــب املطلــق ) -- و �عــرف املتمكنــون مــن 
ســ�� أغــوار رمز�ــة األلــوان مثــل الفنــان العال�ــ� و املنظــر ال�شــكي�� �اندا�ســ�ي ( أن األســود هــو ملــك األلــوان ) .
هــذه التوطئــة جديــرة مــن ناحيــة رمز�ــة أن تكــون مســ��ال / مفتاحــا لقــراءة العالــم الشــعري �ــ� تجر�ــة الكتابــة 
االبداعيــة للشــاعرة عا�شــة ا��ضــر ( لونــا عامــر ) .. و ذلــك ألننــا بصــدد تخييــل شــعري �ــ� �شــكيل دالالتــھ 
تتصــارع قــوة ا��ــب مــع قــوة ا��هــول الــذي �عصــف بالوجــود اإل�ســا�ي العر�ــي كــذات فرديــة و كــذات جماعيــة 
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خيــال  مع�ــن  مــن  ا��ضــر  عا�شــة  الســور�ة  الشــاعرة  ت��ــل 
اقــع مــن مســتوى ا��ليــة إ�ــ�  شــعري ي�ســامى �ــ� قراءتــھ للو
إ�ــ�  العر�يــة  تجليا��ــا  �ــ�  الــذات  مســتوى  مــن  و   ، الكونيــة 
الــذات اإل�ســانية ، لذلــك و نحــن نقــرأ قصائــد ديوا��ــا ( و 
للعشــق موال أزرق ) نجدنا بصدد شــعر أهم م��ة لھ هو أنھ 
مــن أبــرز صــور الشــعر اإل�ســا�ي ، الــذي مهمــا أوغــل اإل�ســان 
اقــع �ــ� بؤســھ ، فــإن ال�لمــة الشــعر�ة  �ــ� ��ــزه و أوغــل الو
تظــل بال�ســبة لعا�شــة ا��ضــر رهــان ع�ــ� تمجيــد قيمت�ــن 

ن�يلت�ــن و همــا : اإل�ســان و ا��ــب .
..

قصائــد مثــل : «  مقعــد �ــ� حديقــة ؛ و غر�ــب ؛ و �أن أحبــك 
؛ و ع�ــ� قيــد انتظــار « ح�ــن نقرأهــا و نحــن نضــع ب�ــن أعي�نــا 
قصائــد مــن الديــوان نفســھ مثــل « ســور�ة ؛ و مرثيــة شــهيد ؛ 
و هلوســة ســ��يالية �� زمن ا��رب « نجد أن الشــاعرة ت��ــ� 
اقــع  رؤ�ــا إبداعيــة تؤســس لإل�ســان الــذي يقــاوم مأســاة الو
ال�ــ�  الســماء  �ــ�  إ�ســانية كونيــة  ) كقيمــة  ا��ــب   ) بجعــل 

تطهــر األرض مــن بؤســها و ا��يارا��ــا و ســقوطها .
..

الرمــزي  ال�ــ�ل  إ�ــ�  ا��ضــر  عا�شــة  الشــاعرة  ت�ت�ــ� 
العظيــم ل ( الشــعر الغنا�ــي ) -- هــذا أمــر ال غبــار عليــھ : �ل 
اإلبداعيــة  نصوصهــا  �ــ�  حاضــرة  الغنا�ــي  الشــعر  مقومــات 
،  مــن ا��ملــة املنحوتــة مــن دم الوجــدان و أغــوار العاطفــة 
اإل�ســانية ، إ�ــ� بالغــة مجــازات التوظيــف الرمــزي للطبيعــة ، 
و �ســيد األنــا الشــعري بضم�ــ� املت�لــم كــذات رمز�ــة جوهر�ــة 
، و تجليــات صــور ا��ــزن و القلــق و األلــم و الغر�ــة و االغ�ــ�اب 
.. هــذه الصــور املتخيلــة الغنائيــة  و ا��ن�ــن و النوســتا��يا 
الرمز�ــة ال�ــ� مهمــا �عــددت ف��ــا صــور الوجــع اإل�ســا�ي .. فــإن 
ســؤال مص�ــ� وجــود ال�ائــن ت��صهــا الشــاعرة و تمحورهــا �ــ� 
مع�ــ� كب�ــ� هــو ��مــة ديوا��ــا ، هــذا املع�ــ� الــذي ال يكــف يمــأل 
وعينــا بفكــرة عليائيــة ســماو�ة فراد�ســية : تجعــل ا��ــب مــن 

و  الثقافيــة  و  الروحيــة  حمولتــھ  إ�ــ�  ال�ســيط  التعاطــف  مجــرد 
األســطور�ة هــو ا��ــالص الكو�ــي .

..
�عــم .. ت�ت�ــ� الشــاعرة عا�شــة ا��ضــر إ�ــ� �ــ�ل الشــعر الغنا�ــي 
.. فلغ��ا الشــعر�ة من صميم الشــعر الوجدا�ي الذي �عيد كتابة 
اقــع بلغــة شــعر�ة رومنطيقــة ؛ لكــن مــن وجهــة قــراءة نقديــة  الو
صميميــة : ا��ــا لغــة ذات عمــق شــاعري تأم�ــ� و فلســفي و رمــزي 
العــادي  االســتعمال  مســتوى  مــن  بال�لمــة  تر�ــ�  شــعر�ة  لغــة  ؛ 
التعب�ــ�  مجــازات  و  األســطور�ة  االســتعارة  مســتوى  ا�ــ�  املألــوف 

الكو�ــي اإل�ســا�ي . 
..

تقــرأ قصائــد عا�شــة ا��ضــر ف�شــعر أ��ــا جــاءت ا�ــ� الشــعر مــن 
اطــالع واســع و مبحــر ع�ــ� مختلــف منجــزات الشــعر العر�ــي مــن 
للقصيــدة الكالســيكية إ�ــ� الشــعر ا��ديــث .. و مــن تمك��ــا مــن 
و  األدب  �ــ�  املتعــددة  قراءا��ــا  مــن  و   .. العر�ــي  البيــان  و  اللغــة 
الفلســفة و الديــن و التار�ــخ و الفنــون .. لذلــك فنصوصهــا ضار�ــة 
العمق �� الذاكرة الك��ى للكالم و األدب و فنون القول و التعب�� 

و �ــ�الت املعرفــة و الفكــر .
..

بــ�ل اقتــدار نقــدي ال مجاملــة فيــھ أ��ــا ال  شــاعرة : يحســب لهــا 
تقلــد أي صــوت شــعري  ، و ال تتــو�أ ع�ــ� منجــز شــعري جاهــز ، 
بــل تمتلــك تجر�ــة شــعر�ة أصيلــة .. و �ــ� نظــري النقــدي ا��الــص 
أعت��هــا صوتــا شــعر�ا رائــدا �ــ� اإلبــداع ال�ســا�ي الســوري العر�ــي 
و  الصبابــة  و  ا��ــب  لغــات  متخيــل  مــن  املنحوتــة  فنصوصهــا   ..
العشــق متم�ــ�ة و اســت�نائية و تجعلنــا مــن خــالل لغ��ــا نصبــو ا�ــ� 

حيــاة خم����ــا و إكســ��ها ا��الــد هــو ا��ــب .
..

ليكــون بطاقــة  هــذا عنوانــا �افيــا  أل�ــس   .. مــوال أزرق  للعشــق 
؟  .. ا��ضــر  عا�شــة  بالشــاعرة  افيــة  و �عر�فيــة  جماليــة 

..
ا��ــواب النقــدي و االســتطيقي : أجــل ؛ ثمــة امــرأة مبدعــة ســور�ة 
تكتــب القصيــدة كمــوال شــامي و كمو�ــ� أندل��ــ� .. أزرق مثــل 
أبدية السماء و البحر .. أزرق مثل املطلق اإل�سا�ي الذي ن�شده 
و نحلــم بــھ �ــ� أزمنــة العنــف و ا��ــرب و األلــم و االغ�ــ�اب التار��ــ� 

و االيديولو�ــ� الراهــن .

* محمد علوط - ناقد أد�ي من املغرب ( الدار البيضاء ٢٠١٨)
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العنونة:
   ثالث مســرحيات لل�اتب املســر�� العر�ي عبد الفتاح رواس قلعھ �� (طائر الظالم) اســتلهم موادها من األســطورة 
اقــع الراهــن غايــة. وطائــر الظــالم ل�ســت عنونــة شــاملة عامــة، وال مع�ــ�ة عــن أجــواء وموضوعــات  ، ومــن الو

ً
انطالقــا

 
ً
نصــوص ا��موعــة الثــالث. �ل مــا �ــ� األمــر أن القلعــھ �ــ� اختارهــا مــن النــص الثالــث املوســوم بالعنونــة نفســها جاعــال

هــا ع�ــ� الرغــم ممــا بي��ــا مــن العوامــل املشــ��كة، واشــتغالها ع�ــ� األســاط�� قاعــدة، وع�ــ� 
ّ
م��ــا عنونــة للمجموعــة �ل

، وارت�ازهــا ع�ــ� مجر�ــات ا��اضــر غايــة. ولغايــة �ــ� ذاتــھ كتــب مقدمــة لهــذه النصــوص الثــالث 
ً
ماد��ــا األوليــة مســ�ندا

بّ�ــن ف��ــا، باختصــار شــديد، أف�ارهــا ومــا ترمــي إليــھ مــن األهــداف ف�انــت �ــ� األو�ــ� محــددة �ــ� أمــل اإل�ســان بالعبــور 
اقعيــة. و�انــت �ــ� الثانيــة محــددة  ا�ــ� «حيــاة أفضــل» وتمحــورت حــول ا���ايــات الســبع لســبع �ــ�صيات تار�خيــة وو
ب�يــان الصــراع األز�ــ� ب�ــن (اإل�ســان وأخيــھ اإل�ســان ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن كــوارث وتدم�ــ� للــذات وا��يــاة) و�انــت 
�ــ� الثالثــة محــددة �ــ� �عر�ــة ال�ــ�صيات ا��اكمــة ا��ائــرة الظاملــة ال�ــ� عشــش �ــ� أذها��ــم وذوا��ــم الظلــم والظــالم 
أو كمــا �عّرفــھ أســطورة مــا ب�ــن ال��ر�ــن (طائــر الــزو). و�ختــم مقدمتــھ بتأكيــد مــا قالــھ ه��ودو�ــس �ــ� مســرحية (طائــر 

الظــالم):

ثالثۀ نصوص مسرحیۀ

صباح األنباري

من الواقع االفتراضی المتخیل الى 
الواقع المعیش
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�ل ���ء هباء
�ل ���ء عبث

 
ً
إ��ا ال�شر�ة النازفة أبدا

ووجدنــا مــن ا��ديــر بمــ�ان الرجــوع ا�ــ� األســطورة ملعرفــة مــا �عنيــھ 
طائــر الــزو، ووجدنــا انــھ مــن قــوى العالــم الســف�� ال�ــ� تتمتــع بقــوة 
تدم��يــة هائلــة وهــو �ائــن ��يئــة �ســر ووجــھ أســد، وهــو ســارق الــواح 
القــدر ال�ــ�ر�ة مــن اإللــھ أنليــل ال�ــ� تمنــح مالكهــا القــوة املطلقــة 
والســيطرة التامــة ع�ــ� النــاس، وح�ــ� ع�ــ� اآللهــة العظــام. ور�مــا 
يث�ــ�ه مــن  مــا ي��قــھ مــن الظلــم والظــالم والســطوة، ومــا  �ســ�ب 
خــراب ودمــار �ــ� الوجــود اســتو�� القلعــھ �ــ� عنــوان مجموعتــھ 
أو  نفســها  الــزو  بصفــات  �ــ�وصها  �عــض  التصــاف  املســرحية 
الشــب��ة ��ــا. وملــا �انــت أغلــب هــذه الســمات غالبــة ع�ــ� نصــوص 
ا��موعــة لــذا متــح العنــوان نفســھ م��ــا ليص�ــ� داال عل��ــا و��ــذا 
تم�ــ� ع�ــ� العنوان�ــن الســابق�ن لــھ: (املركــب واملع�ــ�) و(أوزور�ــس 
�عــود وال �عــود) هــذا فضــال عــن أ��ــا كت�ــت �ــ� ف�ــ�ة واحــدة و���ــم 

يــ�اد أن يكــون واحــدا، وال يز�ــد عــن الثالث�ــن صفحــة وكمــا يأ�ــي:
املركب واملع�� ٢٠١٦/٦/٢

اوزور�س �عود وال �عود ٢٠١٦/١١/٢٤
طائر الظالم ٢٠١٦/٦/١

رؤ�ا النصوص:
ينقســم النــص األول (املركــب واملع�ــ�) ع�ــ� قســم�ن تحــت مســ�� 
بمثابــة  وهمــا  الثا�ــي،  والعبــور  األول  العبــور  العبــور:  هــو  واحــد 
منحهمــا  املســرحية.  فصــول  مــن  فصل�ــن  باألحــرى  أو  مشــهدين 
بلــورة  �ــ�  م��مــا  �ل  دور  �عكــس  كعنونــة  ال�ســمية  هــذه  املؤلــف 
واألحــداث  للوقا�ــع  ورصدهــا  وحي�يا��ــا،  املســرحية،  موضوعــة 
مھ (القا��ــ�) كمــا لــو �ان 

ّ
ال�ــ� تقــع أمــام ســور املدينــة الــذي ي�ســن

�� محكمة تقرر من �ستحق الدخول ومن ال �ستحق. ومن سياق 
األحــداث �عــرف أ��ــا مدينــة آمنــة (ال يدخلهــا �ــ�ص مــع ســالحھ) 
وفاضلــة تمنــع دخــول املمنوعــات إل��ــا. �ع�ــش أهلهــا �ســالم ووئــام 
و�حظــون �ســعادة غامــرة، وع�ــش إ�ســا�ي رغيــد. وجميــع ســ�ا��ا 
مــن األخيــار ف�ــ� مدينــة مثاليــة فاضلــة �ســ�� إل��ــا �ّل مــن فقــد 
أو اســتلبت كرامتــھ و��ســان�تھ ولــم يحــظ با��يــاة ال�ــ� �ســتحقها. 
و�ختــار  ال��ــوء  طال�ــ�  مــن  ال�شــر  نوعيــة  املؤلــف  يحــدد  وعليــھ 
بــن امللــوح،  أغل��ــم مــن الشــعراء مثــل ا��ــالج، الشــنفرى، ق�ــس 
يضيــف  تار�خيــة  �ــ�صيات  جميعــا  وهــم  ســل��  أ�ــي  بــن  زه�ــ� 
عاشــقة  والفتــاة  وولد��ــا  األم  مثــل  اقــع  الو مــن  �ــ�وصا  إل��ــم 
ب�ــن  الر�ــط  بدافــع  االختيــار  هــذا  جــاء  وقــد  (أورن�نــا)  املوســيقى 
اقــع) املعــاش.  املا��ــ� االف��ا��ــ� (التار�ــخ) وا��اضــر القائــم (الو
 وســ�ب هــذا أن املؤلــف جــاء 

ً
 املا��ــ� بكونــھ اف��اضيــا

ُ
لقــد وســمت

ل�ســت  لــھ  قصــة  اف�ــ�ض  و املثــال  ســ�يل  ع�ــ�  امللــوح  بــن  بق�ــس 
مرتبطــة بمــا شــاع عنــھ مــن القصــص وا���ايــات الشــا�عة ر�طهــا 
برؤ�تــھ ا��اصــة ل�ــ�صية ق�ــس ا��قيقيــة يقــول املؤلــف ع�ــ� 

لســان بــن امللــوح: 
الناس هم الذين اخ��عو�ي واخ��عوا قص�� فُوِلدت وك��ت

افــق القا��ــ� ع�ــ� اســتالم ملفــھ ا�ــ� ح�ــن  و�النظــر ملــا حــدث لــھ و

يق��ــ� قا��ــ� القضــاة بفتــح املع�ــ� لــھ ليدخــل املدينــة. وســار املؤلــف 
ع�ــ� طر�ــق االف��اضيــة مــع القصــص (الدعــوات والقضايــا) األخــرى 
ففــي قصــة زه�ــ� بــن أ�ــي ســل�� جعــل املؤلــف زه�ــ�ا يــرى ال��ــب مــن 
شــأن ال�شــر ومــا يحــدث لهــم �ــ� الشــرق والغــرب، �ــ� مجتمعــات الشــقر 
والســمر والســود والفقــر املدقــع والغ�ــ� الفاحــش، والشــبع، والتخمــة، 
رحلــة  األســطوري  اورشــنو�ي  مركــب  �ــ�  الرحلــة  وهــذه  واالقتتــال. 
اف��ضهــا املؤلــف وعزز��ــا موضوعــة املســرحية ولــم يــرد ذكرهــا �ــ� كتــب 
التار�خ أو الس�� الذاتية. وهكذا ا��ال مع بقية القصص، وهذا �ع�� 
 
ً
 معروفة من تار�خ ال�ــ�وص أو ��ــ�ا

ً
أن املؤلف لم ينقل لنا ســطورا

مــن ســ��هم الذاتيــة، بــل أراد ابتــ�ار غ��هــا ممــا يص�ــ� لنصــھ املســر�� 
ع�ــ�  وعــود  التار�خيــة.  ســما��ا  محــو  دون  ابت�ار�ــة  إبداعيــة  كقيمــة 
بــدء ال بــد مــن اإلشــارة ا�ــ� أن املؤلــف اســتخدم األناشــيد الــواردة ع�ــ� 
لســان ا��وقــة �ــ� (العبــور األول) بمــا �شــبھ الطقــس كمــا اســتخدمها 
ممهــدان  وهمــا  الثا�ــي)  (العبــور  مســ��ل  �ــ�  أورشــنو�ي  لســان  ع�ــ� 
أوليــان للدخــول ا�ــ� أجــواء املســرحية منحــت القــارئ/ املشــاهد حالــة 
مــن االســتعداد النف��ــ� والرو�ــ� للدخــول ا�ــ� موضوعــة املســرحية 
اقــع املعــاش مــن جهــة  املرتبطــة باألســاط�� والتار�ــخ مــن جهــة، و�الو
أخــرى. إن وجــود املدينــة الفاضلــة املســورة �ســور ��ــم، واملفصولــة 
اق�ــ� بمع�ــ� ال يفتــح إال بأمــر قا��ــ� القضــاة يــدل ع�ــ�  عــن العالــم الو
مــدى تــردي الوضــع ال�شــري امل��ــك با��ــروب واالقتتــال واالســتغالل 

واالحتــالل وا��شــع والطمــع، والشــره، وال�ســلط، واالســتعالء. 
اقعيــة ال وجــود ملثــل هــذه املدينــة إال �ــ� الذهنيــة     مــن الناحيــة الو
املتقــدة �ــ� عقــول فئــة محــدودة مــن ال�شــر. و�ــ� مجــرد أمــل �ســ�� 
ا��يــاة  مــدى  يتحقــق ع�ــ�  وقــد ال  النــاس  ب�ــن  العــدل  لتحقيــق  إليــھ 
لســان  املؤلــف ع�ــ�  بــھ  جــاء  مــا  وفــق  الدائــم ع�ــ�  بال�ــ�ف  ا��كومــة 

الثالثــة.   النصــوص  مقدمــة  �ــ�  ه��ودو�ــس 
�ــ� ذات  الرئ�ــس  يقــع حدثــھ  ابتــ�اري  وهــو مشــهد  األخ�ــ�  املشــهد  أمــا 
املــ�ان الــذي وجــد فيــھ الســور والقا��ــ� و�قيــة ال�ــ�وص �ــ� املع��يــن 
يمثــالن  وهمــا  واملــرأة  الرجــل  �ــ�ص�تا  تلتقــي  وفيــھ  والثا�ــي،  األول 
وحضــور  دائبــة،  زمنيــة  دورة  ع�ــ�  يــدل  ووجودهمــا  والزمــان  املــوت 
مســتمر للمــوت الــذي يلتقــي معهــا و�ف�ــ�ق ع��ــا ليلتقــي ��ــا ثانيــة ع�ــ� 
�ــ� دورا��ــا  ال�ــ� رواهــا املؤلــف مســتمرة  املــدار نفســھ، و�أن ا���ايــة 

الال��ا�ــي وهــذا مــا و�ــ� �ــ� ا��ــوار اآل�ــي:
 املــرأة: ســنظل نــدور ونــدور ع�ــ� محيــط الدائــرة إ�ــ� أن �ع�ــ� إ�ــ� املركــز 

فيلفنــا املــوت بصقيعــھ و�نعــدم
          الزمان وامل�ان. 

الرجل: واملوت؟
املرأة: �� املركز سيموت املوت.  

ع�ــ� محيــط  أخــرى  نقطــة  �ــ�  ثانيــة  أننــا ســنلتقي  �ع�ــ�  هــذا  الرجــل: 
الدائــرة.

العنونــة  �غ�ــ�ت  �عــود)  وال  �عــود  (أزور�ــس  الثانيــة  املســرحية  �ــ�     
إيز�ــس)  (دمــوع  ا�ــ�  مباشــرة  النصــوص  مقدمــة  �عــد  وردت  ال�ــ� 
�ــ�  بحثنــا  ســياق  �ــ�  سنك�شــفھ  ور�مــا  املؤلــف  عنــھ  ينــوه  لــم  لســ�ب 
اقعيــة  تفاصيــل النــص القائــم ع�ــ� �ــ�صيات أســطور�ة وأخــرى و
الرا�ــع  ا��ــدار  ا�ــ� كســر  بي��مــا فقــد عمــد املؤلــف  اللقــاء  يتــم  ولـ�ـي 
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 ع�ــ� الصالــة 
ً
 مفتوحــا

ً
ليكــون املســرح تفاعليــا

 ع�ــ� مناقشــة مــا تطرحــھ املســرحية مــن 
ً
و�كــون ا��مهــور قــادرا

داخــل  يقــع  االفتتا�ــ�  ا��ــدث  األســطور�ة.  ال�ــ�وص  حيــاة 
 عــرض املســرحية 

ً
صالــة العــرض حيــث يكــون ا��مهــور منتظــرا

 عن اســ�يائھ و��ره ولم �عرف ســ�ب 
ً
 تأخره، ومع��ا

ً
ومســت��نا

تأخ�ــ� العــرض عــن وقتــھ ا��ــدد. ثــم تظهــر ا��رجــة/ الراو�ــة �عــد 
رفــع الســتار وتقــدم نفســها ل��مهــور معتــذرة عــن تأخرهــا �ســ�ب 
االختنــاق املــروري ومــا حــدث أمامهــا مــن صــراع غر�ــب ب�ــن أخو�ــن 
�ــ�ب  جــرداء  ب��يــة  واآلخــر  شــعثاء  طو�لــة  ب��يــة  أحدهمــا 
امللت�ــ� ســكينا فهــرب الثا�ــي لكنــھ رمــى الســك�ن عليــھ فانحــرف 
ع��ــا فا�غرســت �ــ� بطيخــة كب�ــ�ة محدثــة ف��ــا شــقا كب�ــ�ا دخــل 
منــھ األخ الهــارب واختفــى ثــم تبعــھ ذو ال��يــة واختفــى أيضــا وقــاد 
الفضــوُل ا��رجــة فدخلــت �ــ� األخــرى مــن ذلــك الشــق الكب�ــ� 
ا��نــد  وف��ــا  أحمــر  �ســور  مســورة  كب�ــ�ة  مدينــة  أمامهــا  لتجــد 
مد���ــن بأنــواع األســ��ة ومنتظر�ــن وصــول امللــك ليعلــن عــن 
 لــذا 

ً
بــدء ا��ــرب ع�ــ� «أخيــھ املــارق ال�افــر» وملــا �ان املنظــر مروعــا

ذهبــت ا��رجــة ا�ــ� ا��امــع ل�ــ�ى ال��ــب هنــاك فاملصلــون أدار 
�ــ�  ا�ــ� اآلخــر متخذيــن لهــم قبلت�ــن متعاكســت�ن  �ل م��مــا ظهــره 
، وتــزداد ا���ايــة غرابــة ح�ــن تــرى النــاس �ــ� 

ً
 وغر�ــا

ً
االتجــاه شــرقا

الســوق العامــرة بأنــواع البضا�ــع ولك��ــم ال �شــ��ون غ�ــ� األكفــان 
اســتعدادا للمــوت �ــ� حــرب ال تبقــي وال تــذر. وح�ــن �غــادر الســوق 
�ســأل املــارة عــن مــ�ان املســرح و�أت��ــا ا��ــواب التحذيــري: إيــاك 
 
ً
 طو�ــال

ً
 تذكــري ذلــك «فهــو مــن ا��رمــات» �عــد ذلــك رأت نفقــا

ْ
أن

�ــ� ��ايتــھ ضــوء أخــذت الطر�ــق إليــھ وعندمــا خرجــت منــھ وجــدت 
نفسها أمام باب املسرح. عند هذه النقطة يبدأ تفاعل ا��مهور 

معهــا ف�ســأل أحدهــم:
افة؟  هل هذه خر

وتك�ــ� التعليقــات مســت��نة أحيانــا، ومتفقــة �ــ� أحيــان أخــرى. وح�ــن 
�ســأل أحدهــم قائــال:

هل دفعنا ثمن البطاقة ل�سمع مثل هذه التخار�ف غ�� املعقولة؟
وترد ا��رجة عن السؤال �سؤال قائلة:

وهــل ا��يــاة ال�ــ� �عشــو��ا اليــوم معقولــة، أل�ســت �ــ� واحــدة مــن 
الالمعقــول؟ كواب�ــس 

 هــذ ا���ايــة والتعليــق عل��ــا مــن قبــل املعلق�ــن ألصــل ا�ــ� 
ُ

لقــد ســردت
أن التفاعــل مــع املســرح يتطلــب إيجــاد امل�ــ�رات املنطقيــة للدخــول ا�ــ� 
مطباتھ العســ��ة. واال أصبحت العملية برم��ا محض هراء. وملا �انت 
، وغ�ــ� مست��ــ�ة ع��ــا لــذا وجــب أن 

ً
ا��يــاة ع�ــ� املســرح خاصــة تمامــا

يكــون لهــا منطقهــا ا��ــاص ولهــذا �شــدد أســاتذة املســرح ع�ــ� أن ال 
وجــود ل��ــ�ء ع�ــ� خشــبة املســرح خــارج مفهــوم الســب�ية أو العالقــة 
والن�يجــة)  (الســ�ب  ونتائجهــا  األحــداث  ب�ــن  تر�ــط  ال�ــ�  املباشــرة 
يقــول الفيلســوف اإلغر�قــي أفالطــون (Plato): �ل مــا يولــد هــو يولــد 
بالضــرورة بفعــل ســ�ب... ألن مــن املســتحيل أن يولــد أي ��ــ�ء �ان 
دون ســ�ب» و�مكن�ــ� اعتبــار مبــدأ (الســ�ب والن�يجــة) بمثابــة قانــون 
عــام للمســرح. ومــن دونــھ تتحــول ا��شــبة ا�ــ� هــراء محــض، فمهمــا 
�ان العمــل املســر�� مغرقــا �ــ� غموضــھ أو ال معقوليتــھ أو جنوحــھ ا�ــ� 
ا��يــال املطلــق ال بــد لل�اتــب مــن إيجــاد املنطــق ا��ــاص �عملــھ أوال، 
. هــذا مــن الناحيــة 

ً
و�يجــاد امل�ــ�رات املعقولــة ح�ــ� لغ�ــ� املعقــول ثانيــا

ع�ــ�  ��ــ�ء  ألي  وجــود  فــال  التطبيقيــة  الناحيــة  مــن  أمــا  الفلســفية 
ا��شــبة خــارج م�ــ�ره فلــو شــاهدت كــرة ع�ــ� ســ�يل املثــال ال ا��صــر 
ال  و�ال  بآخــر  أو  �شــ�ل  �ســتخدم  أو  تتدحــرج  أن  الكــرة  لهــذه  بــد  فــال 

حاجــة تدعــو لوجودهــا ع�ــ� اإلطــالق.
املشــهد  �ــ�  �ــ�وص.  و�ســعة  مشــاهد  �ســعة  ع�ــ�  بن�ــت  املســرحية 
وحبي��ــا  إيز�ــس  ب�ــن  دار  الــذي  ا��ــوار  املؤلــف  لنــا  �عــرض  الثا�ــي 
مــن  ف��ــا  ورد  ومــا  العاشــق  الطائــر  �غر�ــدة  مــن  انطالقــا  اوزور�ــس 

الفتــاح  عبــد 
رواس قلعــھ �ــ�

عبد الفتاح رواس قلعھ ��
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�لمــات رقيقــة وأحــالم ورديــة وخيــاالت مجنحــة مــن اجــل حبي�تــھ 
ال�ــ�ينة �ــ� قفــص �ــ� ا��هــة املقابلــة. إن �ــ� ح�ــس الطائر�ــن �ــ� 
قفص�ــن منفصل�ــن داللــة ع�ــ� البعــد الشــائك بي��مــا ور�مــا هــو 
ذات البعــد ب�ــن ايز�ــس وحبي��ــا أو هــو إشــارة أوليــة ملــا ســيحدث 
بي��ما من مرارة الفراق لســ�ب ما. �غر�دة الطائر كت�ت بأســلوب 
النــص  �اتــب  دقيقــة  معرفــة  �عرفهــا  ال�ــ�  الطقســية  األناشــيد 
وتكشــف عــن لوعــة ومعانــاة الطائــر/ ا��ب�ــب ووعــده ��بي�تــھ 
األقــرب  �ــ�  األناشــيد  وهــذه   ،

ً
اقعيــا و تحقيقــھ  �ســتطيع  ال  بمــا 

ألجــواء املســرحية وطقســها التقليــدي مــع احتفاظهــا بالقــدرة ع�ــ� 
أن تكــون بأســلوب الشــعر العمــودي املقفــى لداللتــھ ال�امنــة ع�ــ� 
أقــرب ا�ــ� مــا حكــم بــھ اوزور�ــس  زمــن ا��ــدث أو زمــن األســطورة. و

ع�ــ� التغر�ــدة قائــال: 
الشــعراء عــادة يقولــون مــا ال يفعلــون، فكيــف حالهــم إذا �انــوا 

؟ 
ً
عشــاقا

وهــو حكــم فيــھ تنــاص وا�ــ� مــع مــا ورد �ــ� ســورة الشــعراء (ألــم 
تــَر أ��ــم �ــ� �ل واد ��يمــون...) ثــم ســارت مســار املثــل الــذي يضــرب 

وال يقــاس. 
إذ  عذبــة  ��ايــة  ي�ت�ــ�  واملؤثــر  ا��ميــل  الروما���ــ�  املشــهد  هــذا 
ليلــة  ليقضيــا  ��ر�ــة  رحلــة  �ــ�  ايز�ــس  حبي�تــھ  اوزور�ــس  يأخــذ 
روما�ســية ع�ــ� ��ــر النيــل تحــت ضــوء القمــر الذه�ــ�. و��نمــا همــا 
هكــذا ت��ــادى حــول مرك��مــا (عرا�ــس املــاء) وهــن ي�شــدن لهمــا 
�شــيد عرا�ــس النيــل �ــ� مشــهد الثالــث. وهنــا ال بــد �ــ� مــن اإلشــارة 
 ألنھ ب�ســاطة 

ً
 مســتقال

ً
ا�� أن هذا ال�شــيد وحده ال �شــ�ل مشــهدا

شــديدة تكثيــف ملقطــع مكمــل للمشــهد الــذي ســبقھ إال إذا �ان 
للمؤلــف وجهــة نظــر مختلفــة عمــا ذهبنــا إليــھ.

(األخــوة  حــرب  �ــ�  متجليــة  املأســاة  لنــا  ت�ــ�ز  الرا�ــع  املشــهد  �ــ� 
األعــداء) وال�ــ� تــدور رحاهــا ب�ــن اوزور�ــس وأخيــھ (ســت) �عــد أن 
�عمــت البــالد بالســالم واألمــان والرخــاء الــذي شــهدناه مــن ع�ــ� 
 
ً
شاشــة العــرض (وهــذا مــا حصــل، فقــد ســقط أوزور�ــس قتيــال

�ــ� معــارك األخــوة األعــداء) وتحولــت البــالد ا�ــ� مقابــر و�ــ�ون 
وجــالوزة يكفــرون النــاس و�زهقــون أرواحهــم باســم الديــن و�اســم 
اإللــھ آمــون. فاختفــت مظاهــر الفــرح واألعــراس، وهر�ــت عرا�ــس 
النيــل ا�ــ� األعمــاق، وصــارت دمــوع النيــل تفيــض مــن شــدة ا��ــزن 
ع�ــ� أزور�ــس وهكــذا فقــدت إيز�ــس حبي��ــا فغلــف ا��ــزن قل��ــا، 
ومــن هنــا جــاءت �ســمية املســرحية (دمــوع ايز�ــس) وقــد اختلــف 
املشــاهدون ف��ــا فم��ــم مــن أيــد روايــة ا��رجــة وم��ــم مــن جــاء 
البــالد  أن  هــو  واحــد  مصــب  �ــ�  تصــب  جميعــا  ولك��ــا  �غ��هــا، 
دمــرت، وخر�ــت، وتمزقــت جــراء اقتتــال األخــوة األعــداء. و�بــدو �ــ� 
أن صــورة البــالد وناســها �ــ� املســرحية مــا �ــ� إال ا�عــ�اس طبي�ــ� 
ملــا يحــدث �ــ� بلداننــا اآلن، و�شــارة ا�ــ� ��ــم الدمــار الــذي حــل ��ــا 
وم�ــ�ها ا�ــ� أ�شــع صــورة مــن صــور ا��ــراب، وهــذا هــو الهــدف 
�ل  مــن  املشــاهد  لتطه�ــ�  املســرحية  إليــھ  ســعت  الــذي  املركــزي 
هــذه االنكســارات والهزائــم. وعلينــا أال ن���ــ� أن فلســفة القلعــھ 
الــذي حســب  البطــل  �ــ� ورؤ�تــھ ارتكــزت ع�ــ� �عر�ــة �ــ�صية 
 ع�ــ� مــا قدمــھ لهــم �شــ�ل هبــات 

ً
النــاس انــھ زعيــم عــادل اســ�نادا

(مكرمــات) مــن املــأ�ل واملل�ــس واألعــراس، وســل��م مقابــل هــذا �لــھ 
حر�ا��ــم املشــروعة وحولهــم ا�ــ� عبيــد لــھ األمــر وعل��ــم الطاعــة. و�ــ� 
لــم �شــأ  �ــ� راهننــا  مــن قائــد عر�ــي  أك�ــ�  لنــا ظــالل  ــھ تنعكــس 

ّ
�ل هــذا 

القلعــھ �ــ� اإلشــارة إل��ــم �شــ�ل صر�ــح ألنــھ لــم �شــأ أن يكــون املغــزى 
 ع�ــ� �ــ�صية دون غ��هــا نظــرا لتكرارهــا منــذ ازور�ــس وح�ــ� 

ً
مقتصــرا

أيامنــا الراهنــة. وع�ــ� الرغــم مــن ذلــك أكــد لنــا ع�ــ� �عــض مشــاغل 
الزعيــم التمو��يــة ا��ادعــة إذ يقــول:

 ع�ــ� أن يــزور املعابــد و�عــض البيــوت و�ــوزع �عــض الهبــات 
ً
�ان حر�صــا

التافهــة ع�ــ� الكهــان و�عــض 
الفقراء ليبدو بمظهر ا��اكم الشع�� الطيب.

هذا �� املقام األول و�� املقام الثا�ي يذكر أنھ: 
بنعومــة فائقــة أمــر النــاس أن �عبــدوه و�قيمــوا لــھ التماثيــل �ــ� ســاحات 

طيبــة، و��نــوا لــھ املعابد، و��ــ�دوا
لھ ولزوجتھ إيز�س.

ظــل  ب�نمــا  وا��ضــارة  والســلطة  با��ــاه  وتنعــم  الرفــاه  عــاش  لقــد 
أخــوه هائمــا �ــ� ال��ــراء والبــداوة و�ان مــن الطبي�ــ� أن ينقلــب ع�ــ� 
أخيــھ و�ســ��دف ســلطتھ، و�ســتأثر ��ــا �عــد حــروب مدمــرة وقعــت ب�ــن 
عــت جثتــھ ورميــت أجزاؤهــا الســت 

ّ
الطرف�ــن مــات ازور�ــس ف��ــا وقط

ايزور�ــس جمع��ــا فعــاد  لكــن  البــالد،  مــن  �ــ� أماكــن مختلفــة  عشــرة 
إل��ــا ا��ب�ــب ثانيــة. ومــن هنــا برأ�ــي ا��ــاص جــاءت العنونــة األو�ــ� 
للمســرحية (أزور�ــس �عــود وال �عــود) و�ظــل الســؤال األهــم ماثــال �ــ� 

املشــهد: ��ايــة 
هــل تن�ــ� عمليــة جمــع أجــزاء ا��ســم امليــت، أو أجــزاء البلــد املقســم، 

وهــل �عــود ا��يــاة كمــا �انــت لهمــا
و�عود ا��صب مرة أخرى؟  

لقــد جمعــت أجــزاء اوزور�ــس ولكنــھ لــم يظهــر إال كشــبح ال حيــاة لــھ 
غ�ــ� حيــاة املــوت يتحــاور مــع حبي�تــھ و�تذاكــر معهــا أيــام ال�ــ�ف ليقــر 
�عــود  الفجــر  انبــالج  وقبــل  العقو�ــة  تلــك  لقســوة  وتحملــھ  �عقو�تــھ 

األخ�ــ�ة. للمــرة  ايز�ــس   
ً
مودعــا عقو�تــھ  الســتكمال 

�عــود  الفجــر  انبــالج  وقبــل  العقو�ــة  تلــك  لقســوة  وتحملــھ  �عقو�تــھ 
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عنــد هــذه النقطــة ان��ــت املســرحية مــع أن القلعــھ �ــ� ارتــأى إضافــة 
مشــهدين أخ��يــن لهــا لــم تجــر أحدا��مــا �ــ� صالــة العــرض بــل �� امل�ان 
نفســھ (خشــبة املســرح) �عــد �غي�ــ�ات كث�ــ�ة إذ لــم يبــق مــن املــ�ان غ�ــ� 
ب�ــ� املــاء، ووعــاء الشــرب، و�ــ�رة ز�تــون كصــالت للوصــل مــع النــص 
األصــل، وتبدلــت أســماء ال�ــ�وص فتحــول ازور�ــس ا�ــ� ازر وتحولــت 
ايز�ــس ا�ــ� ايــزي وهمــا �ــ�ص�تان قرو�تــان غ�ــ� مرتبطت�ــن ��ــ�وص 
النــص الــذي اكتمــل إال بصــالت �ســيطة، ولالثن�ــن قصــة مختلفــة عن 
قصــة املســرحية وفقــط تلتقــي معهــا ببعــض الــداالت الشــ�لية مثــل 
، وصور��مــا 

ً
حلــم الزوجــة بايز�ــس وازور�ــس الــذي تــردد عل��ــا مــرارا

املعلقــة ع�ــ� ا��ــدار وهــذه الــداالت لــم �عــزز كث�ــ�ا العالقــة بي��ــا و��ــن 
حــدث  و�أنــھ  املشــهد  فبــدا  قليــال  إال  األســطورة  ع�ــ�  القائــم  النــص 
ملســرحية �ــ� األقــرب ا�ــ� أدبيــات ال�ــ�ون م��ــا ا�ــ� النــص الــذي ب�ــ� 
ع�ــ� األســطورة وانفتــح ع�ــ� جمهــور النظــارة. أمــا خاتمــة املســرحية 
(املشــد األخ�ــ�) فقــد اشــتغل ف��ــا املؤلــف ع�ــ� املؤثــر الصو�ــي فقــط:

�عيــد،  مــن  تق�ــ�ب  مج�ــ�رة  آليــة  وصــوت  بالتدر�ــج  �عتــم  (املســرح 

 مــع ازديــاد الظلمــة �ــ� املســرح، يصبــح 
ً
 فشــ�ئا

ً
يرتفــع الصــوت شــ�ئا

 يمــأل فضــاء املســرح، ثــم �ســود الصمــت والظــالم 
ً
 جــدا

ً
الصــوت قو�ــا

التــام).

مــن  عــدد  ع�ــ�  املؤلــف  اشــتغل  الظــالم)  (طائــر  مســرحية  �ــ�     
أو  اقعيــة  و ��ــ�صيات  يقر��ــا  ولــم  األســطور�ة  ال�ــ�صيات 
تار�خيــة كمــا فعــل �ــ� املســرحيت�ن الســابقت�ن. اســ�بدل مصط�ــ� 
ب�ــن  بالفــرق  العــارف  وهــو  املســرحية  باللوحــة  املســر��  املشــهد 
املشــهد واللوحــة، ف�انــت اللوحــة األو�ــ� وصفيــة نقلــت لنــا صــورة 
موجــودات املســرح مــن الشاشــة ال�ــ� عرضــت عل��ــا صــورة طائــرة 
التار�ــخ (ه��ودو�ــس)  أبــو  يقــف عليــھ  الــذي  املرتفــع  الــزو، والتــل 
باثــا  نفســھ  بتفج�ــ�  أحدهــم  وقيــام  املضطر�ــة،  املمثل�ــن  وحركــة 

الرعــب واملــوت ب�ــن ا��ميــع. وأخ�ــ�ا صــوت النــاي ا��ز�ــن القــادم 
مؤملــا.  مأســاو�ا  طا�عــا  ا��ــدث  ع�ــ�  أضفــى  والــذي  �عيــد  مــن 
ونقــل ا��ــدث مــن حالــة الفو��ــ� وال��يــج ا�ــ� حالــة الســكون 

والصمــت.
اللوحــة الثانيــة انفــرد ف��ــا صــوت ه��ودو�ــس (أبــو التار�ــخ) ليقــدم 
لنا مع ا��لفية (الشاشــة) صورة، بل صورا عما حدث لإل�ســانية 
مــن دمــار جــراء ا��ــروب الكث�ــ�ة املســتمرة ع�ــ� مــر التار�ــخ مشــ��ا 
العالــم  ليخــرب  مــن ســباتھ ا���ــري  الــزو اســ�يقظ  ا�ــ� أن طائــر 
وهــو مــن ســرق الــواح القــدر ال�ــ�ر�ة مــن اإللــھ أنليــل فصــارت لــھ 
قــوة مطلقــة ال تضاه��ــا قــوة �ــ� األرض أو �ــ� الســماء. هــو مــن أفســد 
�ل ��ــ�ء ودمــر �ل ��ــ�ء فعمــت ا��اعــة اآلفــاق، ودمــرت البيــوت 
القت�ــ�،  بجثــث  القبــور  وامتــألت  الطاعــون،  وتف��ــ�  وا���ــارة، 
واندلعــت حر�ــان عامليتــان فضــال عــن ا��ــروب القديمــة فأي طائر 
 ورغبــة 

ً
 وظلمــا

ً
هــذا الــذي عشــش �ــ� نفــوس ال�شــر ومألهــا ظالمــا

�ــ� امتصــاص الدمــاء؟ ��ــذه اإلشــارة ال�ســيطة حــاول ال�اتــب أن 
�عصــرن أحــداث املســرحية لتلقــي بظاللهــا ع�ــ� ا��اضــر الراهــن 
بالزمــن  رهنــا  و�قا��ــا  زم��ــا  �ــ�  املراوحــة  عــن  قليــال  ولــو  وت�تعــد 

املا��ــ�.
شــاطئ  ع�ــ�  (آدابــا)  بأغنيــة  املؤلــف  يبدأهــا  الثالثــة  اللوحــة  �ــ� 
الفــرات واألغنيــة اجتذبــت إل��ــا (إنانــا) ال�ــ� كســرت الر�ــُح �ــ�ر��ا 
املؤلــف  �ســ�بدل  األغنيــة  هــذه  و�ــ�  آدابــا،  كمــا كســرت مجــداف 
بحــوار  اللوحــة  مســتكمال  الدارجــة  الشــعبية  بالل��ــة  الفص�ــ� 
ل�ــس طو�ــال ب�ــن إنانــا وآدابــا يكشــف فيــھ �ل م��مــا عمــا جــرى معــھ 
كم��مــة  القديمــة  واملالحــم  األســاط��  شــ�ل  كث�ــ�ا  �شــبھ  �شــ�ل 
حيــث  مــن  أقــرب  وهــو  ا��صــر،  ال  املثــال  ســ�يل  ع�ــ�  �ل�امــش 
الشــ�ل ا�ــ� قصيــدة الن�ــ� ا��دثــة. القلعــھ �ــ� أراد ملســرحيتھ أن 
تتماثــل شــ�ليا مــع األســاط�� وألواحهــا دعمــا ألجــواء تقــّرب القــارئ/ 
املشــاهد مــن الطقــس األســطوري. ومــا قدمــھ أيضــا هــو انــھ صنــع 
أســطورة جديــدة ل�ل�امــش مســتلهمة مــن امل��مــة األصــل لك��ــا 
اختلفــت ع��ــا مــن حيــث الفعــل وا��ــدث والســرد فقالــت مــا لــم 
قــادرا ع�ــ�  يــزال  تقلــھ املثيولوجيــا. وهــذا �ع�ــ� أن القلعــھ �ــ� ال 
اإلبداعيــة  نصوصــھ  �ل  �ــ�  ديدنــھ  هــو  وهــذا  واالبتــ�ار  ا��لــق 

الســابقة.
أس��اليا ٢٠٢٢
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ا��ار�ــ�  ا��ــدث  تكتــب  أن  إســتطاعت  رمــاح  الشــاعرة 
وا��دث الداخ�� �� أغلب نصوصها .ا��ار�� هو مايحيط 
أفعالهــا  و بأســما��ا  �ــ�وص  أو  وأمكنــة  شــواهد  مــن  بنــا 
الشعورواألحاســ�س  وصــف  هــو  الداخ�ــ�  ،أمــا  فقــط 
والتفك�ــ� الباط��.رمــاح بو�ــو ح�ــن تفــرغ جواهرالشــعرو�إ��ا 
 فإنــھ ل�ــس 

ً
 ا��ــب الــذي ال�شــعر بــھ أبديــا

ّ
تقــول لنــا مــن ان

يركــض  الشــعر  جعلــت  رمــاح  �عــد.  يحصــل  ولــم  اقعــا  و
و�ركــض ع�ــ� قدميــھ مثلمــا قالهــا يومــا الفيلســوف الفر���ــ� 
م�شــيل فوكــو (إذا �ان �ارل ماركــس جعــل الفلســفة تم��ــ� 
�عــد ان �انــت تم��ــ� ع�ــ� رأســها فأنــا جعل��ــا  ع�ــ� قدم��ــا 
تركــض) . ألن ماركــس أراد �غي�ــ� العالــم �عــد أن �ان قبلــھ 
أرادوا تفســ��ه.لذلك نــرى مهمــة الشــعر أيضــا هــو ا��لــم �ــ� 
�غي�ــ� العالــم �عــد تفســ��ه مــن قبــل الشــاعر وهــذا هــو ا��لــم 
ال�شــيط الــذي نــراه لــدى الشــاعرة رمــاح الالذقيــة املســكن 
(خ�ــ�ات  هــذه  دارســ�نا  قيــد  ديوا��ــا  �ــ�  الهو�ــة  وســور�ة 
لــدى  الشــعر  مــن خاللــھ عيــون  نــرى  والــذي  النافــذة)  تنقــر 
افــذا ل��ســد فتطــل ع�ــ� األشــياء  رمــاح و�إ��ــا أصبحــت نو
ا��امــدة واملتحركــة وع�ــ� أفعــال ال�شــر خــارج مايحيــط ��ــا 

مــن جــدران .
 األ��ــار واملــواد 

ّ
أبــواب القصائــد(ان �ــ� أحــد  رمــاح كت�ــت 

أو اإلختــالط  العمــاء  هــو  اإل�ســان   ، املوجــودات  أســ��  �ــ� 
محمــود  يقــول  وهنــا  نوفال�ــس)  األملا�ــي  الشــاعر  املطلــق.. 
درو�ــش �ــ� قصيدتــھ الشــه��ه( ال��ــ�ء ���ب�ــ�) وع�ــ� لســان 
أجــد  فلــم  األركولوجيــا  درســت  يقــول:  البــاص  ر�اب  أحــد 
وهو���ــا  فلســط�ن  أرض  ع�ــ�  ا���ارة.للداللــة  �ــ�  الهو�ــة 
كمــا  ول�ــس  والتحــس  ال�شــعر  املــواد  وتبقــى  ســرقت.  ال�ــ� 
خلــود  كمــا  ا��الــدة  و�ــ�  الــدوام  ع�ــ�  املعــذب  اإل�ســان 

 . الســنديان  خشــب 
�ــ�  ل����شــة   آخــرا  �عــدا  وأعطــي  أك�ــ�  اإلنز�ــاح  أر�ــد  لــو 
مــن  الصامــت  الصــوت  �ع�ــ�  ال�ــ�  الديــوان  موســومية 
الــذي  ا���ــ�اش  نبــات  ا�ــ�  أقــرب  ف�ــ�  األشــياء  حركــة 
فهكــذا  الطب�ــب  عنــد مشــرط  آالمنــا  ل��ــدأة  املورف�ــن  ي�تــج 
�ــ� الب�يــة وماب�تــھ رمــاح �ــ� لغــز القصيــد وشــ�ل القصيــد 
أفقيــا فتعطينــا ا��ــدر ـ�ـي �ســ���� ع�ــ� األرائــك  عموديــا و
ح�ــن �ســتدرك ما�عنيــھ رمــاح و�ــ� تتوغــل �ــ� شــعاب ودروس 

. والكب�ــ�ة  الصغ�ــ�ة  ا��يــاة  تفاصيــل  �ــ�  النــار 
ال�ــ�  القصيــدة  �ــ�  املعرفيــات  صهــر  ع�ــ�  القــدرة  لهــا  رمــاح 
أيضــا  ذلــك  عــن  عــام وخــاص وتفصلهــا  ماهــو  ب�ــن  ت�شــ�ل 
ترســُم  ا��موعــة  هــذه  �ــ�  رمــاح  ت�تظــر.  آلهــاٍت  ميلودرامــا 
الطغيــان  مــن  الكث�ــ�  ��ــا  مــر  شــعوب  خــالل  مــن  املوعظــة 
اإلســتعارة  ســوى  الشــاعر  ومامهمــة  تحتــھ  تــرزخ  والزالــت 
اقعيــة ونقلهــا للقــاريء بتوســعة أفقيــة و�زم�انيــة مــّرت  الو
عليــھ وعاشــها أو �ان أحــد أبطالهــا أو ســمع ��ــا بنقــٍل صــادق.

أضــف إ�ــ� ذلــك �عتمــد رمــاح ع�ــ� إيصــال الفكــرة ال��ائيــة 

عور ��ا بدراية تاّمة 
ّ

 القارْي ُمج�� ع�� الش
ّ

للقارئ �ش�ل صدمة بحيث أن
 جميعهــم �انــوا ع�ــ� إدراك عميــق بمــا 

ّ
مثلمــا نقــرأ ألبطــال النصــوص مــن أن

يفعلونــُھ و �ســتوجُب امل��ــّ� �ــ� فعلــھ و�تمــام مــا أرادوا أن يصلــوا إليــھ �ــ� 
ذلــك ا��تمــع الــذي �ع�شــون بــھ مثلمــا حصــل للعظيــم ( لــور�ا) ، ومــن ثــّم 
رّدة فعــل ا��تمعــات جعلــت مــن هــذا الشــاعر الفدا�ــي مشــهورا ع�ــ� مــّر 
طاق اإلعتيادي ألخالق ال�شر 

ّ
 الذي قام بھ هو ل�س ضمن الن

ّ
التأر�خ ألن

مــا تتكــّرر �ــ� التأر�ــخ البطو�ــ� لنقــرأ رمــاح ��ــذا 
ّ
وت��ّيا��ــم بــل هــو حالــة قل

ا��صــوص ونــص( لــور�ا �ــ� أحضــان النارنــج) :

سأتناول هاتفي 
سأتصل بلور�ا

ثم أغلقھ قبل إندالع الرن�ن
هكذا ألعب مع عّباد الشمس 

أنكمش �ازدحام النبض �� مرحبا
جاءت �عد انتظار طو�ل

/أعتق امللكوت 
ْ

آسفة سور�ا / أحاول أن
وأم��� ا�� الرذاذ/ ولكنك التنفك�ن قصّية / و�ل دنانِك قصب 

إبَق حيث الغناء فاألشرار ال�غنون ( مثل ��ري)..

رمــاح  ت�ثــال  ثــم  بلــور�ا)  ســأتصل  األول(  جــزءه  �ــ�  صــادم  هنــا  النــص 
 لــور�ا والثور�يــون ل�ســوا عبيــدا كمــا 

ّ
�شــ�ل زهــري و�عطينــا درســها مــن أن

مــا  إذا  إراد��ــم  بمحــض  قرارا��ــم  يصنعــون  و�نمــا  الشــمس  عبــاد  زهــرة 
أرادوا شــمس ا��ر�ــة .النــص هنــا بطوليــة خالصــة فردّيــة فأعطتــھ رمــاح 
ــف 

ُ
عاط

ّ
 القــارئ يميــُل للت

ّ
الطبيعــة العابــرة لســلوك اإل�ســان العــادي،إذ أن

صوصــا البطــل الــذي يحمــُل ُعنصــر ا���ــ� ال الشــّر، واملتلقــي 
ُ

مــع البطــل وخ
��مــھ اإلســتمتاع األك�ــ� �شــو�قا كمــا �ــ� الشــعر املســر�� أو الفــن الســا�ع 
ضّيــق  نطــاق  ع�ــ�  ولــو  العدالــة  تحقيــق  بــدور  يقــوم  البطــل  نــرى  وكيــف 
نقــذ 

ُ
ــص أو هــو امل

ّ
�ل

ُ
 البطــل هــذا هــو ا�

ّ
فيــد مــن أن

ُ
لكّ��ــا �ــ� املع�ــ� العــاّم ت

لــم  وا��يــف الــذي يحــّل ��ــا. ومــن خــالل أولئــك األبطــال 
ّ
ــعوب مــن الظ

ّ
للش

تنطلــق رمــاح إ�ــ� الشــر�حة االجتماعيــة ال�ــ� عاشــت ��ــا وتــرى ما�ــ� ردة 
فعــل الشــعوب هــذه أزاء أولئــك األبطــال ولذلــك إنداحــت وقالــت :(آســفة 
ســور�ا / أحــاول أن/أعتــق امللكــوت /وأم��ــ� ا�ــ� الرذاذ..ا�ــ�) و�إ��ــا هنــا 
ح�ــن ســمعت �لمــة (مرحبــا) مــن الطــرف اآلخــر الــذي هــو ( ســور�ا) فأبــدت 
افــض بنفــس الوقــت ( �ل دنانــك قصــب) فالثمــر  �عذلهــا ا��ميــل والر
املمــزوج  النــص  هــذا  �ل  ب�ــن  ومــن   . لآلدمي�ــن  ينفــع  وال��ــ�ء  والفاكهــٍة 
اقعيــة نجــد أن هنــاك عالقــة مفصليــة ب�ــن األبطــال أمثــال(  بالفنتاز�ــا والو
لــور�ا) وردة فعــل الشــعوب اآلخــرى أي بمع�ــ� أدق أصبــح شــعر رمــاح كو�ــي 
أو أم�ــ� . و�ســتمر رمــاح بمــا يجــول �ــ� ســر�ر��ا عــن األوطــان �ــ� ( مخالــب 

زنبقــة) :

أ��ا الوطن 
ملاذا 

�لما ركضنا نحوك
 بصندوق سيارة ا��ضار 

ْ
تمسكت



ت
اءا

قر
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وأخذت
ترمينا بالنباح 

لألثر�ــاء   
ً
عاملــا ير�ــدون  ا��ــم   ) ســاماراغو  الشــه��  الروا�ــي  قــال 

فقــط ، ونحــن الفقــراء نــرد عل��ــم : و�حكــم إبتعــدوا عنــا ث�لتكــم 
والســنا  الســطوع  بمنت�ــ�  �انــت  الشــاعرة  هنــا   . ملياراتكــم) 
 
ً
بــات عصيــا الــذي  وال�ســر�ل واإل�غــال بالسياســة وحــب الوطــن 

لعــدم  التطــاق  بــھ  املعا�شــة  وأصبحــت  الفهــم  ع�ــ� 
توفــر العدالــة امل�شــودة. و�التا�ــ� ال �ســع�� ســوى أن أتذكــر مــن 
خــالل هــذه امليلودرامــا املفعمــة با��زن،األغنيــة الســور�ة الشــه��ة 
للشــاعر الســوري (محمــد ســلمان) وال�ــ� كت��ــا أيــام حــرب ا��ــوالن 
١٩٧٣وال�� تقول ( بكتب إسمك يبالدي /عل الشمس املا بتغيب 
/ الما�ــ� وال والدي ع�ــ� حّبــك ما�ــ� حب�ــب) . لكــن بلداننــا يبــدو عل��ــا 
قــد كت�ــت ع�ــ� أقــراٍص مــن الظــالم بــدال مــن الشــمس . و�ــ� الشــذرة 
مــن  عا�ــ�  مســتوى  �ــ�  الشــاعرة  �انــت  بالنبــاح)  ترمينــا   ) األخ�ــ�ة 
اإلدراك والفهــم العميــق ملــا يخــاف منــھ الفــرد �ــ� ظــل جمهور�ــات 
الرعــب فليصمــت �ل مــن مــن يرفــع رايــة اإلحتجــاج وهــذه نقلهــا لنــا 
اقي�ــن وكيــف هــم  الروا�ــي العرا�ــ� (ع�ــ� بــدر) عــن مســتقبل العر
كمــن يركــض وراء الذئــاب ملســكها وقتلهــا واإلســتفادة مــن جلودهــا 
لك��ــم ح�ــن يصلــوا ال��ــا تلتفــت ال��ــم وتمزقهــم أر�ــا .هــذا �ع�ــ� ل�س 
لد��ــم مســتقبال و�نمــا هــو الســراب �عينھ.هــو املــوت والمنــاص منــھ 
لكــن الثــوري ا��قيقــي ال��ابھ.ل�ــ� الشــاعرة بخصــوص هــذا املــوت 

املــارد �ــ� (نــص اب�ســامة مجففــة): 

املوت ل�س موجعا أبدا 
هو ��اية جميلة 

إب�سامة مجففة
مايوجع 

 تحب إبن�� فساتي��ا الزرق
ّ
اال

والتوسد ورد هللا �� كتا��ا 
مايوجع

 يفقد الشعراء أسنا��م األمامية 
ْ

ان

ا��انــة  صاحبــة  ع�ــ�  دملــون  ا�ــ�  طر�قــھ  �ــ�  �ل�امــش  مــر  حينمــا 
(ســيدوري) طالبــا م��ــا ا��صــول ع�ــ� عشــبة األبديــة ألنــھ أصبــح 
خائفــا مــن املــوت �عــد فنــاء صديقــھ (أنكيــدو) وظــل �شــرب ا��مــر 
، فعليــك أن تكســو  يا�ل�امــش ( الخلــود ل��ســد  لــھ  ح�ــ� قالــت 
باســما)  ضاحــ�ا  زوجتــك  ع�ــ�  وتدخــل  بطو��ــم  و�شــبع  أطفالــك 
ظــل  مجدك.وفعــال  تب�ــ�  أن  أردت  إذا  الغ��هــا  ا��يــاة  �ــ�  هــذه 
لكــن  الكث�ــ�  الكث�ــ�  لشــعبھ  ب�ــ�  إن  �عــد  بإســمھ  خالــدا  �ل�امــش 
ا��ســد تــوارى تحــت ال�ــ�اب. أمــا الفيلســوف األملا�ــي (هايدغــر) 
و�ــ� بدايــة القــرن التاســع عشــر فقــال عــن املــوت( الأخافــھ آلنــھ 
واملــرء  موجــود  أنــا  اليأ�ــي  وعنمدمــا  موجــود  غ�ــ�  أنــا  يأ�ــي  حينمــا 
ح�ــن يمــوت اليحــس ���ــ�ء) وهكــذا ب�ــ� فلســفتھ ع�ــ� هــذا القــدر 
قــة 

ّ
الــذي �ســتحق الوقــوف عنده.أمــا �ــ� آخــر شــذرة للنــص واملتعل

بالعدمّيــة أيضــا ف�انــت رمــاح متجــاوزة �ــ� اإلبــداع عــن أســنان الشــاعر 
نقــف  هنــا  ولكــن  للمنصــات  الصعــود  عنــد  األماميــة  الواجهــة  أل��ــا 
ونقــول : أغلــب الشــعراء �ــ� بلداننــا ال�ســتطيع أن يص�ــ� مــا أفســده 
محمــد  الســوري  الشــاعر  األمثلــة  وأ�ســط  اليــد  ذات  ــة 

ّ
لقل الدهــر 

املاغــوط ب�نمــا محمــد مهــدي ا��واهــري عــاش �ــ� الغــرب و�ان يقــول( 
 أع�ــش بأســنان أصطناعيــة دون أن �عــرف أحــد 

ً
أنــا ملــدة ثالث�ــن عامــا

اإلتحــاد  لرئ�ــس  وا��ــاص  ا��ب�ــ�  الطب�ــب  هــو  �ــ�  أص��هــا  مــن  ألن 
 
ً
 مضطر�ــا

ً
الســوفي�� أنــذاك (ليونيــد بر�جنيف).و�بقــى الشــاعر قلقــا

مــع هاجســھ وموقفــھ مــن العدميــة ال�ــ� أّرقــت كبــار الشــعراء.لنحّدق 
طّهــر) :

ُ
�ــ� بــوح الشــاعرة رمــاح �ــ� ( ال���ب�ــ� هــذا امل

س�شوى
 ي��ّمم جلٌد ح�� 

ْ
وما إن

يفّز من لدنِھ جلٌد جديد
وثانية وثالثة س�شوى وا�� أبد اآلبدين 

ال���ب�� هذا املطهر يادان�� 
ح�� تقول..

أحي�نا ثانية أي��ا 
البالد العنيدة

فكم من قبل أحيي�نا 
وكنا 

رميما 

�� هذا النص نجد رماح �ستخدم إسلو��ن وهما الشك قبل الوصول 
(مايكوفســ�ي)  الرو��ــ�  غرارالشــاعر  ع�ــ�  وال�ــ�ر�ة  اليق�ــن  ا�ــ� 
وا��داثــة عندهــا ال�عــرف التبعيــض بحيــث أننــا نتخــذ مايفيدنــا م��ــا 

ون�ــ�ك ال�ــ� ال���بنــا . 
أليغــري دان�ــ� وتلــك ال�ــ�ر�ة ال�ــ� يتحــدث ��ــا عــن ا���يــم وكيــف 
يمــوت املــرء و�ذهــب ا�ــ� النــار حســب زعــم املثولوجيــا الدي�يــة وهــذه 
ال�شــر�ة  �شــوى  كيــف  لنــا  يصــور  للغايــة  مرعــب  فيلــم  �ــ�  مثلــت 
العاصيــة مالي�ــن املــرات و�ــ� �ل مــرة تح�ــ� و�شــوى مــن جديــد ، وملــاذا 
تح�ــ� مــرات ومــرات وملــاذا ال�شــوى و�ــ� ميتــة ؟ ل�ــي يصــوروا لنــا مــدى 
العذابــات ال�ــ� تتلقاهــا هنــاك جــراء أفعالــك ال�ــ� التؤمــن بالــرب الــذي 
خلقــك للعبــادة فقــط ( وماخلقنــا األ�ــس وا��ــن اال ليعبــدون) وهــذه 
الــرب  .هــل هــو هــذا  الســماو�ة  الكتــب  و�ــ� �ل  �ــ� اإلنجيــل  موجــودة 
الرحيــم أم أنــھ وحــش جبــار اليــ�ل مــن �عذيــب اآلخر�ــن. شــعو�نا �ع�ــش 
ننظــر  تجعلنــا  ال�ــ�  املرعبــة  الــرب  نــار  �ــ�  و�إننــا  اليــوم  ا���يــم  هــذا 
اليــھ و�إنــھ وحــش �اســر أو أنــھ طاغيــة اليختلــف عــن بقيــة طغــاة هــذا 
العالــم أمثــال دراكــوال و هتلــر وصــدام وغ��هــم. فــإذا لــم �عبــد هــؤالء 
القتلــة املتج��يــن كمــا اآللهــة فعقابــك الشــواء والتعذيــب والذو�ــان 
�ــ� حامــض الك��ي�يــك. وح�ــ� إذا أت�ــت بموعظــة تدحــض ميثولوجيــا 
(�ارلتــون  األمر�ـ�ـي  الزن�ــ�  املطــران  مــع  حصــل  مثلمــا  ــروك 

ّ
كف النــار 

ب��ســون) والــذي مثلــت قصتــھ �ــ� فيلــم بد�ــع عــام ٢٠١٨�عنــوان( �عــال 
 جميــع 

ّ
يــوم األحــد) تمثيــل إيجيفــور وكونــدوال راشــود . قــال املطــران ان

املؤمن�ــن وغ�ــ� املؤمن�ــن ســ�تم تخليصهــم �ع�ــ� اليوجــد عــذاب أخــروي 
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مما أثار حفيظة امل�شــددين أنذاك �� ا��مســي�يات من القرن 
املنصــرم وأرادوا قتلــھ ألنــھ تجــاوز ع�ــ� ماجــاء �ــ� اإلنجيــل .  

ترحا�ــ�  و  تجوا�ــ�  ن�يجــة  أرى  أنــا  اإلســتعراض  هــذا  �ل  �عــد 
 

ّ
إ�ــ� ن�يجــة مفادهــا أن  

ْ
ــعوب وأجناســها توصلــت

ّ
��تلــف الش

املتأســلم ألن  املياديــن هــو اإل�ســان  �ــ� مختلــف  إ�ســان  أســوأ 
ــعوب 

ّ
الش بقّيــة  وأن  مســلم.كما  �لمــة  عــن  يختلــف  اإلســالم 

إســتطاعت بالقــدر الكب�ــ� أن تصــل ا�ــ� الســو�رمان ( اإل�ســان 
األع�ــ� ) الــذي �ان ينــادي بــھ ال�اتــب الشــه�� ( ني�شــھ) �ــ� كتابــھ 
 إ�� املســتو�ات العليا �� ا��ضارة 

ْ
هكذا ت�لم زرادشــت فارتقت

والديمقراطيــة . ب�نمــا املتأســلم أصبــح أك�ــُ� اف��اســا وحقــدا و 
افــات  فتــ�ا لب�ــ� جلدتــھ و�ــدون أد�ــى رحمــة آلنــھ قــد إتخــذ ا��ر
 ودســات��ا ومثــل مــا قــال الفر���ــ� الشــه�� فولت�ــ� ( مــن 

ً
افــا أعر

افــات وال�ــ�افات �ســتطيع أن يجعلــك  يجعلــك تؤمــن با��ر
ترتكــب الفظا�ــع) . وهكــذا بقــي املتأســلم ل�ــس ســوى أن يّد�ــ� 
بحضارتــھ العر�قــة وحر�تــھ الزائفــة ب�نمــا ا��رّ�ــة نالهــا الفــرد 
 ُحرّ�ــة الفــرد مــن ا��ضــارة فهــذه ا��رّ�ــة 

ْ
قبــل ا��ضــارة (ل�ســت

�ــ� أق��ــ� درجا��ــا قبــل �شــوء ا��ضــارة.... ســيجموند   
ْ

�انــت
فرو�ــد) . وتبقــى شــعو�نا بمناضل��ــا اللذيــن يتصــدون لــ�ل طــاٍغ 
و�ــ� �ل زمــان ومــ�ان �ــ� ســ�يل نيــل املطالــب بالتم�ــ� ألن أســوار 
الطغــاة محصنــة ومنيعــة ول�ــس مــن الســهولة كســرها والغلبــة 
عل��ــا .لنقــرأ رمــاح بخصــوص ت��يــة الثــوار ونــص ( عائــد عــن 

الصليــب) :

ظل مصلو�ا ح��
ب�ت األقمار �� عي�يھ عشا

أزاح نظرتھ عن جالده
�ي اليحرجھ بإحتمال ا��ياء

لكن �ل من يق��ب منھ 
يلمح ع�� كتفيھ

ثقو�ا �املسام�� �شد للر�ح قامتھ
وع�� شفتيھ يلمح
بر�ق أغنية �انت 

وملا تزل

ــوأُم ح�ــن يقتــُل أخــاه يتألــم و�عدهــا ينــدم ( والت ســاعة منــدِم)، 
ّ
 الت

ُ
األخ

هــذا هــو طبــُع ال�شــر الــذي يميــُل إ�ــ� الّصــراع الّدائــم والدامــي ع�ــ� مــّر 
الــذي  الّصــراع  مســألة  تناولــت  الشــاعرة   

ّ
أن مــن  نجــُد  العصور.فهنــا 

 �ان صراعــا طبقّيــا أو فكرّ�ــا أو صــراع 
ْ

 األزل ســواء إن
ُ

أورثــھ ال�شــر منــذ
املنازعــات الك�ــ�ى، وصــراع األديــان كمــا ورد أعــاله �ــ� نــص الشــاعرة ، 
 اإل�ســان لــو نظــر لنفســھ �ــ� املرايــا ���ــل مــن نفســھ أو تحــّول 

ّ
بحيــث أن

� هنا ما ماقرأناه عن 
ّ

إ�� إ�سان متمادي �� ُحّب ذاتھ ونرجس�تھ .يتج�
امللــك الفر���ــ� لو�ــس الســادس عشــر ا��ــرم املتعطــش للدمــاء والــذي 
لــم �ســلم مــن بطشــھ ح�ــ� أخــوه الطيــب الــورع فقــال لــھ قبــل أن يقتلــھ 
�ــّب والّســاذج أنــت 

ُ
مــا مــّرت �ــ� تأر�ــج اإلجــرام: ( أ�ــ� الطّيــب وا�

ّ
 قل

ً
�لماتــا

ــة والعالــم الّســف�� أو بالقــرب مــن رّ�ــك الّرحيــم 
ّ
ال تص�ــُ� لــألرض بــل ل��ن

كــوص 
ّ
 شــوطا كب�ــ�ا مــع الــّدم وال مجــال هنــا للن

ُ
..أّمــا أنــا فقــد قطعــت
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 عــن الــّدم.. 
ّ

والعــودة مــن جديــد إ�ــ� األخــالق واألخــذ بنصائحــك والكــف
ك ســر�عا إ�ــ� جنــان ا��لــد فأنــت تص�ــُ� هنــاك ولْ�ــس 

ُ
ولذلــك سأرســل

مــن  رمــاح  إتخــذت  أســف). وهكــذا  أو  أد�ــى رحمــة  ..فقتلــھ دون  هنــا 
الذيــن ظلــوا يحملــون صلي��ــم  الثــوار  لبقيــة  نموذجــا  املســيح  صلــب 
فــوق ظهورهــم يتحــدون الطغــاة وليأ�ــي املــوت إذا �ان �ــ� ســ�يل قضيــة 
أو مبــدأ لصا�ــ� الشــعوب املقهــورة مثلمــا أعدمــت الثائــرة الفر�ســية( 
مــدام روالن) باملقصلــة �عدمــا �انــت �ــ� املدافعــة األو�ــ� عــن ا��ر�ــة 
ــت أرواحهــم 

ّ
و�امــا و�امــا نالــت املقاصــل وال�ــ�ون مــن الثور��ــن وظل

تصــدح �ــ� ســماء ا��لود.لنتمعــن رمــاح فيمــا كت�تــھ عــن ال�ــ�ون �ــ� 
(صفحــات) :

�� ال��ن
�ان ا��لم يأ�ي كما ال ير�د قل��

والال��ان
 وأبيض

ً
شفافا

       
ً
رأيت رفا�� يحملون دفاترا وأزهارا

ثم تقول �� ال��اية..
�� صفحات الف�س بوك

لم يزل يباغت�� رحيل��م
ولم ازل أب�ي

ح��
ي�ت�� ��ن املو�ايل 

أدب ال�ــ�ون هــو املث�ــ� ل��ــدل لك�ــ�ة مــا �ــ� هــذا العالــم مــن �ــ�ناء 

الروايــات  ع��م.مئــات  �ســمع  ولــم  األقبيــة  �ــ�  �غيبــوا  ساســي�ن 
والنصــوص عــن هــذا األدب املب�ــي واملؤلــم . هنــاك روايــة مصر�ــة 
وكيــف  ا��فا�ــ�  لعبدا��ليــم  الشــيوعي�ن)  مــع  حــوار  �عنــوان( 
وال�ــ�ن)  ا��يــاة   ) وحاورهم.روايــة  ال�ــ�ن  �ــ�  ��ــم  إلتقــى 
ا��نــون   ) أمر�ـ�ـي  كتــاب   . نجــم  فــؤاد  أحمــد  املصــري  للشــاعر 
�ــ� غياهــب ال�ــ�ون ) وكيــف إلتقــى الطب�ــب (تــري كو�ــرز) مــع 
فقــدوا عقولهــم وأصبحــوا مجان�ــن و�ســتطاع  الــذي  املســاج�ن 
أن يدخــل هــذه العقــول وأعطانــا روايــة ممتعــة ومرعبــة بنفــس 
الوقــت وتبّ�ــن أزمــة ال��ــة العقليــة خلــف القضبــان األمر�كيــة 
. روايــة مشــرحة �غــداد للروا�ــي العرا�ــ� ( برهــان شــاوي) الــذي 
علمنــا  الــذي  (القــط  روايــة   . ال�ــ�ن  �ــ�  تجر�تــھ  ��ــا  �شــرح 
ونــوال   . األردن  �ــ�ون  عــن  غرايبــة  هاشــم  للروا�ــي  الط�ــ�ان) 
الســعداوي عــن تجر���ــا �ــ� �ــ�ن ال�ســاء وغ��هــا الكث�ــ� ال�ســعنا 
درجهــا هنــا. ب�نمــا الشــاعرة رمــاح نفهــم مــن نصهــا أ��ــا أيضــا قــد 
ع�ــ�  لنــا  تقــول  و�إ��ــا   . املعتــم  القبــاء  هــذا  ��يــم  مــن  إكتــوت 
(أر�ــش  االملا�ــي  للروا�ــي  وقــت)  وللمــوت  وقــت  ل��ــب   ) غــرار 
�ســلب  القمعيــة  الســلطة  أن  لنــا  ر�مــارك) وكيــف يصــف  مار�ــا 
�ــ� أن تحلــم فنحــن �عــرف  عقلــك فتوصيــك مــن أنــك لوفكــرت 
بــك و�ســتطيع معرفــة مايــدور �ــ� رأســك فتبقــى �ــ� ال�ــ�ن مثــل 
اقــب   ســتكون العو

ّ
آلــة �عمــل ليــل ��ــار واليحــق لهــا أن تفكــر واال

وخيمــة. �ــ� ال�ــ�ن تصــل شــهوة املــوت وا��لــم بــھ لــدى ال�ــ��ن 
ا�ــ� أع�ــ� مســتو�ا��ا.يقول جــورج أور�ــل �ــ� روايتــھ ١٩٨٤ ونقــال 
جهــازك  هــو  أعــداءك  (ألــد  القمعيــة  والســلطة  ال�ــ�ان  عــن 
الســلطة فلســوف  آخــر الير��ــ�  �شــ�ل  فــإذا فكــرت   ( العص�ــ� 
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ال�ــ�ناء  عقــول  ســلب 
ُ
� وهكــذا  عقبــاه.  مااليحمــد  ا�ــ�  تتعــرض 

ح�ــ� تصبــح ��ــرا أصــم. وهنــاك مثــاٌل آخــر عــن ال�ــ��ن ال�ــ�يء 
والــذي   

ً
ظلمــا باملؤ�ــد  ا��كــوم  الفر�ســية  غو�انــا  مســتعمرة  �ــ� 

يرمــي بنفســھ مــن أعا�ــ� املرتفعــات بقفــة صنعهــا بيــده و�ســقط �ــ� 
تــھ ( أنــا هنــا أ��ــا 

ّ
البحــر و�نجــو و�قــول وهــو �ــ� عــرض البحــر فــوق قف

الســفلة). أمــا الذيــن يحالفهــم ا��ــظ �ــ� ا��ــروج مــن املعتقــالت 
كمــا تنقــل لنــا الشــاعرة رمــاح ( بــل �ــ� ذا��ــا  �انــت �ــ�ينة ر�مــا) 
وكيــف يظــل ال�ــ��ن يتذكــر رفاقــھ يحملــون دفاتــرا وأزهــارا ح�ــ� 
تصبــح اإلقحوانــة نخيــال أبديــا. و�بقــى ال�ــ��ن املطلــق ســراحھ 
فتقــول  تم�ــ�  أن  لهــا  واليمكــن  عليــھ  الدهــور  مــرت  مهمــا  �عا�ــي 
مآ��ــ�  مــن  مابــھ  و�الك�ــ�ة  بــوك  الف�ــس  تتصفــح  ح�ــن  الشــاعرة 
�ــ� هــذا ا��ــال املرعــب �ــ� تحطيــم عقــل اإل�ســان وســلبھ إرادتــھ 
فتقــول : (أظــل أب�ــي ح�ــ� ي�ت�ــ� �ــ�ن املو�ايــل ) هــذا �ع�ــ� البــ�اء 
�ــ� املو�ايــل  �ــ� ا��ســم نبــض وطاملــا هنــاك �ــ�ن  والبــ�اء طاملــا 
�ــ� هــذا التعب�ــ� ا��ــازي العابرلإلبــداع  و�انــت موفقــة رمــاح هنــا 
�ــ�ن  هنــاك  فدائمــا  �ــ�نھ  ي�ت�ــ�  أن  اليمكــن  املو�ايــل  فــأن 

وهنــاك بطار�ــة بديلــة ممــا �ع�ــ� هنــاك البــ�اء املســتمر . 
مــن ب�ــن �ل هــذا ا��ــراب والعدميــة واملــوت فهنــاك ميــالد جديــد 
ع�ــ� مــر العصــور ل�ــي تح�ــ� ال�شــر�ھ نفســها مــن اإلنقــراض فالبــد 
للمــرء أن �ع�ــش وفقــا للغر�ــزة الطبيعيــة ال�ــ� إك�ســ��ا �ــ� ممارســة 
وهــذا  حياتنــا  مراحــل  �ل  �ــ�  األســ��  هــو  الــذي  ا��ــب  طقــوس 

ــُب زنبقــة) : 
ُ
ماتخ��نــا بــھ رمــاح �ــ� ( مخال

رجل 
�لما آوتھ برتقالة

صار حطبا 
إمرأة

�لما ناولوها دمعة 
صارت ذئبة 

افذ وكسرت النو

وقــع  ال�ــ�  الفتــاة  تلــك  مثــل  ��يحــا  ا��طــا  مــن  تصنــع  رمــاح 
ا���ــُ� ع�ــ� قميصهــا فقامــت بقــص البقعــة ع�ــ� شــ�ل مثلــث ثــم 
ع�ــ�  تظهــر  ال�ــ�  ا��ميلــة  العقــدة  مثــل  واصبــح  معهمــا  ر�ط��مــا 
أســفل البطــن كموديــل لطيــف وعندمــا رآهــا صديقهــا قــال لهــا مــا 
ــت 

ّ
أجمــل هــذا القميــص وهنــا فرحــت محبو�تــھ أيمــا فــرح أل��ــا تلق

مايب�ــ� روحهــا وقل��ــا .أمــا املــرأة ال�ــ� تحــس بــاألذى وألــم ا��نجــر 
ا�ــ�  ســ�نقلب  فإ��ــا  لهــا  أحدهــم  معاملــة  ن�يجــة  خاصرهــا  �ــ� 
تحطيــم ا��بــال ، و�حــذر املــرأة إذا غض�ــت كمــا �ــ� الفيلــم العال�ــ� 
�امبــل)  (بي�ــ�  تمثيــل   (   enoughيكفــي  ) والعائ�ــ�  ال�شــو�قي 
 ، يــوم  ذات  العالــم  �ــ�  ���ــ�ة  أجمــل  صاحبــة  لو��ــ�)  (جنيفــر  و 
�ــ� ســ�يل القضــاء  وال�ــ� يــؤدي ��ــا املــآل أن تتــدرب ع�ــ� القتــال 
ع�ــ� زوجهــا العنيــف والــذي ير�ــد إن�ــ�اع طفل��ــا م��ــا ومــن ثــم قتلهــا 
وطفــق بضر��ــا �ــ� �ل مــرة ومالحق��ــا أينمــا هر�ــت منــھ وح�ســت 

نفســها �ــ� أ�عــد األماكــن لكنــھ يصــل لهــا لعالقاتــھ العديــدة مــع أجهــزة 
هــذه  ع�ــ�  ســلطتھ  فاســتغل  األثر�ــاء  مــن  وهــو  الفاســدين  الشــرطة 
 عظيمــا لكــن طفــح الكيــل ��ــا ومامــن 

ً
املــرأة املســاملة وال�ــ� تحبــھ حبــا

القتــال  ع�ــ�  فتدر�ــت  منــھ  التخلــص  �ــ�  قرارهــا  تتخــذ  أن  ســوى  بــد 
ال�ــ�ار  حصــل  و�الفعــل  منــھ  نفســها  لتح�ــ�  واملالكمــة  واملنــازالت 
�عــد  األخ�ــ�ة  أنفاســھ  لفــظ  ح�ــ�  بكث�ــ�  منــھ  أقــوى  �ــ�  فبــدت  بي��مــا 
صــت منــھ ولــم �عاقــب ب��ــة الدفــاع عــن 

ّ
ضر�ــات م��ــا اليــھ و��ــذا تخل

النفــس . وهنــا ت�ــ�ز ماقالتــھ رمــاح ( إمــرأة �لمــا ناولوهــا دمعــة صــارت 
ذئبــة). و�ســتمر ا��ــب ولوا��ــھ �ــ� حياتنــا مهمــا أوغلنــا �ــ� السياســة 

وحــب األوطــان لنقــرأ شــذرة ( خــدوش) : 

ا��دوش ال�� 
ترك��ا نقراتك ع�� الشرفة الزجاجية

لم تزل
رغم عشرات الشتاءات ال�� غسل��ا

وفصول الر�يع ال�� دلل��ا
�لما مرت ��ا ر�ح �عوي

(فضيلة ال�ساء رهينة �غوايات الرجال .. ت��يز تارديف )..
نــرى  باملــرأة ولســوف  املســتمر  ال��حيــب  أنفســنا ع�ــ�  ــم 

ّ
�عل أن  علينــا 

�ــ� أغــواء  . كمــا أن ال�ــ�اعة ا��قيقيــة �ــ�  العطــاء املســتديم م��ــا 
املــرأة ذا��ــا أك�ــ� مــن مــرة ال ال�ــ�اعة �ــ� أغــواء أك�ــ� مــن إمرأة.املــرأة 
ا��ار�ــ�  مــن  أك�ــ�  الداخ�ــ�  ا��ــرح  تكــره  واملهفهــف  الناعــم  ب��كي��ــا 
والــذي يأ�ــي مــن إتخــاذ موقــف م��ــا أو أهان��ــا بــال م�ــ�ر ب�نمــا ا��ــرح 
ا��ار�ــ� الناجــم مــن الضــرب مــن املمكــن أن يندمــل مــع مرورالوقــت. 
اإلبــداع ح�ــن وصفــت  �ــ� غايــة  �انــت  نجــد رمــاح  املنطلــق  هــذا  ومــن 
األذى)  ا��ــدوش(  تبقــى  حيــث  بارعــة  قص�ــ�ة  شــذرة  �ــ�  ماتقولــھ 
ثب�ــت  كمــا  لد��ــا  ثب�ــت  آل��ــا  والســنوات  الفصــول  عل��ــا  مــرت  مهمــا 
�ــ� الراحت�ــن األصا�ُع.هكــذا هــو تكو�ــن املــرأة الداخ�ــ� الــذي جبلــت 
عندمــا  منــا  يتطلــب  فعليــھ  األبديــة.  صــوب  و�بقــى  األزل  منــذ  عليــھ 
تكــون املــراة ع�ــ� خطــأ يتوجــب البــدء مــن جديــد وطلــب الصفــح م��ــا 
ل�ــي �ســتمر ا��يــاة بالســالم وا��ــب امل��ــ�م واإلكتــواء بالنــار وا���ــ� 
ال�ــ� تتوالــد �ــ� �ل ممارســة حميميــة أو عنــاق �ــ� الهــواء الطلــق أو فــوق 

أســّرة ا��ر�ــر مثلمــا نقــرأ نــص (وقــت بالهو�ــة):

يقال
الفراش يبقى باردا بال شرشفها

الشتاء يطول ح��
تصاب ناره بكحة ال��ر

وانا وهللا
افالت ع�� ال��ادة ا��مراء اجمل من الر

لوال ان�� أبتليت باطفال اليمن 
�عال 

ترعا�ي ا����       
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بلل جبي�� بيقينك
ان �ل ���ء 

سيكون ع�� مايرام 

وح�ــ�  اث�ت�ــن  أنان�ت�ــن  ب�ــن  اللقــاء  ســوى  ل�ســت  العواطــف  (أجمــل 
لقــاءات الصدفــة طالعــة مــن روابــط قامــت �ــ� حيــاة ســابقة .. الروا�ــي 

اليابا�ــي هاروـ�ـي ماروـ�ـي )..
ا���ســانية �ــ� األك�ــ� رهافــة �ــ� اإل�ســان و�ــ� �ــ� ��ايــة املطــاف وجــود 
تقــول  ينقصهــا.  الــذي  العنصــر  عــن  �عضهــا  �ــ�  تبحــث  ال�ــ�  األشــياء 
رمــاح ( �عــال) فهنــا لغــرض الرؤ�ــا و�متــالء العيــون آلن العشــاق ح�ــن 
يتعانقــوا تتعانــق ح�ــ� عيو��ــم وأن مــن ينظــر و�حــدق �عمــق ��ب�بــھ 
افــذ الــروح  هــذا �ع�ــ� وجــود ا��مــال �ــ� عي�يــھ ، كمــا أن العيــون �ــ� نو
القا�عــة �ــ� �ــ�ن ا��ســد ال�ــ� تر�ــد أن تــرى وتحــس مــاذا �ع�ــ� بقــاء 
الشراشــف بــاردة . ب�نمــا لــو إلتقــى ا��ب�ب�ــن فكالهمــا ينطفــيء بنــار 
ا��نــون وا��كمــة ومايفعــم  ب�ــن  إتحــاد  ا��ــب  هــو  . هكــذا  جمرهمــا 
ا�ــ�  وا��ميمية.الدخــول  اللقــاء  انمــا  ا����ــ�  الشــغف  ل�ــس  املــرء 
وع�ــ�  مــاء  قطــرة  بــال  ��ــراء  ا�ــ�  الدخــول  بمثابــة  بالحــب  الشــعر 
 

َ
طر�قــة أوســ�ار وايلــد ( نحــب ال�ســاء رغــم اننــا �عــرف مــن أ��ــن يــزدن

ب�ــن �ل هــذا األيروتيــك نجــد  . ومــن  ثــالث أضعــاف)  ا�ــ�  مصروفاتنــا 
رمــاح التتغافــل والت���ــ� مــن أ��ــا تلــك املــرأة ال�ــ� أبتليــت بالوطنيــة 
الصارخــة والضار�ــة �ــ� عمــق تفك��هــا وعقلهــا واليمك��ــا ا��ــروج مــن 
هــذا املــآل أبــدا فقالــت ( أبتليــت بأطفــال اليمــن) . هكــذا نحــن معشــر 

الشــعراء مهمــا حاولنــا مســك الســعادة ا��قيقيــة نراهــا ســرعان 
ماتتال��ــ� مــن ب�ــن أصا�ــع كفوفنــا فالســعادة �ســ�ية تتأر�ــ� كمــا 

البنــدول ب�ــن ضياعهــا ووجودهــا . 
ا��لفــي  الغــالف  ع�ــ�  وضــع  وجميــل  طــاِغ   إنثــوي  نــص  هنــاك 

: للديــوان 
مابالِك 

م�� �شابكِت هكذا كعو��ة
وانت ابنة املاء ال�سيط

اهد�ي 
فكيف 

سامللم من حواك�� خيباتنا طفولتك
ل�سكن باأللبوم ثانية

ونحتفل 
بليلة امليالد 

 (الذكر�ــات قّوتنــا وعندمــا يحــاول الليــل العــودة ي�ب�ــ� اضــاءة 
التوار�ــخ الكب�ــ�ة كمــا تضــاء املشــاعل .. فيكتــور هيجــو) .

مــن  الذكــرى  ��رجــرة  رمــاح  أطلق��ــا  خاصــة  �لمــة  مابالــِك)   )  
ارة ال�ســيان. كمــا وأن هــذه ال�لمــة 

ّ
ســاحة الغفلــة فالذكــرى ســن

التأر�ــخ  أخطــاء  ي���ــ�  فالتأر�ــخ  والي���ــ�  املــرء  يفــّز  لـ�ـي  طلــق 
ُ
ت

فهــذا  األلبــوم  ذكــر  وأمــا   . هيغــل)  الفيلســوف(  زعــم  حــد  ع�ــ� 
�ع�ــ� ذكــرى صــورة واحــدة منــھ ماهــو ســوى األســف ع�ــ� ��ظــة 
و�ــ�  الســماوة  مدينــة   ) تأر�ــخ  جعــل  عرا�ــ�  روا�ــي  وهنــاك  مــا. 
مدين�ــ�) �لهــا عبــارة عــن صــور �ــ� علبــة ( �ع�ــ� األلبــوم) وأعطــى 
موســومية روايتــھ ( مدينــة �ــ� علبــة) و�ــ� �ل مــرة ��ــ�ب صــورة 
تلــك  �ــ�  التأر�ــخ عل��ــا وماحصــل  مــا و�بــدأ �ســرد  مــا ل�ــ�صية 
الف�ــ�ة �ــ� هــذه املدينــة وعالق��ــا بالوضــع اإلجتما�ــ� والسيا��ــ� 
العرا�ــ� �شــ�ل عــام . فهنــا توفقــت رمــاح �شــ�ل كب�ــ� �ــ� محا�ا��ــا 
أن  مــن   

ً
بــدال امليــالد  ليلــة  متعــة  ع�ــ�  لنفســها وكيفيــة حصولهــا 

 . تكــن كعو�ــ�ة الشــوك  
إستوقفت�� أيضا فلقة معنو�ة را�عة من نص ( طاقة نجاة) :

�� مفارق الوقت امل��ر با��راب
ك ا��بان بطعنك

ّ
ما هّم ظل

ّ
و�ل

اذكر�ي 
فأنا ب�ل العر�ات ال�� ��قت�� 

أسكنك 
روح  أاقصــد  وهنــا  آليــار  شــهرزاد  قالتــھ  فيمــا  الصــواب  ع�ــن 
ا��قيقــة بمــا رمتــھ رمــاح بوجــھ املع�ــ� وهــذا المنــاص منــھ أقــرب 
ب�نمــا  الفارغــة  العر�ــات  مــن  يأ�ــي  فــ�ل ال��يــج  ا�ــ� ال��يــح 
واملعا�ــي  الفكــرة  بإزدحــام  معبئــة  قطــارات  كمــا  رمــاح  إبــداع 
اإل�ســانية املتوجهــة صــوب هــدف الوصــول ا�ــ� محطاتنــا األخ�ــ�ة 

.
سطور أخ��ة بحق الشاعرة :

الشــعري  ��هودهــا  الرقــاب  لهــا  �ســتدير  ســور�ة  شــاعرة  رمــاح 
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”رمــاح  للشــاعرة  الثالثــة  ا��موعــة  �ــ�  افــذة“ 
ّ
الن تنقــُر  خ��شــات 

بو�ــو“ �عــد مجموعت�ــن صدرتــا ســنة ٢٠١٨، همــا :“البحــر يبحــث عــن 
ُ��ا“ 

ْ
اح�ــ� وقــد َســَرق

ّ
أزرقــھ“ – دار ديــار لل�شــر والتوز�ــع بتو�ــس، و“ تف
عــن م�شــورات وزارة الثقافــة الســور�ة بدمشــق.

نصــوص  ولهــا  ســرق��ا)  وقــد  تفاح�ــ�   ) وم��ــا  دواو�ــن  ثــالث  �ــ� 
وا��اهــز  ا��ز�ــن  مــن  الكث�ــ�  وعندهــا  أخــرى  للغــات  م��جمــة 
الرص�ــن  واألدب  الوطــن  ُ��ــ���ا  الــدرب  ع�ــ�  والزالــت  للطباعــة 
 الدافعيــة ا��ماليــة 

ّ
املوجــع . الــذي يتوجــب علينــا إدراكــھ هــو أن

عنــد رمــاح �ــ� حاج��ــا ا�ــ� الرصــد ع�ــ� الــدوام وا�ــ� ا��لــق وقــد 
ا�ــ� م�امــن الصــور داخلهــا وخارجها.وأســتطيع أن  وجهــت رؤ���ــا 
غــرار مســميات  الرماحيــة ع�ــ�  بالقصيــدة  اطلــق ع�ــ� قصيد��ــا 
هــذا  أطلــق  وم��ــا  مظفــر  ��ــا  إشــ��ر  ال�ــ�  النوابيــة  القصيــدة 
بإســمھ  ا��ــاص  بإســلو�ھ  املائز�ــن و�ل  الشــعراء  ع�ــ�  املصط�ــ� 
الالمع�ــن  مديــات  �ــ�  إســمها  تحفــر  أن  رمــاح  إســتطاعت  و�ذلــك 
�ــ� رمــوز الســطوع دون نضــوب . كمــا أن �ســاطة رمــاح  والباق�ــن 
مــع  متعا�شــة  أل��ــا  مخادعــة  �ســاطة  �ــ�  نصوصهــا  �شــكيل  �ــ� 
مــع  املنتقــاة  اقعيــة  والو الظاهــر  الصفــاء  و  القليــل  الغمــوض 
خيــط رفيــع مــن الســور�الية وهــذا يوصلنــا ا�ــ� فهــم �ليــة الشــاعرة 
 �عــض املم�ــ�ات 

ّ
وا�ــ� الشــعور بت�امــل �ــ�صي��ا اإلبداعيــة. وان

الفنيــة للشــاعرة يمكــن مالحظ��ــا دون عنــاء يذكــر ح�ــ� نتوصــل 
ا�ــ� مفاهيــم اهتماما��ــا املماثلــة بالوطــن وا��ــب . الشــعر بال�ســبة 
ماقالــھ  مــع  مــع  تماشــيا  ا��مــال  ا�ــ�  الوصــول  طر�ــق  هــو  لرمــاح 
الشــعر)  ( مافائــدة   ح�ــن ســألھ أحدهــم 

ً
األملا�ــي غوتــة مســ��زءا

فقــال( أنــھ جميــل وهــل هــذا اليكفــي) ألنــھ لــو أصبــح ذا فائــدة فقــد 
جماليتھ.أضــف ا�ــ� ذلــك رمــاح تبحــث عــن ��ــ�ء �عيــٍد ومســتعٍص 

وهــذه �ــ� م�ــ�ة رمــاح الذهنيــة �ــ� الشــعر الوجدا�ــي أو األيروتيــك أو �ــ� 
جعــل األوطــان ع�ــ� طبــٍق مــن شــعر .
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�عيــدا عــن ا��ــالل وا��ــرام يظــل الوشــم عــادة  قديمــة  
لإل�ســان  وعمــودي  أفقــي  مســار  ع�ــ�   ، ا��لــق  قــدم 

ع�ــ� وجــھ ال�ســيطة  ،فقــد عــرف الوشــم �ــ� جميــع 
افــع لــھ مــا ب�ــن  أنحــاء العالــم رغــم اختــالف الدو

األمــراض  مــن  والشــفاء  الشــعبية  املعتقــدات 
إ�ــ� إ�عــاد األرواح الشــر�رة .فــ�ل شــعب إال ولــھ 
خصوصياتــھ �ــ� تــرك بصماتــھ �ــ� هــذا العالــم 

ح�ــ� وان �انــت ع�ــ� األجســاد .
هــذه  ع�ــ�  �شــدَّ  لــن  إفر�قيــا  شــمال  و 
القاعــدة، ح�ــ� أن الوشــم لــم يكــن خاصــا 
باملــرأة ، لكــن حــاالت الرجــال �انــت رهينــة 

ظــل  ب�نمــا  األمــراض   �عــض  مــن  بال�شــا�� 
�ــ�  لآلخــر  موجهــا  خطابــا  ال�ســا�ي  الوشــم 

مجتمــع ذكــوري لــم يكــن للمــرأة فيــھ  ا��ــق 
�ــ� التعب�ــ� عــن ذا��ــا، فــ�ان ال بــد مــن وضــع 
بطاقــة �عر�فيــة ع�ــ� وجــھ املــرأة خصوصــا 

والقدم�ــن  الكف�ــن  وع�ــ� 
هــذه العالمــات ال�ــ� و�ن �انــت 

م��ــا مــن اســتخدمت لهــا 
الكحــل  مثــل  مــواد 
ال�ــ�م  دخــان  أو 

اخضــر.  الوشــم  لــون  ليكــون  النيلــة  مــادة  اســتخدمن  ال�ســاء  آغلــب  إن  إال  اســودا  ليكــون 
رمــوز الوشــم  �انــت �ــ� ا��طــاب املوجــھ لألخــر ( الذكــر) و األخــر ( القبائــل)  .ح�ــ� يكــون الــكالم دون كالم 
تمامــا كعالمــات اإلشــارة وترقيــم الســيارات اآلن .فالرمــوز ســواء أ�انــت خطوطــا أو نقطــا أو حيوانــات ف�ــ� 
تحمــل دالالت متعــارف عل��ــا ب�ــن أفــراد القبيلــة،  فم��ــا مــا يــدل ع�ــ� البلــوغ أو ا��صــب أو القــوة أوا��كمــة 
وغ��هــا ، و طبعــا م��ــا مــا يرمــز للقبيلــة ، ح�ــ� يتــم تمي�ــ� أفرادهــا و�ســا��ا با��صــوص عــن �ســاء با�ــ� القبائــل، 
وتبــدأ الفتيــات �ــ� وضــع أول وشــم مــع ســن البلــوغ ح�ــ� �علــن دون تصر�ــح بالــكالم أ��ــا قــد بلغــت  و�مــا إ��ــا 
قــد تحملــت اآلم الوخــز باإلبــر فإ��ــا أصبحــت قــادرة ع�ــ� تحمــل أعبــاء ا��يــاة الزوجيــة ، فالوشــم ع�ــ� الوجــھ 
الغــض غ�ــ� األوشــام ال�ــ� تكــون ع�ــ� وجــھ الســيدة الكب�ــ�ة �ــ� الب�ــت وال�ــ� عــادة مــا تضــع وشــما  يــدل ع�ــ� 
ا��كمــة والرزانــة ســواء �انــت الزوجــة األو�ــ� بــ�ل مــا يمنحــھ لهــا هــذا الســبق مــن ســلطة إدار�ــة �ــ� الب�ــت، أو 
أم الــزوج وعــادة مــا  يتخــذ  الوشــم أشــ�اال مختلفــة ف�ــ�  تكــون بطاقــة �عر�ــف ��ــ�صية الفتــاة والســيدة  

الواشــمة قــد تكــون الزوجــة األو�ــ� أو ا��مــاة لكــن غالبــا �ــ� املــرة األو�ــ� أو الوشــم األول تضعــھ ســيدة �شــتغل 
باألمــر وتكــون مــن أم الفتــاة ال�ــ� �ســعدها أن �علــن إن ابن��ــا قــد بلغــت.ً
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تــم  ح�ــ�  لغو�ــا؟  ال�لمــة  هــذه  إليــھ  ترمــز  ومــا  الوشــم؟  هــو  مــا  ًًًأوال 
ولتمنــح   ، ا��ســد  ع�ــ�  للرســم  تار��ــ�  مســار  عــن  لتع�ــ�  اقتناصهــا 
و�ن  نجــد  بتعددهــا  املعاجــم  إ�ــ�  بالعــودة   ، ذلــك  خــالل  مــن  ا��لــود 
اختلفــت قليــال فــإن فعــل أوشــم عــادة مــا يــدل ع�ــ� البدايــة ، بدايــة 
ظهــور العشــب ح�ــن نقــول أوشــمت األرض أو بدايــة ال�ــ�ق ح�ــن يق�ــ�ن 
الفعــل بالســماء وقــس ع�ــ� ذلــك ح�ــ� نصــل إ�ــ� أوشــمت الفتــاة مــا قــد 
�ع�ــ� بــدء ثدي��ــا �ــ� النتــوء أي بدايــة البلــوغ والتحــول مــن كو��ــا طفلــة 

إ�ــ� مرحلــة الرشــد صغ�ــ�ة 
فالوشــم إذن هــو البدايــة ســواء بدايــة احتفــاء اإل�ســان بالطبيعــة منــذ 
إ�ــ� الوشــم املتعــارف عليــھ غ�ــ� مــا �عيــد  أالف الســن�ن قبــل امليــالد، 

ح�ــن توشــم الفتــاة لتعلــن عــن بلوغهــا 
�ــ� ا��لــد، مــن أجــل رســم  إبــر  والوشــم قديمــا عــرف مــن خــالل غــرز 
أشــ�ال متفــق عل��ــا، ثــم مــلء الثقــب إمــا بالنيلــة أو الكحــل أو دخــان 
ال�ــ�م واختــالف املــواد يحيلنــا طبعــا إ�ــ� اختــالف اللــون ال��ا�ــي وهــو 
أمــر ل�ــس بالعبــث حســب األعــراف املتفــق عل��ــا ضمنيــا عنــد أغلــب 
األمــراض  مــن  للشــفاء  يرمــز  األســود  الوشــم  فعــادة  األرض  شــعوب 
التفســ��  حســب  الشــر�رة  األرواح  و��عــاد  الع�ــن  مــن  وا��مايــة 
مــا  غالبــا  والــذي  األخضــر  اللــون  عكــس  الظواهــر  لهــذه  األنطولو�ــ� 
�ان يتخــذ للز�نــة والغوايــة واإلثــارة وهــو عــادة مــا تضعــھ الفتيــان ح�ــن 

. يبلغــن 
ومــن خــالل مقــال للباحــث املغر�ــي جمــال ا��مــداوي ملفهــوم الوشــم 

حيــث قــال: 
طــرف  فــوق  أوالوســم  أوالرســم  بالعالمــة  اللغــة-  �ــ�   - الوشــم  �عــرف 
أو  يــدا  أو  ذراعــا  أو  كتفــا  يكــون  �أن  اإل�ســان،  جســم  أطــراف  مــن 
ملونــة.  حنــاء  أو  واخــزة،  إبــرة  أو  حــادة،  آلــة  باعتمــاد  ج��ــة،  أو  ذقنــا 
الوشــم  يكــون  مــا  وغالبــا،  وشــام.  و  فوشــوم  وشــم،  �لمــة  جمــع  أمــا 
ابــن منظــور  لل��ي�ــن والتنميــق والتحب�ــ� والتجميــل. و�ــ� هــذا، يقــول 
�ــ� م��مــھ (لســان العــرب):» وشــم : ابــن شــميل: الوســوم والوشــوم 
العالمــات . ابــن ســيده : الوشــم مــا تجعلــھ املــرأة ع�ــ� ذراعهــا باإلبــرة 
ثــم تحشــوه بالنئــور ، وهــو دخــان ال�ــ�م ، وا��مــع وشــوم ووشــام... 
وال��شــم ال��قــع . ووشــم اليــد وشــما : غرزهــا بإبــرة ثــم ذر عل��ــا النئــور 
، وهــو الني�ــ� . واألشــم أيضــا : الوشــم . واستوشــمھ : ســألھ أن �شــمھ 
عنــت 

ُ
. واستوشــمت املــرأة : أرادت الوشــم أو طلبتــھ . و�ــ� ا��ديــث: ل

الواشــمة واملستوشــمة ، و�عضهــم يرو�ــھ : املو�شــمة ، قــال أبــو عبيــد 
ومعصمهــا  كفهــا  ظهــر  �غــرز  �انــت  املــرأة  أن  وذلــك  اليــد  �ــ�  الوشــم   :
بإبــرة أو بمســلة ح�ــ� تؤثــر فيــھ ثــم تحشــوه بالكحــل أو النيــل أو بالنئــور 
، والنئــور دخــان ال�ــ�م ، ف�ــ�رق أثــره أو يخضــر . و�ــ� حديــث أ�ــي بكــر 
ملــا اســتخلف عمــر - ر��ــ� هللا ع��مــا : أشــرف مــن كنيــف ، وأســماء 
 . با��نــاء  اليــد  منقوشــة  أي  ممســكتھ  اليــد  موشــومة  عم�ــس  ب�ــت 
ابــن شــميل : يقــال فــالن أعظــم �ــ� نفســھ مــن امل�شــمة ، وهــذا مثــل 
، وامل�شــمة : امــرأة وشــمت اســ��ا ليكــون أحســن لهــا . وقــال الباه�ــ� 
أبــو منصــور:  قــال   . الواشــمة  مــن  �ــ� نفســھ  لهــو أخيــل  أمثالهــم  �ــ�   :
وامل�شــمة �ــ� األصــل مو�شــمة، وهــو مثــل املتصــل، أصلــھ موتصــل . 

�ــ� الذراع�ــن ووشــوم الظبيــة واملهــاة : خطــوط 
امــرأة  �ــ� دق الوشــم �ــ� عــادة  ال�ــ� �شــتغل  املــرأة  الواشــمة  أو 
متخصصــة يتــم اســتقدامها لتقــوم بفعــل الوشــم بأمــر مــن األم أو 
الزوج أو ام الزوج و�ن �ان �� منطقة فلســط�ن وتركيا و�شــهادات 
حيــة �شــرن أن مــن تقــوم بالوشــم عــادة تكــون مــن * النور�ــات* 
أي ال��ر�ــات  ب�نمــا �ــ� ا��ضــارات املصر�ــة عــادة مــا تكــون مــن 
الكهنــة لكــن �ــ� املغــرب ف�شــار إ�ــ� أ��ــا تكــون قــد ورثــت الصنعــة 
مــا  وهــذا  و�ــ�  أو  ضر�ــح  مباركــة  وتحــت  معلم��ــا  او  والد��ــا  عــن 
�ــ� شــمال  �ــ� مقالــة عــن ســيمياء الوشــم  أشــار�ليھ د. ا��طي�ــ� 
 – الوشــم)  بإنجــاز  تقــوم  ا�ــ�  (املــرأة  الواشــمة  (أن  إ�ــ�  إفر�قيــا، 
�ــ� بــالد املغــرب األق��ــ� – عــادة تخضــع لطقــوس تكر�ــس عنــد 
ضر�ــح و�ــ� متخصــص- حيــث تــرى �ــ� منامهــا هنــاك بأ��ــا �ســتلم 

إبــرة الوشــم *
والوشــم ال يخــص ال�ســاء فقــط  و�نمــا للرجــال نص�ــب منــھ  ففــي 
ا��ديــث : أن داود - عليــھ الســالم - وشــم خطي�تــھ �ــ� كفــھ فمــا 
رفــع إ�ــ� فيــھ طعامــا وال شــرابا ح�ــ� �شــره بدموعــھ ؛ معنــاه نقشــها 

�ــ� كفــھ نقــش الوشــم...
و�عــود تار�ــخ الوشــم حســب العديــد مــن الباحث�ــن  ا�ــ� مــا يناهــز  
٦٠٠٠ ســنة قبــل امليــالد  فكمــا �ان اإل�ســان القديــم يتفاعــل مــع 
الطبيعــة ال�ــ� تحيطــھ و�ع�ــ� عــن ذلــك مــن خــالل الرســومات ع�ــ� 
جــدران الكهــوف واملغــارات ســواء مــن برصــد أشــ�ال ا��يوانــات 
ال�ــ� �ســتأ�س ��ــا أو ال�ــ� تخيفــھ أو ح�ــ� ال�ــ� يضــع أشــ�الها حولــھ 
تيمنــا لكــن الظــروف  كث�ــ�ا مــا �انــت تضطــره للرحيــل ممــا جعلــھ 

افقــھ أينمــا رحــل  ينقــش هــذه الرســومات ع�ــ� جســده ل��
.

 حيث يقول ��ر ا��اج حســ�ن باحث من  أبو ظ�� بمقال �شــر 
بمجلــة  ســ�اي نيــوز العر�يــة أن الهــدف مــن الوشــم �ــ� بداياتــھ هــو 
ال�شــبھ بالطبيعــة أو التما�ــ� معهــا. فصــور ا��يوانــات ال�ــ� �انــت 
تظهــر ع�ــ� أجســاد ال�شــر �انــت أيقونــات حــاول ال�شــر مــن خاللهــا 
أن يتقر�ــوا إ�ــ� الطبيعــة بــ�ل تجليا��ــا . فــإذا �ان اإل�ســان األول 
ملــا �ان يخ��ــ� منــھ،   

ً
رســم ع�ــ� جــدران الكهــوف واملغــاور صــورا

فــإن مــن أ�ــى �عــده نقــل هــذه الصــور وتلــك الرســومات إ�ــ� جســده 
ليحملهــا أنـــــى ذهب.و�ــ� �ل مــرة �انــت ي�تقــل ف��ــا ذلــك املوشــوم 
الب�ئــة  مــن  عناصــر  جســده  ع�ــ�  يرســم  �ان  جديــد  مــ�ان  إ�ــ� 
اإل�ســان  و�ــات  «اللوحــات»  تلــك  تنوعــت  هنــا  ومــن  ا��ديــدة 

أيقونــة متنقلــة. 
ولعــل أقــدم وشــم هــو الــذي ع�ــ� عليــھ ع�ــ� جســد رجــل الث�ــ� كمــا 
يصط�ــ� ع�ــ� �ســميتھ وهــو املوميــاء ال�ــ� ع�ــ� عل��ــا �ــ� جبــال األلــب 
و�عــد  حيــث  ســنة   ٥٣٠٠ قبــل  عــاش  أنــھ  األبحــاث  أثب�ــت  وال�ــ� 
لعمليــة  �عر�ضــھ  �عــد  عليــھ  الفحوصــات  مــن  مجموعــة  إجــراء 
إزالــة التجميــد اندهــش العلمــاء أل��ــم وجــدوا أن جســده يحمــل 
حوا�ــ� خمســ�ن وشــما يصعــب تفســ�� مغزاهــا إال أ��ــا دليــل ع�ــ� 
��ة كون الوشم هو �عب�� سيميا�ي ��أ إليھ اإل�سان ا���ري 

الوشم تعريفه وتاريخه

حوا�ــ� خمســ�ن وشــما يصعــب تفســ�� مغزاهــا إال أ��ــا دليــل ع�ــ� 
��ة كون الوشم هو �عب�� سيميا�ي ��أ إليھ اإل�سان ا���ري 
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ت
سا

درا القديــم �ــ� تماهيــھ مــع الطبيعــة وهنــا صــور تــدل ع�ــ� �عــض هــذه 
األوشــام والفر�ــق الط�ــ� الــذي اشــتغل ع�ــ� الك�ــ� ال�شــري الــذي 

حافظــت عليــھ الطبيعــة لتقدمــھ للعلــم والعلمــاء
�ــ�  القديــم  اإل�ســان  عرفــھ  إ�ســا�ي  ســيميا�ي  �عب�ــ�  هــو  فالوشــم   
انــھ  إال  منــھ  واألغــراض  مدلولــھ  اختلــف  وان  املعمــور  أنحــاء  �ل 
�ان متواجــدا �ــ� �ل ا��ضــارات الســابقة فقــد �ان معروفــا عنــد 
والســومر��ن،  واألفارقــة،  والهنــود،  والياباني�ــن،  الص�ني�ــن، 
و  والفــرس،  وال�لداني�ــن،  والبابلي�ــن،  واأل�ادي�ــن،  واآلشــور��ن، 
ذلــك  إ�ــ�  أشــار  كمــا  والرومــان  واليوناني�ــن،  املصر��ــن،  الفراعنــة 
.. الوشــم  �عر�فــھ لظاهــرة  �ــ�  ا��مــداوي  املغر�ــي جمــال  الباحــث 

ومن  أشهر األوشام ال��  خلدها التار�خ أيضا تلك ال�� وجدت ع�� 
فخــد موميــاء مصر�ــة حيــث قــال ع�ــ� عبــد الرحيــم، باحــث أثــري، 
ديانا��ــم ومعتقدا��ــم،  �ــ�  الوشــم  مارســوا  القدمــاء  املصر��ــن  إن 
واتخــذوا مــن رســومھ وســائل للزخرفــة والتجميــل، كمــا اك�شــف 
أثر�ــون وجــود عالمــات الوشــم داخــل مق�ــ�ة تــوت عنــح أمــون، الفتــا 
إ�ــ� أن الدالئــل األثر�ــة ال�ــ� تــم الكشــف ع��ــا ح�ــ� اآلن، تو�ــ� أن 

الوشــم �ــ� مصــر الفرعونيــة �ان قاصــًرا ع�ــ� ال�ســاء. 
لهــا  خضعــت  فحــوص  كشــفت  لـ“البديــل“:  الرحيــم  عبــد  يقــول 
عــن  عــام   ٢٣٠٠ مــن  أك�ــ�  قبــل  عاشــت  مصر�ــة  لشــابة  موميــاء 
وشــم طبــع أع�ــ� إحــدى فخذ��ــا، دلــت الطر�قــة ال�ــ� نفــذ ��ــا ع�ــ� 
ر�ــادة الفراعنــة �ــ� فــن الوشــم، متا�عــا: �عتقــد أن الوشــم �ــ� مصــر 
الفرعونيــة �ان يرمــز إ�ــ� حمايــة ال�ســاء مــن األمــراض ا���ســية، 
ــا بفئــات أقــل اجتماعًيــا،  غ�ــ� أنــھ ع�ــ� أيًضــا 

ً
وغالًبــا مــا �ان مرتبط

اقــع ذات صلــة  ع�ــ� الوشــم �ــ� موميــاوات �ســائية مدفونــة �ــ� مو
والنخبــة. امللكيــة  باألســرة 

املوشــوم  وا��ســد  إل�ــ�،  كخلــق  ا��ســد  ؟  ا��ســد  لــم  لكــن 
بالظــروف الطبيعيــة وا��يــط واالنتمــاء، هــو نفســھ ا��ســد الــذي 
عليــھ معتقداتــھ ومخاوفــھ،  يرســم  أن  القديــم  اإل�ســان  اســتطاع 
�ــ�  والقبائليــة  الفرديــة  ل��صوصيــة  يرمــز  ســيميائيا  معطــى  إنــھ 
البطاقــة  فيــھ  �غيــب  زمــن  �ــ�  الفــرد  هو�ــة   هــو  و�التا�ــ�  واحــد  آن 
التعر�فيــة لل�ــ�ص مــن حيــث هــو الفــرد وهــو االنتمــاء ل��ماعــة 
فهــو امل�ــن املتخــم بالــدالالت حســب رأي الباحــث الســوري ابراهيــم 
محمــود حيــث جــاء �ــ� ملــف ا��ســد �ــ� مجلــة عالــم الفكــر الكو��يــة 
ا��ســد  دياليكتيــك   * �ــ�  يونيــو ٢٠٠٩ وكذلــك   – أبر�ــل   ٤ العــدد 
وا��ليــد إلبراهيــم محمــود الصــادرة عــن م�شــورات وزارة الثقافــة 
الســور�ة ، دمشــق ٢٠٠٧    جــاء فيــھ * ب�ــن ا��ســد كمعطــى إل�ــ� 
وا��ســد  خاصــة،  محيطيــة  بثقافــة  ــم  تأمَّ وقــد  وا��ســد  محــض، 
وقــد تج�ــ� بيــان إشــارات �ــ� منت�ــ� الفرديــة، كمــا �ــ� أشــ�ال املــود( 
أصبــح  وكيــف  ا��ســد،   متحــوالت  اســتقصاء  يمكــن  املوضــة)، 
 شــديد التمركز �� الثقافة، و�صورة رئ�ســة �� الدراســات 

ً
موضوعا

إ�ــ� تأو�ــالت ك�ــ�ى*  ا��ديثــة، وكيــف ان�ــ�ى 
وهذا ما يؤكده دافيد لو�روتون ح�ن يقول : (إن ا��سد املنفصل 
والنمذجــة  والتعديــل  لل�شــكيل  موضوعــا  أصبــح  ا��ماعــة  عــن 
فهــو بحســب الــذوق الفــردي �عــاد صياغتــھ بحيــث ال �عــدل الفــرد 
يل�ســھ غطــاء ســيكولوجيا وروحيــا  بــل أيضــا  ذاتــھ عي��ــا  مظهــره 

ورمز�ــا ليصبــح قابــال للســكن و�ســتخلص مــن هــذا التعر�ــف أن : ١- 
إن ا��ســد ل�ــس معطــى طبيعيــا فقــط بــل أيضــا مك�ســبا اجتماعيــا، 
يتــم بنــاؤه ع�ــ� التفاعــل االجتما�ــ� ٢-ا��ســد يتــم إعــداده مــن قبــل 
األســاط��  بحســب  وأيضــا  ومعتقداتــھ  تمثالتــھ  ع�ــ�  بنــاء  الفــرد 
فتختلــف الرؤ�ــة ا��ســد باختــالف الســياقات االن��و�ــو ثقافيــة ٣- 
ا��ســد ل�ــس حالــة بــل هــو ص�ــ�ورة متحولــة ومتغ�ــ�ة �ــ� �ل ��ظــة 

التحــوالت االجتماعيــة داخــل ا��تمــع) حســب 
فا��ســد هــو أنــت  ، هــو ذلــك ا��لــق الر�ا�ــي املرتبــط بــك، و�التا�ــ� 
عليــك التعر�ــف والتصر�ــح بانتماءاتــھ مــن خــالل خلــق ذلــك التم�ــ� 
ال�ســيط �ــ� رمز�تــھ والعميــق عمــق األلــم بمدلولــھ ، التم�ــ� الــذي قــد 
�عرفنــا أك�ــ� مــن اللبــاس الــذي قــد نتخ�ــ� عنــھ �ــ� ��ظــات معينــة ، 

لبــاس يخاطــب اآلخــر الفــرد واآلخــر القبيلــة 
فا��ســد �ان دائمــا مقدســا ولــھ داللــة خاصــة وهــو التعب�ــ� األمثــل 

ير�ــط  والعــرف  نظافتــھ  ع�ــ�  ركــزت  مثــال  فالديانــات  عليــھ  نحــن  ملــا 
جماليــة الــروح بجماليتــھ وح�ــ� بجماليــة الــذات اإللهيــة ح�ــن نقــول 
أن هللا جميــل و�حــب ا��مــال وا��ســد هــو مــرآة صاحبــھ فــال معــزل 

للــروح عــن ا��ســد وال فــارق بي��مــا 
مــن هنــا نجــد أن اختيــار ا��ســد للتعب�ــ� عــن االنتمــاء لــم يكــن عبثــا 
ال�ــ� تركهــا اإل�ســان األول ع�ــ�  ال�ــ� اهتمــت بالرســوم  فا��فر�ــات 
جــدران املغــارات، مــا كنــت لتغفــل االوشــام ال�ــ� رســم��ا اإلبــر ع�ــ� 
األجســاد لكــن ر�مــا طبيعــة األول �ــ� غ�ــ� طبيعــة الثا�ــي ، فال��ــور 
�ســتطيع أن تتحــدى الظــروف الطبيعيــة لتوصــل إلينــا رســال��ا إ�ــ� 
اليــوم ب�نمــا األجســاد تضمحــل وتندثــر �عــد املــوت والتحلــل الطبي�ــ� 
لألجســام ال�شــر�ة، ولعلــھ ل�ــس هنــاك مــن احتفــى با��ســد بمــا يليــق 
أك�ــ� مــن املصر��ــن القدامــى وذلــك مــن حيــث التحنيــط واإلبقــاء عليــھ 

ح�ــ� �عــد املــوت حيــث تقــول 
رفيــف رشــيد �ــ� مقــال حــول أهميــة ا��ســد وقيمتــھ وقيمــة االعتنــاء 
بــھ * لقــد اهتــم القدمــاء با��ســد و بكيفيــة االعتنــاء بــھ و بجمالــھ. 
اإل�ســا�ي,  ا��ســد  المــس  مــن  أول  �انــوا  القدامــى  املصر�ــون  و 
و  للمظهــر,  تمجيــد  هــو  ا��ســد  ��فــظ  ينحــو  الــذي  فالتحنيــط 
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ع�ــ� درا ظهــرت  ال�ــ�  فا��فر�ــات  ا��يــاة.*  مغــادرة  �عــد  تبقــى  ملــا 
جــدران القبــور الفرعونيــة أو �ــ� �عــض املناطــق الســودانية �انــت 
هــذه  �ــ�  القدمــاء  بــاع  علــو  تب�ــن  بطر�قــة  الوشــم  عمليــة  تو�ــ� 
العمليــة و�التا�ــ� تخلــد لهــذه الطقــوس القديمــة وتب�ــن تطورهــا 
ع�ــ� العصــور، وذكــرت العاملــة اإلنجل��يــة، بــالك مــان، �ــ� كتا��ــا 
إال  مؤملــة،  الوشــم  عمليــة  أن  رغــم  مصــر“:  صعيــد  �ــ�  ”النــاس 
أ��ــا �انــت من�شــرة ب�ــن النــاس، و�ان يقــوم ��ــا متخصــص، �ان 
الوشــم  بــدق  ال�ســاء  رغبــت  و�ذا  و�نــادي،  القــرى  ب�ــن  يتجــول 
تقــوم ســيدة متخصصــة برســمھ، وتنــادي �ــ� األخــرى، وغالًبــا مــا 
يتواجــد فنــان الوشــم �ــ� ســوق القر�ــة، و�عــرض الرســومات ع�ــ� 

”ال�ــ�رة“. وأشــهرها  ز�ائنــھ، 
ولقــد جــاء �ــ� مقــال للباحــث الســودا�ي عبــد العز�ــز بركــة ســاكن 
أكــدت   * بالســودان  إ�ســانية  وثيقــة  أقــدم  بالوشــم  عنونــھ 
�ــ�  والباحث�ــن  العلمــاء  �عــض  قبــل  مــن  ا��فر�ــات واملشــاهدات 
ممالك النو�ة القديمة �شــمال الســودان أن الوشــم ع�� ا��ســد 
�ان مســتخدما �ــ� العهــد املــروي الكو��ــ� ( ٩٠٠ ق م – ٣٥٠ ق 

م ) ع�ــ� منحوتــات البجــا والنو�ــة ، كمــا أنــھ مــورس �ــ� جميــع املمالــك 
النو�يــة الالحقــة مثــل مملكــة علــوة واملقــرة وســو�ا وكبوشــية ونو�اتيــا *
 اقتناصــا للمصط�ــ� اللغــوي الــذي وظفــھ الباحــث الســودا�ي يمكــن 
هو�ــة  تتحــدد  ��ــا  ان  ذلــك  إ�ســانية   وثيقــة  أقــدم  الوشــم  اعتبــار 
بمثابــة  تكــون  �ــ�ص�تھ،  عــن  أخــرى  وتفاصيــل  وانتمائــھ  املوشــوم 
ا��طــاب الصامــت املوجــھ لألخــر. فالوشــم ارتبــط بالوجــود ال�شــري 
و�ــ� �ل أنحــاء العالــم، وان حافــظ ع�ــ� خصوصيــة �ل منطقــة ع�ــ� 
إفر�قيــا  �ــ�  الوشــم  غ�ــ� مدلــول  الالتي�يــة   أمر�ــ�ا  �ــ�  حــدة فالوشــم  
واســيا، وان توحــدت األدوات املســتخدمة فالرمــوز تختلــف مــن قبيلــة 
االنطرو�ولو�ــ�  البعــد  باختــالف  أخــرى  إ�ــ�  منطقــة  ومــن  أخــرى  إ�ــ� 

. والو�ــ�  والعصــور  ا��يطــة  واملؤثــرات  واملعر�ــ� 
لكــن هــل ا��ســد متحقــق �ــ� جماليتــھ وتم�ــ�ه عــن األخــر، طبعــا ال ، 
إن   * النــص والتأو�ــل  ا��ســد   * �ــ� كتابــھ  الزا�ــ�  يقــول فر�ــد  فكمــا 
ا��ســد ل�ــس بمعــزول عــن اآلخــر أي أن ت�املــھ وجماليتــھ ال يــدرك إال 

باآلخــر ســواء مــن خــالل التأمــل  أو مــن خــالل تفاعلــھ*

ثقافــة  نرصــد  أننــا  فاألســاس  إفر�قيــا  شــمال  عــن  نت�لــم  عندمــا 
أماز�غيــة بصمــت الشــر�ط املتوســطي مــن املغــرب غر�ــا إ�ــ� مصــر 
شــرقا ، فالقبائــل األماز�غيــة اســتطاعت أن تبصــم تار�ــخ املنطقــة 
�ــ�  املتفــردة  الرمــوز  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  افيا��ــا،   وجغر
كينون��ــا و�ــ� التعب�ــ� عــن ذا��ــا ،  تقــول فاطمــة فايــز، و�ــ� أســتاذة 
جامعيــة باحثــة �ــ� علــم اإل�ســان بجامعــة «ابــن زهــر «الوشــم هــو 
بــھ ومــن خاللــھ  عّ�ــ�  ا��ســد،  أشــ�ال االشــتغال ع�ــ�  مــن  شــ�ل 
األماز�ــغ عــن وع��ــم بأهميــة ا��ســد، باعتبــاره مرآة للذات/الفرد، 
كجــزء مــن ا��ماعــة، فالبعــد الهو�ا�ــي للوشــم ال يمكــن تجــاوزه° 
وهــذا مــا ذهبــت إليــھ الباحثــة ســعاد أحمــد أبــو برنوســة و�ــ� تقــدم 
ملقالــة لهــا عــن الوشــم بلي�يــا ح�ــن تقــول  :( لــم يكــن الوشــم الــذي 
ــُم بــھ اللي�يــون أيد��ــم وصدورهــم ووجوههــم �ــ� يــوم مــن األيــام  ِ

ّ
ُ�َعل

 مــن اللهــو والعــــبث أو ح�ــ� ��ــرد الز�نــة، و�نمــا �ان يحتــل 
ً
لونــا

ظاهــرة  �عــود  حيــث  لد��ــم،  اجتماعيــة  رتبــة  أو  قدســية  م�انــة 
التار�ــخ  ذلــك  إ�ــ�  باالماز�غيــة)  (تي�لمبــاس  �ســ��  مــا  أو  الوشــم 
بدائيــة  حيــاة  �ع�شــون  النــاس  �ان  عندمــا  الِقــَدم  �ــ�  املوغــل 
ظاهــرة  بــرزت  خاللهــا  الطبيعــة،  مظاهــر  �عــض  ف��ــا  يقدســون 
مــن  تتألــف  ال�ــ�  الطوطميــة  ا��تمعــات  �ســ��  مــا  �ــ�  الوشــم 
قبائــل وعشــائر صغ�ــ�ة، لــ�ل م��ــا طوطمهــا ا��ــاص، الــذي ترتبــط 
 لهــا، و�ان الــدم والشعـــــر مــن أك�ــ� عناصــر ا��ســد 

ً
بــھ وتتخــذه رمــزا

 �ــ� إنجــاز الطقــوس والشــعائر الدي�يــة عنــد 
ً
اإل�ســا�ي، اســتخداما

هــذه العشــائر وع�ــ� هــذا األســاس: فإنــھ حينمــا �انــت تطبــع صــورة 
الطوطــم ع�ــ� جســم اإل�ســان املــراد ام��اجــھ (حلولــھ) بطوطمــھ 
 ومعنو�ــا 

ً
 ماديــا

ً
�ان البــد مــن �سـيـيـــل الــدم لـ�ـي يم�ــ�ج بــھ ام��اجــا

ومــن هنــا �شــأت عــادة الوشــم �ــ� أول أمرهــا.
وظــف  قــد  األماز�ــغ  عليــھ  يصط�ــ�  مــا  حســب  تــ�از  أو  فالوشــم 
إ�ــ� جانــب الرمــوز املتعــارف عل��ــا  بمصط�ــ�  تيفينــغ أو األر�عــة 

والعشــر�ن حرفا الذين تتكون م��م هذه الكتابة و�� حروف مشــتقة 
مــن الكتابــة اللي�يــة القديمــة و�مكــن تحديــد الوشــم �شــمال إفر�قيــا 
املنطقــة  أي  تامزغــا*  ب*  �ســ��  �انــت  ال�ــ�  املنطقــة  ع�ــ�  افيــا  جغر
األندلــس  ومــن  إ�ــ� مصــر شــرقا  األطل��ــ� غر�ــا  ا��يــط  مــن  املمتــدة 
إ�ــ� ال��ــراء الك�ــ�ى وقــد اتجــھ العلمــاء والباحث�ــن إ�ــ� كــون الرمــوز 
املســتخدمة �ــ� الوشــم األماز��ــ� �شــبھ الكث�ــ� مــن الرمــوز الرومانيــة  
فلعــل ال��بــر ��ــذه املناطــق ومــن خــالل تأثرهــا باإلم��اطور�ــة الرومانيــة  

الوشم عند المرأة في شمال افريقيا
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درا ال�ــ� �انــت قو�ــة آنــذاك. ولقــد تجــاوزت هــذه األشــ�ال والرمــوز 
التقليديــة  الصناعــات  مثــل  أخــرى  اســتخدامات  إ�ــ�  الوشــم 
والهندســة املعمار�ــة وال�ســيج وغ��هــا  مــا يجــدر اإلشــارة إليــھ 
هــو أن الف�ــ�ة املت�لــم ع��ــا �انــت إبــان ان�شــار الديانــة املســيحية 
ولعــل أغلــب الرمــوز تــدل ع�ــ� ذلــك وهــذا مــا ذهــب إليــھ �عــض 
مفســري أســباب التحر�ــم والغ�ــ� مؤ�ديــن لفكــرة الرفــض أل��ــا 
مســيحية  رمــوزا  تحمــل  أل��ــا  و�نمــا  اإلل�ــ�  ا��لــق  مــن  �غ�ــ� 

معارضــة للديانــة اإلســالمية .
يقــول  بلقاســم ا��طــاري  �ــ� الدراســة ال�ــ� �شــر��ا �ليــة اآلداب 
�ــ�  ســيميوطيقية  كظاهــرة  *الوشــم  ب  املوســومة  بوجــدة  
الثقافــة األماز�غيــة، ســؤال الثقافــة األماز�غيــة  *: ( وقــد ظهــر 
الســا�ع  القــرن  �ــ� دول شــمال أفر�قيــا، فح�ــ�  الوشــم قديمــا 
أماز�غيــة  قبائــل  العر�ــي  املغــرب  �ســكن  �انــت  امليــالدي حيــث 
تديــن لبعضهــا بالديانــة املســيحية نظــرا للتأث�ــ� املباشــر الــذي 

 الوشم الخطاب الصامت

نقــش الصليــب موشــوما  الرومانية.و�ظهــر  �انــت تمارســھ اإلم��اطور�ــة 
ع�ــ� جبــاه ال�ســاء، و�ن كنــا نر�ــ� الداللــة الرمز�ــة لهــذا الوشــم �عــود 

باللغــة األماز�غيــة.) التــاء  أساســا ��ــرف 
الوشــم تقليــد عر�ــق �ــ� الثقافــة األماز�غيــة ولقــد مارســھ اإل�ســان ��ــذه 
املنطقــة للتأكيــد عــن هو�تــھ وانتمــاءه وثقافتــھ وقــد يكــون أيضــا بفعــل 
ج���ــ� بمــا أن املــرأة �انــت تتخــذه للغوايــة وتكر�ــس جمالهــا ومــن هنــا 
فقــد  األماز��ــ�  للوشــم  الوظائــف  مــن  مجموعــة  نجــد  أن  �ســتطيع 
اســتخدم األماز�ــغ الوشــم لعــدة وظائــف م��ــا ا��ماليــة وم��ــا اإلخبار�ــة 
والشــفائية وأيضــا امليثولوجيــة  واالن��و�ولوجيــة ولقــد ذهــب الباحــث 
جميل حمداوي إ�� تحديد ثالثة عشر وظيفة للوشم األماز��� شرح �ل 
واحــد م��ــا بتفصيــل �ــ� الدراســة املعنونــة ب* ظاهــرة الوشــم �ــ� الثقافــة 
األماز�غيــة* و�ــ� �التا�ــ� : ا��ماليــة – التطه�ــ� – العالجيــة – ال�ــ�ر�ة 
– األن��و�ولوجيــة – الهو�اتيــة - الســادية أواملازوشــية – االجتماعيــة – 

النفســية – ا���ســية – األيقونيــة – الفلكيــة و الوظيفــة التمي��يــة *

التحر�ــم،،  بحكــم  االنقــراض  ع�ــ�  قار�ــت  ال�ــ�  املظاهــر  مــن 
البعيــدة  القــرى  �ــ�  نصادفهــن  اللوا�ــي  الســن  كبــار  ال�ســاء 
ولطاملــا  مختلفــة،  بأشــ�ال  بالوشــم  وجوههــن  تز��ــت  وقــد 
أغرانــا حــب االســتطالع الستكشــاف تلــك األشــ�ال ومدلولهــا 
ولغاليــا مــا يمــر بالذهــن طــرح الســؤال للبحــث عــن تار�ــخ نقشــھ 
والظــروف ال�ــ� ســاعدت ع�ــ� رســمھ والغر�ــب �ــ� األمــر أنــھ نــادرا 
مــا تجــد امــرأة تقــر أ��ــا ســعت للوشــم بطــوع إراد��ــا فغالبــا مــا 
تكــون أإلبــرة األو�ــ� بإ�عــاز مــن األم ال�ــ� ت�شــوق ل�شــهر بالقر�ــة 
بــأن ابن��ــا قــد بلغــت، ف�ســتد�� مــن يــدق ع�ــ� الوجــھ الغــض 
بإبــر رصــدت لألمــر مــع تمر�ــر خطــاب إلزامــي ع�ــ� أنــھ مص�ــ� �ل 
فتــاة هــو الــزواج وال زواج دون وشــم، وهــو أمــر عــادة مــا يتــم �ــ� 
تو��ــ�  ال�ــ�  واألم  األع�ــن،  اقبــة  مر تحــت  احتفاليــة  طقــوس 
أ��ــا  ل��اضــرات  تظهــر  ح�ــ�  األلــم  رغــم  البــ�اء  �عــدم  ابن��ــا 
أصبحــت نا��ــة وكمــا أ��ــا تحملــت الوخــز باإلبــر فســ�تحمل 

أعبــاء ا��يــاة الزوجيــة ،
  فالقبائــل ال�ــ� لــم تكــن تمنــح الفرصــة للفتيــات  للتعب�ــ� عــن 
نفســها ال تملــك غ�ــ� هــذا الوشــم ليبلــغ �ل مــن �ــ� القر�ــة أ��ــا قــد 
بلغــت ومســتعدة ملــن يطــرق با��ــا حامــال معــھ إبــرا أخــرى. فعــادة 
مــا يأمــر الــزوج بأوشــام أخــرى �عب�ــ�ا منــھ ألفــراد قبيلتــھ أن هــذه 
الفتــاة أصبحــت ملكيتــھ ا��اصــة ، �ــ� ح�ــن أ��ــا �ــ� تل�ــ�م ألن 
الوشــم بال�ســبة لهــا ل�ــس ز�نــة فقــط و�نمــا دليــال ع�ــ� اهتمــام 
اآلخــر ( الذكــر) ��ــا و�ــ� نفــس الوقــت تصر�حــا بأ��ــا أصبحــت 
لهــا  يحــدده  قــد  الــذي  الوســم  بــ�ل  إرضــاءه  وعل��ــا  لــھ  تا�عــة 
لتم��هــا عــن األخر�ــات. فكمــا يقــول ال�اتــب الفر���ــ� مــن أصــل 
جزائــري كمــال داوود �ــ� تصر�ــح لــھ حــول خصوصيــة ا��تمــع 
لذا��ــا  تنعــث  ال  املــرأة  أن  عامــة  والعر�ــي  خاصــة  ا��زائــري 
و�نمــا بإحالــة ع�ــ� اآلخــر الذكــر ف�ــ� أخــت فــالن أو زوجــة عــالن 

أو ابنــة اآلخــر و�أ��ــا ل�ســت بكيــان مســتقل .
 وال يتوقــف دق اإلبــر عنــد هــذا األمــر، و�نمــا �ســتمر �ــ� رســم 

معالــم أخــرى ترمــز لالنتمــاء القب�ــ� أو لكو��ــا أرض خصــب  والدة أو بأ��ــا 
قــد منحــت ص�يــا أو �ــ� حالــة فطــام صغ��هــا وح�ــ� إن فقــدت عز�ــزا وغ�ــ� 

ذلــك 
إ�ــ� أن يص�ــ�  بلوغــھ  مــن ســاعة  فالوشــم هــو رســم ملســار ذاك ا��ســد 
��ــوزاو و�ل وشــم إال ولــھ مدلوليــة خاصــة، فمــن الوشــم الــذي قــد يــدل 
إ�ــ� األوشــام  الغــزال أو ا��مــل  النحلــة أو  : الذبابــة او  ع�ــ� ال�ــ�صية 
ال�ــ� تن�ــ� بحــال املوشــومة، إ�ــ� أوشــام الز�نــة واإلغــراءات ا���ســية ، إ�ــ� 
أوشــام ا��كمــة وال�ــ� عــادة مــا تكــون ع�ــ� شــ�ل خطــوط ترمــز لعمــود 
الب�ــت أو ا��يمــة، وعــادة مــا تضعــھ الزوجــة األو�ــ� أو أم الــزوج دليــال ع�ــ� 

ســلط��ا اإلدار�ــة ومركزهــا داخــل الب�ــت .
لــ�ل وشــم دالالتــھ وان اختلفــت مــن مــ�ان ألخــر، فمثــال املــرأة �ــ� لي�يــا لــ�ل وشــم دالالتــھ وان اختلفــت مــن مــ�ان ألخــر، فمثــال املــرأة �ــ� لي�يــا 
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حينمــا تفطــم اب��ــا الص�ــ� تضــع وشــما قــد �ســتغرق يوم�ــن و�كــون درا
مــن أصعــب األوشــام حيــث يــدق حــول الرقبــة وجــزء مــن الكتــف 
ب�نمــا نفــس الوشــم �ــ� املغــرب قــد يــدل ع�ــ� أن املــرأة قــد فقــدت 

عز�ــزا .
 لكن الوشم للمرأة قد يتعدى الوجھ واليد والقدم�ن وقد توشم 
املــرأة ح�ــ� �ــ� �عــض املناطــق ا��ساســة مــادام األمــر بإ�عــاز وطلــب 
مــن الــزوج، ومــا دامــت طاعتــھ واجبــة ، حيــث يقــول الباحــث عبــد 
الكب�ــ� ا��طي�ــ� �ــ� كتابــھ « االســم العر�ــي ا��ر�ــح»: «أن الوشــم 
يمكــن أن يخضــع ملعرفــة أو لرغبــة. و غالبــا مــا �شــم املغار�ــة جانبــا 
واحــدا مــن ا��ســد, فيكتفــي الرجــال بوشــم الــذراع و العضــد, أمــا 
املــرأة فإ��ــا �شــم مناطــق عــدة مــن جســدها مثــل : مــن منتصــف 
مــن  و  عمــودي,  �شــ�ل  ذلــك  و  ا��واجــب  ب�ــن  مــا  إ�ــ�  ا��ب�ــن 
منتصــف الشــفاه الســفلية إ�ــ� أســفل الذقــن, و قــد توشــم أيضــا 
�ــ� مناطــق أخــرى �الصــدر و مــا ب�ــن ال��ديــن و الظهــر و الســاق و 
الفتــاة املغر�يــة  فــوق العانــة ا��ليقة…إ�ــ�. و  أســفل األرداف و 
توشــم �ــ� مناســ�ت�ن, عنــد البلــوغ و عنــد الــزواج, فالوشــم يصــف 
الــدورة الدمو�ــة مــن جهــة و محــو غشــاء البــ�ارة مــن جهــة أخــرى.»

بــزوج آخــر إذا مــا حصــل  وهــو أمــر قــد يحــرم املــرأة مــن االق�ــ�ان 
طــالق أو ترملــت بــل األمــر قــد يكــون أك�ــ� ســوءا إن افت�ــ� أمرهــا 
فغالبــا مــا تنعــث �شــ�� األوصــاف الدن�ئــة.  ور�مــا يكــون هــذا مــن 
إ�ــ�  باإلضافــة  �ــ� اإلســالم  الوشــم  إ�ــ� تحر�ــم  الداعيــة  األســباب 

أســباب اخــرى وردت ســابقا
ع�ــ�  النقــش  املــرأة  تمــارس  ولــم  ا��ســد  ع�ــ�  الكتابــة  لــم  لكــن 
جســدها رغــم األلــم الــذي قــد يحدثــھ دق الوشــم ؟ ال ن���ــ� أننــا �ــ� 
مجتمــع ذكــوري والرجــل ( ال�ائــن القــوي )يحيــط فحولتــھ ��الــة 
كب�ــ�ة ي�با�ــ� ��ــا أمــام اآلخــر الرجــل واآلخــر املــرأة ب�نمــا املــرأة  ( 
تم�ــ�ه  لتظهــر  جســدها  ع�ــ�  بالرســم  ت�با�ــ�   ( الضعيــف  ال�ائــن 
 ) لآلخــر  و�غرا��ــا  أنوت��ــا  �ــ�  فقو��ــا  مفات��ــا  رســم  بإعــادة  ف��تــم 

الــزوج) 
إن املــرأة تتألــق بالكتابــة ع�ــ� جســدها, فمختلــف أشــ�ال إبــراز 
�ائنــا مختلفــا  باعتبارهــا  �ــ�  نقــش ع�ــ� ا��ســد, و  بمثابــة  ذا��ــا 
�ــ� مجتمــع  �ــ� تكو�نــھ وجســده عــن الرجــل, و باعتبــار تواجدهــا 
ذكــوري, �عمــل ع�ــ� الــدوام ع�ــ� إظهــار جســدها �شــ�ل مغايــر, و 
ل�ــي �غــري و ���ــب و تؤســس عالقــة مــع اآلخــر, ت��ــأ إ�ــ� أســاليب 
خاصــة  عنايــة  �عطــي  ف�ــ�  بجســدها,  تلصقهــا  ال�ــ�  التمو�ــھ 
تكثيــف  الرســم  إ��ــا ترســم و  الفــم)  (الع�ــن و  لفتحــات جســدها 

لرغب��ــا.
و لتغــري املــرأة فإ��ــا غالبــا مــا ت��ــأ إ�ــ� أســاليب التمو�ــھ والنقــش 
و الكتابــة ع�ــ� جســدها بإعطائــھ قناعــا معينــا, و القنــاع ي��ــأ إليــھ 
تحتــاط  فاملــرأة  مكتمــل,  غ�ــ�  كالم  أو  ناقــص  وجــھ  إلظهــار  املــرء 
يك�ســب  لـ�ـي  و  تجملــھ,  رســوما  فتل�ســھ  ا��قيقــي  وجههــا  مــن 
ا��ســد األنثــوي قيمتــھ, ال بــد أن يضفــي عليــھ أشــ�اال أك�ــ� جذبــا 
و إغــراءا. و مــن هنــا فثمنــھ ال يأ�ــي مــن الشــ�ل الطبي�ــ� ل��ســد و 
لغتــھ العفو�ــة, و لكــن ممــا ير�ســم فيــھ و يلتصــق فيــھ إلثــارة رغبــة 
الرجــال. إذ أن تقســيم العمــل ا�����ــ� يتطلــب مــن املــرأة أن ��تــم 

للرغبــة.  موضــوع  إ�ــ�  لتحو�لــھ  الفائقــة  العنايــة  �عطيــھ  و  بجســدها 
إذن رســم ا��طــوط والقوان�ــن ب�ــن الرجــل واملــرأة لرســم ا��ــدود ب�ــن 
ا��ســدين فالرجــل �عت�ــ� جســد املــرأة ملكيتــھ ا��اصــة و�التا�ــ� عليــھ 
أن ي�ــ�ك عل��ــا بصمتــھ باإليحــاء أو باألمــر �ــ� مجتمــع �انــت طاعــة الــزوج 

أول درس رضعتــھ الفتيــات مــن أمها��ــن .. 
ا��ســد املوشــوم ل�س مجهوال ، فالوشــم هو بطاقة �عر�ف ، هو لغة 
بليغــة تت�لــم عــن صاحبــھ ، عــن أنــھ قــد تجــاوز البلــوغ ، وهــو االنتمــاء 

وهــو التار�ــخ .
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؛ بــل هــو اســم ال�ــ�ص؛ مــن دون أن يكــون 
ً
«الوشــم ل�ــس تز�ي�يــا

؛ رســٌم �ان �ســتخدم فيــھ ثــالث 
ً
 مح��فــا

ً
رســام هــذا الوشــم فنانــا

إبــر محمــاة ع�ــ� النــار، تكــّون مــا �شــبھ الطوطــم أو هــذه اللغــة ال�ــ� 
«،

ً
؛ فالوشــم رمــز مر�ــي ول�ــس مســموعا

ً
 حركيــا

ً
�عطيــك رمــزا

الوشــم لغــة داللــة مثلــھ مثــل عالمــات ال��قيــم �ــ� النــص املكتــوب، 
يم�ــ�  فمــا  ا��لــد؛  �ــ�  زرقــاء  كدمــات  ولو��ــا  ا��ســد  لوح��ــا  لغــة 
، هــو هــذا الوشــم الــذي تحّرمــھ 

ً
اإل�ســان العر�ــي والشــر�� عمومــا

مــن  ذلــك  إ�ــ�  ومــا  و��يــة  طبيــة  ب��ــ�  دي�يــة  نصــوص  اليــوم 

ســواها؛  عــن  يم��هــا  مــا  لهــا  ال�شــر  مــن  فئــة  فــ�ل  الرثــة؛  ا���ــ� 
 ل��ســد 

ً
 �ــ�ر�ا

ً
مــن دون أن يفصلهــا أو �عزلهــا؛ بــل هــو يطلــق �عــدا

املوشــوم.
يقــول نورالديــن النص�ــ�ي �ــ� مقــال لــھ �عنــوان * الوشــم أماز�غيــا.. 

ثقافــة لغــة وعــذاب جســد*:
ز�ــادة  أبــدا  �ان  مــا  باألماز�غيــة  «تــ�از»  أو  بالعر�يــة  الوشــم  «ان 
متعــة وز�نــة أو ��ظــات جمــال , بــل �ان �ــ� كث�ــ� مــن ال��ظــات رمــزا 
لأللــم و املعانــاة, فاســتعمل��ا املــرأة املغر�يــة واألماز�غيــة �ــ� أزمنــة 
�عيــدة و �ــ� تار�ــخ طو�ــل ال �عــرف مبتــدأه و خ�ــ�ه، بــل إن املالحــظ 
أن لهــذا الوشــم عالقــة جدليــة و ارتبــاط بــ�ل مــا هــو ثقا�ــ� و هو�ا�ــي 
و�ان  الرمز�ــة،  و  االن��و�ولوجيــة  الرؤ�ــة  عــن  ناهيــك  واجتما�ــ� 
كفيــال بصناعــة لغــة جســد جميلــة تخاطــب اآلخــر ببالغــة جديــدة 
فالوشــم  آخــر,  شــعبا  أو  ذكــرا,  اآلخــر  النــوع  مــن  اآلخــر  وخصوصــا 
تطبيــق طقو��ــ� عر�ــق �ــ� جــل الثقافــات اإل�ســانية و ا��ضــارات 
القديمــة، و�ــ� مجتمعاتنــا األماز�غيــة ع�ــ� وجــھ ا��صــوص، حمــل 
�ــ� طياتــھ الــرؤى الك�ــ�ى للمنظومــة القيميــة والثقافيــة والعقائديــة 

لهــذه ا��تمعــات املنغلقــة ع�ــ� ذا��ــا»
ولو اعتمدنا �عض الشهادات ا��ية للتأكد من األمر جليا 

وام��نــت  الفــن  درســت  تو�ســية  شــابة  و�ــ�  بدوا�ــي  منــال  تقــول 
 : عملهــا   بممارســة  ال��خيــص  تملــك  ال  أ��ــا  رغــم  الوشــم 

- أن تكــون وشــاما معنــاه انــك إ�ســان يرتكــب املعصيــة. فا��تمــع 
ينظــر للرجــال الواشــمون �ــ� تو�ــس ع�ــ� أ��ــم مجرمــون أو خارجــون 

مــن ال�ــ�ن وللمــرأة ع�ــ� أ��ــا عاهــرة»
يرو��ــا  ال�ــ�  وا���ايــات  الوشــم  تار�ــخ  عــن  منــال  بحــث  إطــار  و�ــ� 
هــذا الرســم ع�ــ� ا��ســد، تقــول أ��ــا اضطــرت للســفر ل��نــوب �ــ� 
القبائــل البعيــدة، ألنــھ �ــ� العاصمــة ال أحــد يــود الت�لــم عــن الوشــم 
مــن  وامتناعــا  صــدا  لقيــت  التو���ــ�  ا��نــوب  �ــ�  ح�ــ�  أنــھ  رغــم 
ال�ســاء اللوا�ــي يفضلــن عــدم مناقشــة األمــر إال �ــ� �عــض األماكــن 

ال�ــ� اســتعانت ف��ــا  بصداقــات خاصــة و�فاعل�ــن جمعو��ــن.  
• فــواز وهــو مــن القليل�ــن الذيــن اســتطاعوا ا��صــول ع�ــ� ترخيــص 

وهــو  �شــتغل ع�ــ� إزالــة الوشــم بالل�ــ� يقــول 
«ل�ــس هنــاك مــن أمــر طبي�ــ� أك�ــ� مــن إزالــة الوشــم فهنــاك شــباب 
يضــع الوشــم �ــ� ســن املراهقــة و�عــد أن ين�ــ� قليــال يأ�ــي إلزالتــھ. 
وهناك أيضا ��ائز أرغمن ع�� وضع أوشام، �� نفسها ال تفهمها 
تتعــرض  إن  وممكــن  مغزاهــا  تــدرك  ال  وا��طــوط  النقــط  تلــك   ،
إلهانــات ح�ــ� �ــ� ب�ــت هللا ح�ــن تقابــل شــاب تالثي�يــا ملتحيــا يقــول 
لهــا أ��ــا بتلــك األوشــام ال يحــق لهــا أن تتواجــد باألماكــن املقدســة. 
وقــد جاءت�ــ� امــرأة تبلــغ ال�ســع�ن محرجــة جــدا، �عــد أن عــادت مــن 
مكــة، وقــد �عرضــت إلهانــة أل��ــا تحمــل وشــما أرغمــت ع�ــ� حملــھ و�ــ� 

ص�يــة «
• يامنة تو�سية ٩٤ سنة :

«زوجــة أ�ــي �ــ� ال�ــ� وشــمت�� وضعــت �ــ� هــذه النقــط ع�ــ� جبي�ــ� ، 
�ان يقــال لنــا أن املــرأة ال�ــ� ال تضــع وشــما �شــبھ الرجــل ، ح�ــ� نكــون 
جميل�ــن باختصــار ، �ــ� زماننــا ال نقبــل املــرأة ال�ــ� ال تضــع وشــما فح�ــ� 
لــو أســتطيع ألزلتــھ . قديمــا  يــؤ�ل ، تكــون منبــوذة ، اآلن  طعامهــا ال 
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�ان يقــال أن ســيالن الــدم بالوشــم يبعــد األرواح الشــر�رة وأعــرف درا
ســيدة ال تنجــب وقيــل لهــا يجــب أن تض�ــ� وشــما ح�ــ� يمنحــك هللا 
ص�يــا فوشــمت ســاقها وذراعهــا ورزقــت بص�ــ�  ففــي أيامنــا كنــا 

�غ�ــ� :
 وشم �� القدم وشم �� القدم 

خ�� من عشرة جمال يا ابن�� 
وشم �� اليد وشم �� اليد

خ�� من قنطار فضة يا ابن�� 
لكن اآلن يقولون أنھ حرام أمام هللا  « 

العم صا�� ٩٨ سنة   •
«أنــا وزوج�ــ� نضــع أوشــاما، أنــا أضــع ورقــة �ــ�رة ع�ــ� ظهــر يــدي، 
رجــل  يدخــل  عندمــا  �شــم  فاملــرأة  عــدة  أوشــام  لهــا  زوج�ــ�  لكــن 

حيا��ــا « 
• فطيمة ٩٥ سنة 

« �ــ� البدايــة نأخــذ أداة حــادة، ونضعهــا �ــ� الفحــم ونرســم ��ــا ع�ــ� 
الوجــھ وعندمــا يأ�ــي الر�يــع نأخــذ أوراق الــدرة ا��ضــراء، نمضغهــا 
وأنــا  الوشــم. وهكــذا يص�ــ� أخضــرا.  ونضــع ماءهــا األخضــر ع�ــ� 
الفتيــات  و�ل  هللا   ب�ــت  زرت  ف�أنمــا  مــرة،  أول  وشــمت  عندمــا 

ايامهــا مث�ــ�، فالوشــم �ان لــھ رمز�ــة كب�ــ�ة لدينــا «
 • تقول الشاذلية  و�� امرأة  �سعي�ية :

ونم��ــ�  وا��بــل  الســفح  ب�ــن  ن�نقــل  وكنــا  جــدا،  فقــراء  كنــا   »
لــم اقــن فرحــة ملــا وشــمت، لكن�ــ� فعلــت كمــا فعــل  ســبعة أيــام. 
با�ــ� الفتيــات. واآلن لــن أز�ــل الوشــم و�ــ� يــوم الســراط لــن أتركهــم 
يحرقون�ــ� لقــد تأملــت كث�ــ�ا وأنــا أضعــھ وتر�دون�ــ� أن أتألــم مــرة 

.» أســتطيع  أخــرى إلزالتــھ وهللا ال 
 • خال�� حازة  مسنة تو�سية تقول :

وقعــت  مــرة   ، القبيلــة  �ســاء  ولــ�ل  �ــ�  وشــم  وشــاما،  �ان  زو�ــ� 
هــذه  معص�ــ�  ع�ــ�  ووشــم  عدتــھ  فأخــذ  معص�ــ�،  والتــوى 
العالمــات فشــفيت بفضــل هللا وفضلــھ. وأيضــا نضــع وشــاما ع�ــ� 
الــزواج.  قبــل  ب�ار��ــن  يفقــدن  أن  مــن  الفتيــات  الركبــة، ��مايــة 
ف�شــمهن ونقــول :*اآلخــر خيــط ، وأنــا حائــط *.وح�ــن يأ�ــي موعــد 
املــ�ان مــن الركبــة ونقــول: *أنــا  �ــ� نفــس  حفــل الزفــاف، �شــمها 

. بناتنــا  نح�ــ�  * وهكــذا  خيــط واآلخــر حائــط 
 • من�� بوراس  صاحب متحف مهتم بالثقافة األماز�غية :

افيــا  الوشــم يخلتــف مــن مــ�ان ملــ�ان قــد تجــد قبائــل متقار�ــة جغر
بالهو�ــة  املرتبــط  فم��ــا  أيضــا  ومعان��ــا  تختلــف  األشــ�ال  لكــن 
ســالت  ولقــد  والديانــات.  للمعتقــدات  �شــ��  مــن  وم��ــا  واالنتمــاء 
مرتبــط  األمــر  ألن  هــل  الوشــم،  تحر�ــم  أســباب  عــن  مــرة  والــدي 
بفكرة �غي��  ا��لق األل�� فقال ��: ال و�نما ألن هناك رموزا ترمز 
�ــ� الزمــن   ، للديانــات الســابقة �الصليــب والنجمــة السداســية  
املا��ــ� كنــا �ع�ــ� بمعتقداتنــا لدرجــة أننــا ننقشــها ع�ــ� أجســادنا. 

اآلن ال لألســف وأنــا أرى أن الوشــم �ان يحافــظ ع�ــ� تار�خنــا .
 • حليمــة امــراة مــن منطقــة تامزغــات بجنــوب تو�ــس تحمــل أوشــام 

عديــدة تمتــد مــن أصا�عهــا إ�ــ� املرفــق وع�ــ� قدم��ــا تقولك
أنــا لــم أحــب أن أضــع وشــمان لكــن أمــي وحما�ــي أرغما�ــي ، �انــت 

حما�ــي تقــول المــي: لــم ت��ك�ــن اب�تــك دون وشــم؟ ف�انــت ت�شــاجران 
�ــ� هــذه االوشــام. واآلن  �عــد هــذا العمــر نحــس أننــا  م�ــ�، و�ضعــان 

منبوذيــن  وال احــد يح��منــا الننــا نضعــھ
 • فاطمة ، صا�عة تقليدية  سبعي�ية :

اآلن الرجــل يكفــي أن يضــع �ــ� أصبــع الفتــاة خاتمــا، ليــدرك النــاس أ��ــا 
صــارت خطي�تــھ، فــال احــد يطــرق با��ــا، �ــ� زماننــا �انــوا يضعــون وشــما 
فعندمــا يأ�ــي الوشــام و�نصــب خيمتــھ تجلــس �ل فتــاة  بجانــب الــزوج 
املســتقب�� وهــو الــذي يو�ــ� للوشــام حســب تصــوره ومزاجــھ الوشــم 
الذي ير�د، فالســمكة مثال تدل ع�� ا��ماية من الع�ن والغزال �ع�� 
ا��مــال والضفدعــة قــد �ع�ــ� ا��كمــة/ فبــدال مــن أن يقــدم لزوجتــھ 
مــاال يقــدم لهــا وشــما. والوشــم مؤلــم جــدا حيــث تجلــس األم مــع ابن��ــا 
تمدهــا باملــاء إن عطشــت وتحذرهــا مــن البــ�اء، والوشــم �شــفي أيضــا، 

فالنــاس تــدق وشــما مــ�ان الوجــع ، و�قــدرة هللا يــزول األلــم .
 • فاطنمة سبعي�ية  مغر�ية من قر�ة أماز�غية :

تأملــت كث�ــ�ا ألن�ــ� أزلــت وشــمان ومرضــت كث�ــ�ان ولــم أســتطع إزالــة 
با�ــ� األوشــامن وليغفــر �ــ� ر�ــي . أ�ــي �ان حافظــا للقــرآن، ولــم �ســبق لــھ 
أن قــال ألمــي وال ��ال�ــ� أن الوشــم حــرام لكــن الزمــن �غ�ــ� وأنــا نادمــة 

ولكــن ال أســتطيع إزالتــھ .
• يامنة أماز�غية مغر�ية :

ووشــمت  واشــمة  كنــت  وأنــا  الوشــم،  يضعــن  كنــا  القر�ــة  �ســاء  �ل 
للكث�ــ�ات كب�ــ�ات وفتيــات ، الوشــم للز�نــة واملــرأة حينمــا �شــم فإ��ــا 

فقــط. لزوجهــا  لت��يــن  تفعــل 
جــل  أن  نلمــس  الشــهادات  �ل  تحليــل  خــالل  ومــن  قيــل  مــا  �ل  �عــد 
ال�ســاء و�ن لــم نقــل �لهــن قــد وشــمن إرضــاء لآلخــر ( األم ، ا��مــاة، ال�ســاء و�ن لــم نقــل �لهــن قــد وشــمن إرضــاء لآلخــر ( األم ، ا��مــاة، 
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- كتاب * االسم العر�ي ا��ر�ح* عبد الكب�� ا��طي��
وعــذاب  لغــة  ثقافــة  أماز�غيــا..  الوشــم   - النص�ــ�ي  نورالديــن   -

املغر�ــي الســرد  أنطولوجيــا  موقــع  مــن  جســد* 
- جميــل حمــداوي *ظاهــرة الوشــم �ــ� الثقافــة األماز�غيــة * مــن 

الصفحــة الرســمية ملوقــع الدكتــور جميــل ا��مــداوي
- ســعاد أحمد أبو برنوســة *الـوشـــم اللي�� مـنـــذ أقـــدم العـــصور* 

مــن موقــع تاوالــت
يصــارع  ا��طي�ــ�  الكر�ــم  عبــد   * بو�ــھ  ســيدي  العين�ــن  مــاء   -

األدبيــة طنجــة   * ال�ســيان 
 / 

ً
 ومقــروءا

ً
- ســامر محمــد اســماعيل - ا��ســد العر�ــي مكتو�ــا

األوان مجلــة 
العر�يــة  الثقافــات  �ــ�  ا��ســد  رمــوز  و  جمــال   - رشــيد  رفيــف   -

املتمــدن  ا��ــوار  االســالمية/ 
 / الوشــمية*  �ــ� متحوالتــھ  ا��ســد  قــراءة   * ًابراهيــم محمــود   -

٢٠ العــدد   / الشــعبية  الثقافــة  مجلــة 

- Tunisie, l›art du tatouage berbère, °٣٦٠Geo-Arte, 
version originale 
م��م املعا�ي ا��امعً-
- WW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VK٧RAOB٦٣S٠&T=٨S

المراجع 

*  امللتقى العال�� الثالث عشر لل�اتبات: املغرب ٢٠١٨، تكر�ما لفاطمة مرن����  تطوان ما ب�ن ٢٥ و ٢٨ أكتو�ر ٢٠١٨ -  املغرب

والــزوج طبعــا) ولكــن �عــد هــذا العمــر و�عــد أن أدركــن أن الديــن 
إزالتــھ،  أغل��ــن  �ســتطع  لــم   وملــا  الوشــم،  حــرم  قــد  اإلســالمي 
وغيــاب  األمــر  صعو�ــة  حــول  ي��كــز  أغل��ــا  متعــددة،  ألســباب 
تكف��يــة،  وســائل  املــرأة  ابتدعــت  البعيــدة،  بالقــرى  الوســائل 
ع�ــ�  م��ــا  �عب�ــ�ا  وأيضــا  �ســ�ياـ  الوشــم  تقبــل  ع�ــ�  �ســاعدها 
كو��ــا نادمــة عليــھ، ح�ــ� و�ن لــم تكــن �ــ� مــن ســعت ا�ــ� ذلــك، 
إنــھ نــوع مــن اإلحســاس بالذنــب و شــعائر التكف�ــ� و�ــ� مجموعــة 
مــن الطقــوس الدي�يــة ال�ــ� �ســاعدها ع�ــ� التخفيــف مــن عــذاب 

الضم�ــ�. 
 تقول الباحثة اللي�ية �� �عر�فها لهذه الطقوس :

* عندمــا تبلــغ املــرأة ســن الكهولــة تبــدأ �ــ� شــعائر التكف�ــ� عمــا 
ســبق مــن الذنــوب، عــادة تصــوم شــهر�ن متتال�ــن؛ كعــرف متفــق 
الفتــــرة  تلــك  �ــ�  املتوشــمة  املــرأة  تقــوم  جما�ــ�  �شــ�ل  عليــھ 
هيئــة  ع�ــ�  الصدقــة  وتكــون  وشــم،  �ل  عــن  صدقــات  بإعطــاء 
مصوغــات مــن الذهــب أو الفضــة ( فجــرة ) أو نقــود �شــرط أن 
ســواء  النقديــة  أو  الفضيــة  أو  الذهبيــة  القطعــة  ��ــم  يكــون 
كذلــك  تمامــا.  الوشــم  شــ�ل  �عطــى   – ورقيــة  أو  معدنيــة  �انــت 
�عطــى الصدقــات عــن وشــم الرســغ أو بطــن الــذراع ع�ــ� هيئــة 
حبــوب توضــع �ــ� إنــاء عميــق وتقــاس كميــة ا��بــوب بــان توضــع 
اليــد مفــرودة األصا�ــع �ــ� اإلنــاء و�كــون مســتوى الوشــم عالمــة 
 . القيــاس و�شــ��ط أن تتجــاوز كميــة ا��بــوب مســتوى الوشــم 
ــــارة النــدم، ولعــل ذلــك �عــود ل��ــوف 

ّ
و�ســ�� هــذه الشــعائر كفـ

مــن لعنــة هللا ال�ــ� ذكرهــا ا��ديــث النبــوي ( لعــن هللا النامصــة 
واملستوشــمة*. والواشــمة  واملستوشــرة  والواشــرة  واملـتـنـــمصة 

هذه �عض الرموز ودالال��ا  ببعض القبائل �شمال إفر�قيا
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حــرب أكتو�ــر أو حــرب العاشــر مــن رمضــان كمــا 
�عــرف �ــ� مصــر أو حــرب �شــر�ن التحر�ر�ــة كمــا 
�عرف �� ســور�ا أو حرب يوم الغفران (مي��مت 
يــوم كيبــور) كمــا �عــرف �ــ� إســرائيل، �ــ� حــرب 
شــن��ا �ل مــن مصــر وســور�ا �ــ� وقــٍت واحــٍد ع�ــ� 
ا��ــروب  خامــس  و�ــ�   ١٩٧٣ عــام  إســرائيل 
(حــرب   ١٩٤٨ حــرب  �عــد  اإلســرائيلية  العر�يــة 
فلسط�ن) وحرب ١٩٥٦ (حرب السو�س) وحرب 
االســت��اف  وحــرب  أيــام)  الســتة  (حــرب   ١٩٦٧
ا��ــرب  �ــ�  إســرائيل  و�انــت   ،(١٩٦٧-١٩٧٠)
الثالثــة قــد احتلــت شــبھ جز�ــرة ســ�ناء مــن مصــر  
إ�ــ�  باإلضافــة  ســور�ا،  مــن  ا��ــوالن  وهضبــة 
الضفــة الغر�يــة ال�ــ� �انــت تحــت ا��كــم األرد�ــي 
عســكري  ��كــم  آنــذاك  ا��اضــع  غــزة  وقطــاع 
يــوم الســ�ت ٦ أكتو�ــر/  بــدأت ا��ــرب  مصــري. 
رمضــان   ١٠ افــق  املو م   ١٩٧٣ األول  �شــر�ن 
١٣٩٣ هـــ بت�ســيق ��وم�ــن مفاجئ�ــن وم��امن�ــن 
ل���ــش  أحدهمــا  اإلســرائيلية؛  القــوات  ع�ــ� 
املصــري ع�ــ� ج��ــة ســ�ناء ا��تلــة وآخــر ل���ــش 
ا��تلــة.  ا��ــوالن  هضبــة  ج��ــة  ع�ــ�  الســوري 
وقــد ســاهمت �ــ� ا��ــرب �عــض الــدول العر�يــة 

االقتصــادي. أو  العســكري  بالدعــم  ســواء 

املســ��ة  القــوات  حققــت  ال��ــوم  بــدء  عقــب 
ا��ــرب  شــن  مــن  أهدافهــا  والســور�ة  املصر�ــة 
ع�ــ� إســرائيل، و�انــت هنــاك إنجــازات ملموســة 
القــوات  فع�ــ�ت  للمعــارك،  األو�ــ�  األيــام  �ــ� 
وحطمــت  بنجــاح  الســو�س  قنــاة  املصر�ــة 
 
ً
شــرقا كــم   ٢٠ وتوغلــت  بارليــف  خــط  حصــون 

الســور�ة  القــوات  تمكنــت  فيمــا  ســ�ناء،  داخــل 
 
ً
ا��ــوالن وصــوال إ�ــ� عمــق هضبــة  التوغــل  مــن 

��ايــة  �ــ�  أمــا  ط��يــا.  و�ح�ــ�ة  ا��ولــة  ســهل  إ�ــ� 
مــن  اإلســرائي��  ا���ــش  تمكــن  فقــد  ا��ــرب 
تحقيــق �عــض اإلنجــازات، فع�ــ� ا����ــة املصر�ــة 
للضفــة  وع�ــ�  الدفرســوار  �غــرة  فتــح  مــن  تمكــن 
ا���ــش  ع�ــ�  ا��صــار  وضــرب  للقنــاة  الغر�يــة 
الثالــث امليدا�ــي ومدينــة الســو�س ولكنــھ فشــل 
ســواًء  اســ��اتيجيٍة  م�اســَب  أي  تحقيــق  �ــ� 
أو  الســو�س  أو  اإلســماعيلية  مدين�ــ�  باحتــالل 
تدم�ــ� ا���ــش الثالــث أو إجبــار القــوات املصر�ــة 
ع�ــ� اال��ــ�اب إ�ــ� الضفــة الغر�يــة مــرة أخــرى، 
أمــا ع�ــ� ا����ــة الســور�ة فتمكــن مــن رد القــوات 
مــرة  واحتاللهــا  ا��ــوالن  هضبــة  عــن  الســور�ة 

أخــرى.

1973في ذكرى حرب اكتوبر
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 مع ��اية يوم ٢٤ أكتو�ر مع خالل اتفاق 
ً
ان��ت ا��رب رسميا

وقــف إطــالق النــار املوقــع ب�ــن ا��انب�ــن العر�ــي اإلســرائي��، 
 
ً
لــم يدخــل ح�ــ� التنفيــذ ع�ــ� ا����ــة املصر�ــة فعلّيــا ولكنــھ 
ا���ــش  حقــق  املصر�ــة  ا����ــة  ع�ــ�  أكتو�ــر.   ٢٨ ح�ــ� 
املصــري هدفــھ مــن ا��ــرب �عبــور قنــاة الســو�س وتدم�ــ� خط 
بارليــف واتخــاذ أوضــاع دفاعيــة، وع�ــ� الرغــم مــن حصــار 
ا���ــش املصــري الثالــث شــرق القنــاة، فقــد وقفــت القــوات 
مدين�ــ�  ع�ــ�  الســيطرة  عــن  عاجــزة  كذلــك  اإلســرائيلية 
مباحثــات  ذلــك  تــال  القنــاة.  غــرب  واإلســماعيلية  الســو�س 
 �عــد 

ً
ــّم جــرى الحقــا

ُ
الكيلــو ١٠١ واتفاقي�ــ� فــض اشــ�باك، ث

�ــ�  و�ســرائيل  مصــر  ب�ــن  الســالم  معاهــدة  توقيــع  ســنوات 

لتعو�ــض  الســوفي��  واالتحــاد  املتحــدة  الواليــات  تدخلــت 
 
ً
خســائر األطــراف املتحار�ــة، فمــدت الواليــات املتحــدة جســرا

، �ــ� 
ً
 إلســرائيل بلــغ إجما�ــ� مــا نقــل ع�ــ�ه ٢٧٨٩٥ طنــا

ً
جو�ــا

مصــر  مــن  لــ�ل   
ً
جو�ــا  

ً
جســرا الســوفي��  االتحــاد  مــد  ح�ــن 

وســور�ا بلــغ إجما�ــ� مــا نقــل ع�ــ�ه ١٥٠٠٠ طــن إضافــة إ�ــ� 
البحــر وصلــت  مــن األســ��ة عــن طر�ــق  نحــو ٦٣,٠٠٠ طــن 

قبــل وقــف إطــالق النــار، نقــل أك��هــا إ�ــ� ســور�ا.

العــراق  باخطــار  والســور�ة  املصر�ــة  القيادتــان  تقــم  لــم 
اقتصــر  و عســكر�ة،  خطــط  أي  عــن  أو  ا��ــرب  بموعــد 
ال�ــ� ســبقت  الف�ــ�ة  خــالل  العــراق  مــع  العســكري  التعــاون 
(مصــر،  العر�ــي  الطــوق  لــدول  العســكري  بالدعــم  ا��ــرب 
إرســال  التعــاون  هــذا  صــور  إحــدى  و�انــت  األردن)  ســور�ا، 
اقيــة لســر��ن مــن طائــرات الهوكــر هن�ــ�  القــوة ا��و�ــة العر
إ�ــ� مصــر �ــ� مــارس ١٩٧٣ وشــارك الســر�ان منــذ اليــوم األول 
ل��ــرب، وحينمــا اندلعــت ا��ــرب �ــ� ٦ أكتو�ــر ١٩٧٣ أصــدر 
إ�ــ�  إ�ــ� قواتــھ ا��و�ــة وال��يــة بالتحــرك فــوًرا  العــراق أمــًرا 
افــد إ�ــ� دمشــق بــدأ مــن  ا����ــة الســور�ة حيــث بــدأت بالتو

ل��ــرب. األول  االســبوع 

املصدر: و�كي�يديا العر�ية

لســياد��ا  واســ��داد مصــر   ،١٩٧٩ مــارس/آذار   ٢٦
ال�املــة ع�ــ� ســ�ناء وقنــاة الســو�س �ــ� ٢٥ أبر�ــل/

ن�ســان ١٩٨٢، مــا عــدا طابــا ال�ــ� تــم تحر�رهــا عــن 
�ــ� ١٩ مــارس/آذار ١٩٨٩.  طر�ــق التحكيــم الدو�ــ� 
ا���ــش  وّســع  فقــد  الســورّ�ة،  ا����ــة  ع�ــ�  أّمــا 
حوا�ــ�  وتمــدد  يحتلهــا  ال�ــ�  األرا��ــ�  اإلســرائي�� 
٥٠٠ كــم٢ وراء حــدود عــام ١٩٦٧ فيمــا ُعــرف باســم 
جيــب سعســع، وتــال ذلــك حصــول حــرب اســت��اف 
اســتمرت  واإلســرائي��  الســوري  ا��انب�ــن  ب�ــن 
فــك  باتفاقيــة  وان��ــت  التا�ــ�،  العــام  �ــ�   

ً
يومــا  ٨٢

االشــ�باك ب�ــن ســور�ا و�ســرائيل وال�ــ� نصــت ع�ــ� 
ســيطرت  ال�ــ�  األرا��ــ�  مــن  إســرائيل  ا��ــ�اب 
القنيطــرة،  مدينــة  ومــن  أكتو�ــر،  حــرب  �ــ�  عل��ــا 
باإلضافــة إلقامــة حــزام أم�ــ� م�ــ�وع الســالح ع�ــ� 
طــول خــط ا��ــدود الفاصــل ب�ــن ا��انــب الســوري 

إســرائيل. تحتلهــا  ال�ــ�  واألرا��ــ� 
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اقـــة إ�ــ� دنيـــا التعبيـــر عــن تلــك الرغبـــات،  يولـــد الطفـــل وهــو طاقــــة فطر�ـــة تّو
 ( عالـــم 

ّ
ــي هـــذه الرغبـــة إال

ّ
وا��ـــاالت ال�ــ� تكمـــن بدواخلـــھ، ول�ــس ثمـــة مــا يلبـ

ا��يــاة،  �ــ�  أساســيا  يراهــا  مــا  و�رفــض  يحــب  أن  بنفســـھ  �ستطيـــع   ( لغــوي 
الغرائـــز  تلــك  عــن  للتعب�ــ�  استخدامهـــا  مــن  البــد  اجتماعيـــة  ظاهــرة  واللغــة 
ال�ــ� تحتاجـــھ مــن حيـــن آلخـــر �ــ� عالـــم اك�ســـاب وسيلـــة يراهـــا مناسبــــة للتعبيـــر 
فـــي حالـــة الصــراخ أو ال��ــك أو ا��ــا�اة لألصــوات.  و�ــ� هــذا ا��ــال نجــد 
علمــاء النفــس يحــّددون ذلــك كمــا يذكــره الدكتــور» مصطفــى رجــب «�ــ� قولــھ 
« واألطفـال يختلفـون فيمـا يرثـون من قـدرات واستعـدادات لغو�ة، فم��ـم من 
يولـــد وهو مزود يقـــدر كبيـــر من األصوات التعب��ية، فهو منذ البدايـــة أقـــدر ع�� 
التعبيـــر من غيـــره، وم��ـــم من تكـــون لــــھ أذن صاغية دقيقة �� تمي�� األصـــوات، 
وم��ـــم مــن يكــون أك�ــ� اســتعداد للمحــا�اة أو أذ�ــى �ــ� اســ�يعاب اللغــة، فالطفــل 
يبــدأ حياتــھ بالصــراخ ليعـبــــر بــھ عــن ذاتـــھ، ومــا أن يمــّر عــام واحــد ح�ــ� يتلفـــظ 
ب�لمـــات  يبـــدأ  الـــذي  التقليــدي،  ا��ديــث  باستخـــدام  و�بــدأ  �لمـــات،  بضـــع 

ــة «  . ــة ثــم مركبـ �سيطـ
والطفــل ي�تــدئ باك�ســاب اللغــة مــن خــالل اتصالــھ بالب�ئــة الثقافيــة بطر�قــة 
تلقائيــة تقـــوم ع�ــ� التقليـــد �ــ� النطـــق، وا��اكـــاة ثــم يصبـــح قــادرا ع�ــ� نطــق 
ال�لمــات ا��مــل، والتعاب�ــ� وذلــك بطر�قــة عاديــة، وتتطــور لغتــھ ع�ــ� مراحــل 

ا��يــاة.
و�رتبــط النمــو اللغــوي عنــد الطفــل ارتباطــا وثيقــا بمراحــل حياتــھ منــذ الــوالدة 
إ�ــ� ســّن الرشــد،و�ظّل العامــل اللغــوي مــن األمــور األساســية ال�ــ� تمكننــا مــن 

معرفــة
حقيقة الطفل وسالمة قدرتھ العقلية والفكـر�ة، ومن هنا بـات من الضـروري 
افــق جــّل مراحــل  االهتمــام بظاهــرة اللغــة عنــد الطفــل، تلــك الظاهــرة ال�ــ� تر
ــف نمــوه ا��ســدي ع�ــ� نمــوه العق�ــ�، ولــذا 

ّ
نمــوه باعتبــاره �ائنــا �شــر�ا يتوقــ

اقــف نراهــا أساســية و�ــ� : يمكننــا أن نحــدد اللغــة �ــ� أر�عــة مو
( أ) التحدث (ب) االستماع (ج) القراءة (د) الكتابة.

�عت�ــ� الصرخــة األو�ــ� التـــي يطلقهـــا الطفـــل بمثابــة األرضيــة ملتفرعــات اللغــة 
عنــد الطفــــل، ثــم تل��ـــا تلــك األصــوات العشوائيـــة ال�ــ� تصـــدر عنــھ دون تمي�ــ� 
معان��ـــا وال�ــ� تكـــون تمهيــدا لتلــك ا��ــروف واألســماء �ــ� مرحلــة التقليــد، و�ــ� 
ــداد لتقليـــد األصـــوات ومعرفــة  ــة يكـــون الطفـــل ع�ــ� �امـــل االستعـ هــذه املرحلـ
األســماء واألشــياء ال�ــ� حولــھ، ولــذا نــراه �ــ� الشهـــور األولـــى مــن والدتـــھ �ـــشّد 
ان�باهـــھ تلــك ال��نيمـــات ال�ــ� ترّددهـــا األم ع�ــ� سمعـــھ ـ�ـي يكــف عــن البــ�اء أو 
�س�ســلم للنــوم، وقــد تكــو--ن هــذه ال��نيمـــات خطـــوة ثانيـــة �ــ� االســتماع ال�ــ� 
�شــد ذهــن السامـــع الصغيـــر لــ�ل مــا ي�بعهــا مــن ح�ايــات وأناشــيد، وقــد نــرى 
مثــل هــذه ال��نيمــة التـــي ترّددهـــا األمهـــات �ــ� املشـــرق العر�ـــي خيـــر دليـــل ع�ــ� 
ــا  بدايـــة عمليــــة اإلصغـــاء واالستعــــداد للتـــذوق الـــذي �عطـــي الطفـــل ��نـــا عذبـ

و�ــ� ��ـدهـــده 

الطفل وعالم اللغة الممتع
حس�ن ع��وس*

��ـذه ال�لمـات �ي يخلـد إ�� الراحـة والسكـون.
نــام يـــا حب�بـــــي نـــــام ألذبـــح لــك وز وطيــــر حمـــام

يــا حمامــــــات ال تخافـــــــو أنــا أ��ــك ع�ــ� صغ�ــ�ي ح�ــ� 
ينــام

�ــ�  الطفـــل  مهـــا 
ّ
يتعلـ ال�ــ�  ال��نيمــة  هــذه   

ّ
إن     -  

عنــده  تنّ�ــ�  حياتـــھ  مــن  والثانيــة  األو�ــ�  السن�يـــن 
ــالتذّوق كمــا تدفعـــھ إ�ــ� �شكيـــل  ا��ـــّس الشعـــوري بـ
�ــ�  يتــدرج  لــك  بــذ  وهــو  معــا،  ــ� 

ّ
وف� لغـــوي  قامـــوس 

أخــرى  أمــام  نفســھ  الطفــل  و�جــد  العمــر.  مراحــل 
و�ــ� محطـــة ا��اكـــاة مـــرور بمحطـــة االستمـــاع ال�ــ� 
جديــد  مــن  للوقــوف  باألشــياء  االن��ــار  حالـــة  تل��ــــا 
تكــون  ال�ــ�  ا��طــة  هــذه  القــراءة،  محطــة  أمــام 
مــن  ينطلـــق  فالطفـــل  واالك�شــاف،  البحــث  بدايــة 
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بذلــك  وهــو  الصعــب،  إ�ــ�  السهـــل  ومــن  املعقـــد  إ�ــ�  ال�سيـــط 
�ــ�  تتمثــل  مــّرة وال�ــ�  الغامضــة ألول  الرمــوز  تلــك  فــّك  يحـــاول 
ا��ــروف مجــزأة  تلــك  ــم معا�ــي 

ّ
يتعلـ وهـــو  ال��ائيــة،  ا��ــروف 

�ــ� صــورة �لمـــات أو جمـــل �سيطــــة، و�حــدد علمــاء  ثــم مركبــة 
�ــ�  الطفــل   

ّ
بــأن اللغــوي  الطفــل  عالــم  �ــ�  ا��تص�ــن  النفــس 

حولــھ  مــا  إدراك  �ــ�  يبــدأ  عمــره  مــن  والنصــف  األول  العــام 
يــدرك  كمــا  �شــاهدها،  ال�ــ�  األشــياء  األ�ــ�اص،وأهمية  مــن 
أســماء أعضــاء جســمھ ، وقــد يبلــغ عــدد ال�لمــات ال�ــ� �عرفهــا 
�ــ� هــذا الســن حوا�ــ� عشــر �لمات،وعنــد بلوغــھ ســن العام�ــن 
مــن العمر�بــدأ اســتخدام العبــارات ال�ســيطة مــن �لمــات تــدل 
ع�ــ� أنــواع الطعــام والشــراب مثــل ا���ــ� وا��ليــب وا��لو�ــات 
اللعــب  ع�ــ�  الدالــة  العبــارات  �عــض  �ســتخدم  ،وغ��هاكمــا 
ع�ــ�  �شــاهدها  ال�ــ�  ال�لمــات  والدخول،و�عــض  وا��ــروج 

أواللوحــة التلفــزة  شاشــة 

اإللك��ونيــة ،وقــد يصــل قاموســھ اللغــوي ا�ــ� عــدد أك�ــ� مــن خمســ�ن 
الروضــة  �ــ�  اللغــة  مــع  املمتعــة  رحلتــھ  �ــ�  ذلــك  �عــد  و�تــدرج   ، �لمــة 
اليقظــة  قمــة  �ــ�  وهــو   ، االخــرى  املدرســية  املراحــل  ثــم  واملدرســة 
واإلن�بــاه ل��ديــد مــن ال�لمــات ال�ــ� يلتقطهــا ســمعھ ،أو ال�ــ� يتعلمهــا 
ممــن هــم حولــھ مــن األبــاء واألمهات.واملعلم�ــن، وممــا يتعلمــھ بمفــرده 

�ــ� مطالعــة الكتــب.

* ً �اتب جزائري
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ع�ــ�  الدولــة  �عتمــد  ال  ملــاذا  خاطــري  �ــ�  يلــوح  ســؤال 
مشــار�عها  �ــ�  بآرا��ــم  �ســتأ�س  وال  قرارا��ــا  �ــ�  املثقف�ــن 
وال �عتمــد عل��ــم �ــ� ادار��ــا إال ان يكونــوا منطو�ــن تحــت 
�شــكيال��ا ا��ز�يــة والسياســية؟ ايــن هــم علمــاء العــراق 
وأدباؤه ومثقفوه مما يدور �� البلد؟ ملاذا ال �عتمد وزارات 
ا��كومــة ع�ــ� اســاتذة ا��امعــات والقامــات العلميــة �ــ� 

مال�ا��ــا؟  تطو�ــر 
اصبحنــا �ــ� هــذا البلــد يكتــب فيــھ االدبــاُء لألدبــاء والكتــاُب 
للكتاب وشــعب �ان يوصف بالقراء ترك القراءة والتجاء 
ع�ــ�  وادمــن  االجتما�ــ�  التواصــل  صفحــات  متا�عــة  ا�ــ� 
القص�ــ�ة  االفــالم  ملتا�عــة  النقالــة  الهواتــف  اســتعمال 

ع�ــ� (اليــو تيــوب والتيــك تــوك والف�ــس بــوك وغ��هــا) . 
ايــن الطواب�ــ� ال�ــ� �انــت تقــف لشــراء ال��ــف وا��ــالت, 
لدقائــق  معهــم  ا��لــوس  �ان  ال�ــ�  املثقفــة  الطبقــة  ايــن 
ال يخلــو مــن درس جديــد مــن دروس ا��يــاة , ايــن املعلــم 

الــذي �ان ير�ــي و�علــم . 
عليــك حقبــة  مــرت  ,هــل  ا��ضــارات  مهــد  يــا  بلــدي  يــا  آه 
مــن الزمــان لــم يكــن فيــك عالــم او اديــب او شــاعر او �اتــب 
للطبقــة  االوان  آن  امــا   . بالبنــان  اليــھ  �شــار  طب�ــب  او 
املغلقــة  والقاعــات  االدبيــة  املقا�ــ�  ت�ــ�ك  ان  املثقفــة 
وتتوجــھ لتثقيــف ا��تمــع امــا آن لنــا ان ننقــذ جماه��نــا 
تنامــي  ا�ــ�  ننظــر  م�ــ�  ا�ــ�   . الهاو�ــة  �ــ�  الســقوط  مــن 
ا��ــاالت ال�شــاز �ــ� مجتمعنــا �املثليــة والتخنــث وال��لــف 
وتخر�ــب املمتلــ�ات العامــة وا��شــع والتعلــق بالثقافــات 
الغر�يــة املنحطــة و��ــران املــدارس وتــردي حــال التعليــم 
افعــال. امــا آن  والتمســك بــ�ل مــا هــو شــاذ مــن تصرفــات و
االوان ان �عيــد بلدنــا ��ــده وعنفوانــھ وضيائــھ فهــو منــارة 

. العلمــاء  العلــم ومنبــع 
واالتحــادات  والكتــاب  االدبــاء  التحــاد  ندا�ــي  واخ�ــ�ا 
�افــة  واملثقف�ــن  ا��امعــات  واســاتذة  االخــرى  والنقابــات 

ا��ديــد. اقنــا  عر �ــ�  اوســع  بصمــة  لكــم  لتكــون 

رسالة ا�� ااملثقف�ن واالدباء

صادق ع�� املوسوي
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احتفاء وتهنئة 

لقــد احتفــت �ــي مجلــة ”بصر�اثــا“ الثقافيــة األدبيــة (ب�شــر نصو��ــ�، و�من�ــ� شــهادة تقدير�ــة �� شــهر غشــت 
٢٠٠٤ بمناســبة دورة القــاص الصديــق املهــدي نقــوس)، واليــوم جئــت ألشــارك احتفالهــا بمناســبة الذكــرى 
١٨ لتأس�سها (٢٠٠٤-٢٠٢٢)، فقد حافظت ع�� شعارها: ”من أجل قلم حر، كما برهنت طيلة هذه املدة 
عــن ديموم��ــا، وعــن أصال��ــا، وعــن وجههــا الثقا�ــ� واألد�ــي املضيــق، وعــن تفتحهــا املشــرق ، وعــن انفتاحهــا 
 
ً
 إعالميــا /إلك��ونيــا

ً
ع�ــ� �ل األقــالم ا��ــادة واألصيلــة مــن ا��يــط إ�ــ� ا��ليــج ، فقــد �انــت، ومــا زالــت مكســبا

ب�شرها للقصيدة، والقصة واملقالة ، إ�� جانب األخبار الثقافية، ومتا�عة اإلصدارات، وانفتاحها الكب��، 
 عــن االنزالقــات الرديئــة ال�ــ� 

ً
طيلــة هــذه املــدة، ع�ــ� مختلــف ا��ساســيات، و�يما��ــا باالختــالف… �عيــدا

تمارســها ا��ــالت الرخيصــة…�ل هــذا ســاهم بجلــب أســماء وازنــة �ــ� الســاحة اإلبداعيــة والفكر�ــة والفنيــة 
العر�ية…للمســاهمة ف��ــا

 إ�� األمام
ً
معا

 من اإلبداع
ً
مز�دا

 من املعرفة
ً
مز�دا

 من العطاء
ً
مز�دا

 من ال��اء
ً
مز�دا

 األلق
ً
مز�دا

وتحيــة تقديــر وشــكر لــألخ عبــد الكر�ــم العامــري، رئ�ــس التحر�ــر، ولــ�ل أفــراد أســر��ا، ولإلخــوة املبدع�ــن 
العابر�ــن. وح�ــ�  واملفكر�ــن، 

عبد السالم مصباح
المغرب
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الدكتــور  الثقا�ــ� اإلمارا�ــي  الشــاعر وا��ب�ــ�  يحــل 
«دورة   ٣٨ الـــ  الــدورة  ع�ــ�   

ً
ضيفــا الظنحا�ــي  خالــد 

الفنان محمود حميدة»، من مهرجان اإلسكندر�ة 
تنظمــھ  الــذي  املتوســط  البحــر  لــدول  الســ�نما�ي 
الســ�نما»  ونقــاد  لكتــاب  املصر�ــة  «ا��معيــة 
الف�ــ�ة  أباظــة، وذلــك خــالل  الناقــد األم�ــ�  برئاســة 
مــن  نخبــة  بحضــور  املقبــل..  أكتو�ــر   ١٠ إ�ــ�   ٥ مــن 

ا��تمــع.  نجــوم  وأملــع  والســ�نمائي�ن  الفنان�ــن 
التظاهــرة  هــذه  �ــ�  «حضورنــا  الظنحا�ــي:  وقــال 
مــن  بنخبــة  لاللتقــاء  فرصــة  �عــد  الدوليــة  الفنيــة 
العــرب  الفــن الســا�ع  النجــوم وا��رج�ــن وصنــاع 
والدولي�ــن، للتحــاور معهــم واالطــالع ع�ــ� تجار��ــم 
الســ�نمائية و�حــث ســبل التعــاون املشــ��ك ��ــدف 
�ــ�  اإلبدا�ــ�  واإلنتــاج  الســ�نما  صناعــة  �عز�ــز 

اإلمــارات».
وأشــار إ�� أن الســ�نما اإلماراتية اســتطاعت خالل الســنوات 
 �ــ� ا��ــال الســ�نما�ي، 

ً
 مم�ــ�ا

ً
العشــر الفائتــة أن تقطــع شــوطا

وال�ــ�  اإلماراتي�ــن  األفــالم  صنــاع  ومثابــرة  جهــود  بفضــل 
أســهمت �ــ� تحقيــق عــدد مــن ا��وائــز ا��ليــة والعامليــة.

ثقافيــة  وأوســمة  جوائــز  ع�ــ�  حائــز  ثقا�ــ�  خب�ــ�  والظنحا�ــي 
محليــة ودوليــة، وشــارك �ــ� عضو�ــة ��نــة التحكيــم للعديــد 
مــن املهرجانــات الثقافيــة والفنيــة، أبرزهــا مهرجــان ميجــرارت 
الســ�نما�ي �ــ� إيطاليــا، واملهرجــان الدو�ــ� للفيلــم �ــ� مراكــش 
 
ً
فضــال للســ�نما،  الفج�ــ�ة  نــادي  مؤســس  وهــو  باملغــرب، 

الهنــد  �ــ�  أدبيــة  نــدوات  سلســلة  �ــ�  املتم�ــ�ة  �شــاطاتھ  عــن 
و�لــدان أورو�يــة عديــدة �أســبانيا وفر�ســا وأملانيــا وال�شــيك 
وهولنــدا، وترجمــت أعمالــھ إ�ــ� اللغــات االســبانية واإلنجل��ية 

الهنديــة. واملالياالميــة/  واألملانيــة  والفر�ســية 

ضيف مهرجان 
اÜسكندرية

 السينمائي

خالد الظنحاني
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بــال أب. ومــا أن يك�ــ�، و�ســتوي عــوده و�خالــط  ي�شــأ جــار هللا، بطــل روايــة مزرعــة األســالك الشــائكة 
النــاس ح�ــ� يــدرك حقيقــة أنــھ «فــرخ»، حيــث ال توجــد أي إم�انيــة للعثــور ع�ــ� هــذا األب الشــر��. لكنــھ لــم 
يــول هــذا األمــر كث�ــ� اهتمــام و�ع�ــش حياتــھ القص�ــ�ة طــوال وعرضــا. بــل أنــھ يتعامــل معــھ بنــوع مــن العبــث، 
في�شــم مــن ينعتــوه بالفــرخ، أو ��ــ�ر م��ــم أو �ســتفزهم ح�ــن يتــاح لــھ ذلــك. و�انــت حياتــھ هــذه تتقاطــع مــا 
أخيــھ مــن األم آدم، الــذي يك�ــ�ه �عقــد �امــل، ولــھ أب - و�ن �ان ميتــا - حقيقيــا وعائلــة ي�ت�ــ� إل��ــا.  و�ان 
غالبــا مــا �شــعر بالــدفء مــع هــذه العائلــة الصغ�ــ�ة ال�ــ� تحتضنــھ و�عاملــھ مثــل ابــن أي عائلــة طبيعيــة. 
رغــم الفقــر وا��رمــان الــذي �ع�شــھ. و�انــت والدتــھ تر�ــد أن يص�ــ� �أخيــھ، يواصــل �عليمــھ و�حصــل ع�ــ� 

اقــع يتغ�ــ�، ولعــل وجــھ املســتقبل يصبــح أرحــب وأك�ــ� �ــ�اء. الشــهادات العليــا، لعــل الو
لكنــھ اختــار من�ــ� آخــر ملــا بلــغ ســن املراهقــة، إذ صــار ثور�ــا، ومتمــردا، ومناكفــا. �غضــب و�كســر و�ؤلــب 

ا��شــود ...

طاهــر النــور- روا�ــي مــن شــاد- ب�الور�ــوس �ــ� ا��قــوق مــن جامعــة امللــك فيصــل ب�شــاد _ ٢٠١٥م- صــدر لــھ: - رمــاد ا��ــذور «روايــة « 
صــادرة عــن دار املصــورات لل�شــر والتوز�ــع با��رطــوم ٢٠١٩- وســيمفونية ا��نــوب « روايــة» صــادرة عــن دار أجنحــة لل�شــر والتوز�ــع 

با��زائــر ٢٠١٩

رواية مزرعة ا�سالك الشائكة للكاتب طاهر النور من تشاد
تصدر قريبا..
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املبــدع – محمــد الوا�ــ�- اســم محفــور �ــ� املشــهد املســر�� – الهــاوي- �ــ� زمانيــة الفعــل النضا�ــ�؛ مــن أجــل إعــالء رايــة املســرح ع�ــ� ضفــاف 
وأرخبيــل اإلبــداع ، ومحفــور اســمھ �ــ� فضــاء مدينــة آســفي/ الصو�ــرة ؛ �شــ�ل ملفــت للنظــر؟ لكنــھ لــم ينــل حظــھ ع�ــ� املســتوى اإلعالمــي 
والبح�ــ�( دراســات) والســ�ب �عــود لذاتــھ؛ أنــھ رجــل الظــل ؛ �شــتغل �عـــيدا عــن ال��رجــة واالدعــاء ؛ رغــم أن مشــ�ئة الوظيفــة شــاءت أن 
ــروعية الطــرح، فلمــاذا لــم يؤلــف/

ْ
تخطفــھ مــن املشــهد ، لكــن محايتــا لــھ : كمســؤول / مؤطر/مر�ــي/ و�التا�ــ� يمكــن أن يطـــرح ســؤال لــھ مشـ

يصــدر نصًوصــا دراميــة إال �ــ� هـــذا الوقــت بالضبــط ؟  
هنــا ال يمكــن أن ندافــع عــن أمــور ترتبــط بخصوص�تــھ و�ظروفــھ ؛ �غــض النظــر عــن اهتماماتــھ التأط��يــة/ اإلخراجيــة/ لكــن مــا يمكــن أن 

نقولــھ أن مســألة ال�شــر �ــ� بالدنــا ( عالـــم مــا فيــوزي) = ( عالــم 
غـــرائ��) بحيــث النــص الــذي ب�ــن أيدينــا ( الكور�ـــن�� )(١) تــم 
طبعــھ �ــ� فــاس ، أل�ــس �ــ� مدينــة آســفي أو املــدن ا��ــاورة لهــا 
تتوفـــر ع�ــ� مطا�ــع ؟ وَهـــذا الســؤال يٌجـــرنا بــأن املبــدع «محمــد 
الوا�ــ�» مــن طينــة مــن �ْعـــشقون الظــل؛ �عيــدا عــن ال��رجــة؛ 
والبحــث عــن منافــذ إثبــات ذاتيــة وجــوده ؛ علمــا أنــھ �انــت لــھ 
أبــواب وأبــواب ير�ــع ف��ــا كيفمــا شــاء؛ لكــن صفــاء الذمــة �ــ� 
االبــداع ا��قيقــي للكينونــة. و�التا�ــ� فمشــروعية الســؤال ل�ــس 
خــارج الرؤ�ــة القرائيــة لَعـــملھ[ الكور�ن�ــ�] بــل مبدئيــا: يفــرض 
علينــا قــول منطــق قــول الصــدق تجــاه االســتاذ « محمــد الوا�ــ�» 
بــ�ل  أفــ�اره،  و �شــاطھ  و�َجـــدد  وجــوده  ينَحـــت  الزال  الــذي 
أر�حيــة ب�ــن شــباب عاشــق للممارســة املســرحية؛ وداعـــم بــ�ل 
ثقلــھ ملســرح األحيــاء [ الــذي] لــم ينــل حظــھ �ــ� البحــث والدراســة 
واإلعــالم؛ ورغــم ذلــك ؛ هنالــك إصــرار ألن: محمــد الوا�ــ� فعــال 
وِفـــيُّ ال ألحــد غ�ــ� لنفســھ وملبادئــھ. قــوة خارقــة �عمــل �ــ� صمــت 
 . �ــ� اتبــاع ســراب  . لقــد اف�ــ� قــوة شــبابھ  دون توقــف أو �لــل 

فعــال ذاك الســراب الــذي اتبعنــاه كجيــل ب�املــھ: املغــرب اآلخــر بمســرح 
ــول : المنــاص 

َ
ــس القـ

ْ
آخــر وثقافــة اخــرى وســ�� نحــو القمــم (٢) و�ــ� نفـ

مــن إعــادة النظــر �ــ� ال��كيــب الــذي �عـــ�شھ االبــداع املســر�� واالن�بــاه 
لرجــاالت قـــل نظ��هــم �ــ� زحمــة إبــداع م��اِلـــك/ تافــھ/ رديء/ ..../

عــن  مغايــرا  خطابــا  يحمــل  أيدينــا  ب�ــن  الـــذي  فالنــص  ؛  عليــھ  و�نــاء   
ال��كيــب  مســتوى  ع�ــ�  وذلــك  وهنــاك؛  هنــا  املن�شــرة  النصــوص 
والرؤ�ــة؛ بحيــث تــم االعتمــاد ع�ــ� ثــالث مقومــات تتداخــل فيمــا بي��ــا /

الزجــل / املشــهد/ ا��ــدث ؛ وتتجــاذب زئبقيــا ب�ــن الشــ�ل والوظيفــة ، 
تــوازن وتصاعــد  ســلس ،  �ــ�  ــرجة بصر�ــة  وذهنيــة/ فكر�ــة 

ُ
لتحقيــق فـ

مــن هنــا فمســرحية ( الكور�ن�ــ�) لهــا موقعهــا ضمــن األعمــال الدراميــة؛ 
واملســاهمة �ــ� الفعــل التجر��ــ� ؛ مــن منظــور املغايــرة والتطــور قبــل أن 
مــن  كواحــد  ملؤلفهــا  والرمــزي  االعتبــاري  الوضــع  مــن  م�ان��ــا  تأخــذ   :
مؤس��ــ� املســرح بحاضــرة البحــر ا��يــط واحــد املؤلف�ــن و ا��رج�ــن 
ال�ــ�  الرؤ�ــة  ع�ــ�  َمـشروعيتـــھ  ينحـــت  فالعـــمل  و�التا�ــ�   (٣  ) املك��يــن 

ال�اتــب: انت��هــا 

ون
فن

مسرحية الكورينتي
 بين الشكل والوظيفة

 نــجـيـب طــالل

مـشـروعـية السـؤال:
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الـشكـل والشخـوص :

الوظـــيفة والـحـــدث :

ــدث 
َ
ا��ـ حـــرك 

ُ
تـ ال�ــ�  �ــ�وصھ  لــھ  عمــل  أي  الطبي�ــ�  مــن 

ــحرك فيــھ َحـــسب درجــة التفاعــل فيمــا 
َ
تـ

َ
الســردي/ الدرامــي؛ وتـ

بي��ــا ؛ لكــن �ــ� هــذا النــص نجــد أن ال�ــ�وص املدونــة �ــ� (ص ٩) 
اقعهــا، �ــ�صية مســتلبة باســت�ناء( جــاك) انطالقــا  يَحـــركها و
وضــع  �ــ�  املهمــش  و  الهــش  الثقا�ــ�؛  اإلجتما�ــ�/  وضعهــا  مــن 
الهشاشــة ! وال��يــب أن املؤلــف أعطاهــا شــكال لغو�ــا متقار�ــا 
مع[هشــومة : أنــا ..ســمي�� هشــومة .. و�و�ــا.. ســميتو الهاشــ��.. 
وأمــي ســمي��ا الهاشــمية.. خو�ــا.. اســمو هـــشوم.. وحنــا مــن قبيلــة 
لهشاشمة ](٤) طبعا  فاللغة بمفردا��ا �� والدة ملعا�ي متعـددة 
ــُو) 

ْ
(الّرِخـ فهــو هاشــم   ، ــًما 

ْ
/َهش /��ِشــم  َم 

َ
/هـــش األصــل  أن   بمــا 

فتوظيفــھ  بالتا�ــ�  لــب/...) 
َ

َح فتــت/  كســر/   = (َهـــشم  ومقابــل 
كحقيقة ملموســة ��( مكســورة / َهـــشة) منذ األزل؛ باعتبارأن ( 
ة)  ــنيَّ الهاشــمية/ هاشــم/../) مــن األســماء القديمــة جــدا؛ (ك) هـ
وذات شــعبية ؛ مــن هنــا أطــرت املســرحية شــ�لها األو�ــ� وتوظيــف 
بــل  املتخيــل  و�ــ�  مــن  ل�ســت  �ــ�  وال�ــ�  طين��ــا.  مــن  �ــ�وص 
انفلتــت ع�ــ� ذكر�ــات ال�اتــب؛ شــبابيا ووظيفيــا ،علمــا أن عوالــم 
أن  مــا  بقــدر  ؛  اقــع  الو عــن  منفصــل  �عالــم  ل�ســت  الذكر�ــات 
اقــع أساســا �ســتمد جــذوره مــن تلــك الذكر�ــات، وهــذا ا��وار  الو
لــھ داللــة عميقــة ملــا �شــ�� إليــھ ( ـ�ـي شــتو هشــومة اهــھ بالعر�يــة 
وحشــومة بالفر�ســو�ة اهــھ وقص�ــ� مــع ��شــومة.. و ا��شــومية 

مــن  املفــردات  اهــھ...)(٥) و�التا�ــ� فالنــص مفعــم بذلــك ع�ــ� جملــة 
ال�ــ� اضمحلــت بحكــم التطــور اللغــوي ( الشــع��) ك[ الســاطة /مــول 
لكالكيطــة / للمشــرطة/ �ْ�نــاش/ ا�سرســب الوقــت/ ا�َ�ـــركوص/.../ 
] مقابــل هــذا  توظيــف �عــض األلقــاب املث�ــ�ة ؛ وال�ــ� طبعــا لــم تــأت مــن 
فــراغ ( ك) / [ شــر�طة ملقرقــب/ طــارت معـــزة( شــاوش) قنيــة ( عــون 
سلطة) ولد عضيفة ( برملا�ي) موالي ابيھ (املعارضة) ...] بحيث هاتھ 
األلقــاب ال نجدهــا إال �ــ� األوســاط الفق�ــ�ة جــدا؛ و�ــ� البيــوت الواطئــة 
َهـــذا الوســط ؛ بحكــم األشــ�ال ال�شــر�ة  �ــ� فلــك  تــدور  . واملســرحية 
�ــ� مركــز ( الفقــر/ الزلــط)  تــم توظيفهــا بدهــاء ، وال�ــ� تتقاطــع  ال�ــ� 
وال�ــ� تــم التعب�ــ� عنــھ  �ــ� ( جذبــة منامــة الكر��ــ�) و�ــ�( جذبــة ع�ــ� 
مــن �عــاود ا��لمــة ) وذلــك / بمناســبة اليــوم الوط�ــ� للزلطــة يخطــب 
طــارت معـــزة: (.. ودعــم جميــع املناضل�ــن واملناضــالت الذيــن ســاهموا 
قضــوا  الذيــن  املزاليــط  مــن  جماعــة  لتكر�ــم  االحتفــال  إعــداد  �ــ� 
عمــرا طو�ــال �ــ� الزلطــة (...) حضــرات الســادة والســيدات. املزلوط�ــن 
واملزلوطات. �ان لنا الشرف السهر ع�� هـذا التكر�م والتتو�ج ألشهر 
املزاليــط... وكمــا يقــول املثــل «الزلطــة جب�ــ�ة الَعـــظم»(٦) فمــن املثــل 
�س�شــف رؤ�ــة املؤلــف؛ بأنــھ حــاول أن يكتــب مــن أجـــل مســرح مغايــر ؛ 
يكشــف َعـــن أعـــطاب ا��تمــع وخاصــة شــر�حتھ املهمشــة ؛ و�اإلمــ�ان 

أن نصنــف النــص ضمــن مســرح [(املهمشــ�ن)]

فالتص�يــف الــذي أشــرنا إليــھ لــھ مســ�نداتھ ؛ مــن بي��ــا توظيــف  
الزجــل كخطــاب وكث�ــ�ا مــا توظفــھ األوســاط الشــعبية للتخاطــب 
والتلميــح والتقديــح وللتعب�ــ� عمــا يخت�ــ� أحاس�ســها. و�ــ� هــذا 
الســياق فالتقديــم أصــاب جانبــا أساســيا �ــ� التوظيــف اللغــوي؛ 
بقولھ:(..بــل يمكــن الذهــاب إ�ــ� كــون لغــة التــداول اللفظــي تــ�اد 
��ــ�عها ومجازهــا ترتقــي إ�ــ� دور �ــ�صية فاعلــة إ�ــ� جــوار با�ــ� 
ف�ــ�  للتواصــل  �انــت  و�ن  اللغــة  أن  فطبي�ــ�  ال�ــ�صيات(٧) 
عــن  تم�ــ�ه  وال�ــ�  ال�ــ�ص  هو�ــة  ؛  الهو�ــة  تَحـــدد  أنطولوجيــا 
اآلخر�ــن. باعتبــار: أن اللغــة �ــ� ال�ــ� تحـ�ـي ول�ــس اإل�ســان؛ إذ 
مــا  قاعــدة  ع�ــ�  للغــة  �ســتجيب  مــا  بقــدر  إال  يحـ�ـي  ال  اال�ســان 
اقــع أن هــذه االســتجابة �ــ� الطر�قــة ا��صوصــة  يظهــر؛ والو
اقة الوجــود ( ٨) مــن هنــا  ال�ــ� ��ــا يتخــذ اإل�ســان موقعــھ �ــ� إشــر
�ــ� تداخــل ب�ــن  فالزجــل كســمة لغو�ــة حاضــرة بقــوة؛ ســاهمت 
�ــ� موقــع  يكمــن  املع�ــ� ألن معنــاه  �ــ�  ول�ــس  والوظيفــة  الشــ�ل 
توظيفــھ ، و�التا�ــ� اللغــة تصبــح لـــغة الوجــود مثلمــا الغيــوم �ــ� 
إ��ــا  وضوحهــا؛  ذلــك  و�ــ�  هار�ــة،  ضبابيــة  لغــة  الســماء  غيــوم 
لغــة القـــلق ال�ــ� ت��مــس �ــ� انفتــاح الوجــود ع�ــ� معنــاه؛ و�شــك 
مــن ا��قيقــة (٩) و�التا�ــ� أن فال�لمــة  الزجليــة عنــد األســتاذ» 
محمــد الوا�ــ�» يبط��ــا أك�ــ� ممــا يف�ــ� ؛ و�لمحهــا أك��ممــا يصــرح 
وتلــك م��تــھ �ــ� اختيــار �لماتــھ بدقــة متناهيــة( الفتيــة املعــاودة/ 
كيــف الكيــة الراكــدة)(ص١٤)أو( ا�لــوا واشــر�و ع�ــ� املايــدة / 
اقــع  وال�ــ� ابقــى م��ــم بــالش)(ص٥٢) ؛ ل�ــي تكشــف أو تص�ــب الو

�ع�شــون هكــذا  ل�ــ�وص  األحــداث  ا��ــدث/  الــذي يصنــع  املعــاش؛ 
بدون هدف والمع��، مؤطر�ن �� خانة ال�شيؤ؛ و�ارزة جدا �� منولوج 
« هشــمة»(... هـــذ الرهــوط ال�ــ� كيحطــوا مــن قيمــة ملــرا.. وخــا ظــل تقيــد 
ملقــاالت.. اهــھ...راه هــذ الرهــوط بحــال ملنــازل.. ديمــا مبدل�ــن (ص ٣٤) 
لكــن رؤ�ــة املؤلــف؛ أبرزهــا ع�ــ� ثنائيــة التصــادم / التحــاور/ امل�اشــفة/ 
املراوضة/املراوغــة املــراودة / ../ و�ل م��مــا لــھ ســياق حدثــھ( هنيــة = 
قنية)/( طارت معزة = صوت خار��)/ ( الهاشمية = جاك)/ ( شر�طة 
ملقرقــب = هشومة)/(هشــوم = هشــومة) فهاتــھ الثنائيــة �ــ� مدروســة 
عنــد املؤلــف؛ انطالقــا مــن توظيــف شــ�ل�ن مــن الكتابــة (١) املســرحية 
تبــدو كشــ�ل ســ�نار�و مجــزأة إ�ــ� عــشـــر حضــرات، رغــم أن هنالــك خطــأ 
�ــ�  ارتكبــھ املشــرف عــن ( النــص) بحيــث تحولــت ا��ضــرة إ�ــ� لوحــة 
املســرحية(  عنــوان  ســ��ورة  ع�ــ�  ســ�نعكس  ا��طــأ  ٦/٥/٤/)وهــذا   )
 (٩/٧/٦ /١٠ ) �ــ�  ا��ضــرة  نجــد مشــاهد ضمــن  الكور�ن�ــ�) وكذلــك 
ممــا �ْعـــطي ُحـــر�ة للمخــرج �ــ� �شــكيل النــص حـــسب أيــة رؤ�ــة إخراجيــة 
؛ وكذلــك �ــ� توظيــف أدوار مركبــة ؛ مــن خــالل تقليــص عــدد املمثل�ــن؛ 
مــن ( ٩ إ�ــ�٣ أو ٤) (٢) فالنــص تمــت كتابتــھ برؤ�ــة إخراجيــة أك�ــ� منــھ 
أساســا  الوا�ــ�»  محمــد   » املبــدع  بــأن  طبي�ــ�  وهـــذا  أدبيــا؛   / نّصـــيا 
ممثــل / مخـــرج أك�ــ� ممــا هــو مؤلــف؛ وهاتــھ م�ــ�ة ال�ــ� أخرجــت النــص 
مــن مقروئ�تــھ ملتخيــل قرا�ــي؛ يحضــر الركــح �ــ� ا��يلــة أك�ــ� ممــا هــو 
مســطر �ــ� الــورق. و�التا�ــ� فتوظيــف األحــداث ضمــن متخيــل القــارئ، 
املهمشــ�ن/  بــأن  ؛  للنــص  العامــة  الرؤ�ــة  يقبــض ع�ــ� معالــم  �ســهولة 
املزاليــط/ ال�ســطاء /..) ��ايــا منظــوم ( عال�ــ�/ َعـــْول��) و�فهــم هــذا 
املهمشــ�ن/  بــأن  ؛  للنــص  العامــة  الرؤ�ــة  يقبــض ع�ــ� معالــم  �ســهولة 
املزاليــط/ ال�ســطاء /..) ��ايــا منظــوم ( عال�ــ�/ َعـــْول��) و�فهــم هــذا 
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جيــدا �ــ� (ا��ضــرة- ٨) جذبــة غــرام الدُعـــوشة ؛ ال�ــ� تدعمــھ 
ا��ضــرة التاســعة ( كذبــوا علينــا / مل�ــ� خلقــو الطالبــان /بــاش 
يقــادوا ��ســاب ب�نا��ــم مز�ان/...دورهــا للقاعــدة /../ دار ول��ــم 
داعــش/...)(ص ٥٢ ) لكــن �ــ� املشــهد الثا�ــي مــن ( ا��ضــرة ٩ ) 
اقــع  ينقلــب ا��ــدث �شــ�ل مفا�ــ� ملــا هــو مح�ــ� يديــن ف��ــا الو
السيا��ــ� / الثقا�ــ�/ املســر��/بطر�قة غ�ــ� مباشــرة؛ والهــدف 
اقــع الــذي  رســم معالــم الوجــع ال�شــري الدف�ــن �ــ� زئبقيــة الو
ـ�ـي  ا��ــاوي/  والتكرد�ــع   ) األحــزاب  فيــھ  و�ســاهم  بــھ  تلعــب 

ابخورا��ــاوي/  والــردود الفضفاضــة/ ���ــ� حاجــة اســمها املعارضــة/ 
وهنــا  املســاندة(ص/٥٣)  نر�حــو  بــاش  واملعانــدة/  لغــوات  مــن  نك�ــ�و 
�ــ�(  ورد  الــذي  ا��لــم  ومــا  خار�ــ�؛  داخ�ــ�/  شــق�ن  لهــا  فاملســاندة 
مــن  الدراميــة؛  قو��ــا  بــ�ل  �شــ��  الكر��ــ�)  منامــة  جذبــة   /٤ ا��ضــرة 
خــالل ( طــارت مْعـــزة= الشــاوش= الوز�ــر) أن �ل مــا يتحــرك أو يقــال 
اقــع ، و�التا�ــ� فالــ�ل  ــ�� ال جوهــر والمع�ــ� لــھ ع�ــ� أرض الو

ْ
فهــو شكـ

جوانيــة :

الشــناوي  ؛للمخــرج»  التو�ســية  األفــالم  أحــد  �عنــوان  يذكر�ــي 
�ع�ــ�ض  ان  يمكــن  ال�ــ�  النفســية  يناقــش االزمــات  الــذي  عز�ــز» 
�ــ� دوامــة مظلمــة.  �ــ� مراحــل حياتــھ ؛ وال�ــ� ســتدخلھ  اال�ســان 
والنص الذي ب�ن أيدينا �ــ�وصھ �ع�شــون �� دوامة؛ وال��يب 
(شــر�طة  االدمــان  مســألة  �ــ�  الفيلــم  مــع  عـــرضا  يتقاطــع  أنــھ 
فهواإلســم  دالالت،  عــدة  لــھ  ف»الكور�ن�ــ�»  و�التا�ــ�  املقرقــب) 
منوجــود �ــ� املوســيقى أمر�ــ�ا التي�يــة/  وهنــاك مقطوعــة مشــهورة 
�شــبھ  الطيــور  مــن  نــوع  اســم  «الكور�ن�ــ� (Courente)»وكذلــك 
فــإن  �شــ��:  الــذي  التقديــم  مــع  أختلــف  وهنــا  وهكــذا..  الكنــار/ 
عنــوان «الكور�ن�ــ�» بحمولتــھ االســتعار�ة البحر�ــة يبــدو للقــارئ 
منــذ اول وهلــة مفارقــا لنــص الداخــل إال ان االمعــان �ــ� داللتــھ 
وجــزر  مــد  ب�ــن  ذكيــا  �ســاوقا  يضمــر   ، وجــزر  مــد  ب�ــن  املراوحــة 
أحــداث النــص وجدبــات �ــ�وصھ األيلــة �ــ� األخ�ــ� إ�ــ� الطوفــان/ 

ا��ــال(١٠) وجدبــة  كناو�ــة  موســيقى 
فتأس�ســا ع�ــ� هــذا فالنــص مفعــم باملوســيقى ب�ــن ( َحـــمدوشية / 
الرعــب/ الــراب/ كناو�ــة / إلك��ونيــة/.../ بمع�ــ� ففــي �ل حضــرة 
ت�ــ�ز موســيقى معينــة و�التا�ــ� فالعنــوان ، يحتــاج لقــراءة خاصــة 
وموســعة ؛ و�صُعـــب اإلملــام بــھ هاهنــا ؛ ألنــھ ( الكور�ن�ــ�) حاضــر 
بقــوة �ــ� �ل مشــهد/ لوحــة/ حضــرة/ جذبــة/ و�ن �ان العنــوان لــم 

يذكــر إال �ــ� آخــر النــص: 
- اقنية / اش ك يكولوْعـليا .. شفار .. ارشايوي/
 - هنية / ولي�� ك تجر �ي الكور�ن��  ( ص- ٥٧)

وهنــا يكُمـــن ذ�اء املؤلــف ؛ والــذي ركــز ع�ــ� الداللــة اللغـــو�ة للكور�ن�ــ� 
َر  ــوَّ

َ
ر/ كــْورا ] و�ــ� أغلــب املعاجــم نجــد مــا ي�ــ� : ( ك ــوَّ

َ
؛ ال�ــ� جدرهــا [ كـ

َدارَهــا ) - ( قــد �غ�ــ�ت حالــھ وانتقضــت 
َ
ــَها / أ ِســھ» : لفـ

ْ
 َع�ــ� َرأ

َ
الِعـــماَمة

َر الكـــَرة» : َدْحـــَرجَها ) – (  ــْوُر العمامــة �ْعـــد الشــّد) - («كــوَّ
َ

كمــا ي�تقــض ك
ور» 

َّ
تكـ

َ
ْرضا ) و�التا�� فال��وص �� «تـ

َ
َرَحُھ أ

َ
َر الرَّجـَل» : َصرعـُھ، ط وَّ

َ
ك

ع�ــ�  اعتمــد  املؤلــف  أن  �س�شــف  ممــا  م�ا��ــا؛  تــراوح  وال  الزمــان  مــع 
ا��ــاز؛ وخاصــة مجــاز مفــرد مرســل، و�التا�ــ� ف (  الكور�ن�ــ�) يمكــن 
وجدبــة،  تقلبــات  مخــاض  �ــ�  �ع�ــش  الــذي  اله�ســت��ي)   ) يقابلــھ  أن 
ن�يجــة حالــة الضيــاع والوهـــن واإلحســاس بالذنــب. والســيما أن النــص 
�ــ�  �ــ� الشــارع يصــادف هشــومة و�ــ�  إ�ــ� هاتــھ املفــردة( هـــشوم  �شــ�� 
اقــع  حالــة هســت��ية ( ص٤٤)/( اقنيــة/ يبــدو �ــ� حالــة ه�ســت��ية.. مــن و

الصدمــة.. يتحــدث  مهلوســا  بــكالم غ�ــ� مفهــوم (ص٥٦)
ب�ــن  ي�ــ�اوح  مجــازي؛  للمســرحية  العــام  فا��ــو  ؛  هــذا  �ل  ع�ــ�  و�نــاء   
ماهــو عق�ــ�/ لغــوي/ إن �ــ� القـــول ممــا يالمــس عوالــم بالغــة الدقــة 
ع�ــ�  معتمــدا  ال�ار��اتــوري  باملنظــور  املهمشــ�ن  عوالــم  والغمــوض، 
ثنائيــة تضاديــة و��يبــة ( شــفافة / معتمــة ) و( صعبــة/ �ســيطة ) .

الــعــنــــوان:

اÜستــئــناس
١) مســرحية الكور�ن�ــ�- ��مــد الوا�ــ� –  لوحــة الغــالف أم�ــ�ة 

الوا�ــ� - ط ١ /- ٢٠٢٢ / مطبعــة وراقــة بــالل فــاس /املغــرب 
٢) محمــد الوا�ــ� الــذي عرفــت شــهادة -  محمــد ســوف�� بتار�ــخ 
الوا�ــ�)  م  ص/   – بــوك  الفا�ــس  �ــ�  م�شــورة   ٢٠٢٢/٠٧/٥

عليــھ) أتوفــر  ال  كتــاب(  �ــ�  وم�شــورة 
٣) توض�ــب قــول ع�ــ� ظهــر غــالف النــص  لســعيد ال��ا�ــ� الــذي 

(وضــب وأشــرف) ع�ــ� طبــع املســرحية
٤)  جذبة الديال ابقى وال وجھ تنقى / املسرحيــة - ص (٣٢)

٥)   نــــفـــســھ  / ص - ٣٣
٦) جذبة ع�� من �عاود ا��لمة / املسرحية - ص – (٢٨)

٧) تقديم املسرحية  ��مد أبو العال - ص( ٣ )
٨) أنطولوجيــا اللغــة عنــد مارتــن هيدجـــر- ألحمــد إبراهـــيم ص(   

٨٧) م�شــورات االختــالف - ط-٢٠٠٨/١
٩) نــــفــــســـھ – ص (٨٨)

١٠) تـقديم املسرحية  ص- ٧/٦
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أطلقــت شــركة HBO التلفز�ونيــة اول مقطــع دعا�ــي رســ�� ملسلســل «The Last of Us» يــوم أمــس االثن�ــن، ممــا يمنــح 
امل��ب�ــن التفاعــل مــع لعبــة الفيديــو �ــ� أجهــزة البــالي ست�شــن الشــه��ة �عــد ��ايــة العالــم، و�بــدأ العــرض ألول مــرة �ــ� عــام 

.٢٠٢٣
ت�بع سلسلة «The Last of Us» ، يلعب النجم  بيدرو باس�ال �� املسلسل ��صية « Joel» ، ب�نما �ان �سافر ع�� الواليات 

املتحــدة �ســ�ب مــرض مميــت ُيد�ــ� فطــر كورد�ســي�س، و�ان 
�ســافر مــع فتــاة صغ�ــ�ة تد�ــ� إي�ــ�، تلعــب دورهــا بيــال رامــزى، 
دوًرا مهًمــا �ــ� إيجــاد عــالج لطاعــون الزوم�ــ� الــذي  وال�ــ� تلعــب

دمــر ا��تمــع.
 للتقر�ــر الــذي �شــرتھ ��يفــة «Variety» تــم الكشــف 

ً
ووفقــا

عــن املقطــع الدعا�ــي �ــ� ٢٦ ســ�تم�� ، والــذي أطلــق عليــھ اســم 
يــوم التف��ــ� �ــ� مجتمــع  «The Last of Us». �ــ� لعبــة الفيديــو 
األصليــة، بــدأ فطــر كورد�ســي�س باالن�شــار ألول مــرة �ــ� جميــع 
ســ�تعرف  الدعا�ــي  املقطــع  و�ــ�  املتحــدة،  الواليــات  أنحــاء 
The Last» امل��بــون ع�ــ� ال��ظــات املهمــة مــن لعبــة الفيديــو
of Us» ، مثل هروب جو�ل و�ي�� من منطقة ا���ر الص��، 
و�توجــب عل��ــا اجتيــاز ناطح�ــ� �ــ�اب م��ارت�ــن، و�ي�ــ� تركــب 
جولــة مــع صديقــة طفول��ــا راي�ــ� وجو�ــل مــع اب�تــھ ســارة �ــ� 

بدايــة الو�ــاء.

األ�ــ�اص املصابــون بفطــر كورد�ســي�س يتحولــون إ�ــ� وحــوش 
�ســ�� الفرســات. لد��ــم أبــواغ �شــبھ الفطــر تن�ــت مــن وجوههــم 
و يكونــوا غ�ــ� قادر�ــن ع�ــ� الرؤ�ــة، و�صــدرون أصــوات مز��ــة 

. HBO �يمكنــك ســماعها �ــ� اإلعــالن ال�شــو�قي القص�ــ� ع�ــ
باإلضافــة إ�ــ� باســ�ال ورام��ــ�، �شــمل طاقــم العمــل جابر�يــل 
لونــا �ــ� دور تومــي شــقيق جو�ــل. م�ــ�ل داندر�ــدج �ــ� دور مارل�ــن ، 
زعيــم جماعــة املتمرديــن» The Fireflies» ، نيكــو باركــر �ــ� دور 
ســارة ابنــة جو�ــل ، ومــوراي بارتليــت بــدور فرانــك، نيــك أوفرمــان 
�ــ� دور بيــل،  جيفــري ب�ــ�س �ــ� دور ب�ــ�ي، وآنــا تــورف �ــ� دور ت�ــس. 
كمــا ســيظهر املمثــالن الصوتيــان تــروي بيكــر وآشــ�� جو�ســون ، 
اللــذان لعبتــا دور جو�ــل و�ي�ــ� �ــ� ألعــاب الفيديــو ، �ــ� أدوار غ�ــ� 

معلنــة.

إصدار املقطع الدعا�ى األول ملسلسل
The Last of Us
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فنان ولوحۀ

الفنان التشکیلی العراقی صالح کریم
لوحۀ نساء حزینات
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کاریکاتیر العدد

رسام ال�ار��ات��  العرا�� أر�ان ال��اد��
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